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WAT EEN MOOIE VERENIGING IS DIT...................

voor	de	samenstelling	van	het	boekwerk:	
‘Een	grote	familie!’

De	inhoud	van	dit	boek	moet	naast	een	sa-
menvatting	van	de	eerste	vijftig	verenigings-
jaren	met	name	worden	gezien	als	een	terug-
blik	op	de	tweede	vijftig	verenigingsjaren	in	
het	bestaan	van	de	sportvereniging	Grol,	te	
weten	de	periode	1968	tot	2018.	Een	terugblik	
met	vele	hoogtepunten,	maar	ook	diepte-
punten.	Verder	de	vastlegging	van	een	halve	
eeuw	sportvereniging	Grol,	waaruit	duidelijk	
blijkt	hoe	de	Groenlose	voetbalvereniging	is	
gegroeid,	zich	heeft	ontwikkeld,	alsmede	zich	
heeft	aangepast	aan	de	eisen	des	tijds.			

Vierde	de	sportvereniging	Grol	in	1968	het	
50-jarig	bestaan,	in	2018	wordt	het	100-jarig	
bestaan	gevierd.	Twee	absolute	mijlpalen	in	
het	bestaan	van	deze	Groenlose	voetbalclub.
En	tussen	deze	twee	mijlpalen	in	kregen,	
zoals	bij	de	sportvereniging	Grol	te	doen	
gebruikelijk,	alle	overige	jubilea,	feestelijke	
en	andere	activiteiten	de	nodige	aandacht.

Als	eindverantwoordelijke	voor	dit	boek,	
alsmede	als	voorzitter	van	het	jubileumbe-
stuur	‘100	jaar	S.V.	Grol’	dank	ik	iedereen	
voor	de	ondervonden	medewerking	in	dit	
jubileumjaar.	

Daarnaast	wens	ik	alle	direct	en	indirect	
betrokkenen	een	fantastische	jaar	en	alle		
goeds	in	de	naaste	en	verre	toekomst	van	
ons	aller	Grol!

Wat	een	mooie	vereniging	is	dit	…

Theo	Huijskes,	
voorzitter	jubileumbestuur	‘100	jaar	S.V.	
Grol’,	tevens	eindredacteur	jubileumboek.

Het	is	in	de	week	van	maandag	4	oktober	
tot	en	met	zondag	10	oktober	2010.	Geen	
week	zoals	al	die	andere,	maar	een	week	
waaraan	ik	nog	steeds	met	erg	veel	plezier	
terugdenk.

Mijn	afscheid	als	bestuurslid	en	in	het	
bijzonder	als	voorzitter	van	de	sportver-
eniging	Grol	staat	centraal.	Een	afscheid	
waaraan		met		activiteiten	en	festiviteiten	op	
verschillende	dagen	kleur	en	invulling	wordt	
gegeven.	Het	op	dat	moment	aan	het	be-
wind	zijnde	bestuur	is	van	mening	dat	mijn	
bestuursperiode	van	35	jaar,	waarvan	25	jaar	
in	de	functie	van	voorzitter,	het	verdient	om	
er	uitgebreid	bij	stil	te	staan.

En	zo	gebeurt	het	dat	ik	tijdens	de	op	
woensdag	6	oktober	2010	gehouden	
algemene	ledenvergadering,	waarbij	ik	
de	voorzittershamer	overdraag	aan	mijn	
opvolger	Hans	Scheinck,	wordt	benoemd	
tot	Erevoorzitter	van	de	club.	Een	meer	dan	
fantastisch	eerbetoon,	dat	voorheen	alleen	
ten	deel	is	gevallen	aan	de	voorzitters	Theo	
Groot	Bruinderink	(voorzittersperiode	1923-
1950)	en	Johan	Koehorst	(voorzittersperiode	
1955-1972).	Een	geweldig	moment.
Dat	ik	in	1993	bij	gelegenheid	van	het	
75-jarig	bestaan	van	ons	aller	Grol	reeds	
werd	benoemd	tot	Erelid,	betekent	voor	mij	
al	een	absoluut	hoogtepunt.	En	dan	nu	ook	
nog	eens	Erevoorzitter	van	dezelfde	mooie	
vereniging!	Maar	daar	blijft	het	niet	bij.	Op	
vrijdag	8	oktober	2010	wordt	mij	een	af-
scheidsreceptie	aangeboden,	die	wat	invul-
ling,	uitstraling	en	cachet	betreft	zijn	weerga	

niet	kent.		En	of	dat	nog	niet	genoeg	is,	
volgt	er	op	zaterdag	9	oktober	2010	een	in-
formele	afscheidsinstuif.	Een	massaal,	maar	
supergezellig	gebeuren	en	dat	helemaal	in	
de	stijl	van	de	sportvereniging	Grol.	Tijdens	
die	instuif	krijg	ik	nog	een	cadeau	voor	het	
leven	aangeboden.	Namens	de	familie	Henk	
en	Annelies,	Rob	en	Caron,	alsmede	Kees	
Porskamp	wordt	namelijk	bekend	gemaakt	
dat	de	bestuurskamer	op	het	sportpark	Den	
Elshof	vanaf	dat	moment	door	het	leven	
gaat	als	bestuurskamer	’t	Huijskes.
De	afscheidsweek	in	oktober	2010	kent	
daarmee	een	fantastisch	verloop	met	alleen	
maar	hoogtepunten	en	dus	herinnerin-
gen	om	lang	bij	stil	te	staan,	om	nooit	te	
vergeten.

En	juist	tijdens	de	hiervoor	geschetste	
week	is	in	feite	de	basis	gelegd	voor	dit	
jubileumboek.	Niet	dat	ik	niet	eerder	met	
de	gedachte	heb	rondgelopen	om	samen	
met	andere	enthousiaste	vrijwilligers	
binnen	de	club	een	boek	te	wijden	aan	de	
grootste	vereniging	van	Groenlo:	de	sport-
vereniging	Grol.	Maar	bedoelde	basis	kreeg	
een	definitieve	vorm	toen	ik	tijdens	mijn	
dankwoord	aan	het	eind	van	de	afscheids-
receptie	op	vrijdag	8	oktober	2010	daarvoor	
de	toezegging	deed	om	alvast	het	nodige	
voorwerk	te	verrichten.

Het	laatste	verenigingsboek	dat	hiervoor	is	
verschenen,	dateert	uit	1993,	het	jaar	waarin	
de	sportvereniging	Grol	haar	75-jaar	bestaan	
vierde.	Het	waren	toen	de	redacteuren	Har-
rie	Blanken	en	Ferry	Broshuis,	die	zorgden	



7

100 JAAR S.V. GROL, MEER DAN VOETBAL

Grol	haar	verantwoordelijk	om	mensen	te	
verbinden,	gebeurtenissen	te	duiden	en	ze	
samen	te	beleven	vanuit	een	grote	saam-
horigheid.	Dat	bewijst	de	maatschappelijke	
functie	die	de	club	vervult.
	
Ik	hoop	dat	dit	boek	u	een	prachtig	beeld	
geeft	van	de	rijke	geschiedenis	van	de	S.V.	
Grol.	Dat	het	een	beeld	schetst	van	alle	
aspecten	die	ik	in	mijn	voorwoord	be-
noemd	heb.	En	dat	u	met	mij	de	trots	deelt	
op	deze	vereniging	en	waar	ze	voor	staat,	al	
100	jaar	lang.	

De	S.V.	Grol	is	de	eerste	voetbalclub	in	
onze	gemeente	die	100	jaar	bestaat.	Maar	
misschien	verbaast	dat	ook	niet	in	een	ves-
tingstad	waar	de	geschiedenis	zo	nadrukke-
lijk	zichtbaar	en	beleefbaar	is	en	ver	terug	
gaat.	Het	verbaast	niet	dat	ook	het	voetbal	
onderdeel	is	van	die	rijke	geschiedenis:	100	
jaar	S.V.	Grol.

Het	college	van	burgemeester	en	wethou-
ders	feliciteert	de	S.V.	Grol	van	harte	met	
het	bereiken	van	deze	mijlpaal.	Bij	het	
50-jarig	jubileum	van	de	S.V.	Grol	in	1968,	
heeft	de	vereniging	de	Ererpenning	van	
Verdienste	ontvangen.	Dit	wegens	haar	
vooraanstaande	rol	en	de	manier	waarop	
ze	haar	maatschappelijke	functie	vervult.	
Die	rol	heeft	ook	na	100	jaar	nog	niets	aan	
kracht	en	waarde	ingeboet.	Daar	heb	ik	
ontzettend	veel	respect	voor.	Het	predicaat	
Koninklijk	is	al	vergeven	aan	de	KNVB.	Maar	
als	het	gekund	had,	zou	ik	als	blijk	van	grote	
waardering	en	erkentelijkheid	mijn	best	
hebben	gedaan	het	aan	de	S.V.	Grol	toe	te	
laten	komen.

S.V.	Grol	is	in	de	loop	van	die	100	jaar	een	
begrip	in	Groenlo	maar	ook	daarbuiten	
geworden.	En	dan	heb	ik	het	natuurlijk	niet	
over	de	gezonde	rivaliteit	met	Longa’30	uit	
Lichtenvoorde.	De	vereniging	doet	er	toe	in	
de	regio.	Een	vereniging	waar	veel	mensen	
zich	verbonden	mee	voelen.	De	maatschap-
pelijke	betrokkenheid	is	groot.	

Een	samenleving	vraagt	om	verenigings-
verbanden.	S.V.	Grol	is	een	vereniging	die	

daarin	een	voorbeeldrol	vervult.		De	verbon-
denheid	die	mensen	bij	de	club	voelen,	geeft	
hun	iets	om	samen	voor	te	willen	werken.	
De	drijfveren	zijn	verschillend.	De	één	wil	
besturen,	de	ander	wil	spelen	en	de	derde	
wil	een	jeugdteam	leiden	of	in	de	kantine	
staan.	Verschillende	invalshoeken,	maar	alle-
maal	met	één	gedeelde	passie:	de	S.V.	Grol.

Een	prachtig	uithangbord	is	natuurlijk	het	
Internationaal	Marveldtoernooi.	Een	aan-
sprekend	evenement	dat	niet	alleen	de	S.V.	
Grol	maar	ook	Oost	Gelre	op	de	kaart	zet.	
Volgens	mij	is	heel	Groenlo	hier	op	de	één	
of	andere	manier	bij	betrokken.	Het	is	een	
prachtig	voorbeeld	van	de	organisatiekracht	
die	ons	als	evenementengemeente	onder-
scheidt.	Vrijwilligers,	sponsors,	organisatie	
en	bezoekers,	we	doen	het	samen!	

De	kers	op	het	jubileumjaar	2018	vormt	de	
Special	Olympics.	De	S.V.	Grol	is	gastheer	
voor	de	voetbalwedstrijden	die	op	het	mooie	
en	gastvrije	sportpark	Den	Elshof	worden	
gespeeld.	Ik	ben	als	burgemeester	van	Oost	
Gelre	enorm	trots	dat	we	zo’n	belangrijke	
bijdrage	aan	dit	mooie	evenement	mogen	
leveren.	En	ook	hier	laat	de	S.V.	Grol	zich	van	
haar	beste	kant	zien.	Kortom:	de	S.V.	Grol	
leeft	als	nooit	tevoren	en	is	van	vaste	waarde	
gebleken	de	afgelopen	100	jaar.

In	de	afgelopen	100	jaar	zijn	er	veel	hoog-
tepunten	maar	ook	dieptepunten	geweest.	
Niet	alleen	op	het	sportieve	vlak,	maar	ook	
op	het	menselijke	vlak.	Bij	gebeurtenissen	
met	maatschappelijke	impact	nam	de	S.V.	

Annette	Bronsvoort,
Burgemeester	van	Oost	Gelre.
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we	allemaal.	Maar	je	nalatenschap	organise-
ren	en	vastleggen,	is	ook	iets	noodzakelijks.	
In	dat	kader	wil	ik	graag	benadrukken	
wat	bij	S.V.	Grol	onder	de	impulsen	van	
oud-voorzitter,	thans	Erevoorzitter	Theo	
Huijskes,	met	eminente	hulp	van	archivaris	
Jan	Schut	tot	stand	is	gebracht.	Jullie	hebben	
nu	een	archief	om	‘U’	tegen	te	zeggen.	Een	
archief	is	geen	dood	element,	het	biedt	de	
referentie	voor	alle	activiteiten	in	de	toe-
komst,	hier	ligt	de	voetafdruk	van	‘100	jaar	
S.V.	Grol’.	Respect	voor	je	geschiedenis,	is	
garantie	voor	je	toekomst.	Het	zegt	iets	over	
de	liefde	en	betrokkenheid	waarmee	hier	al	
zo	lang	een	mooie,	gezonde	club	rendeert.	
Het	voetbal	heeft	hier	een	van	zijn	sterkste	
wortels	liggen.

De	KNVB	is	trots	op	een	club	als	S.V.	Grol,	
ik	benadruk	dat	hier	graag,	namens	onze	
gehele	voetbalgemeenschap.

Op	de	eerste	plaats	wil	ik	u	danken	dat	ik	
ook	vanaf	deze	plaats	in	dit	mooie	boek	
de	vereniging	S.V.	Grol,	via	voorzitter	Hans	
Scheinck,	van	harte	mag	feliciteren	met	het	
bereiken	en	de	viering	van	het	100-jarig	be-
staan.	Het	is	een	status	waarmee	je	al	veel	
over	de	club	zegt;	een	derdeklasser	waar	je	
van	op	aan	kunt,	al	een	eeuw	lang.	

U	moet	het	maar	van	me	aannemen;	clubs	
als	S.V.	Grol	maken	het	leven	van	een	bonds-
voorzitter	aangenamer	dan	het	al	is.	Waar-
om?	Omdat	ik	in	deze	soort	oude,	fantastisch	
georganiseerde,	supervitale	amateurvereni-
gingen	herken	wat	ons	voetbal	nu	eigenlijk	
zo	groot	maakt	in	dit	land.	Het	zijn	de	
steunberen	van	onze	sport,	de	fundamenten,	
de	barometers,	in	feite	vormen	ze	het	warm	
kloppend	hart	van	het	Nederlandse	voetbal.	
Hier	voel	je	de	bevestiging	van	het	belang	
van	stevig	amateurvoetbal	in	de	regio.	Hierop	

rust	ook	de	top	van	de	voetbalsport.	
Het	zal	vast	niet	voor	het	eerst	zijn	dat	
mensen	van	S.V.	Grol	dergelijke	teksten	
horen	of	lezen.	Want	in	Groenlo	wordt	
immers	op	18	september	2018	het	100-jarig	
bestaan	van	S.V.	Grol	gevierd.	Dan	heb	je	al	
wat	gepresteerd,	dan	is	al	wel	duidelijk	hoe	
stabiel	je	bent,	dan	ben	je	al	lang	geleden	
koninklijk	verklaard	en	heb	je	al	vijftig	jaar	
de	erepenning	van	verdienste	in	je	prijzen-
kast	liggen.		

Als	je	als	vereniging	het	baken	wil	blijven	
wat	je	al	zoveel	jaren	lang	in	de	Achterhoek	
bent,	moet	je	weten	waar	je	vandaan	komt,	
hoe	het	allemaal	zo	gekomen	is,	wat	je	daar-
van	allemaal	kunt	leren	om	ook	de	komende	
honderd	jaar	toekomstbestendig	te	blijven.	
Natuurlijk	is	een	goed	technisch	apparaat,	
goede	sponsoring,	een	fijne	accommodatie	
en	een	fors	ledental	van	belang.	Dat	weten	

GEACHT BESTUUR, BESTE MENSEN IN GROENLO, TROTSE LEDEN VAN S.V. GROL

Michael	van	Praag,
Bondsvoorzitter	KNVB.
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oord	op	een	Europacup-avond.	Aan	zulke	
contacten	hecht	ik	zeer.	Op	de	eerste	plaats	
omdat	het	gewoon	leuk	is.	Maar	zeker	ook	
omdat	ik	de	waarde	ken	van	de	momenten	
en	plaatsen	waar	amateur-	en	profvoetbal	
elkaar	raken.	Je	leert	wat	van	elkaar,	je	
inspireert	over	en	weer,	je	verbreedt	elkaars	
horizon.	Ik	geloof	daar	oprecht	in.	Waarbij	ik	
het	ook	doodgewoon	leuk	vind	om	af	en	toe	
onder	‘amateurvoetballers	en	-bestuurders’	
te	zijn.	Je	voelt	en	ruikt	er	de	basis	van	waar	
we	met	zijn	allen	aan	bezig	zijn,	lekker	voet-
ballen,	staand	aan	de	rand	van	het	veld.

Bij	S.V.	Grol,	niet	voor	niks	al	100	jaar	
bestaand,	komt	het	allemaal	samen,	kun	je	
zeggen.	Een	oersterke	amateurvereniging,	
maar	behept	met	een	professionalisme	dat	
ook	in	ons	topvoetbal	niet	zou	misstaan.	Ik	
wens	S.V.	Grol,	met	z’n	enorme	historie,	nog	
een	lange	en	sportieve	toekomst	toe.	We	
komen	elkaar	vast	weer	tegen.	

Mijn	collega	Jan	Dirk	van	der	Zee,	directeur	
amateurvoetbal	bij	de	KNVB,	vindt	het	vast	
niet	erg	dat	ik	mij	in	zijn	‘wijk’	begeef	met	
een	gelukwens	in	dit	jubileumboek.	Ik	weet	
eigenlijk	al	wel	dat	hij	het	goed	vindt,	want	
zoiets	laat	je	elkaar	in	Zeist	als	goed	samen-
werkende	bestuurders	uiteraard	vooraf	even	
weten.	Geen	probleem	dus.

Ik	breng	hier	bijzonder	graag	de	felicitaties	
over	aan	de	100-jarige	S.V.	Grol	in	Groenlo.	
Ik	heb	namelijk	echt	wat	met	die	club.	Niet	
alleen	omdat	ik	oorspronkelijk	eveneens	uit	
het	amateurvoetbal	stam	(Excelsior	Maas-
sluis),	maar	ook	omdat	ik	als	directeur	van	
Feyenoord	ooit	bij	S.V.	Grol	belandde.

Ik	had	al	wel	eerder	gehoord	van	het	In-
ternationale	Marveldtoernooi,	dat	al	vanaf	
de	beginjaren	negentig	verspeeld	wordt	in	
Groenlo.	Een	paar	jaar	geleden	ben	ik	er	
eens	gaan	kijken	en	de	grootheid,	alsmede	

het	professionalisme	van	dit	jeugdtoernooi	
troffen	me	onmiddellijk.	Puur	voetbal,	top-
jeugd,	internationaal,	hoog	niveau,	ik	vond	
het	fantastisch.	Het	bleek	een	evenement	
waar	je	ook	als	profclub	goed	mee	voor	
de	dag	kan	komen.	Dat	het	hier	van	de	
grond	getrokken	is,	vind	ik	een	topprestatie	
van	de	mensen	van	S.V.	Grol.	Je	moet	het	
maar	doen.	Inmiddels	is	het	uitgegroeid	
tot	een	driedaags	evenement.	Kijk	naar	de	
deelnemerslijst	van	dit	jaar	met	clubs	als	
Ajax,	Feyenoord,	PSV,	Celtic,	FC	Barcelona,	
Atletico	Madrid	en	Bayer	04	Leverkusen.	
Om	van	te	smullen	toch?	Ik	heb	er	alleen	
maar	heel	veel	welgemeende	complimen-
ten	voor.

Ik	heb	ook	nog	eens	als	spreker	op	mogen	
treden	tijdens	de	sponsoravond	van	S.V.	
Grol.	En	een	paar	jaar	later	was	een	dele-
gatie	van	het	jubileumbestuur	van	S.V.	Grol	
te	gast	bij	een	thuiswedstrijd	van	Feyen-

BESTUUR, LEDEN, SUPPORTERS EN VRIENDEN VAN DE SPORTVERENIGING GROL

Eric	Gudde,
Directeur	betaald	voetbal	KNVB.
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Het	jaar	2018	is	een	bijzonder	jaar	voor	de	
sportvereniging	Grol.	Onze	voetbalvereni-
ging	bestaat	honderd	jaar.	Als	lezer	in	een-
entwintighonderdenachttien	(2118)	is	het	
wel	aardig	om	te	weten	hoe	het	voetbal	er	
in	2018	uitziet	en	hoe	het	met	de	Grol	gaat.

Wij	vieren	het	jubileum	zeker,	wel	gepast	
maar	niet	groots.	De	1.400	leden	hebben	
feestjes	genoeg.	Grote	danszalen	zijn	uit	
de	mode,	kleine	feestjes	en	grote	evene-
menten	zijn	in	trek.	Op	kleine	feestjes	-zo’n	
beetje	één	feestje	per	persoon	per	week-	
wordt	van	alles	gevierd,	van	een	verjaardag	
tot	vriendenfeestjes	wegens	een	nieuwe	
tuininrichting.	Bierproeverijen,	wijn-
proeverijen,	whiskyproeverijen,	allemaal	
kleine	feestjes.	Die	drankjes	worden	ook	
plaatselijk	gebrouwen.	Jawel.	Door	de	kli-
maatverandering	is	het	subtropisch	klimaat	
al	aardig	naar	het	noorden	van	Europa	op-
geschoven.	Wijn	uit	de	Achterhoek	heeft	al	
een	aardige	kwaliteit	bereikt.	In	ons	stadje	
is	een	echte	stadsbierbrouwerij	geopend	
dit	jaar.	Als	kleine	opvolger	van	de	grote	
Grolsch-brouwerij	die	rond	2000	verplaatst	
werd	naar	Enschede.	Een	eeuwige	wond	
in	de	Groenlose	(Grolse)	ziel.	Vindt	men	
het	bij	onze	club	dan	niet	gezellig	meer?	
Zeker	wel.	En	die	kleine	feestjes	worden	in	
ons	Sportcafé	(voorheen	kantine)	ook	wel	

gehouden.	Elk	weekend	is	het	zelfs	super-
gezellig	na	al	die	wedstrijden.	En	twee	keer	
per	jaar	wordt	het	pand	zelfs	gestut.	Dan	is	
er	een	fancy	fair,	waarvan	de	opbrengst	via	
de	vrienden	van	de	s.v.	Grol	naar	de	vereni-
ging	gaat.	De	term	fancy	fair	moet	u	maar	
eens	opzoeken	en	onze	vereniging	heeft	
daar	de	overtreffende	trap	van	uitgevon-
den.	Vraagt	u	het	maar	aan	de	mensen	van	
115	jaar	en	ouder.	De	grote	evenementen	in	
dit	deel	van	het	land	zijn	talrijk	en	trekken	
veel	publiek.	Ze	vinden	vooral	buiten	het	
voetbalseizoen	plaats.	Zo	komen	we	toch	
nog	bij	het	voetbal	uit.

Onze	voetbalvereniging	bevindt	zich	in	
het	stadje	Groenlo,	dat	deel	uitmaakt	van	
de	gemeente	Oost	Gelre.	Een	gemeente	
met	twee	grote	kernen	Lichtenvoorde	en	
Groenlo.	En	twee	grote	voetbalverenigin-
gen	Longa	‘30	(oranje)	en	Grol	(blauw).	Al-
les	en	iedereen	uit	die	twee	kernen	leeft	in	
een	haat-liefde	verhouding.	Een	beetje	haat	
en	heel	veel	liefde.	Een	ideale	mix	voor	een	
lange	liefdesrelatie.	In	een	voetbalwedstrijd	
tegen	elkaar	komt	dat	beetje	haat	nog	wel	
eens	onder	het	kunstgras	vandaan,	maar	
na	de	wedstrijd	is	het	weer	één	en	al	liefde	
bij	een	gezellig	drankje.	Nadat	de	rubber-
korrels	uit	de	schoenen	zijn	geklopt	en	de	
shirtjes	licht	bezweet	maar	superschoon	in	
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de	tas	naar	de	wasmachine	gaan.	
Er	zijn	intussen	heel	wat	kunstgrasvelden	in	
Nederland,	er	is	wat	te	doen	om	gezond-
heid	wegens	die	rubberkorrels	(gemalen	
autobanden),	maar	een	grote	vereniging	
kan	eigenlijk	niet	meer	zonder.	Op	straat	
wordt	niet	meer	gevoetbald,	dus	de	
trainingsuren	moeten	bij	de	club	gemaakt	
worden.	De	twee	kunstgrasvelden	bij	onze	
vereniging	zijn	in	tien	jaar	helemaal	stuk	
gespeeld	en	worden	in	dit	jubileumjaar	
vervangen.	Niet	gepland	maar	wel	nodig.	
De	jeugd	en	steeds	meer	ouderen	steken	
steeds	meer	tijd	in	het	met	elkaar	in	con-
tact	staan	via	de	vaste	computer,	de	laptop	
en	de	mobiele	telefoon.	Om	goed	te	leren	
voetballen	moet	er	in	korte	tijd	heel	hard	
getraind	worden.	Minstens	twee	keer	per	
week.	De	verlichting	op	vier	velden	brandt	
vijf	dagen	per	week	van	vijf	uur	tot	tien	uur	
’s	avonds.	De	douches	in	de	vijftien	kleed-
kamers	lopen	bijna	constant	door.	
De	trainers	en	trainsters,	betaald	en	onbe-
taald,	en	de	leiders	en	leidsters	zijn	bijna	
niet	aan	te	slepen.	

Dan	komt	het	weekend,	de	wedstrijden	
op	zaterdag	en	zondag.	In	2018	speelt	
de	s.v.	Grol	met	ruim	zestig	teams	in	de	
competitie.	Twee	kunstgrasvelden,	een	
half	kunstgrasveld,	drie	natuurgrasvelden	

kunnen	het	wedstrijdschema	wel	aan.	De	
kleedkamers	zijn	een	knelpunt	door	de	
uitgebreide	lichaamsverzorging	van	vooral	
de	jonge	mensen.	Natuurlijk,	we	hebben	
meiden-	en	vrouwenvoetbal,	maar	de	jon-
gens	en	mannen	kunnen	er	ook	wat	van.	
Het	duurt	en	het	duurt.	Maar	op	zaterdag	
zijn	om	zes	uur	(!)	alle	wedstrijden	ge-
speeld.	Op	zondag	gewoon	om	kwart	over	
vier.	Maandag	gaat	de	nieuwe	weekronde	
gewoon	weer	in.	

Tussendoor	bloeit	er	weer	een	oude	liefde	
op.	De	liefde	voor	zustervereniging	Grolse	
Boys	in	Groenlo.	De	voorzitter	van	onze	
club	heeft	openlijk	weer	de	liefde	aan	die	
club	verklaard.	Na	twee	mislukte	pogingen	
om	tot	een	liefdesrelatie	te	komen.	De	
ouders	aan	beide	zijden	zagen	het	twee	
keer	niet	zitten.	Het	zal	niet	tot	2118	duren	
voordat	de	relatie	duurzaam	tot	stand	
komt.	Met	liefde	en	met	verstand.

In	de	komende	jaren	treedt	er	namelijk	
een	verdere	krimp	van	de	bevolking	op.	
Het	aantal	jeugdigen	neemt	met	30%	af.	
Minder	geboortes.	Betekent	ook	minder	
voetballende	jeugd.	Altijd	nog	meer	dan	in	
de	jaren	vijftig	en	zestig	van	de	20e	eeuw.	
Zo	betrekkelijk	is	het.	De	vereniging	zal	
blijven,	wordt	waarschijnlijk	binnen	tien	
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jaar	een	omni-vereniging	in	Groenlo	en	zal	
haar	sociale	rol	in	de	gemeenschap	blijven	
houden.	Alle	sporten	zijn	in	een	snelle	ont-
wikkeling	in	Europa.	Goede	trainingsvoor-
zieningen,	goede	voeding,	goede	trainers	
leiden	tot	betere	sporters.	Het	voetbal	in	
Nederland	moet	er	harder	aan	trekken,	
want	stelt	internationaal	niet	veel	meer	
voor.	Vergelijkbaar	met	het	niveau	Ierland.	
Andere	sporten,	zoals	hockey,	handbal	en	
zwemmen	zijn	verder	in	hun	ontwikkeling.	
Het	voetbal	heeft	zich	laten	inhalen.	Het	
droomde	nog	over	de	internationale	succes-
sen	in	de	jaren	zeventig,	tachtig	en	negentig	
van	de	vorige	eeuw.

De	Koninklijke	Nederlandse	Voetbal	Bond	
probeert	het	niveau	van	onderop	te	ver-
beteren.	Nieuwe	spelvormen	bij	de	jeugd	
onder	13	zijn	ingevoerd	zoals	4x4,	6x6	en	
8x8	op	kleine	velden.	Trainersopleidingen	
worden	op	een	hoger	niveau	gebracht.	
De	eerste	laptop-trainers	zijn	langs	het	
veld	gesignaleerd,	maar	zijn	lang	niet	altijd	
succesvol.	Nieuwe	spelregels	worden	
uitgeprobeerd,	zoals	inpassen	in	plaats	van	
inwerpen.	De	s.v.	Grol	gaat	daar	vol	in	mee,	
ook	hier	moet	het	niveau	omhoog.	
Het	eerste	elftal	bij	de	mannen	speelt	in	
de	derde	klas	op	zondag,	dat	is	het	vierde	
amateurniveau.	En	dat	op	een	accommo-

datie	van	het	eerste	amateurniveau.	Het	
vrouwenvoetbal	is	in	Nederland	aan	een	
opmars	bezig.
De	Nederlandse	vrouwen	zijn	in	2017	zelfs	
Europees	kampioen	geworden.	Dezelfde	
opmars	is	in	de	afgelopen	jaren	gezien	bij	
de	s.v.	Grol.	Om	bij	de	vrouwen	nog	sterker	
te	worden,	is	een	samenwerking	tot	stand	
gekomen	met	Vios	Beltrum,	waar	het	vrou-
wenvoetbal	al	veel	langer	een	volwaardig	
onderdeel	van	de	vereniging	was.	Aparte	
voetbalkleuren	worden	door	beide	vereni-
gingen	aanvaard.	Soms	is	besturen	je	er	zelf	
niet	mee	bemoeien.	

Besturing	van	zo’n	grote	club	is	trouwens	
in	een	tijd	van	steeds	meer	regelgeving	en	
steeds	snellere	communicatie	een	stevige	
opgave.	De	amateurclub	s.v.	Grol	wordt	
professioneel	bestuurd	en	is	voortdurend	
bezig	de	organisatie	aan	te	passen	aan	de	
ontwikkelingen	in	de	maatschappij.	De	
organisatiestructuur	is	in	dit	honderdste	jaar	
weer	aangepast,	hoewel	dat	dus	niets	met	
de	leeftijd	te	maken	had.	De	bestuurders	
worden	ondersteund	door	ruim	400	andere	
vrijwilligers	die	samen	meer	dan	600	func-
ties	bekleden.	Een	grote	groep	van	circa	
300	sponsoren	houdt	de	club	financieel	drij-
vend,	waardoor	de	contributie	niet	te	hoog	
wordt.	Want	iedereen	moet	bij	onze	club	

kunnen	voetballen.	Voetbal	is	nog	steeds	
volkssport	nummer	één	in	Nederland	en	de	
voetbalbond	is	met	meer	dan	1	miljoen	le-
den	de	grootste	sportbond	van	Nederland.	
Op	het	medium	televisie	is	voetbal	alle	24	
uren	per	dag	te	zien.	De	jeugd	is	al	weer	
verder,	televisie	is	voor	hen	achterhaald.	
Filmabonnementen	op	de	laptop,	streaming	
op	de	mobiele	telefoon	en	voetbalmomen-
ten	kijken	op	een	open	kanaal,	daar	zijn	
de	jongeren	mee	bezig.	Glasvezel	in	huis	
is	eigenlijk	voor	de	ouderen,	de	jonge-
ren	verkrijgen	informatie	op	alle	overige	
plekken	op	de	wereld.	En	daar	moet	je	
op	je	sportpark	dus	ook	voor	zorgen.	De	
net	ingevoerde	video-scheidsrechter	(de	
meebeslissende	scheidsrechter	realtime	
achter	een	beeldscherm)	in	het	betaalde	
voetbal,	is	voor	de	jeugd	niks	bijzonders.	
Zij	maken	net	zo	gemakkelijk	een	filmpje	
met	de	mobiele	telefoon	over	hun	scorende	
vriend	in	het	vijfde	elftal	en	zetten	dat	op	
een	open	kanaal.	Leuk	om	ook	op	school	te	
laten	zien.	Zo	raast	op	alle	manieren	de	tijd	
verder	en	is	het	zo	weer	2118.	Is	er	dan	nog	
voetbal	als	sport	?

Als	dit	boek	bewaard	is	gebleven,	deze	
letters	ook	nog	gelezen	kunnen	worden	en	
u	bent	ook	nog	in	het	boek	gaan	lezen,	dan	
weet	u	het	antwoord.	

Hans	Scheinck,	
voorzitter	bestuur	s.v.	Grol	in	2018.
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VOORAFGAANDE AAN DE 
OPRICHTING

In de 19e eeuw (1801 tot en met 1900) zal 
er in Groenlo best een balletje zijn getrapt, 
want ook toen was de bal reeds rond. Maar 
Engeland, de bakermat van het voetbal, was 
toen nog heel ver weg.
Toen de voetbalsport eenmaal van het 
westen van Europa was overgewaaid 
naar dit land, kon er ook in Groenlo maar 
moeilijk een stukje goede ondergrond 
worden gevonden, waarop wat heden ten 
dage nog steeds volkssport nummer één 
is, kon worden beoefend, laat staan dat 
er daarop een vlotte dribbel kon worden 
gemaakt. Het bleef in de beginjaren bij een 
spelletje op een stuk grasland, waar eerst 
de molshopen en de koeienflatsen uit elkaar 
geslagen moesten worden, alvorens er kon 
worden afgetrapt. Ook de brink achter de 
boerderij of het woonhuis was in het begin 
van de 20e eeuw vaak een geliefde plek om 
elkaar te lijf te gaan, al viel het in die tijd 
niet mee om op klompen een uitgekookte 
pass te geven. Overigens was een 
varkensblaas met wat wind er in nu niet een 
kwalitatief hoogstaand attribuut om er goed 
gericht mee te kunnen schieten. Bovendien 
had een opgeblazen varkensblaas veel 
overeenkomsten met een ei, zodat er 
nauwelijks rechtstandig mee geschoten kon 
worden. De kronkelende bewegingen, die 
zo’n opgeblazen bal na een trap er tegenaan 
maakte, plaatste een keeper altijd weer 
voor verrassingen, waardoor ook een zekere 
treffer regelmatig niet als doelpunt werd 
aangemerkt.

Volgens de Geldersche Bode, reeds in 
1889 voor de eerste maal uitgegeven, 
werd het eerste partijtje voetbal van enig 
gehalte, althans een voorstelling die op 
een wedstrijd leek, gespeeld op zondag 
21 november 1906. Echt bewijsmateriaal 
hierover is niet voorhanden. Wel is bekend 
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dat de Geldersche Bode vóór 1906 nimmer 
over voetbal repte.
Ondanks de aanwezige drang om het 
voetbalspelletje te beoefenen was de 
roomskatholieke jeugd, die in Groenlo 
een meerderheid vormde, nog niet rijp 
voor het bedrijven van deze tak van sport 
in verenigingsverband. De ‘roomsche 
voorgangers’ vonden dat wedstrijdsport 
in competitieverband niet paste bij een 
christelijke opvoeding. Maar de meer 
vooruitstrevende ‘roomschen’ zagen er wel 
wat in om een sportclub op te richten.
Het gevolg was dat een handjevol 
mensen de koppen bij elkaar stak. Er 
werd een paar cent op de paal gelegd 
en het lukte de jongelui vervolgens om 
een ‘binnen-en-boetenbal’ te kopen. Er 
werd, weliswaar niet officieel, een club 
gevormd met de naam D.O.S., in latere 
tijden een veel voorkomende naam voor 
voetbalverenigingen.

In de Geldersche Bode van 30 maart 1909 
was een stukje tekst te lezen met de kop 
dat er boven het luchtruim van Groenlo een 
luchtballon was gesignaleerd. Daaronder 
werd melding gemaakt van het feit dat er 
een voetbalwedstrijd zou worden gespeeld. 
De letterlijke tekst luidde:
“De voetbalclub Oud-Holland te 
Winterswijk zal zondag a.s. een match 
komen spelen tegen de voetbalclub D.O.S. 
alhier. Aanvang: 2 uur, 20 minuten.”
Welk een verloop de wedstrijd heeft 
gekregen, staat nergens vermeld.

Naast D.O.S. diende zich in Groenlo, en dat 
omstreeks 1907, een tweede voetbalclub 
aan: Wilhelmina, kortweg gezegd KW 
(Koningin Wilhelmina).
De mannen van Wilhelmina gingen in 
die tijd kordaat te werk en hadden in 
tegenstelling tot D.O.S. binnen enkele 
weken in Groenlo een voetbalterrein ter 

beschikking en dat nabij de Watermolen 
met aangrenzend café. Beide clubs gingen 
kameraadschappelijk met elkaar om. Van 
rivaliteit was geen sprake. Neemt niet weg 
dat de club Wilhelmina oftewel KW in de 
jaren vóór en na 1910 meer aan de weg 
timmerde dan D.O.S.
Wat hier niet onvermeld mag blijven, is 
dat in die dagen ook in Lichtenvoorde 
een voetbalclub het levenslicht zag met 
de naam T.O.P, jawel de eerste clubnaam 
van wat nu de s.v. Grol is. Maar hoe het 
ook kon gebeuren, een voetbaltreffen 
tussen Lichtenvoorde en Groenlo werd met 
buitengewone belangstelling tegemoet 
gezien.
De wedstrijd, die heden ten dage wordt 
aangeduid als ‘de derby der derby’s’, 
werd gespeeld in september 1913. In de 
Geldersche Bode was destijds het volgende 
te lezen:
“Zondagmiddag werd te Lichtenvoorde een 
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aldaar en Wilhelmina van alhier. Door de 
Groenlosche club werd dapper gespeeld. 
Vooral na rust toen er door Wilhelmina 
vijf goals werden gemaakt, zodat zij met 
de sprekende cijfers 0-6 de overwinning 
behaalden op de Lichtenvoordenaren.”

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) liet ook 
in Nederland zijn sporen na. Een en ander 
ook in Groenlo, waar voor bepaalde lagen 
van de bevolking sommige levensmiddelen 
niet te krijgen en indien dat wel het geval 
was vaak niet te betalen waren. Uit die 
tijd is bekend dat de Grolse voetbalclub 
Wilhelmina een actie op touw zette om de 
hongerende medemens te helpen. Er werd 
een benefietwedstrijd gespeeld, die het 
voor die tijd mooie bedrag van 30 gulden 
opleverde.
In Groenlo en omgeving waren tijdens de 
mobilisatie heel wat soldaten gelegerd. 
Na hun dagelijkse of wekelijkse diensttijd 
zochten deze soldaten het nodige vertier. En 
dat vertier werd gezocht in een vorm van 
sportieve ontspanning: voetbal.
Vandaar dat er naast Wilhelmina, de 
club die in 1917 met een groot regionaal 
voetbaltoernooi het 10-jarig bestaan vierde, 
nog een voetbalclub werd opgericht: 
Mobiel.
Was de club D.O.S. een stille dood 
gestorven, voorafgaande aan de 
oprichtingsdatum 18 september 1918 van 
de in 2018 100 jaar bestaande s.v. Grol had 
Groenlo te maken met drie voetbalclubs: 
Koningin Wilhelmina, Mobiel en Gazelle.

OPRICHTING IN 1918            

Het was de toenmalige kapelaan van de RK 
Calixtusparochie in Groenlo, te weten de 
weleerwaarde heer M.J. Gasman, tevens 
leider van het toenmalige Jongenspatronaat, 
die de eerste aanzet gaf tot de oprichting 
van wat nu is de sportvereniging Grol in 
Groenlo.
Ondanks dat in de Geldersche Bode van 
14 september 1918 al werd vermeld: ‘Alhier 
is opgericht de Voetbalvereniging Tot Ons 
Plezier’ en ondanks dat uit de annalen 
van de vereniging blijkt dat R.K.T.O.P. op 

19 september 1918 werd ‘geconstitueerd’, 
zoals dat in die tijd officieel heette, werd 
aan de Groenlose voetbalvereniging met 
achtereenvolgens de namen T.O.P.,  R.K.V.V. 
Grol, R.K.S.V. Grol en vervolgens S.V. Grol 
officieel de oprichtingsdatum 18 september 
1918 meegegeven. 
De oprichting van een nieuwe voetbalclub 
werd in die tijd niet door iedereen met 
enthousiasme begroet. Een toentertijd 
veel gehoorde reactie was: ‘Moet dat nu? 
Groenlo telt slechts 3.500 inwoners en heeft 
reeds drie voetbalclubs, te weten Koningin 
Wilhelmina, Mobiel en Gazelle. Is een 
vierde club niet teveel van het goede?’ 
Maar met name de katholieke kern van de 
burgers van Groenlo was vastberaden.
Er zou en er moest een voetbalclub komen 
op puur katholieke grondslag. Mannen als 
Buts, Groot Bruinderink, Groot Kormelink, 
Huitink en Wissink ontpopten zich als de 
grote voorvechters van een dergelijke club.

Daarnaast had men te maken met een 
duidelijke oproep vanuit de regio. In de 

Gelderse Achterhoek traden namelijk enkele 
initiatiefnemers naar voren met het idee 
om een competitie voor R.K. voetbalclubs 
van de grond te krijgen. En waarom zou het 
katholieke Groenlo aan die oproep geen 
gehoor geven? In Groenlo zou toch immers 
zeker plaats moeten zijn voor een sport- in 
dit geval voetbalvereniging op rooms-
katholieke grondslag. 
De katholieke geestelijkheid propageerde 
in die tijd het organiseren van activiteiten in 
katholiek verband. Zo waren er in Groenlo 
al vele jaren de Katholieke Actie en de 
Katholieke Jeugdbeweging actief. Daarom 
werd er sterke drang uitgeoefend om de 
krachten van de katholieke jongeren te 
bundelen in allerlei clubs. En daarom moest 
er ook een katholieke voetbalvereniging 
worden opgericht. 

Dat Grol door de jaren heen een typisch 
rooms-katholieke club is gebleven, blijkt 
wel uit de reeks geestelijk adviseurs, die 
de club in haar bestaan bijstand heeft 
verschaft. Dit laatste is misschien ook wel 

de reden voor het feit dat de spelers zich 
bezighielden met geestelijke trainingen. Het 
is namelijk bekend dat er bij Grol ooit een 
club werd opgericht, die jaarlijks een retraite 
organiseerde. Deze club zou uit zo’n 50 
leden hebben bestaan. 

Bij de oprichting luidde de verenigingsnaam 
T.O.P., hetgeen Tot Ons Plezier betekent, en 
telde de vereniging slechts 20 leden. 
Was de vereniging wat doelstellingen e.d. 
betreft in eerste instantie op ideële gronden 
gebaseerd, hetgeen betekende dat men 
de eerste twee jaar alleen om het plezier 
voetbalde, enkele jaren later ging men toch 
over tot het bedrijven van de voetbalsport in 
competitieverband. Maar tussen de bedrijven 
door werd met enige trots geconstateerd dat 
T.O.P. vol geestdrift was begonnen aan een 
apostolaat onder de Grolse jeugd. 
Het eerste bestuur bestond uit: J. Buts 
(voorzitter), J. Groot Bruinderink (secretaris), 
J. Huitink (penningmeester) en de leden 

Een teamfoto uit de jaren twintig.
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Th. Groot Bruinderink (scheidsrechter), 
Th. Wissink (ballenbewaarder) en kapelaan 
M.J. Gasman (geestelijk adviseur).
Het eerste elftal van T.O.P. bestond uit 
L. (kapper Louis) Messink (doelverdediger), 
H. Smit, G. van Druten, C. Banning, J. Smit, 
B. Koenderinck, B. Krabben, J. Dechering, 
A. van Gool, W. Derksen en W. Emaus.
 
VOOR HET EERST IN 
COMPETITIEVERBAND

In het seizoen 1920-1921 werd er voor het 
eerst gevoetbald in competitieverband 
en dat onder de naam T.O.P. Het Grolse 
T.O.P kwam uit in de derde klasse C van 
de RKUVB Oost. Deze competitie behelsde 
slechts zes wedstrijden, dit omdat T.O.P 
alleen met de tegenstanders Fortuna 
Winterswijk, Volharding Lichtenvoorde 
en U.D.D. Keijenborg had te maken. 
Oorspronkelijk telde deze competitie 
zeven clubs, maar Blauw Wit Rietmolen, 
D.E.S. Steenderen en Advendo Hengelo 
Gld. werden verwijderd of trokken zich 
terug uit de competitie. In de eerste 
competitiewedstrijd moest men aantreden 
tegen U.D.D. uit Keijenborg, een club die 
een seizoen later de naam veranderde in 
U.D. Van deze eerste competitiewedstrijd 
is alleen bekend dat T.O.P. zelf voor de 
wedstrijdbal moest zorgen. De allereerste 
wedstrijd in competitieverband werd met 
2-1 verloren.

In die jaren werd er een zekere strijd op 
twee fronten gevoerd. Enerzijds in eigen 
kring, waarin het nut van een katholieke 
sportvereniging niet werd ingezien en 
anderzijds tegen de zeer sterk ingewortelde 
en de door invloedrijke organisaties 
ontwikkelde neutraliteitsgedachte. 
Er was toen wel een zeer krachtige 
vasthoudendheid nodig om het definitieve 
bestaan van de vereniging zeker te stellen. 
Maar door de jaren heen bleek dat juist die 
strijd de Groenlose voetbalvereniging groot 
heeft gemaakt.

Op 14 september 1920 besloot het bestuur 
van T.O.P. om zich aan te sluiten bij de 
R.K. Voetbalbond in het aartsbisdom. In 

aansluiting daarop werd op 30 september 
1920 in Doetinchem, en dat in een gebied 
met een zeer sterke katholieke inslag, 
de Roomsch Katholieke Voetbal Bond 
‘De Graafschap’ met vijftien afdelingen 
opgericht. Omdat de oprichtingsvergadering 
werd geopend door kapelaan G. Smit uit 
Keijenburg, die in duidelijke woorden aangaf 
wat de doelstellingen waren, meldden zich 
terstond twaalf clubs aan om lid te worden. 
En zo ontstond in het oosten van het gebied 
van de RKUVB de kring Oost-Gelderland. 
De twaalf deelnemende clubs kwamen uit: 
Doetinchem, Etten, Groenlo, Hengelo Gld., 
Keijenborg, Lengel, Lichtenvoorde, Silvolde, 
Steenderen, Ulft, Wehl en Zeddam.
Kapelaan G. Smit uit Keijenburg was 
de eerste voorzitter van de kring Oost-
Gelderland. Hij moest in 1922 als gevolg 
van ziekte bedanken en werd opgevolgd 
door kapelaan M. van Rooijen, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog is doodgemarteld 
in Dachau en naar wie de bekende 
voetbalvereniging uit ’s-Heerenberg: M.v.R. 
is vernoemd.

Reeds op 28 februari 1921 ontving T.O.P. 
Groenlo een schrijven van de voetbalbond 
met de mededeling dat de naam T.O.P. 
niet gehandhaafd kon blijven. De door te 
voeren naamsverandering had vooral te 
maken met het gegeven dat men geen 
verwarring wilde stichten, dit omdat er in 
den lande reeds vele voetbalverenigingen in 
competitieverband uitkwamen met de naam 
T.O.P. Dit alles had tot gevolg dat men in het 
seizoen 1921-1922 na allerlei verwikkelingen 
door het bestuur van de RKUVB werd 
verplicht onder de naam Grol uit te komen 
in de competitie. Een competitie waaruit 
men overigens en dat wegens financiële 
perikelen werd teruggetrokken en derhalve 
ook niet in de eindstand voorkomt. 
Het gevolg daarvan is weer dat T.O.P. 
Groenlo zich terugtrok uit de RKUVB en 
overstapte naar de ‘neutrale’ bond: de GVB 
(Geldersche Voetbal Bond).

NAAMSWIJZIGING

In het seizoen 1922-1923 kwam T.O.P. 
Groenlo uit in de tweede klasse F van 

de GVB. In een competitie met acht 
clubs, hetgeen betekende dat er veertien 
wedstrijden moesten worden gespeeld, 
eindigde men op de achtste en laatste plek.
Als gevolg van een tijdelijke inzinking 
(financiële perikelen als gevolg van de te 
grote onderlinge afstanden tussen de clubs) 
nam T.O.P Groenlo in het seizoen 1923-1924 
niet deel aan de competitie, maar bleef 
desalniettemin wel lid van de GVB. Tevens 
werd aan het eind van deze competitie 
en dat dus medio 1924 de naam T.O.P. 
gewijzigd in R.K.V.V. Grol.
De naamswijziging werd door iedereen 
met een voldaan gevoel begroet. Er was nu 
immers een duidelijke link gelegd naar de 
Vestingstad Grol, van waaruit de voetbalclub 
opereerde.

Iedereen mocht best weten uit welke hoek 
de wind waaide, al moest de in latere jaren 
veel gehoorde opmerking ‘Grolse wind’ 
nog worden uitgevonden. Eigenlijk ook 
niet zo verwonderlijk, omdat Longa (’30) in 

Een teamfoto  uit 1929.
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Lichtenvoorde nog moest worden opgericht.
Grol werd ingedeeld in de tweede klasse 
en dat betekende twee seizoenen lang 
(1924-1925 en 1925-1926) interessante 
competitieduels tegen stadgenoot 
Grolsche Boys. Deze club (Grolsche Boys 
met ch geschreven) was de opvolger van 
Koningin Wilhelmina. Ook hier had de 
naamsverandering te maken met het feit 
dat men naar de buitenwereld duidelijk 
wilde maken dat men Groenlo als domicilie 
had. Een en ander werd na twee seizoenen 
echter al teruggedraaid, zodat het weer 
Koningin Wilhelmina werd. Zowel Koningin 
Wilhelmina als Grolsche Boys zijn de 
voorlopers van de heden ten dage nog altijd 
bestaande en op 18 maart 1948 opgerichte 
s.v. Grolse Boys, de zustervereniging van de 
s.v. Grol.

Na de Tweede Wereldoorlog wilden 
protestanten en andersdenkenden 
in Groenlo naast de katholieke 
voetbalvereniging Grol een eigen 
voetbalclub. In eerste instantie werd 
de naam van deze nieuwe overwegend 
protestantse club P.S.V., waarbij de ‘P’ voor 
protestants stond. Kort daarna werd de 
naam veranderd in P.S.V. Grolse Boys en in 
1952 verdween de ‘P’ en kreeg de club de 
naam die men heden ten dage nog steeds 
draagt: s.v. Grolse Boys.

Met ingang van het seizoen 1926-1927 
maakte Grol weer onderdeel uit van de 
RKUVB (RK Utrechtse Voetbalbond). Het 
werd een enerverende competitie met 
tegenstanders als Vosta Enschede, H.A.C. 
Haaksbergen en Victoria Lichtenvoorde (de 
voorloper van Longa ’30). Met 20 punten 
uit 12 wedstrijden (10 overwinningen en 
2 nederlagen) werd de R.K.V.V. Grol, toen 
nog in de rood-zwarte clubkleuren voor de 
eerste maal in haar bestaan kampioen.
Een kampioenschap dat een groots 
feest tot gevolg had. Er werd daarbij zo 
intens van het ‘Grolsche’ bier genoten, 
dat er in de daarna volgende algemene 
ledenvergadering door de geestelijk adviseur 
fijntjes werd opgemerkt dat er tussen hemel 
en aarde toch wel iets meer is dan alleen 
maar geestrijk vocht naar binnen werken.

Een teamfoto uit de jaren dertig met 
staand vlnr Hendrik Bonenkamp, Theo 
Wissink, Jan Hoitink, Jan Bonenkamp, 
Gait te Brake, Theo Baks, Jan Tops en 
Frits Huijskes en knielend vlnr
Hendrik Haling, Dorus Welling en 
Hendrik Groot Bruinderink en zittend 
vlnr Nolle Nieuwenhuis, Antoon Tops, 
Bertus (Bets) Heuitink, Teetjen Peer en 
Hendrik (Haksi) ter Braak.
Vóór het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog werden er door de 
hoofdmacht van Grol nog een tweetal 
kampioenschappen in de wacht gesleept, 
te weten in het seizoen 1927-1928 (tweede 
klasse RK Federatie) en in het seizoen 1937-
1938 (tweede klasse IVCB). 
Dat dit kampioenschap gepaard ging met 
een promotie naar de eerste klasse van de 
IVCB had men met name te danken aan 
ene voetballer Th. (‘Theetjen’) Peer. Hij was 
in die dagen de bezielende leider van Grol. 
Wanneer hij naar voren trok, was het altijd 
‘buigen of barsten’.
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GROL 2 KAMPIOEN 
in het seizoen 1936-1937
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Een verenigingsfoto, gemaakt in 1938 
bij het 20-jarig bestaan van Grol en 
dat voor het RK Parochiehuis in de 
Kerkstraat.

MOBILISATIE

Ruim een week nadat op zondag 20 
augustus 1939 het nieuwe terrein met 
kleedaccommodatie aan de Oude 
Winterswijkseweg officieel in gebruik was 
genomen, werd in Nederland de mobilisatie 
afgekondigd. Ook uit Groenlo moesten heel 
wat jongelui onder de wapenen. Een tijd 
van onzekerheid brak aan. Op alle manieren 
werd geprobeerd om de vereniging op de 
been te houden. Ook tijdens de mobilisatie 
vond men het van groot belang dat de 
jeugd gepaste sportieve ontspanning werd 
geboden. Ondanks dat de accommodatie 
er in die dagen zijn mocht, stond het 
verenigingsleven desalniettemin op een laag 

pitje. Het gevolg was onder meer dat er aan 
het begin van het seizoen 1939-1940 maar 
drie elftallen voor de competitie konden 
worden ingeschreven.

Vervolgens zijn de Grolleden vanaf 1942 
tot 1945 en dat gedurende een periode 
van ruim drie jaar niet in een algemene 
vergadering bijeen geweest. In die periode 
werd er ook nauwelijks gevoetbald. Het 
was te gevaarlijk voor de jongelui om zich 
in het openbaar te vertonen en zeker om 
aan sportmanifestaties deel te nemen. 
Die waren immers voorbehouden aan 
Duitsgezinde clubs. Daar bijna niemand zat 
te springen om naar Duitsland te worden 

gezonden om daar voor het leger te werken 
en ook het ‘schansen’ in Zevenaar niemand 
aansprak, werd door praktisch iedereen de 
luwte gezocht.

In de algemene ledenvergadering van 24 juli 
1945 werd dan ook een algemeen jaarverslag 
aan de orde gesteld, dat inging op een 
driejaarlijkse periode 1942-1945.
In die periode moest het eerste elftal 
van Grol, gedwongen door verkeers- en 
vervoersproblemen, twee seizoenen 
achtereen in de eerste klasse van de GVB 
spelen. Na een verdienstelijk eerste jaar, 
werd in het tweede jaar het kampioenschap 
behaald.
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Staand vlnr Theo Migchielsen, Bernard 
Kuipers, Herman Wientjes, Jan Platter, 
Gerrit Kuipers, Eduard (Eedjen) Hoijtink, 

Een teamfoto uit de beginjaren veertig.

Puckie Olijslager en Herman Olijslager 
en gehurkt vlnr Gerrit Oesterholt, 
Jan Gunnewijk, Bernard (Beerken) 

Nieuwenhuis, Gerard (Broer) Reijrink en 
Frans Hoijtink.

In de eerste naoorlogse competitie (1945-
1946) werd door het eerste elftal van Grol 
in de vierde klasse B van de KNVB direct 
het kampioenschap in de wacht gesleept. 
Van de naoorlogse jaren zijn vooral de 
enerverende promotiewedstrijden bekend. 
Een veel belangstelling trekkende wedstrijd 
was die tegen PH uit Almelo, waarbij Grol 
op het nippertje de kans ontnomen werd 
om derde klasser te worden.

Dit laatste kreeg een vervolg toen Grol in 
het seizoen 1952-1953 het kampioenschap 
behaalde en men in de promotiewedstrijden 
het onderspit moest delven tegen DOS ’19 
uit Denekamp.
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Staand vlnr Joop Reijrink, Jan Leisink, 
Appie Huisman, Hendrik (Haksie) ter 
Braak, Berry Willemsen, Bart Huitink, 
Bernard te Marveld en Wim Huisman 
en gehurkt vlnr Henk Lichtenberg, Louis 
Doornberg, Frans Bleumink, Nol te 
Braake en Albert Straatmans. 

 

Grol 2 in de jaren vijftig met vlnr Joop 
Reijrink, Jan van Uem, Jan Bruggeman, 

Theo Brockötter, Louis Meulenbeek, 
Henk Meulenbeek, Frans Firing,

 Jan Olijslager, Gerard (Broer) Reijrink, 
Jan Wolterink, Louis Gerritsen, 

Theo Kwak en Jan te Braak.
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De algemene ledenvergadering, bijeen 
op 8 juli 1965 in Hotel De Moriaan, nam 
met algemene stemmen het voorstel 
van het bestuur aan om ieder lid als 
volwaardig lid te beschouwen, ongeacht 
zijn geloofsovertuiging. Met andere 
woorden: ook een van oorsprong katholieke 
vereniging mag niet alleen toegankelijk zijn 
voor katholieken, die tijd is voorbij. Een toch 
wel noemenswaardige doorbraak, die in 
dezelfde week zorgde voor de krantenkop: 
‘Oecumene’ bij R.K.V.V. Grol. Of zoals de 
kranten het verwoordden: Iedereen -met 
alle rechten en plichten- kan lid worden 
van de R.K.S.V. Grol. Hierdoor kent Grol 
geen hospitant-leden meer en zal er voorts 
gelegenheid zijn voor meisjes en dames om 
toe te treden tot de club. Overigens werd in 
een veel later stadium, en dat met ingang 
van 1 juni 1979, besloten om na R.K.V.V. Grol 
en R.K.S.V. Grol de clubnaam s.v. Grol te 
voeren.

Wanneer de s.v. Grol in 1968, het jaar waarin 
het 50-jarig bestaan wordt gevierd, in de 
derde klasse C van de KNVB aan een nieuw 
seizoen begint, staat er voor het eerste elftal 
wellicht de zwaarste naoorlogse competitie 
op het programma.
Het Didamse DVC ’26, de oude en overigens 
prettige rivaal, is weer teruggekeerd in 
de derde klasse, terwijl de nieuwkomers 
Concordia Wehl en Pax Hengelo Gld. reeds 
bewezen hebben hun mannetje te staan 
in de toen ook als ‘Koningsklasse’ bekend 
staande afdeling.
Voorzitter Johan Koehorst betreurde het 
bij de start van de competitie 1968-1969 
nog steeds in hevige mate dat het de 
hoofdmacht van Grol niet was gelukt om 
aan de vooravond van het gouden jubileum 
te promoveren naar de tweede klasse van 
de KNVB.

En dan te bedenken dat Grol 1 pas 25 jaar 
later in 1993 bij de viering van het 75-jarig 
bestaan voor de eerste maal in haar bestaan 
promoveerde naar de tweede klasse. Een 
hoogtepunt in de rijke historie van Grol, dat 
tot stand kwam onder leiding van trainer/
coach Peter Schulte uit Haaksbergen.

Daarnaast weet Grol 1 in het seizoen 
2012-2013 voor de eerste maal in 95 jaar 
clubgeschiedenis te promoveren naar de 
eerste klasse van de KNVB. Deze unieke 
prestatie wordt niet neergezet via een 
kampioenschap in de tweede klasse J, maar 
via de nacompetitie. In dit voetbaltoetje 
wordt achtereenvolgens Leones Beneden-
Leeuwen en SDOUC Ulft uitgeschakeld en 
daardoor promoveerde de hoofdmacht 
onder leiding van trainer/coach Jos Heutinck 
uit Zieuwent naar de eerste klasse E van de 
KNVB.

Staand vlnr Herman Stortelder, 
Jaap Kwakkel, Bennie (Puckie) 
Olijslager, Jan van Uem, Jan Gunnewijk 
en Carel Cuppers en gehurkt vlnr 
Max de Vries, Theo Brockötter, 
Joop Reijrink, Joop Koenders, 
Frans Koenders en Jan Stöteler.
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In het begin van de vorige eeuw was 
er in de Gelderse Achterhoek duidelijk 
sprake van een massale oproep om te 
komen tot het in het leven roepen van 
een voetbalcompetitie voor louter en 
alleen Rooms-Katholieke clubs. Als 
gevolg daarvan zou en moest er ook in 
Groenlo een voetbalclub komen op basis 
van een puur katholieke grondslag.
Het was aan het begin van de 20e 
eeuw een kapelaan van de RK 
Calixtusparochie in Groenlo, te weten de 
weleerwaarde heer M.J. Gasman, tevens 
leider van het toenmalige Groenlose 
Jongenspatronaat, die de eerste aanzet 
gaf tot de oprichting van wat nu is de 
sportvereniging Grol in Groenlo, toen 
geheten R.K.T.O.P.

Vanaf het allereerste moment, in 
voetbaltermen vanaf de aftrap in 1918, kende 

eerst T.O.P. en later Grol een geestelijk 
adviseur. Deze in de regel kapelaan van de 
RK Calixtusparochie was er in principe voor 
de gehele vereniging, maar had tevens als 
adviseur min of meer zitting in het bestuur 
van Grol. Dit adviseurschap heeft vanaf de 
oprichting in 1918 standgehouden tot en met 
1978, het jaar waarin s.v. Grol het 60-jarig 
bestaan vierde.
De belangrijkste geestelijk adviseurs 
door de jaren heen waren:
kapelaan Gasman (bij de oprichting in 1918), 
kapelaan Giesen (bij het 20-jarig bestaan 
in 1938), kapelaan Blom (bij het 25-jarig 
bestaan in 1943), kapelaan Wagemans (bij 
het 30-jarig bestaan in 1948), kapelaan 
Morren (bij het 40-jarig bestaan in 1958), 
kapelaan Krüthoff (bij het 50-jarig bestaan 
in 1968) en kapelaan Escher (bij het 60-jarig 
bestaan in 1978). Van hen zijn de laatste drie 
nog in ons midden.

JAN MORREN
Het is dinsdag 22 maart 2016, tevens de 
dag van de terroristische aanslagen in 
Brussel, en dat op luchthaven Zaventem 
en bij metrostation Maalbeek waarbij circa 
35 personen om het leven komen en ruim 
200 gewonden worden geteld. Op die 
gedenkwaardige dag zijn wij op bezoek bij 
kapelaan J.H.J. (Jan) Morren in wooncentrum  
De Wieken in Delden.
Door de op 21 augustus 1921 in Utrecht 
geboren en op dat moment dus 94-jarige 
Morren worden we allerhartelijkst ontvangen. 
Keurig netjes verzorgd en gekleed en zittende 
in een stoel bij het raam, is hij duidelijk zicht- 
en merkbaar in zijn nopjes met onze komst. 
Bij Grol, en dat vooral onder de oudere 
leden, staat Morren bekend als de geestelijk 
adviseur, die niet alleen op geestelijk en 
bestuurlijk vlak een steentje bijdroeg, maar 
ook veel bij zowel thuis- als uitwedstrijden 
als een fanatiek supporter aanwezig was. 
Morren, die vanaf 1954 tot 1962 gedurende 
acht jaar in Groenlo kapelaan was, is heden 
ten dage nog steeds op het sportpark Den 
Elshof aanwezig en dat op de grote foto/
poster in de bestuurskamer, gemaakt ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
s.v. Grol in 1958, waarbij het eerste elftal een 
vriendschappelijke wedstrijd speelde tegen 
de oud-internationals van Nederland.
Kapelaan Jan Morren is opgegroeid in een 
gezin met drie jongens en twee meisjes.
“Naast mijn ouders zijn ook mijn ooms en 
tantes, alsmede broers en zussen overleden. 
Neven en nichten ken ik niet of nauwelijks. 
Wanneer er daarvan iemand hier op bezoek 
komt, moet hij zich eerst voorstellen. Ik ken 
ze niet meer”, zegt een eenzame maar zich 
niet eenzaam voelende kapelaan Morren. 
Ik vul mijn dagen in met televisie kijken, 
wandelen met behulp van een wandelstok 
en lezen van vooral tijdschriften. Daarbij is 
het alleen jammer dat mijn geheugen mij bij 
alles in de steek laat.”

Wanneer Morren de bewuste groepsfoto 
uit 1958 krijgt te zien, kan hij niemand meer 
bij naam noemen. Op het moment dat 
hem namen worden aangereikt van onder 
anderen Johan Koehorst, Theo Nahuis, Jan 
Notten, Bernard Kuipers, Tonnie van Schaik 

en Jan Gunnewijk, beginnen als een vorm 
van herkenning zijn ogen te glinsteren en 
verschijnt er een glimlach op zijn gezicht 
en dat met de reactie: “Nu je het zegt 
…………..”

Emeritus Jan Morren is 43 jaar achtereen 
werkzaam geweest als kapelaan en (bouw)
pastoor. Zijn laatste parochiewerk verrichtte 
hij in Hengelo Gelderland. Mogelijk dat hij 
zich daarvoor toen al te oud vond, want bij 
de bekende voetbalclub Pax aldaar hebben 
ze Morren nooit langs de lijn gezien. Of had 
dat soms te maken met het feit dat het hier 
geen Rooms-Katholieke voetbalclub betreft?

HENK KRÜTHOFF
Kapelaan Krüthoff was in Groenlo werkzaam 
van 1966 tot 1972 en gedurende dezelfde 
periode geestelijk adviseur van Grol.
De op 10 februari 1938 in Oldenzaal geboren 
Henk Krüthoff heeft als kapelaan vóór zijn 
periode in Groenlo in Heino en na zijn 
periode in Groenlo in Arnhem gewerkt. 
Na zijn uittreden is hij in 1976 in het huwelijk 
getreden en vervolgens tot zijn pensioen 
in 2000 als godsdienstleraar werkzaam 
geweest in Apeldoorn.

Wanneer wij de in Amersfoort woonachtige 
Henk Krüthoff op 24 maart 2016 aan de 
telefoon hebben, gaat dat gesprek van 
zijn kant gepaard met een stortvloed van 
spontane, alsmede hartelijke reacties, 
herinnerende aan zijn periode in Groenlo.
“Mijn tijd in Groenlo blijft onvergetelijk. 
Hoewel de pastorie aldaar mij helaas 
geen gezellig verblijf heeft geboden, was 
de Groenlose parochie en waren met 
name de parochianen zelf een bron  van 
plezier, arbeidsvreugde en gezelligheid. 
Daarbij bood de voetbalclub Grol mij een 
geweldige kans om met plezier en inspiratie 
mijn werk te doen. Ik ben weliswaar 
niet bestuurlijk aangelegd, maar ik hield 
ontzettend veel van de mensen bij en in 
de club. Daarom ook was ik regelmatig 
aanwezig bij de wedstrijden van Grol 1, 
voornamelijk thuis maar zo nu en dan 
ook bij uitwedstrijden. De invulling van 
mijn ‘geestelijk adviseurschap’ bij de club 
was eigenlijk heel bijzonder. Het was niet 

GEESTELIJK ADVISEURS BIJ DE ROOMS-KATHOLIEKE S.V. GROL

Jan Morren 
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alleen acte de présence geven bij geboorte, 
huwelijk of overlijden, maar bestond ook uit 
het gezellig met elkaar een biertje drinken. 
Ik herinner mij nog goed de gezellige tijden 
in de eerste onder de tribune van Grol 
gesitueerde kantine. Een ontmoetingsplek 
bij uitstek. Verder bewaar ik nog altijd 
mooie herinneringen aan de jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooien in Groenlo, 
alsmede aan het onderwijzerselftal, waarvan 
ik actief deel mocht uitmaken. Prachtige 
tijden. Ik denk er met heel veel plezier aan 
terug.”

Henk Krüthoff vertelt tijdens het 
telefoongesprek dat hij lijdt aan de ziekte 
van Hodgkin-lymfoon, een vorm van kanker 
van het lymfestelsel.
“Maar desondanks sta ik nog steeds vol 
goede moed in het leven”, aldus de op dat 
moment 78-jarige Henk Krüthoff.            

THEO ESCHER
Geestelijk adviseur Theo Escher, geboren op 
7 april 1939 in het buurtschap Marktvelde, 
gemeente Diepenheim en parochieel 
behorende bij het dorp Hengevelde, heeft 
ruim 30 jaar als kapelaan, pastoor en 
deken in Groenlo gewerkt, te weten van 
1 september 1972 tot 1 juli 2004. Hij was 
tevens de laatste deken (1989-1993) van het 
Dekenaat Groenlo.

Emeritus Theo Escher, die op 17 juli 1965 
in Deventer door kardinaal Bernardus 
Alfrink tot priester werd gewijd, is nog 
altijd in Groenlo woonachtig en dat aan de 
Molenaar.

Wanneer Escher wordt gevraagd naar zijn 
bemoeienissen met s.v. Grol, zegt hij dat die 
eigenlijk niet de moeite waard zijn om te 
benoemen.

“Vergeet niet dat ik in een periode naar 
Groenlo ben gekomen dat voetbal en geloof 
niet meer op een dergelijke wijze, zoals dat 
vroeger het geval was, aan elkaar werden 
gekoppeld. Omdat Grol van oudsher een 
katholieke club is, voelde men zich moreel 
verplicht om mij te benaderen voor de 
functie van geestelijk adviseur, terwijl het 
tegelijkertijd om een functie ging waarop 
praktisch geen beroep meer werd gedaan. 

Toch herinner ik mij nog goed dat ik een 
aantal keren jeugdkampen her en der in 
de omgeving heb bezocht om diensten 
voor de jeugd te verzorgen. Na Ton Kaak, 
die ik bij mijn komst naar Groenlo als 
Grolvoorzitter heb meegemaakt, weet ik 
nog goed dat zijn opvolger Henk Stokkers 

(de eerste protestantse voorzitter van s.v. 
Grol) altijd allerlei pogingen ondernam, 
beter gezegd zijn uiterste best deed om 
mij bij het totale voetbalgebeuren van de 
club te betrekken. Zelfs werd ik regelmatig 
uitgenodigd om bestuursvergaderingen 
bij te wonen, maar ik kwam er al vrij snel 
achter dat mijn aanwezigheid daarbij, 
ondanks dat het op prijs werd gesteld, 
eigenlijk geen functie had. Desalniettemin 
is mijn bewondering en respect voor de  
sportvereniging Grol groot. Zo kan ik mij 
nog goed herinneren dat ik als voorganger, 
en dat in het kader van het 60-jarig 
bestaan van de club in 1978, een speciale, 
in het jubileumprogramma opgenomen 
Eucharistieviering mocht verzorgen in 
de RK Calixtuskerk.

Henk Krüthoff

Theo Escher
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GRADA SPRENKELER-TE BRINKE:
MET 99 JAAR HET OUDSTE LID OOIT VAN GROL
Op vrijdagmorgen 3 oktober 2014 wordt 
volop genietende van de gebruikelijke 
mok koffie en daarbij het dagblad de 
Gelderlander doorbladerende mijn aan-
dacht getrokken door een overlijdens-
advertentie. Het betreft in dit geval het 
overlijden van Grada Geertruida Spren-
keler-te Brinke op 30 september 2014. 
De echtgenote van de ooit in Groenlo 
erg bekende fietsenmaker Willem Spren-
keler werd geboren op 19 september 1915 
en heeft ons derhalve op de gezegende 
leeftijd van 99 jaar verlaten, anders ver-
meld: het op dat moment oudste lid in 
leeftijd van de s.v. Grol is niet meer. 

Grada Sprenkeler is niet alleen de moeder 
van zeven kinderen, onder wie ook nog eens 
de ooit bij de s.v. Grol voetballende zonen 
Gerard, Ton en Theo Sprenkeler. 
Gerard, in de volksmond ‘Gait’ genoemd, 
was een zeer getalenteerde keeper in de 
A-jeugd, maar moest vanwege een kniebles-
sure voortijdig stoppen. Gerard overleed op 
16 mei 2015 op de jonge leeftijd van 63 jaar 
als gevolg van een ongeneeslijkse ziekte.
Ton, op het voetbalveld aangesproken als 
‘Tone Ketting’, bereikte als vechtlustig en 
aanvallend ingestelde speler het tweede elf-
tal van Grol. De minder getalenteerde Theo 
beperkte zich tot het recreatieve voetbal en 
dat in de elftallen Grol 9, 11 en 13.
Maar of het door de voetbalactiviteiten van 
haar zonen kwam of door haar eigen inte-
resse voor de voetbalsport, Grada Sprenke-
ler  werd op 1 oktober 1973 ondersteunend 
lid dan wel donateur van Grol en heeft 
derhalve 41 lidmaatschapsjaren vol gemaakt. 
Jaren achtereen bezocht zij de wedstrijden 
van Grol en dat nog op een leeftijd van ver 
boven de 80 jaren. Een en ander in eerste 
instantie geheel op eigen initiatief en later 
samen met haar zoon Gerard. Op het sport-
park Den Elshof had zij, weer of geen weer, 
altijd een vaste plek: achter het doel aan de 
kant van de kleedkamers. Daarnaast maakte 
zij er nooit een geheim van dat zij te vroeg 
was geboren. Want wanneer zij pakweg 50 

jaar later was geboren, dan was er voor haar 
maar één sport geweest om te beoefenen: 
het damesvoetbal!

De interesse voor de voetbalsport bleef niet 
beperkt tot de s.v. Grol. Ook thuis volgde 
zij het nationale voetbal en was daarbij een 
fan van de hoofdstedelijke club Ajax. In 
het verlengde daarvan heeft zij al dan niet 
met haar zoons diverse voetbalstadions in 
Nederland van binnen gezien, zoals De Kuip 
van Feyenoord in Rotterdam, de ArenA van 
Ajax in Amsterdam, het oude Diekman van 
FC Twente in Enschede en het Abe Lenstra 
Stadion van SC Heerenveen in Heerenveen.
Een unieke voetbalvrouw dan wel voet-

balmoeder, die met het bereiken van de 
gezegende leeftijd van 99 jaar (voetbal)
geschiedenis heeft geschreven bij ‘haar’ s.v. 
Grol. Dit laatste kwam nog nadrukkelijk aan 
de orde bij haar afscheid na het overlijden. 
Niet alleen hing op het sportpark Den Elshof 
de vlag halfstok, ook tijdens de afscheidsre-
des werd haar grote betrokkenheid bij het 
voetbal in het algemeen en de Grol in het 
bijzonder belicht.
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AANTAL LEDEN EN AANTAL TEAMS DOOR DE JAREN HEEN
AANTAL LEDEN VAN DE
SPORTVERENIGING GROL

Volgens de nog beschikbare gegevens en/of 
publicaties telde de sportvereniging Grol bij 
haar oprichting in 1918 (toen T.O.P. geheten) 
20 leden.

In 1918 bij de oprichting:  20 leden
In 1923 bij het  5-jarig bestaan 75 leden
In 1938 bij het 20-jarig bestaan  100 leden
In 1948 bij het 30-jarig bestaan 230 leden
In 1958 bij het 40-jarig bestaan    330 leden
In 1968 bij het 50-jarig bestaan    700 leden
In 1978 bij het 60-jarig bestaan    820 leden
In 1993 bij het 75-jarig bestaan 1.000 leden 
In 2008 bij het 90-jarig bestaan 1.220 leden
In 2018 bij het 100-jarig bestaan  1.385 leden

WIE IS HET LANGST IN LEVEN ZIJN-
DE LID BIJ HET 100-JARIG BESTAAN 
IN 2018?

Jan Wolterink  72  jaar
Anton ten Hoopen  70  jaar
Jan Stöteler  68  jaar
Henk Hoffman  68  jaar
Ferry Broshuis  66  jaar 
Henk van Dongeren  66  jaar
Frans Blanken  65  jaar
Theo Porskamp  65  jaar
Ton ten Brincke  64  jaar
Tonny Heinsman  64  jaar
Bertus Hoffman  64  jaar
Jan Kolkman  64  jaar
Tonny Porskamp  64  jaar
Theo Huijskes  63  jaar
Cor Migchielsen  63  jaar
Willie Porskamp  63  jaar
Bennie Rave  63  jaar
Tonnie Rave  63  jaar
Bennie Roerdink  63  jaar
Jan Theissen  63  jaar
Bennie ten Bulte  62  jaar
Jan Froeling  62  jaar
Willie Oostendorp  62  jaar
Ap Huisman  60  jaar
Henny Heinsman  60  jaar
Corry Kregting  60  jaar

Willie Nieuwenhuis  60  jaar
Jan Giesbers  58  jaar
Theo Theissen  58  jaar
Hein Freijer  58  jaar
Bennie Klein Tank  58  jaar
Hennie Wildenborg  58  jaar
Gerard Wissink  58  jaar
Bennie klein Gunnewiek  56  jaar
Tonny Hartman  56  jaar
Guus Hoijtink  56  jaar
Ad Haen  55  jaar
Ben Hoijtink  55  jaar
Jan Ankoné  54  jaar
Herman Cuppers  54  jaar
Theo Hulshof  54  jaar
Harry Koenderinck  54  jaar
Benny Kolkman  54  jaar
Richard Koster  54  jaar
Ronald Porskamp  54  jaar
Hennie Schovers  54  jaar
Wim Vos  54  jaar
Willie Zieverink  54  jaar
Hans Koehorst  53  jaar
Hendrik Luttikholt  53  jaar
Gerrit Oosterholt  53  jaar
Paul Overkemping  53  jaar
Henk Porskamp  53  jaar
Wim Roes  53  jaar
Gerry van Dongeren   53  jaar
Jos ten Bulte  52  jaar
Leo Garstenveld  52  jaar
Frans Grutters  52  jaar
Theo Kaak  52  jaar
Frans Klein Gunnewiek  52  jaar
Theo Kroekenstoel  52  jaar
Jos Porskamp  52  jaar
Rudi Porskamp  52  jaar
Hans Reijrink  52  jaar
Hans Emaus  51  jaar
Bernard Gockel  51  jaar
Johan Huijskes  51  jaar
Stef Kroekenstoel  51  jaar
Loet Langela  51  jaar
Jos Lensink  51  jaar
Bernard Maarse  51  jaar
Eddy Olijslager  51  jaar
Bert Franssen  50  jaar
Jos Nijland  50  jaar
Ronald Reijrink  50  jaar
Tom Rooks  50  jaar

De viering van het 75-jarig bestaan van de 
s.v. Grol in 1993 heeft het op dat moment 
zittende hoofdbestuur aangegrepen om 
een nieuwe onderscheiding in het leven te 
roepen.

Het ging hier om de gouden Grolspeld voor 
hen die 50 aar of langer lid zijn van de club. 
Het gevolg hiervan was dat bij dat jubileum 
aan maar liefst tien leden dat waardevolle 
kleinood mocht worden uitgereikt, te weten 
Theo Baks, Antoon Tops, Jan Roerdink, Jan 
Overkemping, Bernard Wildenborg, Jan 
Gunnewijk, Herman Olijslager, Henk Meu-
lenbeek, Aloysius Meulenbeek en Piet Legro 
(allen helaas overleden).

Overigens wordt sedert 1993 jaarlijks tijdens 
de algemene ledenvergadering aan leden, 
die in het afgelopen jaar 50 jaar lid zijn ge-
weest, dezelfde gouden speld uitgereikt.

Een ander hoogtepunt tijdens de receptie 
was de bekendmaking van het duizend-
ste lid van de club. De met deze mijlpaal 
gepaard gaande eer ging uit naar de 
19-jarige Claudia Leemereise uit Groenlo, die 
vervolgens als ‘Miss 1000’ uitgebreid in het 
zonnetje werd gezet.

Vervolgens ging er een groot aantal jaren 
voorbij alvorens de s.v. Grol wat betreft het 
ledenaantal weer een mijlpaal bereikte. Het 
was in oktober 2006 dat het 1200e lid werd 
gehuldigd.

De vijfjarige Twan Wieggers, destijds wo-
nende aan de Koperslager in Groenlo, werd 
toen in het zonnetje gezet omdat hem deze 
eer te beurt viel.
De op 31 mei 2001 geboren Twan, had zich 
op 9 oktober 2006 laten inschrijven als lid 
van de Groenlose voetbalclub. De offici-
ele huldiging vond plaats op zaterdag 28 
oktober 2006. Een en ander vond plaats aan 
het eind van de training van de zaterdag-
morgengroep.

AANTAL TEAMS VAN DE
SPORTVERENIGING GROL

Volgens de nog beschikbare gegevens en/
of publicaties telde de sportvereniging 
Grol bij haar oprichting in 1918 (toen T.O.P. 
geheten) 1 elftal.

In 1918 bij de oprichting:   1 team
In 1923 bij het 5-jarig bestaan 2 teams
In 1938 bij het 20-jarig bestaan 5 teams
In 1948 bij het 30-jarig bestaan 6 teams
In 1958 bij het 40-jarig bestaan 9 teams
In 1968 bij het 50-jarig bestaan      15 teams
In 1978 bij het 60-jarig bestaan      36 teams
In 1993 bij het 75-jarig bestaan      38 teams
In 2008 bij het 90-jarig bestaan 50 teams
In 2018 bij het 100-jarig bestaan      65 teams
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DORUS TE BRINKE:
CONTRIBUTIEOPHALER ‘DEURSKEN’ WAS BIJ GROL UNIEK IN ZIJN SOORT
Wanneer de s.v. Grol 100 jaar bestaat is hij al 
40 jaar geleden (op 2 oktober 1978) overleden. 
Wij hebben het hier over Dorus (Deursken) te 
Brinke, in het verleden vele jaren achtereen con-
tributieophaler van de s.v. Grol en om die reden 
een meer dan markant Grollid. Het was destijds 
het in de Kerkstraat wonende bestuurslid Jan 
Notten, die Dorus vroeg om als Grolvrijwilliger 
de verschuldigde contributie maandelijks bij de 
leden thuis op te halen. Een integere, eerlijke, 
hardwerkende verenigingsman op de achter-
grond, die zeer betrouwbaar de contributie van 
de s.v. Grol, en dat bij weer of geen weer, bij de 
leden thuis inde. Dat in een periode dat er nog 
geen sprake was automatische overschrijvingen, 
laat staan van acceptgirokaarten. 

Dorus werd op 15 juli 1910 in Eibergen geboren. 
Hij had één broer en drie zussen. Ook deze zijn 
allemaal overleden. Saillant detail is dat één 
van zijn zussen Grada Sprenkeler-te Brinke is, 
de echtgenote van voormalig rijwielhersteller 
oftewel fietsenmaker Willem Sprenkeler, tot 
haar overlijden in 2014 lid van de s.v. Grol.   
De ouders van Dorus te Brinke overleden reeds 
toen hij amper 9 jaar jong was. Het gevolg hier-
van was dat de kinderen en dus ook Dorus bij 
familie en kennissen, en dus ook nog geschei-
den van elkaar, werden ondergebracht. Dit alles 
gebeurde in een periode dat er in dit land op 
vele plekken sprake was van barre tijden. Het 
was hard, bijzonder hard werken door en bij 
de boeren, die de kinderen Te Brinke hadden 
geadopteerd.

Dorus te Brinke doorliep de lagere school, 
maar verder studeren was er in die tijd niet bij. 
Jammer voor Dorus, die op de lagere school 
bekend stond als een intelligente jongen. Maar 
je had je maar aan te passen en dat zeker wan-
neer je wees bent, in het geval van Dorus.
Te Brinke werkte na de vele boerenarbeid 
vervolgens in de wegenbouw en werd door 
de Duitsers als dwangarbeider naar Duitsland 
gestuurd, van waaruit hij vluchtte met ‘Goorjan’ 
Jan Lensink van de Vredenseweg. Samen 
hebben zij daarna gedurende een bepaalde 
periode ondergedoken gezeten op verschillen-
de locaties.

Na Johanna Dammers te hebben ontmoet, 
trouwde Dorus in 1946 met haar. Alles was toen 
nog ‘Op de bon’ en de bruiloft vond plaats bij 
De Moriaan van de familie Theo de Jong. Het 
echtpaar Te Brinke woonde in eerste instantie 
in de Mattelierstraat tegenover kruidenier Wis-
seborn. Op die plek werd ook hun enige kind 
Theo te Brinke geboren. Vervolgens verhuisde 
het gezin Te Brinke vele malen om uiteindelijk 
een stekkie te vinden in de Nieuwstraat, te 
weten het pand waarin later rijwielhandelaar 
Wim Elshof zich vestigde.

Overigens was niet alleen de contributie-in-
ning een taak van Dorus te Brinke. Ook bij de 
thuiswedstrijden stond hij altijd aan de poort 
om te controleren wie er wel of geen lid was en 
daarbij tevens of hij of zij wel de contributie op 
tijd had betaald.

Velen kunnen zich nog goed herinneren dat 
Dorus destijds ieder jaar aan het eind van de 
algemene dan wel jaarvergadering van de s.v. 
Grol in De Moriaan, destijds door voorzitter 
Johan Koehorst naar voren werd geroepen om 
voor de uitoefening van zijn accurate vrijwil-
ligerswerk een kistje sigaren in ontvangst te 
nemen.

Enkele jaren geleden kwam zijn zoon Theo 
te Brinke bij de s.v. Grol de lederen contribu-
tietas met daarin de altijd bewaard gebleven 
attributen aanreiken. Een en ander gebeurde 
een week voordat dezelfde Theo met zijn echt-
genote emigreerde naar het prachtige eiland 
Bonaire. De nu nog altijd op Bonaire woonach-
tige Theo te Brinke deed die overdracht destijds 
met de volgende woorden:

“Wij vormden destijds geen echt voetbalgezin, 
maar de gezellige club s.v. Grol stond bij ons 
thuis bijzonder hoog aangeschreven. Mijn vader 
heeft het altijd als een grote eer beschouwd 
dat hij het werk van de contributie-inning 
mocht doen. Hij ging er trots op dat hem die 
belangrijke verantwoordelijkheid was toebe-
deeld. De bewondering van mijn kant voor mijn 
vader is nog altijd enorm groot. Vergeet niet dat 
hij in die periode werkte bij de Monocon op 
de Houtwal. Bij dat bedrijf maakte hij naast de 
dagelijkse uren ook nog eens veel overuren. Hij 
werkte van ’s morgens vijf tot ’s avonds laat en 
wist het daarnaast voor elkaar te krijgen om in 
de beperkte vrije uurtjes ’s avonds dan wel op 
de zaterdagen de contributie voor de s.v. Grol 
op te halen. Diep respect derhalve voor deze 
bewonderenswaardige man. In 1975 werd hij 
65 jaar en ging met pensioen. Helaas mocht hij 
niet lang van zijn welverdiende pensioen genie-
ten. Hij kreeg een hartstilstand en overleed drie 
jaar later in 1978.”
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THEETJEN’ KONNIK: 
BALLENBEWAARDER BIJ S.V. GROL

Er is niemand die zich heden ten 
dage bij de s.v. Grol nog druk maakt 
over de beschikbaarheid van goede 
en voldoende ballen. Deze zijn er op 
ieder moment van de week in grote 
aantallen aanwezig. Natuurlijk, zo 
af en toe is de bal net iets te hard of 
een fractie te zacht, maar daar kun je 
wat aan doen. Hoe anders was dat in 
vroegere tijden. Tijden waarin geld een 
schaars goed was en men het met een 
beperkt aantal ballen moest zien te 
rooien, anders gezegd de leden aan het 
voetballen moest houden. 

In de jaren ’40 en ’50 werd er bijvoorbeeld 
nog met ballen gevoetbald, voorzien van 
een riempje. Je kunt je voorstellen hoe het 
voelde als je de bal  ‘verkeerd’ raakte en 
het riempje voelde knijpen op de schoen. 
Of nog erger, je kreeg het riempje tegen je 
hoofd wanneer je een bal kopte. Als het 
regende, dan was zo’n bal zacht en zwaar 
en dan kreeg je hoofd zo’n dreun dat je er 
zelfs na de wedstrijd nog ‘plezier’ van had. 
Maar de ballen die men had, die werden 
goed onderhouden. De ballen bewaren en 
onderhouden, was in die dagen dan ook een 
verantwoordelijke taak.

Theetjen Konnik, destijds woonachtig op 
de Boompjeswal, was jarenlang ballen-
bewaarder bij de s.v. Grol. Theetjen was 
iemand die de ballen echt koesterde. In 
zijn periode zaten er veters in de ballen en 
als deze veters niet goed werden onder-
houden, dan zagen de ballen er binnen de 
kortst mogelijke tijd als eieren uit. De ballen 
werden ook regelmatig ingevet en ballen die 
lek waren, werden door hem geplakt. Willy 
Konnik, zoon van wijlen Theetjen hierover: 
“Sommige ballen waren ingescheurd en die 
moesten gestikt worden. Mijn vader ging 
dan naar Herman Wientjes, die dichtbij 
aan de Nieuwstad woonde. De ballen die 
gerepareerd waren of nat waren, hingen 
daarna aan de pui van ons huis te drogen. 
De jeugd van vroeger had trouwens niet 
veel meer tijdverdrijf dan het voetbalspel. 
Er waren een aantal jongens, die kwamen 
steevast bij ons aan de deur met de vraag of 
ze een bal mochten hebben om te voetbal-
len op de Boompjeswal. De Boompjeswal 
was beginjaren ‘50 een prima plek om een 
partijtje te spelen. Mijn vader was overdag 
aan het werk bij de textielfabriek Ten Cate 
(KTV) in Eibergen. Op die momenten was 
het mijn moeder, die de jongens dan een 
bal meegaf. Er is in die tijd menige ruit 
gesneuveld en uiteindelijk werd er met het 
Grolbestuur afgesproken dat er geen bal 
meer mocht worden verstrekt zonder een 
briefje van Johan Koehorst. Koehorst was in 
die tijd voorzitter van s.v. Grol. Dat ging dan 
wel even goed, maar op een bepaald mo-
ment kreeg mijn vader in de gaten dat die 
bewuste jongens de briefjes zelf schreven. 
Uiteindelijk bleek dat dus geen waterdicht 
systeem te zijn. Het was soms zelfs zo erg 
dat men van buiten met een ladder door het 
zolderraam kroop om zo bij de ballen in de 
schuur te komen.”
 
Willy ging als jochie van zes jaar voor 
het eerst met pa Theetjen mee naar het 
Grolveld. “Ik weet het nog als de dag van 
gisteren. Ik zat achter bij hem op de fiets 
en er hing een groot net met ballen aan 

het fietsstuur. We fietsten over de Oude 
Winterswijkseweg en sloegen achter Café 
Grolzicht meteen linksaf. De ingang van de 
voetbalvelden lag in die tijd namelijk nog 
aan de Hulshofweg. Er stond in die dagen 
nog geen sporthal of een kantine. Wat er 
wel was, was een houten barak, een soort 
veredeld kippenhok op de plaats waar nu 
de kleedkamers 1 en 2 zich onder de tribune 
bevinden.”

Zoon Willy is nog steeds van mening dat 
men zijn vader met slechts de titel ‘ballen-
bewaarder’ tekort doet. “Hij was een echte 
clubman, die ook jarenlang lid was van de 
terreincommissie. Met Grolmannen als Teun 
Knuever, Bernard Wildenborg, Herman Olij-
slager, Henk Kuiper en Willem Stoverinck 
heeft hij vele lijnen getrokken, gras gemaaid 
en tal van andere werkzaamheden verricht. 
Functiebeschrijvingen bestonden nog niet 
in die tijd. Je pakte gewoon alles aan. Daar-
naast heeft hij vele jaren samen met Harrie 
Emaus zitting gehad in de elftalcommissie, 
een fenomeen dat tegenwoordig niet meer 
denkbaar is. De opstellingen van de elftallen 
werden in die tijd bepaald door deze elftal-
commissie.” 

Naast zijn vele vrijwilligerswerk voor de 
Grol en zijn werk bij de KTV, was Theetjen 
in de avonduren ook nog eens kelner in de 
horeca. Willy: “Wanneer hij aan het eind 
van de middag thuiskwam, stond moeder al 
in de deuropening klaar met een gestreken 
en gesteven wit overhemd. Wanneer ik ’s 
avonds bij bijvoorbeeld De Pelikaan een 
feestje had, dan tapte mijn vader het bier 
of was hij aan het kelneren. Hij heeft altijd 
hard voor het gezin gewerkt en haalde op 
zijn vijftigste nog het rijbewijs voor de auto. 
Helaas is hij in 1983 op 68-jarige leeftijd veel 
te vroeg overleden.”
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DE TOTO- EN LOTTOCOMMISSIE VAN GROL IN DE VORIGE EEUW
HET TIJDPERK VAN JAN PORSKAMP, 
HENK TEN BARGE, JAN OVERKEMPING EN ANDEREN 
Is het heden ten dage de Staatsloterij, 
Nationale Postcode Loterij, VriendenLo-
terij, BankGiro Loterij en ga zo maar door, 
waar het gokgeld aan uitgegeven wordt, 
in vroegere jaren en dat vooral in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw werd 
er massaal gegokt via in eerste instantie 
de voetbaltoto en later via de voetbaltoto 
in combinatie met de lotto. Gokspelen 
waarbij de amateurvoetbalverenigingen 
een rol van betekenis speelden. Die rol 
kwam er op neer dat deze verenigingen 
voor het innemen en verder sluizen van de 
ingevulde formulieren zorgden en daarvoor 
als beloning een financiële bijdrage voor de 
verenigingskas mochten incasseren.       

Met de voetbaltoto werd meer dan 60 jaar 
geleden en dat in 1956 een start gemaakt 
door de KNVB en deze toto was oorspron-
kelijk een door de clubs georganiseerde 
pool onder de leden. Met andere woorden: 
men moest lid zijn van de bond om mee 
te kunnen spelen. Omdat er in de loop der 
jaren grote bedragen mee gemoeid gingen, 
was het de landelijke politiek die er zich 
mee ging bemoeien. De uitkomst hiervan 
was dat er een wijziging werd doorgevoerd 
in de Loterijwet (Wet op de kansspelen). 
Sedert die wijziging in de regelgeving wordt 
de toto georganiseerd door de Stichting 
Nationale Sporttotalisator.

PELIKAAN, MORIAAN EN KOCK

In het verlengde van het vorenstaande heeft 
ook de sportvereniging Grol jaren achtereen 
een Toto- en Lottocommissie gekend.
Navraag bij oud-bestuurslid en Erelid 
Tonny Porskamp leert ons dat het alle-
maal begonnen is met de zogenoemde 
TAP Pool, waarvoor destijds in Bar Nijhoff 
aan de Markt de basis zou zijn gelegd. De 
formulieren moesten ingeleverd worden 
bij kruidenier Smeltink, eveneens gehuis-
vest aan de Markt. Deze voorloper maakte 

zoveel los dat het destijds aan het bewind 
zijnde Grolbestuur onder aanvoering van 
Johan Koehorst zich ging toeleggen op de 
door de KNVB ingevoerde voetbaltoto. 
De belangrijkste opeenvolgende inlever-
adressen waren een drietal, inmiddels in 
Groenlo verdwenen locaties, te weten Hotel 
De Pelikaan in de Nieuwestraat, Hotel De 
Moriaan in de Mattelierstraat en Café ’t 
Kanon, voorheen Café Jan Kock, aan de 
Lichtenvoordseweg. In de beginjaren waren 
het met name Johan Koehorst en Bernard 
Wildenborg, die op de vrijdagavond zitting 
hielden om de totoformulieren in ontvangst 
te nemen. Later waren het Jan Porskamp en 
Tonny Porskamp die deze taak voor hun re-
kening namen. Belangrijke vrijwilligers voor 
de behartiging van dit belangrijke vereni-
gingsonderdeel waren ook Henk ten Barge, 
Jan Overkemping en Willie Zieverink.

HET NODIGE GELD OPGELEVERD

Een leuke anekdote kan nog worden inge-
vuld met het gegeven dat Grolvoorzitter Ton 
Kaak voor vervanging even een beroep deed 
op Henk ten Barge. Die vervanging voor een 
periode van slechts zes weken werd vervol-
gens een periode van zes jaar en nog langer. 

Bovendien was het Ten Barge, die samen 
met Jan Overkemping in de loop van iedere 
week bij de leden langs ging om ingevulde 
formulieren in te nemen. Ook heeft Grol een 
lange periode gezorgd voor inleveradressen 
gedurende de gehele week, te weten Le-
vensmiddelenbedrijf Attent van Hans Groot 
Kormelink in de Beatrixstraat en Tabakszaak 
Van de Mond op de Markt. Zo werd alles in 
het werk gesteld om de Grolkas te kunnen 
spekken.
Tonny Porskamp kan zich nog goed herin-
neren dat de wekelijkse vrijdagavond tussen 
zes en zeven uur gepaard ging met de nodi-

ge drukte, maar ook met  veel gezelligheid.
“Er was altijd wel iets te doen of te bespre-
ken. Maar daarnaast was het wel haastwerk, 
want de ingeleverde formulieren moesten 
vóór acht uur ’s avonds weer doorgesluisd 
worden naar Winterswijk en dat bij de 
zaak van Bruggers in de Gasthuisstraat, een 
centraal inleveradres voor deze regio. Moet 
gezegd worden dat zich ook vaak, noem het 
koeriers aandienden uit Eibergen of Borculo, 
die de formulieren van Grol meenamen op 
doorreis naar Winterswijk. Het belangrijkste 
is dat het de s.v. Grol in die tijd het nodige 
geld in het laatje heeft gebracht.”

Jan Porskamp Henk ten Barge Jan Overkemping

De serre van Hotel De Moriaan, waar de formulieren altijd werden ingeleverd. 
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IN MEMORIAM
Het voordragen of in dit geval schrijven van een In Memoriam ten 
behoeve van dit jubileumboek is eigenlijk niet mogelijk. Dit omdat er bij 
een In Memoriam in de regel wordt stilgestaan bij de betekenis van het 
leven van slechts één persoon, één naaste, één geliefde en in het geval 
van de sportvereniging Grol van één verenigingslid.

De sportvereniging Grol heeft in de afgelopen 100 jaar als gevolg van de 
dood honderden leden verloren en dat van zeer jong tot zeer oud.

Om niet in de fout te gaan door in deze te kiezen voor uitzonderingen 
en nog belangrijker om te voorkomen dat wij dierbare overleden 
leden zouden vergeten, moeten wij ons derhalve in dit jubileumboek 
beperken tot één algemeen In Memoriam.

Een algemeen woord met een foto van het herdenkingsmonument op 
het sportpark Den Elshof met de alleszeggende tekst ‘Bewogen staan 
wij stil!’ en daarnaast een gedicht. Bij dit alles is er vanzelfsprekend 
voldoende plaats voor de individuele gevoelens van degenen die zijn 
achtergebleven en die dit nu lezen!

De sportvereniging Grol staat erom bekend dat men bij het overlijden 
van ieder verenigingslid op een gepaste wijze stilstaat.

Daarnaast wordt er jaarlijks voorafgaande aan de algemene 
ledenvergadering tijdens een korte herdenkingsbijeenkomst de nodige 
aandacht besteed aan alle overleden leden, waarbij nabestaanden, 
familieleden, vrienden, bekenden en anderen de gelegenheid krijgen om 
daar op een geheel eigen wijze invulling aan te geven.

Een initiatief dat telkenmale veel instemming en waardering ondervindt 
en dientengevolge is geworden tot een niet meer weg te denken 
traditie. Centraal daarbij staat het monument ‘Bewogen staan wij stil!’ 
Een door de vereniging omarmd onderdeel van het Grolcomplex en dat 
midden in het gezichtsveld van iedereen die het sportpark Den Elshof 
betreedt en verlaat.

In herinnering aan alle overleden Grolleden in de afgelopen 100 jaar.

Groenlo, 18 september 2018,

Hans Scheinck, voorzitter sportvereniging Grol;

Theo Huijskes, voorzitter jubileumbestuur 100 jaar sportvereniging Grol.    

De scheids fluit 
Spelers trappen af  
Opstoot  na de vuile overtreding
De gemiste kans 
Het onverdiende tegendoelpunt
Maar we zijn beter
We gaan winnen
We moeten winnen
En ons doelpunt valt 
Het is verdiend
Kansen over en weer
Niets aan de hand
Maar het spel verruwt
Het spel verruwt 
Tot een oorverdovend fluitsignaal alles stil zet
Alles
Niemand zegt wat, niemand beweegt
Het is stil, doodstil
Even geen beter, geen slechter
Geen  kansen, geen doelpunt
Geen gejuich en geen gescheld
Even helemaal niks
Helemaal niks
Het is stil, doodstil
Dood
Stil
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Jaren achtereen was de elftalcommissie 
een belangrijke geleding, noem het maar 
gerust een bijzonder fenomeen bij de 
sportvereniging Grol. De commissie heeft 
jaren achtereen dienst gedaan en stierf in 
de beginjaren negentig van de vorige eeuw 
een langzame dood. Het is heden ten dage 
ondenkbaar, maar pakweg in de eerste vijftig 
jaar van het bestaan van de voetbalclub Grol 
was het de elftalcommissie, die bijvoorbeeld 
de opstelling van Grol 1 bepaalde. Er waren 
in die tijd trainers, die de verschillende 
elftallen doordeweeks trainden, maar op de 
zondag als wedstrijddag niet eens aanwezig 
waren, laat staan om op die dag een team te 
begeleiden en te coachen.

Een drietal bekende Grolmensen, die ieder 
circa 25 jaar achtereen de elftalcommissie 
hebben gevormd, zijn wijlen Harrie 
Emaus, Anton ten Hoopen en Albert, 
alias Ap of Appie Huisman. Van deze 
drie hebben Harrie Emaus en Anton ten 
Hoopen, dit naast het bekleden van de 
functie van wedstrijdsecretaris, ook nog 
eens respectievelijk 19 jaar en 16 jaar deel 
uitgemaakt van het hoofdbestuur van Grol.

Overleed Harrie Emaus op 15 augustus 
2003, wij praten met Anton ten Hoopen 
(op dat moment bijna 75 jaar) en Appie 
Huisman (op dat moment bijna 90 jaar) 
in 2016 in huize Huisman aan de Deken 
Hooijmansingel in Groenlo over hun 
belevenissen bij Grol. Terwijl de volop 
meepratende echtgenote Rikie Huisman-
Hulzink, geboren op jawel dezelfde datum 
(18 september) als de s.v. Grol, de koffie 
verzorgt, vliegen de herinneringen en met 
name de onvergetelijke anekdotes van de 
beide elftalcommissieleden over tafel. Bij 
dat terugblikken gaat er veel aandacht uit 

naar wijlen Harrie Emaus.
“Hij was in alle opzichten de trekker, 
noem het in voetbaltermen de aanvoerder 
van de commissie. Bij Harrie was er nooit 
iets teveel. Als het maar in het belang was 
van de club Grol, deed hij alles en altijd 
en dat op de meest gekke tijdstippen. 
Zo stapte hij in zijn tijd praktisch iedere 
zaterdagavond op de fiets om spelers te 
benaderen met het verzoek om zondags 
alsnog te voetballen om zodoende elftallen 
met een spelerstekort tegemoet te komen. 
Wanneer je het hebt over een man, die 
zijn hele ziel en zaligheid had verpand 
aan de s.v. Grol, dan is het wel Harrie 
Emaus. Harrie was bekend en geliefd, ook 
al was het alleen al wegens zijn alsmaar 
terugkomende uitspraken. Zoals ‘Jongens, 
de ‘r’ zit in de maand, dus de puntjes 
komen weer’ en ‘Wanneer de keeper naar 
links duikt, moet je de bal rechts schieten’. 
Een in alle opzichten bewonderenswaardige 
clubman.”  

Anton ten Hoopen, gehuwd met Lucy, 
vader van dochter Pascalle en 37 jaar 
werkzaam geweest bij KTV in Eibergen, en 
Appie, gehuwd met Rikie, vader van zoon 
Charles en 42 jaar werkzaam geweest bij 
Monocon Groenlo, zijn voor hun leven echte 
supporters van de hoofdmacht van Grol. 
Met dit verschil dat Anton ten Hoopen door 
de jaren heen altijd de verrichtingen van 
dichtbij heeft gevolgd, maar Appie Huisman 
de spanning van een wedstrijd praktisch 
nooit aan kon en daarom maar in de regio 
ging kijken bij amateurbuurtverenigingen 
in onder andere Lichtenvoorde, Zieuwent, 
Eibergen enzovoorts.

Terugkomende op de elftalcommissie, zijn 
Ten Hoopen en Huisman het helemaal met 

elkaar eens wat betreft het hoogtepunt in de 
tijd dat die commissie nog dienst deed.

“Dat was op de dinsdagavond wanneer 
de leiders van alle elftallen bij ons op 
audiëntie kwamen tijdens onze wekelijkse 
vergadering. De kritiek in de vorm van 
op- en aanmerkingen, die er dan op ons 
werd afgevuurd, zorgde niet alleen voor 
veel discussie maar ook veel hilariteit. Met 
name de vele keren dat Theo Verheijen, Jan 
Huisman en Piet Legro namens Grol 7 op 
bezoek kwamen, staan in onze geheugens 
gegrift. De scherpe aantijgingen van dat 
drietal heeft vele malen voor een huilende 
Harrie Emaus gezorgd. Maar ondanks dat 
alles, kijken wij wat de elftalcommissie 
betreft nog altijd terug op een onvergetelijke 
periode.”        

CONSUL BIJ GROL

Interessant detail is dat Anton ten Hoopen 
en Appie Huisman ook jaren achtereen de 
functie van verenigingsconsul bij de s.v. 
Grol en dat de laatste decennia zelfs in 
combinatie met s.v. Grolse Boys hebben 
bekleed.

De consuls bij de s.v. Grol, let wel 
functionarissen die officieel door de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB) worden benoemd, voor zover 
bekend op een rijtje gezet.

Volgens het clubarchief van Grol was 
Antoon Kaak, de vader van Theo Kaak en 
de opa van Tom Kaak, de eerste consul 
op het moment dat  deze functionaris in 
verenigingsverband door de KNVB werd 
geïntroduceerd. Verder is bekend dat Harrie 
Blanken, onder andere de boezemvriend 

van voormalig Grolvoorzitter Johan 
Koehorst, jarenlang consul was. Van hem 
is verenigingsbreed bekend dat hij op de 
zondagmorgen niet verder kwam dan het 
slaapkamerraam om vervolgens afgaande 
op de waterstand in de dakgoot te 
beslissen of de velden wel of niet 
goedgekeurd werden. Harrie heeft het 
consulschap behartigd tot en met het 
seizoen 1973-1974. Zijn opvolger werd 

ANTON TEN HOOPEN EN APPIE 
HUISMAN OVER DE ELFTAL-
COMMISSIE BIJ S.V. GROL
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Frans Porskamp, de naaste buurman van 
het sportpark Den Elshof. Porskamp hield 
het vervolgens acht seizoenen vol en dat 
dus tot en met het voetbaljaar 1981-1982, 
waarna het stokje werd doorgegeven 
aan Appie Huisman. Laatstgenoemde 
werd na 15 dienstjaren opgevolgd door 
Anton ten Hoopen, heden ten dage nog 
steeds in functie als consul, zij het bij 
zustervereniging s.v. Grolse Boys. Met 

de komst van de kunstgrasvelden bij s.v. 
Grol in 2008 voert hij die functie niet 
meer uit bij zijn eigen club. Wat betreft de 
natuurgrasvelden heeft Tonny Hartman die 
taak bij Grol overgenomen.

Op zijn functie als consul terugblikkend, zegt 
een lachende Appie Huisman dat het enkele 
malen is voorgekomen dat hij de velden heeft 
afgekeurd wanneer het belang van Grol 1 

daarbij gediend was. Ook Anton ten Hoopen 
kan zich nog een situatie herinneren, waar hij 
toen voor op het matje moest komen bij het 
dagelijks bestuur van Grol. 

“Wij speelden een thuiswedstrijd in de vierde 
klas tegen Vios Beltrum. Michel Hoffman 
verbleef wegens zijn werk (destijds bij Party 
Rent) in het buitenland en daarnaast waren 
de weersomstandigheden niet al te best. 

Terwijl iedereen hoopte op een afgelasting, 
nam ik de enige, juiste beslissing: het 
hoofdveld goedkeuren. 

Toen de derby tegen Vios ook nog eens 
werd verloren, was het hek van de dam. 
Een ongelooflijke commotie was het gevolg. 
Destijds niet leuk, maar nu zoveel jaren later 
kan ik er alleen maar om lachen.”

Anton ten Hoopen (links) en Appie Huisman (rechts).
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SECRETARIS, PENNINGMEESTER EN ERELID TONNY PORSKAMP:
‘VOETBAL LOOPT ALS EEN RODE DRAAD DOOR MIJN LEVEN’

Zijn ouderlijk huis staat tegenover het 
sportpark Den Elshof. Hij is er geboren 
op 20 april 1935 en groot geworden in een 
gezin met vader, moeder, twee meisjes en 
negen jongens. Zelf heeft hij niet in de jeugd 
gevoetbald, maar jaren later was er geen 
ontkomen meer aan. Op zijn 20e levensjaar 
heeft hij de balsjes maar aangetrokken. Dat 
moment markeert het begin van een einde-
loze liefde voor het voetbalspel in het alge-
meen en voor de s.v. Grol in het bijzonder. 
Korte tijd als speler, lange tijd als bestuurder 
en vooral altijd als groot liefhebber, zoals hij 
zelf zegt: “Voetbal loopt als een rode draad 
door mijn leven.” Te gast bij Tonny Pors-
kamp betekent een avond geboeid luisteren 
naar een warme man, een familieman en een 
Grol-man.

SCHOOL, MILITAIRE DIENST EN 
AAN HET WERK

“Ik heb op de St. Ludgerusschool in Zwolle 
gezeten, heb na de eerste klas een jaar 
overgeslagen en daarna werd het rommelig. 
Het was oorlogstijd en omdat de school in 
brand werd gestoken, kregen we soms maar 
één keer in de week les en dat was bij boer 
Reijerink in de keuken. Het scheelde dat we 

thuis een schooljuf hadden, de zus van mijn 
vader.” Na de lagere school deed Tonny 
één jaar de ULO in de Wheme, ging naar 
de HBS in Groenlo, vervulde zijn militaire 
dienst en was klaar om te gaan werken. “Na 
een blauwe maandag als gemeenteambte-
naar, vroeg Willie Groot Kormelink mij om 
aan de slag te gaan op de administratie van 
het St. Vincentius Ziekenhuis. Ik heb daar 
met veel plezier gewerkt en ben na 36 jaar 
in 1995 gestopt. Het was een prima werk-
gever en er waren nonnen, de zusters van 
Boxmeer. Ze hadden allemaal een functie in 
de verpleging, ze zorgden voor de patiënten 
en ook heel goed voor ons.” 

VOETBALLEN BIJ DE S.V. GROL 

Tonny keek samen met andere jongens vaak 
de kunst af bij sterspelers als Jan Gunnewijk, 
Bernard Kuipers en Herman Wientjes. Ze 
keken op tegen de talenten en haalden de 
over en naast geschoten ballen op tijdens 
de trainingen. “Als die jongens de opleiding 
hadden gehad van tegenwoordig, hadden 
ze het betaalde voetbal gehaald. Ik heb zelf 
in Grol 2 gevoetbald, rechts op het midden-
veld, maar was geen grootse voetballer. Het 
was wel een hele mooie tijd met o.a. Jan, 

alias ‘de Pik’ Huisman. We gingen met de 
lijnbus van de GTW naar de uitwedstrijden. 
Als we om twee uur moesten spelen in Lo-
chem, vertrokken we om twaalf uur al vanaf 
de Markt”, blikt Tonny lachend terug. 

TROUWEN, KINDEREN EN 
KLEINKINDEREN

Tonny trouwde op 14 oktober 1963 met 
Lidy Kolkman. Zij stond achter de bar 
bij Café van Uem, schuin tegenover het 
ouderlijk huis van de familie Porskamp. 
“In ons trouwjaar hebben we nog voor 
de Kerst ons huis betrokken aan de Oude 
Aaltenseweg en daar hebben we 42 jaar 
gewoond.” Tonny en Lidy kregen drie 
kinderen: Jeroen, Daniëlle en Suzanne. De 
familie werd uitgebreid met schoonzoons 
Rob en Bas en kleinkinderen Pleun, Daan, 
Britt en Kris. Helaas is Lidy na een lang 
ziekbed op 25 oktober 2008 overleden. 
“We zijn in 2005 overgegaan naar een 
nieuw appartement aan de Houtwal met 
een prachtig uitzicht op de Grolse gracht. 
Lidy heeft hier nog twee jaar gewoond 
en daarna nog een jaar in verpleeghuis 
De Molenberg. Haar gezondheid ging 
heel hard achteruit, het was mensont-
erend en een hele grote klap om haar te 
moeten verliezen. Toch moet je daarna 
weer verder als gezin en dat is gelukt. Het 
scheelt dat we veel steun hebben aan de 
grote families aan beide kanten en we zijn 
positief ingesteld.” 

BESTUUR

In 1958 was de jaarvergadering van de s.v. 
Grol in Hotel De Pelikaan. Het bestuur be-
stond o.a. uit Johan Koehorst, Jan Porskamp, 
Theo Nahuis, Jan Notten en Harrie Over-
kamp. Laatstgenoemde was aftredend en er 
was geen tegenkandidaat. Voorzitter Johan 
Koehorst  zag Tonny zitten, haalde hem naar 
voren en sprak: “Ie woont vlak bi’j ut voet-
balveld en kun’t de boel mooi in de gaten 
holl’n, dus ie zit in ut bestuur.” Na vier jaar 
algemeen lid werd hij bij een vergadering 
in Hotel De Moriaan gekozen tot secretaris. 
“Er was oppositie tegen het bestuur van 
buitenaf, Jan Porskamp trok zich terug en ik 
volgde hem op.” 

De eerste jaren was het nog overzichtelijk 
en viel het qua werkzaamheden reuze mee, 
maar de vereniging werd groter en dus werd 
het bestuur steeds drukker. “Het was vanaf 
een bepaald moment één à twee keer in de 
week vergaderen met het dagelijks bestuur, 
één keer per maand met het hele bestuur 
en natuurlijk het bezoeken van wedstrijden 
en trainingen. Na een kleine 25 jaar wilde 
ik weleens wisselen, bovendien was het se-
cretariaat veel werk en in 1986 werd ik pen-
ningmeester. Dat viel qua hoeveelheid werk 
trouwens ook best tegen. In die tijd haalde 
Dorus te Brinke één keer per maand de 
contributie contant op bij de leden. Ik stelde 
voor dat twee keer per jaar te gaan doen. 
Trouw lid en regelaar Jan Overkemping zag 

De gebroeders Porskamp met vlnr Tonny, Jos, Jan, Bennie, Gerry, Frans, Willie, Henk en Theo.
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dat helemaal niet zitten en ik hoor hem nog 
zeggen ‘Mo’j neet doon, de leden goat ow 
lopen’, maar we hebben het doorgezet en 
het is goed gekomen.”

HOOGTE- EN DIEPTEPUNTEN

Het 40-jarig bestaan van de Grol bij De 
Pelikaan was bijzonder, maar een absoluut 
hoogtepunt was de receptie ter gelegen-
heid van het 50-jarig jubileum in het City 
Centrum van Teun Gerritsen. Tonny: “City 
was net klaar en het was de eerste activiteit 
in het voormalig parochiehuis. De rode 
loper lag uit, we werden ontvangen door 
gastvrouwen en het bestuur werd naar de 
tafel geleid door een aantal gastheren, waar-
onder een jonge 19-jarige Theo Huijskes. 
City Centrum werd daarna de gelegenheid 
voor dansavonden en bruiloften.” Verder 
memoreert Tonny de kampioenschappen en 
heeft hij vooral een bijzonder goeie herinne-
ring aan de wedstrijd van Grol 1 tegen Ajax 
met Louis van Gaal en de Boertjes Frank en 
Ronald bij het 75-jarig jubileum in 1993. “Het 
was heel slecht weer, het veld stond onder 
water, maar tijdens de wedstrijd was het 
droog en er stonden 4500 bezoekers langs 
de lijn. Ik weet de uitslag niet meer, maar 
het was prachtig.” 

Een dieptepunt in bestuurlijk opzicht was 
het wegstemmen van voorzitter Ton Kaak 
in 1976. “Er waren drie leden aftredend en 
herkiesbaar, onder wie de voorzitter en er 
was één tegenkandidaat in de persoon van 

Toon Heinsman. Er volgde een stemming 
en Ton Kaak kreeg de minste stemmen. 
Hij stond op en zei: ‘Ik lig d’r uut’, vertrok 
direct naar Tante Greet Nijhoff op de Markt 
en ’s nachts stond Wies, de vrouw van Ton, 
bij zijn opvolger Henk Stokkers op de stoep 
om verhaal te halen. Het bleek een coup te 
zijn, die door een aantal jonge leden van de 
Grol bij de Pondarosa Bar  was bekokstoofd 
uit onvrede over de manier van besturen en 
de stijl van voorzitter Ton Kaak.” 
Tonny vertelt verder dat de overlijdensge-
vallen van geliefde leden van de club een 
onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Heel 
triest dat jonge spelers, begeleiders en be-
stuurders geheel onverwachts wegvallen en 
natuurlijk ook het immense drama in Galtür 
waarbij de families Vaarwerk en Te Brake zo 
hard getroffen zijn. 

TOEN, NU EN STRAKS

De Grol heeft eigenlijk alleen maar groei 
gekend en nu is het een bedrijf met 1400 
leden. “Het is een pre dat bestuursleden 
lang zijn blijven zitten. Daar was en is niet 
iedereen in de buitenwacht het mee eens, 
maar de stabiliteit in het bestuur, de vele 
initiatieven en de boel bij elkaar willen 
houden, hebben zeker bijgedragen aan de 
groei van de club.” Sportief gezien heeft de 
hoofdmacht na twee jaar eerste klasse en 
één jaar tweede in 2016 wel een flinke stap 
terug moeten doen. Tonny wil niks negatiefs 
zeggen over de ‘goeien’, maar denkt toch 
dat het deels te maken heeft met een stuk 

mentaliteit. “Ik kom zelf van de boer en 
die mentaliteit mis ik weleens. In Lichten-
voorde en Didam bijvoorbeeld zit wat meer 
karakter, meer vechtersmentaliteit. Het zit 
denk ik in de genen van de Grolsen en Grol-
le: het Stadje van plezier. Sportief gezien 
hebben we ook pech gehad door spelers 
die weggaan en de vele blessures. Dat kun 
je natuurlijk niemand kwalijk nemen. Maar 
we hebben ook een paar keer vlak voor 
het einde van de wedstrijd een voorsprong 
uit handen gegeven aan het einde van de 
competitie en dat is dramatisch. Grol heeft 
fantastische vrijwilligers en ik heb alleen 
maar respect voor alle trainers en leiders, 
zeker ook die van de lagere elftallen. We 
hebben ook een prachtig complex, maar 
sinds de aankoop van het eerste veld op 
verzoek van toenmalig wethouder Theo 
Groot Kormelink, alles in eigen beheer en 
daar horen in al die jaren ook hoge kosten 
bij voor onderhoud en uitbreiding. Een 
mooie accommodatie kost geld, maar dat 
gaat deels ten koste van waar het om gaat: 
het voetbal en de jeugdopleiding. Wat dat 
laatste betreft moeten we ons trouwens ook 
niet te groot voelen om bij andere clubs in 
de keuken te kijken.”

Tonny stelt tenslotte (en dat is anno 2016) 
vast dat het niet anders kan dan nu met 
een schone lei te beginnen. “De club moet 
investeren in goede op- en begeleiding, 
vooral bij de jeugd, want dat is de basis voor 
onze toekomst. De club moet selecteren op 
karakter en mentaliteit. Met de juiste instel-
ling beginnen aan iedere wedstrijd, bepaalt 
immers 75% van het succes.”

Tonny Porskamp 50 jaar op 20 april 1985.

Op 3 september 1983 werden Harrie Emaus (links) en Tonny Porskamp (rechts) in het 
zonnetje gezet. Harrie nam na een periode van 23 jaar afscheid als wedstrijdsecretaris 
en Tonny was op dat moment 25 jaar bestuurslid van Grol. Beiden werden bij die 
gelegenheid benoemd tot Erelid van Grol.

Tonny Porskamp samen met Theo Kaak 
en Annelies Porskamp, beiden eveneens 
geboren op 20 april.
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De eerste verzorger van het eerste elftal van 
s.v. Grol heet Ad Haen. De op 6 april 1941 
in Enschede geboren Haen, is vanaf 1963 lid 
van Grol en ontving dientengevolge in 2013 
de gouden speld in verband met het 50-jarig 
lidmaatschap.

bij de Grol voetbal kijken. Dit als gevolg 
van het feit dat ik verkering had met een 
meisje uit Groenlo. Zelf woonde ik toen in 
Enschede. Op een bewuste zondagmiddag 
raakte toenmalig keeper Joop Koenders 
geblesseerd aan zijn hoofd en rende ik 

Was u toen alleen verzorger van Grol 1 
en dat alleen op de zondagen?

“Omdat ik doordeweeks in Utrecht zat 
wegens zijn militaire dienstplicht, was het 
de eerste tijd alleen maar op de zondagen. 
Na deze diensttijd kwamen ook de 
trainingsdagen erbij en bleef het niet beperkt 
tot Grol 1 spelers. Jan Huisman, spelend 
in Grol 10, gaf aan dat hij ook contributie 
betaalde en ook wel behandeld kon worden. 
Toen deze Huisman later naar Dr. Zandstra 
ging en lovend over mij sprak, kwamen naast 
de complimenten van Zandstra ook steeds 
meer patiënten van hem richting mij. Werd 
er in het begin nog ruimte in de kleedkamer 
gemaakt om te behandelen, later kwam 
er een heuse verzorgingsruimte in een 
ruimte onder de nieuw gebouwde tribune. 
Maar ook aan huis heb ik verschillende 
mensen behandeld. Ook hier had ik een 
aparte ruimte vrijgemaakt. De meeste 
blessures waren vaak kortdurend, waarbij 
de behandeling bestond uit het verbinden 
van wondjes en massage. Tegenwoordig 
zijn de spelers dusdanig verwend dat hun 
lichamelijke weerstand afneemt en een 
boerenjong had in mijn tijd nooit piene”.

De ruimte was er dus wel, maar waar 
kwamen de materialen vandaan?

“Van de Grol kreeg ik geld om bij drogisterij 
Konings verbandmiddelen te halen. Ook 
kocht ik er druivensuiker voor een beter 
uithoudingsvermogen en sneller herstel. Van 
een in de buurt van Utrecht woonachtige 
arts kreeg ik de tip Kajeput olie te gebruiken. 
Deze van oorsprong Indonesische olie is 
een uitstekend middel bij verstuikingen, 
verrekkingen en vermoeidheid, maar ook 
tegen verkoudheid werkte het zeer goed.”

Hoe lang heeft u deze verzorgerstaak op 
u genomen?

“Na ruim 10 jaar had ik er geen zin meer in, 
dit ook omdat het mij erg veel tijd kostte. 
De financiële vergoeding bestond toen nog 
niet met het gevolg dat ik ook uit eigen zak 
het nodige bijpaste. En wat schetste mijn 
verbazing? Toen ik aangaf te willen stoppen, 
vroeg het bestuur mij nog een jaar te blijven, 
zodat zij op zoek konden naar een opvolger. 
Deze zou dan eerst op kosten van de s.v. 
Grol een cursus kunnen gaan doen. Toen 
was het voor mij helemaal goed geweest en 
ben ik er vervolgens aan het eind van dat 
seizoen mee gestopt.”

VAN AD HAEN TOT JAN BAKS TOT ...........
VAN VERZORGER TOT PARAMEDISCHE BEGELEIDINGSGROEP

Ad Haen, de eerste verzorger van Grol 1.

Ad Haen met de spelers Jan 
Blanckenborg en Frans Blanken.

U was de eerste verzorger van s.v. Grol, 
over welke tijd hebben we het dan?

“Dat moet begin de jaren 60 zijn geweest. 
Ik zat toen bij de geneeskundige troepen in 
Utrecht tijdens mijn militaire dienstplicht. 
Op de zondagmiddag ging ik wel eens 

het veld in om Joop te verzorgen en hem 
een professionele tulband aan te meten. 
Gelukkig kon Joop blijven keepen en heeft 
Grol 1 die wedstrijd ook nog gewonnen. 
Vervolgens belde één dag later voorzitter 
Johan Koehorst mij op met de vraag of ik 
geen verzorger van Grol 1 wilde worden.
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Als opvolger van Ad Haen kwam de man 
met de ‘kolenschoppen’ binnen, Hennie 
Heinsman. Hennie stond meer bekend als 
de man van het actieve oefenen dan het 
masseren, ondanks het ‘voordeel’ van de 
grote handen. Hennie heeft dit 10 seizoenen 
gedaan en werd, na eerst met hem samen 
gewerkt te hebben, opgevolgd door Jan 
Baks, die tijdens het 2e seizoen van Hennie 
al de A-jeugd verzorgde. Wie, binnen de s.v. 
Grol, kende of kent Jan Baks niet? 

JAN BAKS
Deze markante man, helaas in 2015 
overleden, was toch jarenlang het gezicht 
van de verzorging bij de s.v. Grol. Met 
zijn hele ziel en zaligheid stond hij altijd 
voor ‘zijn’ jongens klaar. Op een gegeven 
moment verzorgde hij de A-jeugd op 
zaterdag, zondagmorgen het 2e team en 
op de zondagmiddag het 1e team van 
Grol. Daarnaast was Jan jaren achtereen 
verantwoordelijk voor de inkoop van 
de verzorgingsspullen en waterzakken. 
Reken er maar niet op dat er onnodig iets 
weggegeven of gebruikt werd. Alsof het uit 
zijn eigen portemonnee kwam, zo zuinig 
was Jan op de verzorgingsmaterialen. 
Daarom had hij thuis ook de opslag, want 
hij was maar al te bang dat anderen er met 
de spullen vandoor gingen.

In 1984 kwam Jos Wolters, toenmalig 
fysiotherapeut van de praktijk Laarhuis-
Wolters in Groenlo, Jan Baks ondersteunen. 
Jos deed tot 1990 de begeleiding van de 
A-jeugd en maakte in het seizoen 1990-1991 
de overstap naar Grol 1, waarna hij in 1992 
met de fysiotherapeutische begeleiding bij 
de s.v. Grol stopte.

Jan Froeling kwam in 1998 bij de 
verzorgingsclub en ging naast de verzorging 
op de trainingsavonden op zondag met het 
eerste mee en Jan Baks bleef de A-jeugd 
en het tweede op de wedstrijddagen 
begeleiden. Samen waren zij al eerder 
naar Enschede geweest om de cursus 
sportmasseur te volgen. Jan Froeling was 
eerst enige jaren trainer en verzorger 
van de dames en soms ook van andere 
spelers binnen de Grol. Toen Tonnie ‘Fut’ 
Vaarwerk op de hoogte kwam van de goede 
behandelingen van Jan, kwam de vraag 
om dit ook maar bij Grol 1 te komen doen. 
In 1997 kwam Ivo Versteegen Jan Baks 
ondersteunen als fysiotherapeut. Ivo was 
door de week bij de trainingen aanwezig om 
diagnoses te stellen, te behandelen en Jan te 
adviseren. Het jaar daarop ging Ivo weer in 
het eerste spelen en was er de combinatie 
speler/fysiotherapeut van de eerste selectie.

PMB
Aangezien er zoveel commissies met 
namen waren, kwam van Ivo het voorstel 
om ‘ons’ maar PMB te noemen. De naam 
Para Medische Begeleidingsgroep was 
geboren en bestaat tot op de dag van 
vandaag nog steeds. Jan Froeling werd 
aangesteld als hoofd van de PMB en vanuit 
het seniorenbestuur werd met Gerard 
Huijskes een contactpersoon PMB naar 
voren geschoven. In 2000 kwam Ronald 
Buesink het drietal versterken en hij ging 
de jeugdspelers op de dinsdagavonden 
diagnosticeren en behandelen als 
fysiotherapeut. Daarnaast werden de 
beide Jannen ook regelmatig door Ronald 
ondersteund. Na 10 jaar stopte Ivo Versteegen 
ermee en kwam Hens Brummelaar in 2006 

het team versterken, waarop een jaar later 
zijn vriend Matthijs Wassink ook aansloot. 
Zij wisselden de trainingsavonden met elkaar 
af en gingen per toerbeurt met het eerste 
elftal mee op de zondag als Jan Froeling 
niet kon. Hens en Matthijs waren, toen zij 
begonnen, nog studenten fysiotherapie, 
maar in een later stadium gediplomeerd 
fysiotherapeuten. Destijds een zeer welkome 
aanvulling. Menige club kon jaloers zijn op 
de invulling van de PMB in de afgelopen 15 
jaren met jawel 2 tot 3 fysiotherapeuten en 2 
sportmasseurs.

In 2010 stoppen Matthijs en Hens en komt 
Maja Geurink 2 jaar de PMB ondersteunen 
op de trainingsavonden. Zij werkte in de 
verzorging en ging de cursus sportmassage 
volgen. In 2012 kwam Sophie Pouwels als 
vervanger van Maja bij de PMB. Sophie was 
op dat moment studente fysiotherapie en 
behandelde op trainingsavonden de spelers 
en ging op zondag afwisselend met Jan 
Froeling mee. Toen Jan Froeling dat jaar in 
de VUT ging, leek dit ook een beetje voor de 
PMB te gelden. Hij bleef nog wel een avond 
in de week behandelen en bleef invaller voor 
de wedstrijden als Sophie niet kon.

WELKOME AANVULLING
Jan Baks ging de A-jeugd op de zaterdag 
begeleiden en voor het tweede team 
werden Suzanne Verheyen en haar 
vriend Lars Groeneveld verantwoordelijk. 
Suzanne is fysiotherapeut en kwam over 
van Rigtersbleek uit Enschede. Haar vriend 

Lars assisteerde haar hierbij zonder een 
directe (para)medische achtergrond. Door 
de afnemende gezondheid van Jan Baks ging 
hij op zaterdag alleen nog maar parkdiensten 
draaien als EHBO-er c.q. verzorger en was 
Suzanne Schovers-Douma in 2014, mede 
door het vertrek van Suzanne Verheyen 
en Lars, op vele terreinen een welkome 
aanvulling van de PMB. Intussen ging 
Sophie verder studeren en was er minder 
tijd voor verzorgen en dan met name op de 
zondagen. De wedstrijden van Grol 1 werden 
in het seizoen 2013-2014 en 2014-2015 
verdeeld onder Sophie Pouwels, Jan Froeling 
en Ivo Versteegen.

In het seizoen 2015-2016 kwam er een totaal 
nieuwe invulling van de PMB. Jan en Jan, 
alsmede Sophie waren gestopt en alleen 
Ronald en Suzanne bleven over. Gert Oeds 
Kristen, fysiotherapeut, kwam als nieuw 
hoofd PMB binnen en ging als hersteltrainer 
en fysiotherapeut aan de slag. Daarnaast 
werd als verzorger Paul Mittelmeijer uit 
Borculo aangesteld. In zijn woonplaats runt 
Paul een praktijk voor sportmassage. Op de 
trainingsavonden en op de wedstrijddagen 
verzorgt Paul de spelers van Grol 1, 
Suzanne Schovers-Douma doet dit bij het 
tweede team en Ronald Buesink blijft de 
jeugdspelers op de dinsdagavonden zien. 
Als contactpersoon van het bestuur senioren 
volgde Robert Olijslager Gerard Huijskes op.

Jan Baks met zijn verzorgingsattributen.

Het naar Jan Baks vernoemde plein 
op het sportpark Den Elshof.
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BENNIE, WILLIE EN BERTUS OOSTENDORP
“GROL IS ALTIJD ECHT ‘GROLS’ GEBLEVEN!”
Praten met de gebroeders Bennie, Willie 
en Bertus Oostendorp, levert in ieder 
geval één duidelijke en tevens geza-
menlijke mening op. “De voetbalclub 
Grol is ondanks de gigantische groei, die 
de club gedurende de afgelopen vijftig 
jaar heeft doorgemaakt, altijd zichzelf 
gebleven. Dat is mede de reden dat de 
vereniging door de eigen achterban op 
handen wordt gedragen en daarnaast 
bij de gemiddelde Grollenaar hoog staat 
aangeschreven. Het zegt genoeg dat 
ook buitenlanders, en daarmee bedoe-
len wij mensen van buiten Groenlo, die 
zich aansluiten bij deze club, zich direct 
helemaal thuis voelen en dientengevolge 
geen enkele moeite hebben om zich aan 
te passen.”

Het is een zonnige herfstmiddag in oktober 
2016 wanneer de gebroeders Oostendorp 
samen zijn op het adres Lichtenvoordseweg 
90 (schuin tegenover het ouderlijk huis 
van de Oostendorps), waar gastvrouw Ria 
(echtgenote van Willie) gezorgd heeft voor 
een roomrijke tompouce bij de koffie en 
een lekker hapje bij het ook deze keer niet 
ontbrekende biertje.
Bennie (30 december 1940), Willie (12 
oktober 1944) en Bertus (9 september 1946) 
hebben alle drie bij Grol gevoetbald.

Bennie vertelt dat hij op 14-jarige leeftijd 
lid is geworden. “Ik moest van mijn ouders 
vakantiewerk doen bij de Grolsch om 
zodoende het benodigde geld voor voetbal- 
schoenen en kleding eerst zelf te verdienen. 
Ik heb mogen voetballen in Grol A en later 
in Grol 1, 2 en 3. Ik was een echte linkspoot, 
vandaar dat mijn voorkeur uitging naar de 
positie linksbuiten. Maar ik had in die perio-
de voor het bezetten van die plek moorden-
de concurrentie van niemand minder dan 
Henk Blanken, Tonnie Tops, Wim Hofacker, 
Toon van Schaik en Henk Hoffman. Daarom 
speelde ik bij de senioren voornamelijk in 
Grol 2 en 3.” Bennie kan zich nog wel een 
bijzondere wedstrijd herinneren, waar-

Vlnr Willie, Bertus en Bennie Oostendorp.

in hij in Nieuwdijk voor Grol 1 uitkwam 
tegen de in die tijd beruchte tegenstander 
Sprinkhanen. “Een keihard duel, waarin 
middenvelder Tonnie Kaak de tegenstander 
doorlopend treiterde en intimideerde. Dit 
bloedzuigende gedrag had tot gevolg dat we 
na de wedstrijd op een dergelijke manier 
werden bedreigd, dat wij zonder ons om te 
kleden met de met kleding gevulde voetbal-
tassen op de vlucht gingen om zo spoedig 
mogelijk met de bus van Bax huiswaarts te 
keren.”

DIVERSE FUNCTIES

Willie, qua voetballer de minste van het drie-
tal, heeft zich bij Grol vooral verdienstelijk ge-
maakt met het bekleden van diverse functies.

“Als voetballer heb ik het bij de jeugd niet 
verder geschopt dan Grol B. Bij de senioren 
heb ik het gebracht tot Grol 3, waarbij ik één 
keer mee mocht met Grol 2. In die tijd werd 
je bij het uitgaan van de kerk opgewacht 
door Harrie Emaus, die je dan vroeg om 
met een bepaald team mee te gaan. Naast 
Grol 4 heb ik mijn mooiste tijd gehad in Grol 
5 met de leiders Puck Rave en Wim (Joens) 
jansen. Wij waren met dat elftal in 1968 bij 
het 50-jarig bestaan van Grol de enige kam-
pioen van de afdeling senioren. Vervolgens 
heb ik nog diverse seizoen gespeeld in Grol 
10, 11, 13 en 14.
Van de voor Grol beklede functies gaan 
Willies meeste herinneringen uit naar de 
periode dat hij in het hoofdbestuur zat. “Ik 
heb daar van 1992 tot 2004, in totaal twaalf 

jaar oftewel vier periodes van drie jaar deel 
van uitgemaakt. Vele hoogtepunten, maar 
helaas ook dieptepunten meegemaakt.” 
Het vertrek, destijds gepaard gaande met 
de toekenning van het lidmaatschap van 
verdienste, betekende niet dat Willie als 
vrijwilliger verloren ging voor Grol. “Ik heb 
mij direct aangemeld als lid van de vrijwil-
ligers(woensdag)groep, waarbij je in die 
tijd nog door de ballotagecommissie onder 
leiding van ene Antoon Frank moest zien 
te komen. Het is een schitterende invulling 
van de vrije tijd. Daarnaast trek ik lijnen op 
de natuurgrasvelden, verricht kassadiensten 
bij de thuiswedstrijden van Grol 1 en ben 
met circa 120 adressen bezorger van het 
clubblad, presentatiegids en andere zaken 
van Grol.”
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VAN KEEPER TOT VRIJWILLIGER

Bertus tenslotte heeft bij Grol met name 
bekendheid gekregen wegens zijn carrière 
als keeper in tal van teams en dat met een 
hoogtepunt in het voetbaljaar 1964-1965 
toen hij het gehele seizoen voor Grol 1 het 
doel verdedigde in de derde klas C. Zijn 
debuut in ‘het eerste’ van Grol was thuis 
met een 2-0 overwinning op DCS Zevenaar. 
“Verder staat de wedstrijd van Grol 1 tegen 
FC Twente uit Enschede, die in 1977 in het 
kader van het 700-jarig bestaan van de stad 
Groenlo werd gespeeld, nog in mijn geheu-
gen gegrift. Ik mocht toen in de tweede 
helft het doel verdedigen, maar de ballen 
vlogen mij van alle kanten om de oren. 
Wat dat betreft blik ik liever terug op mijn 
jaren in de jeugd. Als keeper heb ik daar 
de mooiste tijd gehad in Grol C en Grol A. 
In mijn periode als keeper waren onder 
anderen Wim Reukers, Joop Koenders en 
Hein Freijer mijn grootste concurrenten, 
maar wat heet concurrenten binnen één 
en dezelfde club? Ik weet nog goed dat in 
mijn actieve periode de keepers Jan van 
Beveren en Tonnie van Leeuwen (beiden 

op veel te jonge leeftijd overleden) mijn 
grote voorbeelden waren. Keepers die je 
heden ten dage niet meer meemaakt. Bij 
Grol heb ik de langste tijd gekeept in Grol 2 
en diverse overige seniorenteams, alsmede 
bij het zaalvoetbal.”

Bertus Oostendorp, die in het seizoen 
2004-2005 toetrad tot de vrijwilli-
gers(woensdag)groep, staat bij Grol bekend 
als een bescheiden, integere, het liefst op 
de achtergrond opererende clubman. Het 
kan derhalve niet anders dan dat hij nooit 
geschorst is geweest of toch wel? Bertus: 
“Ik ben inderdaad één keer geschorst 
geweest en dat was nog wel door het Grol-
bestuur. Kan mij niet meer herinneren in 
welk jaar dat is geweest, maar ik weigerde 
toen het verzoek beter gezegd de opdracht 
om in een bepaald Grolteam te keepen. 
Een klein minpuntje, maar voor de rest heb 
ik alleen maar genoten gedurende al die 
mooie jaren bij de prachtige voetbalclub 
met de naam GROL!”
Bertus Oostendorp overlijdt op 27 juni 2017.

Eén van de seniorenelftallen, waarin Willie Oostendorp (gehurkt vierde van links) en 
Bertus Oostendorp (gehurkt helemaal rechts) hebben geacteerd.

Willie OostendorpBennie Oostendorp
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JAN (‘BOLSJE’)WOLTERINK: 
‘DE GROL GAAT BIJ MIJ BOVEN ALLES!’
Hij werd geboren op 13 oktober 1932. 
Zijn wieg stond in de Notenboomstraat 
in hartje Groenlo. Op 15 augustus 1946 
werd hij lid van Grol. Wanneer de 
sportvereniging Grol op 18 september 
2018 haar 100e verjaardag viert, telt hij 
85 levensjaren. Tegelijkertijd is hij dan 72 
jaren onafgebroken lid van ‘zijn’ sport-
vereniging Grol en daarmee het in leven 
zijnde Grollid met de meeste vereni-
gingsjaren achter zijn naam. Wij hebben 
het hier over Jan Wolterink.

Jan Wolterink, vader van twee kinderen 
(Robert en Monique) woont na het overlij-
den van zijn vrouw Marietje Diepenmaat, 
inmiddels ruim twee jaar geleden, alleen 
op het adres Calixtusstraat 10 in Groenlo. 
In het inmiddels lange leven van dezelfde 
Jan Wolterink is er veel gebeurd en veel 
veranderd. Maar desalniettemin is er één 
aangelegenheid, hobby en passie die geen 
enkele verandering heeft ondergaan en 
dat is de Groenlose voetbalclub Grol. De 
persoon in kwestie zegt het kort en bondig: 
“De Grol gaat bij mij boven alles!”

‘BOLSJE’ WOLTERINK

Jan Wolterink, en overigens ook zijn zoon 
Robert, staan in Groenlo bekend onder 
de bijnaam ‘Bolsje’. “Die bijnaam draag ik 
reeds sedert de tijd direct na de Tweede 
Wereldoorlog toen wij als kinderen oorlogje 
speelden op de ‘Möllenbarg’ in Groenlo (de 
locatie waar nu verpleeg- en woonzorgcen-
trum De Molenberg is gevestigd). Bij dat 
spelen kwamen wij er vaak in het zand en 
de modder uit te zien als ‘Bolsjewieken’. En 
het was toen zo, dat wanneer je eenmaal 
een bijnaam kreeg toebedeeld, je die voor je 
hele leven bleef houden.

“Op 15 augustus 1946, destijds jaarlijks een 
zondag in verband met het katholieke feest 
Maria Ten Hemelopneming, speelde een 
elftal van Grol tegen een militair elftal. Om-

dat de Tweede Wereldoorlog nog maar net 
achter ons lag, was er nog geen sprake van 
een echte officiële, tevens goed gefacili-
teerde wedstrijd. Ik mocht als nieuwbakken 
lid direct meedoen. Maar voetbalschoenen, 
laat staan voetbalshirts, broeken en kousen 
waren er niet voorhanden. Ik weet na al 
die jaren nog heel goed dat ik een linker 
voetbalschoen van een Engelse soldaat 
te leen kreeg en aan de rechter voet een 
schoen van mijzelf had. Als lid van Grol 

ben ik in die tijd aangenomen door Ome 
Toon Brockötter. Hij had altijd een klein 
notitieboekje bij zich, waarin hij maande-
lijks keurig netjes registreerde dat je de 
contributie van 25 cent had betaald. Iets 
verderop in de tijd werden er nieuwe shirts 
geleverd via schoenhandel Piet Adema en 
was het Grolman Teun Knuever die voor 
een afbeelding van de Nederlandse leeuw 
zorgde, die op de shirts werd genaaid. 
Veel later kwamen er broeken en ‘echte’ 

voetbalschoenen. Het merk Quick was toen 
al populair.”

Jan Wolterink heeft in zijn voetbaljaren 
afwisselend gespeeld in Grol 1, 2 en 3. “Ik 
speelde meestal rechtsbinnen, maar heb 
ook wel in de verdediging gespeeld. Ik mag 
dan wel geen grootse voetballer zijn ge-
weest, maar ik was en ben heden ten dage 
nog steeds wel iemand die zich ergens in 
vastbijt.“
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Grol 3 in de jaren vijftig met staand vlnr 
Jopie Stienissen, Gerrit Bekkenutte, ‘Lan-
ge’ Roerdink, Frits Hesselink, Jan Wolte-
rink, Martie Polman, en Wim Reukers en 
gehurkt vlnr Fons Baks, Gerrit Hulsinck, 
Chris Groot Kormelink, Carel Cuppers, 
Theo Porskamp en Jan Smit.             

GROLSUPPORTER

Dat ergens in vastbijten doet Jan Wolte-
rink ook als Grolsupporter. “Zolang ik mij 
kan herinneren, ben ik al supporter van de 
Grol. Ik kan niet zonder die club, ik moet 
er bij zijn wanneer Grol 1 speelt. Ik heb 
ooit bij een baas in loondienst gewerkt, 
die drie jaar achtereen voor mij een 
seizoenkaart van FC Twente had gekocht, 
nota bene op de eretribune. Ik zat daar 

alleen wanneer Grol 1 vrij was. Voor de 
rest van het seizoen bleef de stoel onbe-
zet en was ik bij de Grol. Ik ben gewoon 
met de club getrouwd en beleef er nog 
steeds veel plezier aan om wedstrijden te 
bekijken en dat zowel thuis als uit. Nu ik 
wat ouder ben, heb ik het geluk dat ik bij 
uitwedstrijden mag meerijden met Willem 
en Anke Kamphuis, de ouders van Michel 
Kamphuis, één van mijn meest favoriete 
spelers van dit moment.”

Jan Wolterink vindt de Grol een prachtige 
club, die alles goed voor elkaar heeft en 
door de jaren heen best goede voetbal-
lers heeft voortgebracht. “In het verleden 
waren dat met name spelers als Herman 
Wientjes, Bernard Kuipers en Jan Gunne-
wijk. In een veel later stadium had ik veel 
op met de voorhoede Edwin Bosman, Mi-
chel Hoffman en Frank Luttikholt en heden 
ten dage zoals gezegd met een speler van 
het kaliber Michel Kamphuis.”
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EREVOORZITTER THEO HUIJSKES: 
‘DE S.V. GROL WAS, IS EN BLIJFT VOOR MIJ ÉÉN GROTE FAMILIE!’
In januari 1955 was Theo Huijskes nog 
maar net zes jaar, toen zijn vader hem 
aanmeldde als lid van Grol. Zijn protes-
tantse vriendje Henny Menger, zoon van 
politieagent Henk Menger, was Grollid 
geworden en dat gaf voor Theodoor 
Huijskes senior als katholiek de doorslag 
om zijn zoon ook op te laten nemen in 
de blauw-witte roomskatholieke Grolge-
lederen. Die aanmelding betekende het 
begin van een lange, intensieve periode, 
die weliswaar niet direct uitblonk door 
sportieve, tevens hoogstaande voetbal-
prestaties op het veld, maar wel door 
een enorme dadendrang wat betreft om-
vangrijke organisatorische, bestuurlijke 
en andere uitdagingen en dientengevol-
ge prestaties op tal van terreinen binnen 
en buiten de grote Grolfamilie.

Theo Huijskes, getrouwd met Ria Oolthuis, 
vader van dochter Daisy (echtgenote van 
Willem  van der Wagen) en de trotse opa 
van de tweeling Annemijn en Willem, werd 
op 10 december 1948 in Groenlo binnen de 
stadsgracht geboren en dat in een gezin 
met drie jongens. Broer Henny overleed 
reeds op 23-jarige leeftijd in 1965 als gevolg 
van een verkeersongeluk, waarna zijn vader 
slechts vier maanden later op de leeftijd 
van 54 jaar kwam te overlijden. Henny werd 
in zijn actieve jaren als voetballer bij Grol 
steevast Abe genoemd. Dit had met name 
te maken met zijn kapsel, beter gezegd een 
model dat in die dagen sterke overeenkom-
sten vertoonde met de haardracht van de le-
gendarische Nederlandse stervoetballer Abe 
Lenstra. Broer Fred was wel een fan oftewel 
supporter van Grol, maar had als activiteit 
totaal andere zaken bij de hakken dan voet-
bal. Hij overleed in 1997 op 52-jarige leeftijd 
als gevolg van een hersenbloeding.

Dan wel niet als voetballer, maar wel op tal 
van andere terreinen heeft Theo Huijskes, 
in het dagelijks leven werkzaam geweest bij 
achtereenvolgens de gemeenten Groenlo, 

Theo Huijskes ooit jeugdtrainer van de C1- en B1-selectie en later trainer damesvoetbal bij s.v. Grol.

Lichtenvoorde, Borculo en Haaksbergen, 
een behoorlijke staat van dienst opgebouwd 
bij Grol. En dat van jeugdleider en jeugd-
trainer tot lid van de terreincommissie, van 
initiatiefnemer tevens eerste hoofdredacteur 
van het clubblad tot trainer damesvoet-
bal, van lid van diverse jubileumcomités 
tot voorzitter van de Supportersclub, van 
organisator van voetbaltoernooien tot 
pr-functionaris en van lid van het hoofd-
bestuur (tweede voorzitter) tot uiteindelijk 
verenigingsvoorzitter. Meer dan vijftig jaar 
verenigingsvrijwilliger, hetgeen hem diverse 
onderscheidingen, waaronder het Erelid-
maatschap en het Erevoorzitterschap van 

de, beter gezegd ‘zijn’ voetbalvereniging 
Grol heeft opgeleverd.

JUBILEUMCOMITÉ S.V. GROL 
50 JAAR

Met Huijskes praten over zijn actieve jaren 
neemt daarom veel, heel veel tijd in beslag. 
“Laat ik het maar kort en duidelijk samen-
vatten. De s.v. Grol was, is en blijft mijn 
tweede thuis. Alleen al over wat ik in de 
afgelopen 63 jaar als Grollid, en dat vooral 
in allerlei functies heb meegemaakt, kun 
je een boek over schrijven. Neem bijvoor-
beeld het 50-jarig bestaan oftewel het 

gouden jubileum van Grol in 1968. Ik maakte 
toen als broekie van 19 jaar al deel uit van 
het jubileumbestuur. Een onvergetelijke 
ervaring destijds om aan de vergadertafel te 
mogen zitten met onder anderen voormalig 
wethouder van de gemeente Groenlo: Theo 
Groot Kormelink, die voorzitter was van het 
comité, en Theo Konings, die als secretaris 
van het comité fungeerde. Een geweldige, 
bijzonder leerzame levenservaring. Het was 
in een periode, iets meer dan drie jaar na 
het overlijden van mijn vader en mijn oudste 
broer Henny. Mijn moeder had het zwaar en 
ging gebukt onder veel verdriet. Desalniet-
temin ondersteunde zij mij op alle mogelijke 
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EREVOORZITTER THEO HUIJSKES: 
‘DE S.V. GROL WAS, IS EN BLIJFT VOOR MIJ ÉÉN GROTE FAMILIE!’ manieren met datgene waar ik mee bezig 

was en dus ook met deze klus. Zij zorgde 
er onder andere voor dat ik er altijd goed 
gekleed bijliep, want haar zoon maakte 
immers deel uit van een jubileumorganisatie 
waarover in die dagen iedereen in Groenlo 
sprak. Het werd een groots feest met als 
hoogtepunt de jubileumreceptie in het net 
geopende Gerretsen City Centrum in Groen-
lo. Wat is het derhalve een groot voorrecht 
dat ik een halve eeuw later voorzitter mag 
zijn van de jubileumcommissie c.q. bestuur 
‘100 jaar sportvereniging Grol’. Helemaal 
geweldig!”

EEN PERIODE VAN 25 JAAR 
ALS GROLVOORZITTER

Na een periode van tien jaar als bestuurslid 
tevens tweede voorzitter (1975-1985), heeft 
Huijskes bij zijn aantreden als voorzitter in 
1985, en dat als opvolger van Henk Stokkers, 
niet durven rekenen op een periode van 25 
jaar (1985-2010) als bestuurlijk leider van die 
prachtige club. 

“Inderdaad een kwart eeuw voorzitter. 
Alleen Erevoorzitter Theo Groot Bruinderink 
heeft het tot op heden iets langer volgehou-
den, te weten 27 jaar. Ik ben er bijzonder 
dankbaar voor dat ik dat prachtige werk 
zolang hebben mogen doen. Al moet ik wel 
eerlijk bekennen dat ik dit nooit had gekund 
zonder de onvoorwaardelijke steun van 
mijn eigen vrouw Ria. Zij is nooit een echte 
voetballiefhebber en al helemaal geen voet-
balfanaat geweest, maar zij heeft altijd bij 
alles achter mij gestaan en mij geholpen en 
ondersteund wanneer dat nodig is. Ook van 
dochter Daisy heb ik alle mogelijke steun 
ondervonden bij het uitoefenen van de 
voorzitterstaak. Naast deze niet onbelang-
rijke aspecten had ik ook een werkkring bij 
de gemeente Haaksbergen, waarmee ik het 
voorzitter zijn van de s.v. Grol goed kon en 
mocht combineren. Ik werkte namelijk nog 
in een periode bij de gemeente, waarin het 
juist op prijs werd gesteld dat medewerkers 
bestuursfuncties binnen de eigen woonge-
meenschap ambieerden en die vervolgens 
ook vol overgave uitoefenden. Mede om 
die reden was ik niet alleen ’s avonds en 

Samen met Ben Bomers (voorzitter Internationaal Marveldtoernooi) in een forum 
met Johan Derksen. 

in het weekend, maar ook praktisch op 
ieder moment van de vijf werkdagen in de 
week voor de club bereik- en beschikbaar. 
En zeker dat aspect heeft de s.v. Grol geen 
windeieren gelegd. Een hele mooie, zelfs 
emotionele herinnering aan de gemeente 
Haaksbergen en dat in het bijzonder aan 
haar gemeentesecretaris Wout Janssen 
bewaar ik nog steeds aan het moment dat 
Tonnie Vaarwerk met zijn zoontjes Freek en 
Job om het leven kwamen bij die verschrik-
kelijke natuurramp in het Oostenrijkse 
Galtür. Janssen belde mij toen met de vraag 
of ik even bij hem op kantoor wilde komen 
voor het drinken van een kop koffie. Ver-
volgens deed hij mij de mededeling dat ik 
een week lang in Groenlo moest blijven en 
mij in Haaksbergen niet hoefde te vertonen. 
Dit met de reden: In Groenlo hebben ze jou 
op dit moment harder nodig dan wij hier in 
Haaksbergen!”

HOOGTEPUNTEN TIJDENS 
DE PERIODE ALS VOORZITTER

In de 25 jaar dat hij Grolvoorzitter is ge-
weest, heeft Theo Huijskes vanzelfsprekend 
hoogtepunten en dieptepunten meege-
maakt. Een korte samenvatting van de 
hoogtepunten. “De stijging van het aantal 
leden van de sportvereniging Grol in de 
periode van mijn voorzitterschap van 770 
naar 1220. In het bijzonder de groei van het 
aantal jeugdleden tot ver boven de 500, 
waarbij het plezier dat de jeugd jaar in, jaar 

uit beleeft aan de voetbalsport voor mij 
een absoluut hoogtepunt is. De realisatie 
van verlichting, nieuwe omheining e.d. op 
het tweede speelveld, de verlichting op het 
derde speelveld, de aanschaf van een op 
dat moment supermoderne beregeningsin-
stallatie voor alle velden, de realisatie van 
het vijfde speelveld in samenwerking met 
Marveld Recreatie en de aanleg van het 
parkeerterrein (in samenwerking met toen 
de gemeente Groenlo), alsmede een totaal 
vernieuwde entree van het sportpark Den 

Elshof. De totstandkoming van het kunstgras-
project 2008, bestaande uit drie kunstgrasvel-
den, waarvan één kunstgrasarena, inclusief 
nieuwe lichtinstallaties, omheiningen, 
reclameborden, verhardingen e.d., alsmede 
de bouw van een nieuwe loods annex werk-
plaats. De realisatie van een nieuw kleed-
kamerblok, inclusief een nieuwe medische 
verzorgingsruimte, bergruimtes en toiletgroe-
pen. Het geven van vorm en inhoud aan de 
sponsoring, waarbij het van de grond tillen 
van de diverse vormen van hoofdsponsoring 
en co-sponsoring niet onvermeld mag blij-
ven, alsmede het geven van extra impulsen 
aan de omvangrijke reclamebordsponsoring 
op het sportpark Den Elshof. Het behalen 
van diverse sportieve successen, waarbij de 
promotie van het eerste elftal naar de tweede 
klasse van de KNVB in 1993 als een absoluut 
sportief hoogtepunt moet worden aange-
merkt (gebeurde namelijk voor de eerste 
maal sedert de oprichting van de vereniging 
in 1918). En tenslotte dat ik (voorzitter van 
s.v. Grol) in 1985 als stadsprins (nota bene 
jubileumprins i.v.m. het 22-jarig bestaan) van 
de carnavalsvereniging De Knunnekes samen 
met mijn adjudant Ferry Froeling (bestuurslid 
van s.v. Grol) de scepter mocht zwaaien over 
de carnavalsveste Grolle.”

Overdracht van de voorzittershamer aan opvolger Hans Scheinck (oktober 2010).
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DIEPTEPUNTEN TIJDENS
DE PERIODE ALS VOORZITTER

“Naast hoogtepunten mag je de dieptepunten 
niet onvermeld laten”, geeft Huijskes aan. 
“In de eerste plaats vanzelfsprekend de vele 
sterfgevallen, waarbij het veelal ging om erg 
tragische gebeurtenissen en waarbij het tege-
lijkertijd veel te jonge mensen, veel te jonge 
leden van onze vereniging betrof. Hiervan zijn 
helaas teveel voorbeelden om ze allemaal bij 
naam te noemen. Bovendien zou hierin het 
gevaar schuilen om iemand te vergeten. Maar 
enkele uitzonderingen maak ik desalniettemin, 
zoals voor het sneeuwlawinedrama van Galtür 
in 1999, waarbij Tonnie Vaarwerk en zijn beide 
zoontjes Freek en Job om het leven kwamen. 
Verder het plotseling overlijden van secretaris 
Ferry Froeling in 2003. Niet alleen een vereni-
gingsmaatje, maar een goede vriend met wie 
ik 30 jaar achtereen op verschillende gebieden 
meer dan geweldig heb samengewerkt. Ook 
het gegeven dat mijn op veel te jonge leeftijd 
overleden vader (Grolaanhanger in hart en 
nieren) niet heeft mogen meemaken dat zijn 
zoon voorzitter werd en was van die prachtige 
voetbalclub s.v. Grol. Tot een dieptepunt 
reken ik ook de beslissing om voor het onder-
houd van het sportpark Den Elshof de Hacron 
als onderdeel van het Sociaal Werkvoorzie-
ningschap Hameland buiten de deur te zetten 
en het onderhoud in handen te geven van een 

particulier hoveniersbedrijf. Dit was in eerste 
instantie het bedrijf G.J. Gelinck, in een later 
stadium het gerenommeerde hoveniersbedrijf 
Kramer & Molenveld. Een beslissing die heel 
wat voeten in de aarde heeft gehad en die 
mij als voorzitter van de s.v. Grol door velen 
niet in dank is afgenomen, terwijl ik in die 
situatie maar één belang diende en dat was 
het belang van de club. Daarnaast ook het 
mislukken van de fusiebesprekingen met zus-
tervereniging Grolse Boys. Ook hierin is mijn 
rol c.q. mijn opstelling door met name Grolse 
Boys-leden niet goed begrepen. En dit terwijl 
ik alleen maar de allerbeste bedoelingen had 
voor de voetbalsport in zijn algemeenheid 
binnen de gemeenschap Groenlo. Op sportief 
gebied de meegemaakte degradaties en dan 
in het bijzonder de degradaties van de eerste 
selectie. Tenslotte het verdwijnen van de 
karakteristieke ‘halve liter’ (beugelfles) oftewel 
het icoon van de Koninklijke Bierbrouwerij 
Grolsch uit het Sportcafé, waarmee een brok 
waardevolle verenigingsnostalgie verloren is 
gegaan.”

TOT SLOT

Zittende in de bestuurskamer op het sport-
park Den Elshof, de ontvangst- en verga-

derruimte met de toepasselijke naam -’t 
Huijskes-, kijkt Theo Huijskes om zich heen 
en blijft vervolgens minuten lang staren naar 
de grote muurfoto van Grol 1 met daarop 
tevens afgebeeld het toenmalige hoofdbe-
stuur van Grol. “Gemaakt bij de viering van 
het 40-jarig bestaan in 1958, toen ons eerste 
team een jubileumwedstrijd speelde tegen 
de oudinternationals van Oranje. Als 9-jarige 
jongen was ik er toen bij en nu mag ik 60 
jaar later als 69-jarige telg van die grote 
Grolfamilie het voorzitterschap behartigen 
van het jubileumbestuur ‘100 jaar s.v. Grol in 
2018’. Daar ben ik supertrots op.”

Wanneer hij vervolgens een blik werpt op 
de foto van wijlen Erelid Ferry Froeling, 
destijds zijn grote steun- en toeverlaat, komt 
er een glimlach op zijn gezicht. “Weet je dat 
voorheen het dagelijks bestuur, bestaande 
uit Johan Koehorst, Tonny Porskamp en 
Theo Nahuis in de regio ‘De grote drie’ 
werd genoemd? En dat die betiteling ooit 
een vervolg kreeg bij aartsrivaal Longa ’30 
op het moment dat het dagelijks bestuur, 
bestaande uit Theo Huijskes, Ferry Froeling 
en Tonny Porskamp, en dat in de bestuurs-
kamer in Lichtenvoorde, eveneens werd 
aangemerkt als ‘De grote drie’?”
Wat Huijskes betreft mag de Grol nog 
steeds ‘Eén grote familie!’ worden ge-
noemd. “Ik ben het namelijk geweest, die 
in 1993 bij het 75-jarig bestaan wijlen Harrie 
Blanken en Ferry Broshuis als schrijvers van 
het toen uitgebrachte jubileumboek die titel 
heb aangereikt.”

Erevoorzitter Huijskes heeft tenslotte nog 
maar één grote wens en dat is dat de 
sportvereniging Grol in lengte van jaren die 
warme, sociale familie- en vriendenclub 
mag blijven. Een voetbalclub die blijft uit-
blinken in het verbinden van mensen en dat 
van jong tot oud. Tevens een voetbalclub, 
die zeker wat accommodatie en organisa-
tie betreft een vooraanstaande rol vervult 
in de Gelderse Achterhoek. “En wanneer 
de hoofdmacht zich daarbij ontpopt als 
minimaal een stabiele tweedeklasser, ben ik 
helemaal tevreden!”

Theo Huijskes proeft samen met trainer Bert van Marwijk en voorzitter Jeroen van 
den Herik van Feyenoord het goudgele bier uit de nostalgische Grolsch beugel.

Theo Huijskes bij zijn afscheid als voorzitter, samen met echtgenote Ria 
en de beide kleinkinderen, de tweeling Annemijn en Willem.
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SPORTVERENIGING GROL EN NOSTALGIE

Nostalgie is in de regel vaak verbonden 
met de kindertijd of de schooljaren van 
de mens. In verenigingsverband, zoals 
in dit geval met de sportvereniging Grol, 
wordt nostalgie geassocieerd met herin-
neringen uit vervlogen tijden oftewel ‘de 
goede oude tijd’. Daarom zijn er talrijke 
vormen van nostalgie op te noemen die 
iets van doen hebben met de voetbal-
club Grol.    

SCOREBORD
Over nostalgie (verlangen naar vroeger) 
gesproken, een mooier voorbeeld bij de s.v. 
Grol is er niet dan het inmiddels legen-
darische scorebord nabij het hoofdveld. 
Ondanks sponsor- en andere aanbiedin-
gen is er op het sportpark Den Elshof nog 
steeds geen plaats voor een elektronisch 
scorebord. Vast wordt gehouden aan het in-
middels circa vijftig jaar oude scorebord, dat 
bij iedere thuiswedstrijd van Grol 1 bediend 
oftewel bijgewerkt wordt door een tweetal 
Grolpupillen. Enthousiaste jeugdleden die 
bij ieder gescoord doelpunt een andere cij-
ferplaat, hetzij bij de thuisclub Grol hetzij bij 
de gasten, laten verschijnen. Het scorebord 
is gesponsord door de Grolsch Bierbrouwerij 
en medio de vorige eeuw vervaardigd in 
de werkplaats van de toen nog in Groenlo 
gevestigde bierbrouwer. BEKER UIT 1931

Op het moment dat de voetbalvereniging 
Grol al zo’n twaalftal jaren bestond, werd 
in 1930 Longa Lichtenvoorde opgericht. Het 
eerste elftal van Longa ’30 begon destijds in 
competitieverband te spelen in de tweede 
klasse van de RKUVB (RK Utrechtse Voet-
balbond) en ontmoette in die competitie 
het tweede elftal van Grol als tegenstander. 
Maar het moet gezegd worden, reeds in 
hun eerste jaar pakten de Lichtenvoordena-
ren de kampioenstitel en promoveerden.
De eerste teams van Longa ’30 en de s.v. 

Grol ontmoetten elkaar voor de eerste maal 
in september 1931 tijdens de Lichtenvoordse 
Kermis. Het betrof een vriendschappelijke 
wedstrijd, die onvoorstelbaar veel publiek 
trok. Grol won dit titanengevecht van 
aartsrivaal Longa ’30 en ging daarmee aan 
de haal met de door het Lichtenvoordse 
Kermiscomité beschikbaar gestelde beker. 
Deze derhalve 87 jaar oude trofee heeft nog 
altijd een plaatsje in één van de prijzenvi-
trines in het clubgebouw op het sportpark 
Den Elshof.
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HET BELLETJE

Een ander intact gehouden nostalgisch 
onderdeel op het sportpark Den Elshof is de 
bel in de kleedkamer van de scheidsrechter 
onder de overdekte tribune. De bel werd 
aangebracht eind jaren zestig van de vorige 
eeuw toen de overdekte tribune werd 
gebouwd. In die tijd een unicum. Daar waar 
bij andere verenigingen de scheidsrechter 
zich voorafgaande aan de wedstrijd en voor-
afgaande aan de tweede helft van dezelfde 
wedstrijd moest begeven naar de kleedka-
mers van de beide spelende ploegen met de 
boodschap ‘Mensen, we gaan beginnen!’, 
was en is het bij s.v. Grol met een druk 
op de knop nog steeds voldoende om de 
spelers of speelsters in beide kleedkamers 
daarop te attenderen.    

 

DE SNOEPBAK

Wie herinnert zich het nog? De snoepbak 
van Van Houten, waarmee in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw snoep werd 
verkocht tijdens de thuiswedstrijden van 
Grol 1. Het initiatief daartoe werd in die jaren 
genomen door Bernard van Uem, de uitbater 
van het naburige Café annex Speeltuin Grol-
zicht, later opgevolgd door zijn zoon Caspar 
(Kappie) van Uem. Alle aanwezige kinderen 
keken er in die tijd naar uit wanneer de thans 
71-jarige in Duiven en voorheen in Vragender 
woonachtige Hugo Boschker zich namens 
de familie Van Uem binnen de omheining 
van het hoofdveld begaf om zijn gebruike-
lijke omgang rond het veld te maken. Met 
dubbeltjes en kwartjes in de hand keken de 
kinderen uit naar de alom bekende snoepbak 
met daarin onder andere rolletjes Rang en 
King en stukken Mars en Nuts. Op de foto 
een nog jeugdige Caspar van Uem, die als 
buurman van het sportpark Den Elshof ook 
heden ten dage nog de snoepbak als kost-
baar bezit in zijn café aan de Oude Winters-
wijkseweg in ere houdt.      

DE KALKWAGEN

In de hal van het Sportcafé op het sport-
park Den Elshof staat deze kalkwagen in 
zijn helblauwe kleur er florissant bij. Maar 
in werkelijkheid zag dit attribuut er jaren 
achtereen heel anders uit. Dan hebben 
we het over al die jaren dat daarmee de 
kalklijnen zijn getrokken op de natuurgras-

velden van Grol. Kilometers zijn er gelopen 
en tegelijkertijd haarscherpe, tevens rechte 
lijnen getrokken door onder andere Bennie 
Stortelder en Tonny Hartman, Bennie ter 
Bogt en Stef Oldenkotte, Antoon Frank en 
Willie Oostendorp, alsmede tal van overige 
Grolvrijwilligers.
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DE DEURTJES

Een cadeau, dat hoofdtrainer Peter Schulte 
uit Haaksbergen aanbood tijdens de kampi-
oensreceptie van Grol 1 in 1993. Als trainer/
coach was hij tweemaal over kampioen ge-
worden met Grol 1. In het seizoen 1991-1992 
promoveerde hij met Grol 1 dientengevolge 
naar de derde klas en in het seizoen 1992-
1993 promoveerde hij met de hoofdmacht 
van Grol, en dat voor de eerste maal in 
geschiedenis van de Groenlose voetbalclub, 
naar de tweede klas KNVB. Dit laatste 

betekende op dat moment een absoluut 
hoogtepunt in het bestaan van Grol. Een 
en ander zeker omdat het ook nog eens 
gebeurde in het jaar dat de vereniging het 
75-jarig bestaan vierde. Het cadeau met de 
deurtjes open richting derde klas en tweede 
klas bood hij aan tijdens de kampioensre-
ceptie. Het openen van het deurtje richting 
eerste klas gebeurde vervolgens pas in het 
seizoen 2012-2013 onder leiding van trainer/
coach Jos Heutinck.

 
STOKKERSWEG 
EN JAN BAKS PLEIN

Niet alleen nostalgisch maar zeker ook 
symbolisch zijn de op het sportpark 
aanwezige bordjes ‘Stokkersweg’ en ‘Jan 
Baks Plein’. Een eerbetoon aan een tweetal 
reeds overleden Grolleden, die veel voor de 
vereniging hebben betekend. Henk Stokkers, 
geboren in Eibergen alwaar de Stokkersweg 
nog steeds bestaat, was onder anderen 
voorzitter van Grol en dat gedurende de 
periode 1976-1985 en daarnaast voorzitter, 
tevens inspirator van de V.S.V.G. (Vrienden 
van de sportvereniging Grol). Verder was 
hij voorzitter van de jubileumcommissie 
s.v. Grol 75 jaar in 1993 en tot aan zijn dood 
lid van de vrijwilligers(woensdag)groep. 
Ten tijde van zijn werkzaamheden voor 

laatstgenoemde groep kreeg het bewuste 
naambordje een plaats op het sportpark 
Den Elshof. Jan Baks heeft zich met name 
verdienstelijk gemaakt ten behoeve van 
de club als verzorger van tal van jeugd- en 
senioren- selecties c.q. elftallen. Deze in alle 
opzichten goedaardige Grollenaar is jaren 
heen het gezicht, eigenlijk het opperhoofd 
van de medische verzorgingsgroep geweest. 
Jan heeft zelfs tijden meegemaakt dat hij 
op de zaterdagmiddag verzorger was bij 
Grol A, op de zondagmorgen bij Grol 2 en 
op de zondagmiddag bij Grol 1. Een gouden 
verenigingsman, die het naambordje met 
het opschrift ‘Jan Baks Plein’ terdege heeft 
verdiend.

 
DE TAS VAN DORUS TE BRINKE

De man die destijds als een voorbeeld 
vrijwilliger jaren achtereen de verschuldigde 
contributie bij de Grolleden aan huis ophaal-
de, is Dorus (Deursken) te Brinke. Te Brinke, 
in 1910 in Eibergen geboren en in 1978 op 
68-jarige leeftijd in Groenlo overleden, deed 
dat toen met behulp van een speciale, lede-
ren contributietas. Deze tas met daarin nog 
steeds alle toen benodigde attributen heeft 
een plaatsje gekregen in de in de hal van het 
Sportcafé opgestelde vitrine.
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HET HUWELIJK TUSSEN S.V. GROL EN S.V. GROLSE BOYS
ZIT IN DE PEN, MAAR DE DATUM WAAROP DE HUWELIJKSSLUITING 
PLAATSVINDT IS NOG ONBEKEND!
De plaats Groenlo oftewel voor de 
Grollenaren het vestingstadje Grolle 
heeft vanaf de periode eind negentien-
de, begin twintigste eeuw, en dat tot op 
de dag van vandaag meerdere, maar in 
ieder geval minimaal twee voetbalver-
enigingen gekend: s.v. Grol en s.v. Grolse 
Boys. De belangrijkste reden hiervoor is 
het gegeven dat een en ander te maken 
heeft met de aanwezigheid van een 
katholieke en een protestantse geloofs-
gemeenschap. Niet voor niets had Grol 
gedurende de eerste decennia van haar 
bestaan RK voor de verenigingsnaam 
staan en drukte ten tijde van de oprich-
ting van Grolse Boys (1948) het geloof 
een behoorlijke stempel op niet alleen 
de voetballerij, maar op het verenigings-
leven in zijn totaliteit. Katholieken en 
protestanten bij elkaar in één vereniging 
was ondenkbaar.

Datzelfde geloof is er de oorzaak van dat het 
nooit gekomen is tot een fusie tussen beide 
voetbalclubs. Het is zelfs het geloof dat er 
voor gezorgd heeft dat er altijd een soort 
haat-liefdeverhouding was tussen de Grol en 
de Boys. De laatste jaren is dat aanzienlijk 
minder geworden. Leden van Grol en Grolse 
Boys gaan zeer goed met elkaar om en 
spelers van Grolse Boys voetballen bij Grol 
en omgekeerd vindt hetzelfde plaats. Mede 
als gevolg hiervan werd met ingang van 1996 
de jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd 
om het kampioenschap van Groenlo geor-
ganiseerd tussen Grol en Grolse Boys. Het 
ene jaar op het sportpark Den Elshof aan 
de Oude Winterswijkseweg en het andere 
jaar op het sportpark Het Wilgenpark aan 
de Beltrumseweg. In de regel ging en gaat 
nog steeds de financiële opbrengst van die 
wedstrijden naar een goed doel. Zo was de 
opbrengst van de eerste wedstrijd in 1996 
bestemd voor Radio Vestingstad/ZSOM 
Groenlo. Overigens is het Grolse Boys in 
deze reeks wedstrijden tot op heden nog 

niet gelukt om een wedstrijd tegen Grol te 
winnen. Dit wel met de aantekening dat 
men er in 2002 dichtbij was. De wedstrijd 
eindigde toen in een 1-1 gelijkspel, waarna 
Grol de strafschoppen beter nam en daar-
door alsnog als winnaar uit de bus kwam.

Terugkomende op het aspect definitief 
samengaan, is alleen bekend dat er bij de 
s.v. Grol tijdens de bestuursvergadering van 
25 mei 1973 voor de eerste keer op een seri-
euze wijze gesproken is over een mogelijke 

fusie tussen Grol en Grolse Boys. Het toen 
ingenomen en ook officieel vastgelegde 
standpunt van het Grolbestuur luidt: ‘Het 
bestuur zal zich objectief en positief opstel-
len in deze kwestie en zal zo mogelijk alle 
medewerking verlenen.’
Maar die opstelling heeft in latere jaren wel 
tot bepaalde vormen van samenwerking 
geleid, maar tot een serieuze aanzet tot een 
fusie daarentegen niet. Zo mislukten een 
tweetal fusiepogingen, te weten eind vorige 
eeuw en begin deze eeuw. Zonder in details 

Willy Hagens in 2018. 

Pagina rechts: Willy Hagens in 1988, 
bij het 40-jarig bestaan van s.v. Grolse 
Boys, als gastschrijver in het clubblad 
van s.v. Grol.

te treden, lag de belangrijkste oorzaak 
daarvan in het feit dat beide verenigingen te 
nadrukkelijk op hun strepen gingen staan.
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Voormalig Grolse Boys-voorzitter Willy Ha-
gens heeft er zo zijn mening over. Hagens, 
inmiddels 76 jaar, was al op jonge leeftijd 
voetballend lid van Grolse Boys. Op 23-jarige 
leeftijd bekleedde hij reeds de functie van 
verenigingssecretaris. Die functie heeft hij 
tien jaar bekleed. Toen voormalig voorzitter 
Ab Rozijn stopte, werd Hagens in 1988, en 
dat bij het 40-jarig bestaan van de club, 
gebombardeerd tot voorzitter om die functie 
vervolgens zeven jaar in te vullen. De reden 
dat hij stopte, was het aanvaarden van 
een bestuursfunctie bij de KNVB afdeling 
Gelderland, hetgeen mogelijk belangenver-
strengeling tot gevolg kon hebben. Bij de 
KNVB is Hagens ook nog 20 jaar voorzitter 
geweest van de technische commissie van 
het district Oost van de KNVB. Bij heel veel 
clubs in Gelderland is Willy derhalve op 
bezoek geweest. Op de zaterdagen om de 
jeugd te zien spelen en op de zondagen 
als waarnemer om te kijken of het bij de 
KNVB-verenigingen allemaal volgens de 
regels verliep. In die periode speelden zijn 
zonen Arjan en Paul bij de Boys. Arjan was 
daarentegen minder fanatiek dan Paul en 
speelde om die reden maar een aantal jaren 
in de jeugd en is toen de zwemsport gaan 
beoefenen. Willy’s vrouw Barbara en Willy 
zelf bleven zich inzetten voor de club aan de 
Beltrumseweg en draaiden daarbij regelma-
tig kantinediensten, waardoor het echtpaar 
Hagens nog steeds kan spreken van een 
groot aantal verdienstelijke en bovenal 
gezellige verenigingsjaren bij hun geliefde 
voetbalvereniging.

FUSIEBESPREKINGEN
Willy Hagens was als lid van de fusiecom-
missie in 1998 nauw betrokken bij het 
ondernemen van een poging om beide 
verenigingen definitief samen te laten 
gaan. Waarom liep het toen op niets uit en 
waarom werd in 2013 een tweede poging al 
direct in de algemene ledenvergaderingen 
van beide verenigingen afgekapt?
Hagens daarover: “Ik werd destijds door 
toenmalig voorzitter Henk Geurkink ge-
vraagd om samen met Hans Abbink namens 
de Boys deel uit te maken van een fusie-
commissie. Grol werd in die commissie ver-
tegenwoordigd door Ben Bomers en Hans 
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Scheinck. Vele vergaderingen volgden, bij 
de leden thuis, in verenigingsverband met 
de KNVB en de gemeente Groenlo. Op een 
gegeven moment leken wij alles in kannen 
en kruiken te hebben en lag er een voorstel 
voor een fusie op basis van gelijkwaardig-
heid klaar voor één gezamenlijke vereniging 
met de naam FC Grol 2000. Maar toen wij 
op 29 maart 1999 bij elkaar kwamen, stelde 
Grol opeens een aantal aanvullende voor-
waarden. Het toenmalige bestuur van s.v. 
Grol, onder leiding van toenmalig voorzitter 
Theo Huijskes, kwam met een lijstje extra 
voorwaarden, waaraan s.v. Grolse Boys niet 
wilde en kon voldoen. Zo moest het club-
shirt overwegend blauw zijn met daarnaast 
1/5 deel rood. Verder moest het zater-
dagvoetbal als kweekvijver fungeren voor 
het zondagvoetbal en niet de spelers zelf, 
maar het bestuur zou daarbij gaan bepalen 
wie op de zaterdag en wie op de zondag 
zouden gaan spelen. Daarnaast zou bij de 
samenstelling van een nieuw te vormen 
bestuur het bestuur van Grolse Boys pas aan 
de beurt komen wanneer zich bestuurlijke 
vacatures aandienen. Verder zou bij een 
fusie het kantinebeheer van Grolse Boys met 
onmiddellijke ingang moeten vallen onder 
het regime van de kantinebeheerder van 
Grol. En tenslotte mocht wel de naam Grol, 
maar niet het jaartal 2000 voorkomen in de 
nieuwe clubnaam.”

Inmiddels twintig jaar later zegt Hagens dat 
hij zich destijds enorm in de maling geno-
men voelde. “Echt, ik vind het nog steeds 
jammer dat het toen niet is doorgegaan. 
Daarbij moet ik wel aantekenen dat ook de 
gemeente Groenlo, destijds in de persoon 
van wethouder sport Henk Gerrits, er te 
weinig aan gedaan heeft om een daadwer-
kelijke fusie plaats te laten vinden.”
Dat Willy hierna niet meer de grootste 
sympathie voor de s.v. Grol kon opbrengen, 
lijkt een logisch gevolg. In het begin had hij 
er dan ook moeite mee dat zijn kleinzoon 
Teun bij de Grol ging voetballen: “Toen 
hij voor de eerste keer in een blauw-wit 
trainingspakje en dito voetbaltenue van de 
Grol bij ons in de keuken stond, moest ik 
eerlijk gezegd wel even slikken”. Inmiddels 
gaat Willy al wel enige jaren op de zaterdag 

naar hem kijken op het Grolcomplex, waar 
ook kleindochter Maud de voetbalsport 
beoefent. Bij gebrek aan een scheidsrechter, 
heeft hij zelfs al eens een wedstrijd van 
Teun gefloten. Via buurman Jan ‘Bolsje’ 
Wolterink blijft Hagens op de hoogte van 
datgene wat er bij de s.v. Grol speelt, ook al 
blijft dat voornamelijk beperkt tot Grol 1. In 
het verlengde daarvan is hij regelmatig als 
toeschouwer op het sportpark Den Elshof 
aanwezig bij thuiswedstrijden van Grol 1.

TOEKOMST GROLSE BOYS EN GROL

Wanneer Willy Hagens wordt gevraagd of 
een fusie tussen beide Groenlose voetbal-
clubs nog in de lucht hangt, geeft hij het 
volgende antwoord. “Hier zie ik het nut niet 
meer van in. Voor beide verenigingen is hier 
geen noodzaak meer toe. De Boys hebben 
op dit moment nog maar zes teams, maar 
kunnen zich hiermee voorlopig prima red-
den. Bovendien is de club financieel gezond. 
Daarnaast heeft men een goede samenwer-
king tot stand gebracht met de plaatselijke 
hengelsportvereniging, hetgeen nieuwe mo-
gelijkheden biedt. Wanneer het niet meer 
verder kan, laten ze wat mij betreft maar 
een groot feest geven en de bezittingen ver-
kopen en vervolgens de opbrengst daarvan 
schenken aan een goed doel”, besluit een 
lachende Willy Hagens.

HUWELIJKSAANZOEK VAN DE ZIJDE 
VAN S.V. GROL

Het is 17 maart 2018 wanneer zich een 
mogelijk volgend scenario aandient met als 
doel een nieuwe poging te ondernemen 
om een fusie tussen s.v. Grol en s.v. Grolse 
Boys te bewerkstelligen. Zustervereniging 
Grolse Boys bestaat 70 jaar en dat door 
deze vereniging als een heus jubileum 
aangemerkt gebeuren wordt onder andere 
gevierd met een officiële receptie. En bij 
een dergelijk iets mag vanzelfsprekend 
een afvaardiging van het bestuur van s.v. 
Grol onder aanvoering van voorzitter Hans 
Scheinck niet ontbreken. Laatstgenoemde 
laat daarbij de gelegenheid niet onbenut 
om een ontboezemende toespraak te 
houden.

Dames en heren, 

Ik heb maar ongeveer vijf minuten spreektijd gevraagd. Dat vind ik genoeg, ik sta hier 
ook niet helemaal rustig. Dat leg ik u nog uit. 

In de eerste plaats natuurlijk de felicitaties van de s.v. Grol aan het bestuur, de leden 
en de vrijwilligers van Grolse Boys met het 70-jarig bestaan. Heel begrijpelijk om dit 
lustrum te vieren. Met 70 jaar kun je meestal zelf nog wel fijn genieten van je eigen 
verjaardag, maar hoe dat met 100 jaar is? 

Die 70 jaar is best een knappe prestatie als je even naar het verleden in Groenlo kijkt. 
Grolse Boys was ooit een protestantse enclave in een katholiek bolwerk. De club wist 
zich staande te houden en kreeg op die manier een eigen identiteit. Die identiteit heeft 
de club behouden, hoewel die nu niet meer op het geloof gebaseerd is. 

Ook in Groenlo zijn nu vele gemengde partnerschappen van beide geloofsrichtingen, 
als die geloofsrichtingen overigens nog door de partners herkend worden. Op zulke 
mooie partnerschappen is één uitzondering , jawel, dat zijn wij samen. Het is onze 
beide verenigingen niet gelukt een gemengd partnerstel te worden. In de afgelopen 20 
jaar moest de verkering twee keer beëindigd worden. De beide besturen waren heftig 
verliefd, maar leden van beide zijden vonden het niet bij elkaar passen. Met andere 
woorden: “De papa’s en mama’s wilden niet dat wij trouwden”. Daarom sta ik hier 
wat wankelend en met een licht gestegen lichaamstemperatuur, want ik weet dat die 
verliefdheid nog steeds bestaat. Dus wat ons betreft, lieve Harry, gaan we het nóg een 
keer aan onze eigen papa en mama vragen. Ik heb ook al wat dingen georganiseerd 
voor daarna. 

Ronald Wagendorp en Michel Hoffman worden onze getuigen en CDA-wethouder Jos 
Hoenderboom heeft aangeboden het burgerlijk huwelijk gratis te willen voltrekken. 
Plaats van handeling wordt: de Longa ‘30-kantine in Lichtenvoorde. En de nieuwe 
voorzitter van Longa ’30 heeft beloofd dat hij er dan een mooi vuurwerkje bij doet. 

Zijn er ook al mooie voortekens dat het nu eindelijk wat kan gaan worden? Zeker 
weten. Genoeg. Per seizoen wisselen we spelers over en weer uit - gevraagd en on-
gevraagd, de spelers 35+/45+ van ons samen zijn een hechte derde helft groep, jullie 
eerste elftal heeft bij ons al op het kunstgras getraind en jullie aanvoerder van het 
eerste elftal Daan Schuurmans heeft op de carnavalsavond in onze kantine een maand 
geleden een heel mooie toespraak gehouden. Als s.v. Grol kregen we er nog een beetje 
van langs van hem, maar dat was alleen omdat het carnaval was. Of niet Daan? 

Maar voor het zover is, hebben en houden wij respect voor de mensen die zich inzetten 
voor deze 70-jarige vereniging. Als pure vrijwilligers. Week in, week uit. Natuurlijk 
kost het wel eens moeite alle lijntjes te verbinden, maar dat is bij een andere vereni-
ging niet anders. Jullie club heeft een sociale functie met een grote mate van gezellig-
heid. Wat dat betreft zijn wij gewoon een vergrote kopie van jullie. 

Op naar de 75 klinkt nu natuurlijk niet zo geloofwaardig meer, maar op naar de 125 
spreek ik bij ons ook niet uit. We moeten maar even afwachten wat de nabije toe-
komst brengt. Vanzelfsprekend wensen wij jullie en ook ons samen daarbij alle goeds!



49

BERT WAGENDORP

Tijdens dezelfde receptie is ook Bert 
Wagendorp, telg van de echte Boys-familie 
Wagendorp, aanwezig. Geboren Grolle-
naar Wagendorp, journalist, columnist en 
boekenschrijver, neemt de vrijheid om in 
zijn toespraak in te gaan op het betoog van 
Grolvoorzitter Hans Scheinck.
“Om heel openhartig te zijn, ik begrijp he-
lemaal dat Grolse Boys vandaag de 70 jaar 

Is er in Groenlo nog steeds plaats voor 
twee voetbalverenigingen?
Er is in Groenlo en omgeving ons inziens 
nog wel plaats voor een prestatiegerichte 
zaterdagvereniging.

Zie je na het 70-jarig bestaan van 
s.v. Grolse Boys en het 100-jarig bestaan 
van s.v. Grol een mogelijkheid om te 

komen tot één Grolse voetbalclub?
Samengaan van beide verenigingen is nu 
een tweetal keren serieus geprobeerd, maar 
beide keren is het ons inziens met name 
door de S.V. Grol mislukt.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Twee maanden na de jubileumreceptie van 
Grolse Boys in het kader van haar 70-jarig 
bestaan blijken zich plotseling nieuwe ont-
wikkelingen voor te doen met betrekking tot 
een mogelijke fusie van de beide Groenlose 
voetbalclubs.

Naar aanleiding daarvan plaatste de veel 
gelezen, door iedere Grollenaar omarmde 
weekkrant Groenlose Gids bovenstaand 
artikel. Hoe gaat het allemaal verder?

uitbundig viert. Dit omdat het er alle schijn 
van heeft dat de 75 jaar niet meer bereikt 
gaat worden. Voor een voetbalvereniging 
heb je spelers nodig en die heeft Grolse 
Boys gewoon te weinig. Ik steun derhalve 
de gedachte om in Groenlo alle voetbal-
krachten te bundelen net zoals in veel 
andere plaatsen in dit land al gebeurd is en 
nog steeds gebeurt.”

HARRY PAF  

En wat zijn de reacties van Grolse 
Boys-voorzitter Harry Paf in maart 2018, 
en dat op een moment dat hij tien jaar 
in functie is als preses van zijn club op 
een drietal vragen?

Welk een plaats neemt s.v. Grolse Boys 
in binnen de gemeenschap Groenlo?
Grolse Boys is een gemoedelijke en gezellige 
volksclub, waar iedereen van harte welkom is.
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DE RELATIE TUSSEN GROL GROENLO EN LONGA ’30 LICHTENVOORDE
De relatie tussen de beide aartsriva-
len uit Groenlo en Lichtenvoorde, te 
weten de sportvereniging Grol en de 
sportvereniging Longa ’30, is sedert de 
oprichting van Longa in 1930 (op dat 
moment bestond Grol reeds 12 jaar) 
altijd heel bijzonder geweest. Dat een en 
ander met name te maken heeft met de 
rivaliteit tussen enerzijds de Vestingstad 
Groenlo en anderzijds het Keidorp 
Lichtenvoorde in het algemeen en de 
blauw-witte voetbalclub oet Grolle en 
de oanje-witte voetbalclub oet Lechten-
voorde in het bijzonder is alom bekend.

Centraal in die alom geprezen en niet meer 
weg te denken relatie staat aan beide kan-
ten een wapen, dat door beide grote kernen 
van heden ten dage de gemeente Oost Gel-
re wordt omarmd, te weten aan Groenlose 
kant het kanon en aan Lichtenvoordse kant 
de leeuw.

Beide plaatsen hebben, inmiddels al weer 
jaren geleden, geschiedenis geschreven met 
het ontvoeren van het Grolse kanon in 1957 
door een drietal Lichtenvoordenaren, dit 
als vergelding voor het feit dat een aantal 
Grolleneran een jaar eerder in het holst van 
de nacht de Kermisvogel uit Lichtenvoorde 
hebben doen verdwijnen.

De ontmoetingen tussen teams van Grol en 
Longa ’30, of het nu senioren- of junioren-
teams betreft, heren- of damesteams, of het 
nu gaat om veld- of zaalvoetbal, de rivaliteit 
spat er van alle kanten vanaf. Hierbij maakt 
het ook nog eens totaal niets uit of men 
tegen elkaar vriendschappelijk dan wel in 
competitieverband speelt. De rivaliteit viert 
telkenmale hoogtij, maar daarenboven is de 
onderlinge sfeer altijd uitstekend, dit alles 
onder het motto:

woord. Naast de keren dat Grol en Longa 
’30 tegen elkaar in competitieverband heb-
ben gespeeld, waren dat in de eerste halve 
eeuw van de 100-jarige s.v. Grol met name 
de onderlinge kermiswedstrijden en in de 
tweede eeuw de deelname van Grol aan het 
jaarlijkse Keitoernooi, de laatste jaren gepro-
grammeerd als het State of Art Keitoernooi.
Neemt niet weg dat de beide onderlin-
ge wedstrijden in competitieverband, 
die plaatsvonden in het voetbalseizoen 

In genoemd seizoen speelden zowel Grol als 
Longa ’30 in de eerste klasse van de KNVB. 
Op 1 november 2014 vond de wedstrijd 
Longa ’30 - Grol (2-1) plaats en op 21 maart 
2015 werd de wedstrijd Grol - Longa ’30 (2-
2) gespeeld. Beide wedstrijden, in de media 
naar buiten gebracht als ‘Dé derby der der-
by’s’ of ‘De Derby van het Oosten’ werden 
bezocht door ruim 4 duizend toeschouwers. 
Bij de wedstrijd op het sportpark Den Elshof 
in Groenlo was zelfs het bekende weekma-
gazine Voetbal International van de partij. 

ONDERLINGE CONTACTEN

Wat niet onvermeld mag blijven, is het ge-
geven dat ondanks de eigenlijk niet te eve-
naren onderlinge rivaliteit en de daardoor 
ontstane sportieve en andere controverses 
de onderlinge contacten tussen de beide 

verenigingen in het algemeen en de beide 
besturen in het bijzonder altijd heel goed 
zijn geweest en dat heden ten dage nog 
steeds het geval is. 

Dit heeft ertoe geleid dat er op diverse ter-
reinen als eens samen is opgetrokken en dit 
laatste zeker niet alleen tijdens een gezellig 
samenzijn in de vorm van bijvoorbeeld een 
kegelwedstrijd tussen beide besturen. Ook 
in het kader van de gemeentelijke subsidi-
ering en andere verenigingszaken weet men 
elkaar te vinden. Een zeer recent voorbeeld 
is daarbij het samenwerkingsverband op het 
terrein van het G-voetbal met het ontstaan 
van een Grol/Longa ’30-combinatie.

‘WI’J KUNT NEET MET MEKARE,
 MOAR OOK NEET ZONDER MEKARE!’
In het kader van dit alles zijn het vooral 
de wedstrijden tussen de hoofdmachten 
van beide clubs, die de meeste aandacht 
trekken en dat in de breedste zin van het 

2014-2015, door de gemiddelde supporter 
c.q. toeschouwer worden gezien als de 
absolute hoogtepunten in het bestaan van 
beide clubs.
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DE RIVALITEIT TUSSEN S.V. GROL EN S.V. LONGA ‘30
‘WAS SICH LIEBT, DAS NECKT SICH!’

Wanneer het Duitse spreekwoord ‘Was 
sich liebt, das neckt sich!’ ergens op van 
toepassing is, dan is dat wel op sedert 
mensenheugenis bestaande rivaliteit 
tussen de beide voetbalverenigingen S.V. 
Grol Groenlo en S.V. Longa ’30 Lichten-
voorde, tegenwoordig behorende tot 
één en dezelfde gemeente: Oost Gelre.

Wat er zich allemaal door de jaren heen 
heeft afgespeeld tussen beide voetbalclubs, 
is met geen pen te beschrijven. Mede 
daarom is de unieke rivaliteit eigenlijk iets 
wat tot in lengte der jaren moet worden 
gekoesterd, ook al zijn volgens insiders in 
beide voetbalkampen de scherpste kantjes 
er inmiddels wel vanaf. Grol versus Longa 

oftewel blauw tegen oranje oftewel de stad 
tegen het dorp of samengevat: ‘Dé Derby 
van het Oosten!’

Veel inwoners van zowel Groenlo als Lich-
tenvoorde hebben dan misschien niet zoveel 
op met het voetbalspel, maar wanneer 
beide grootmachten tegen elkaar uitkomen, 
loopt men massaal uit, al was het alleen 
maar om getuige te zijn van de unieke sfeer.
In dit jubileumboek derhalve ook een aantal 
herinneringen van leden c.q. hondstrouwe 
aanhangers van de Lichtenvoordse voetbal-
club over hun ervaringen met Grol.

BART NIEUWENHUIS

Theo Kaak was ook zo’n speler. Hij kwam 
een keer het veld op en rook even aan onze 
back Willy Wupping. ‘Heb i’j vanmorgen de 
beesten nog ‘e voord; i’j stinkt een uur in de 
wind!’ Vijf minuten later vloog Kaak over het 
hek na een vliegende sliding van Wupping. 
We hadden zelf ook een speler uit Groenlo, 
Ko Lorist, en dat was heel bijzonder in die 
tijd. Ko was zo snel dat hij de bal regelmatig 
vergat. Het waren harde wedstrijden met 
heel veel publiek, ook toen al. Hans Oude 
Wesselink, broer van voormalig betaald 
voetballer John Oude Wesselink en normaal 
gesproken speler van Longa 2, moest ook 
een keer invallen tijdens zo’n kermiswed-
strijd. Hans kwam naar me toe lopen en 
was erg onder de indruk van al die mensen. 
‘Wat een bult volk!’, zei hij. Ik op mijn beurt: 
‘Dat maakt niet uit; je voetbalt maar tegen 
één tegenstander en die moet je uitscha-
kelen!’ Bart ontmoette zijn grote liefde, de 
in Groenlo geboren en woonachtige Willy 
Emaus. Willy is een dochter van kolenboer 
Emaus aan de Ziekenhuisstraat. Zijn latere 
zwager Karel van Ooijen had verkering met 
Annie, een oudere zus van Willy. Onderweg 
naar uitwedstrijden in Twente werd Willy als 
enige Grolse ‘spelersvrouw’ altijd keurig op 
de Grolse markt opgepikt door de spelers-
bus van Longa. 

MAX WEKKING

 

2015
Z at erdag  2 1  maart

Voorverkoopadressen: Sportpark Den Elshof Groenlo, Gall & Gall Groenlo, 
s.v. Longa ’30 Lichtenvoorde, Café De Kruup Lichtenvoorde, Sport 2000 Leugemors Winterswijk, 

Keizersgracht 421 in Amsterdam, Zwanenveld 2323 in Nijmegen

Aanvang 18.00 uur Sportpark Den Elshof 
17.00 uur voorwedstrijd mini pupillen 
Leden s.v. Grol en Sponsoren s.v. Grol vrij entrée 
Vo lwassenen :  €  5 , - , j eugd  t /m 16  jaar :  €  2 , -

HOOFDSPONSOR:

Bart Nieuwenhuis, geboren en getogen 
Lichtenvoordenaar, voetbalde jarenlang als 
laatste man in het ‘Gouden Longa’ van de 
jaren ‘50 en ‘60. Met spelers als Frans Toe-
bes, Hemmie Wessels en de broers Hemmie 
en Johan Holkenborg voetbalde het eerste 
elftal jarenlang in de tweede klasse. In die 
periode was de tweede klasse het op één na 
hoogste amateurniveau. Immers de huidige 
hoofdklasse en de derde divisie bestonden 
toen nog niet. Bart hierover: ”Het was een 
prachtige tijd en we voetbalden tegen Grol 1 
tijdens de jaarlijkse kermis in of Lichtenvoor-
de, of Groenlo. Het was echt haat en nijd 
tussen beide ploegen, waarbij ik het vaak 
aan de stok kreeg met Toon van Schaik. 
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Max Wekking heeft ook een goede band 
met Groenlo en een speciale band met 
S.V. Grol. “De rivaliteit met Grol is toch 
wel heel bijzonder” zegt hij. “De scherpe 
kantjes mogen er dan wel van af zijn na al 
die jaren, maar dat heeft ook zijn voorde-
len. In het verleden wilde een wedstrijd 
tussen Longa en Grol nog wel eens uitlopen 
op een ordinaire schoppartij, maar dat 
gebeurt gelukkig zelden of nooit meer. Er 
is trouwens nergens een mooiere voetbal-
kantine dan het Sportcafé van de Grol.” 
Max is al sinds jaar en dag getrouwd met 
Ingrid Frank, een dochter van wijlen Antoon 
Frank. Max over de eerste kennismaking 
met zijn toekomstige schoonvader: ”Toen 
de Lichtenvoordse leeuw in februari 1996 
werd ontvoerd, kwam ik Antoon voor het 
eerst tegen in het Lichtenvoordse gemeen-
tehuis en hij vroeg me: ‘Wee bus du dan?’ 
Ik zei: ‘Ik bun Max Wekking’. ‘Oh bus du 
dat olde wief’? antwoordde hij.’ Later dat 
jaar leerde ik Ingrid kennen. Ik heb haar een 
keer vanuit City naar huis gebracht en haar 
fiets geleend met de mededeling dat ik die 
de volgende week wel terug zou brengen. 
Die week erop moest Grol 1 thuis voetballen 
en Ingrid vroeg haar vader om een keer niet 
naar Grol 1 te gaan kijken. Er kwam immers 
iemand die ze voor wilde stellen. Ik had die 
dag keurig een bosje bloemen in de fietstas 
van Ingrid gedaan en ik kwam aan op de 
Marhulzenweg in Groenlo. Antoon stond al 
voor het huis en vroeg me: ‘Wekking, wat 
mos du toch in Grolle?’ Ik zei: ‘Toon, dat wil 
i’j neet wett’n; ik kom de fietse van Ingrid 
terugbrengen’. Anton: ‘Oh nee toch, dat ku’j 
toch neet menen? Dus i’j bunt de reden dat 
ik in hoes mos blieven?’ 

Jaren later heb ik met Ingrid een huis 
gekocht in Lichtenvoorde en samen hebben 
we twee kinderen. Met de S.V. Grol heb ik 
in principe alleen maar gelachen. Ik heb met 
Willem Pierik en André Krabbenborg (André 
Euten) ooit eens in de jury gezeten van een 
playbackavond bij de Grol. We hebben daar 
die avond enorm veel plezier gehad. De 
prijzen bestonden trouwens alleen uit keien 
en stenen. De wedstrijd Longa 1 - Grol 1 op 
1 november 2014 zal ik nooit meer verge-
ten. De middag voor de wedstrijd hadden 

we de Business Club van de Grol uitgeno-
digd. Alleen de voorzitter van de BC Grol, 
Matthijs Roorda, kreeg het woord. Namens 
Longa kregen voorzitter Marcel Eekelder, 
Max Nales en ik de microfoon. We hadden 
bijvoorbeeld een foto van het sportpark Den 
Elshof en vertelden dat het toch erg netjes 
was van S.V. Grol om een heel sportpark 
naar ons erelid Henk Elshof te vernoemen. 
We hadden het idee dat onze buuts sowieso 
wel in goede aarde vielen. Uiteindelijk wilde 
Hans Scheinck als voorzitter van de Grol ook 
het woord. Hij nodigde mij en Max Nales, 
oftewel het duo Max en Max, uit om het-
zelfde kunstje te doen op de buutavond van 
De Knunnekes in carnavalshoes City Lido. 
Wij bedankten Hans voor de uitnodiging en 
zeiden: ‘We hebben de carnaval in Lichten-
voorde naar de kloten geholpen en dat doen 
we ook met alle plezier in Grolle.’ Over 
carnaval gesproken, afgelopen jaar heb ik 
met de carnavalsoptocht meegefietst onder 
het motto: ‘We hebben een kei gestrikt!’ 

Om de onderlinge relatie nog maar eens te 
benadrukken: Mijn bedrijf is lid van de BC 
Grol en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Café 
de Kruup, Eeftink-Rensing en nog een aantal 
andere Lichtenvoordse ondernemers.”

HENK ELSHOF

 

penningmeester geweest in het Longa-be-
stuur en heeft in die periode verschillende 
voorzitters ‘versleten’, zoals dr. Feitz, Leo 
Tenten, Clemens Kortes en Johan Naayer. 
Henk over zijn relatie met de Grolse buren: 
“Het was altijd gezellig en we hadden 
een goede klik met bestuurders als Theo 
Huijskes, Ferry Froeling, Tonny Porskamp 
en voorheen Theo Nahuis. Verder waren de 
wedstrijden tussen beide eerste elftallen, 
met name in financieel opzicht, altijd erg 
interessant. Ongeacht de einduitslag, was 
de stemming in de bestuurskamer na afloop 
altijd uiterst gezellig en bijzonder gemoe-
delijk.”

MARCEL EEKELDER

 

geholpen totdat zijn dochter Daisy later 
het woord nam. Zij vertelde dat vóór de 
wedstrijd Longa - Grol in 1967 Theo één van 
degenen was die de doelpalen blauw had 
geverfd. Iedereen keek me op dat moment 
aan of ik daar nog op wilde reageren, maar 
daar was geen tijd meer voor. Na de recep-
tie zijn we met een aantal bestuursleden 
van andere clubs nog even bij Café Grolzicht 
geweest. Na de nodige borrels heb ik mijn 
visitekaartje aan Kappie van Uem gegeven 
met de mededeling: ‘Geef dit aan Theo met 
de rekening en de mededeling dat de verf 
voor het wit maken van de doelpalen nu 
verrekend is. Ik heb later begrepen dat de 
rekening uiteindelijk wel betaald is, maar 
dat wel door de penningmeester Hans van 
Halm van Grol.”

In de huidige tijd heeft Eekelder veel waar-
dering voor de samenwerking tussen Grol 
en Longa ’30 met betrekking tot het G-voet-
bal. “De samenwerking tussen de G-teams 
van Longa en Grol verloopt uitstekend. 
Vijfentwintig jaar geleden was Longa een 
pionier op het gebied van G-voetbal, maar 
had al enige tijd moeite om een elftal op 
de been te brengen. Grol en Longa vullen 
dat gat nu samen perfect op. Daarnaast is 
er een samenwerkingsverband opgestart 
tussen de technische commissie van Longa 
en Grol. Verder hebben we inmiddels het 
45+ voetbal, waar we elkaar tegenkomen. 
Bovendien is onlangs de Business Club van 
Grol bij Eeftink-Rensing op bezoek geweest 
voor een bedrijfsexcursie. Enkele jaren gele-
den ben ik met de BC Grol nog naar Keulen 
geweest en heb tegen Max Wekking gezegd 
dat we na afloop naar Grol 1 zouden gaan 
kijken. Het was voor Grol thuis namelijk 
erop of eronder tegen Hatert. We zaten in 
het Sportcafé en Hennie Schovers komt 
naar ons toe: ‘Wat moeten jullie hier; dit 
is toch puur leedvermaak?’ Daarna ben ik 
even de bestuurskamer ingestapt en loop 
daar voorzitter Hans Scheinck tegen het lijf. 
‘Wat moet jij dan hier; moet jij niet naar 
Longa?’ Ik zeg: ‘Hans, ik ben hier om Grol 
aan te moedigen als supporter en als lid van 
de BC Grol.’ ’s Middags hebben we dus op 
de tribune naar Grol 1 gekeken. Vijf minuten 
vóór het einde van de wedstrijd was het 

Hij is ruim 70 jaar lid van Longa en hij heeft 
enorm veel verdiensten gehad voor de club 
en is daarom ook erelid van de voetbalclub 
uit Lichtenvoorde. Henk Elshof is jarenlang 

Marcel Eekelder is inmiddels tien jaar 
voorzitter van Longa”30 en in het dage-
lijkse leven directeur van staalbouwbedrijf 
Eeftink-Rensing. Marcel: “Grol is een 
warme club. Ik heb nog steeds contact met 
bestuursleden van de S.V. Grol, zowel in 
competitieverband als tijdens het Keitoer-
nooi. We proberen elkaar altijd de loef af 
te steken, maar dan wel met respect over 
en weer. Toen Theo Huijskes als voorzitter 
stopte, werd ik door Ben Bomers gebeld 
of ik tijdens de afscheidsreceptie namens 
de acht voetbalclubs uit Oost  Gelre een 
woordje wilde doen. De andere clubs von-
den dit geen bezwaar en ik heb het dan ook 
opgepakt. Tijdens de receptie heb ik Theo 
eigenlijk op een humoristische manier flink 
bekritiseerd en daarna weer in het zadel 
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nog 1-0. Dus wij naar het Sportcafé onder 
her motto: ‘Gelopen koers!’ Laten ze in de 
laatste minuten nog met 1-2 verliezen! Na 
afloop hebben we de selectie van Grol 1 nog 
een rondje ingedaan, maar het heeft niet 
mogen baten. Grol degradeerde, maar de 
warme band is en blijft.”

SANDER BOSCHKER

 

rookbommen en alles eromheen; heel bij-
zonder voor het amateurvoetbal. Ook al zijn 
de scherpe kantjes er tegenwoordig af, de 
onderlinge rivaliteit moet altijd blijven!”

FRANS EBBERS

 

onze rondjes op het hoofdveld in Groenlo 
trouwens zo subtiel gemaakt dat er geen 
bandensporen te zien waren op het gras. Er 
is nog jarenlang gegist naar de eigenaars van 
de MINI Cooper. 

Voor mij persoonlijk was het 25-jarig 
huwelijk van Hemmie en Yvonne Dekkers 
in Groenlo één van de hoogtepunten. Wij 
hadden als vrienden een aantal verrassingen 
in petto. Eerst speelde een trompettist Il Si-
lencio op het gemeentehuis in Lichtenvoor-
de. Daarna gingen we op de platte wagen 
met Bernard te Molder inclusief trekzak 
naar Café de Rooie Vos van René Lensink 
in Neede. Maar eerst moesten we een 
tussenlanding maken op de accommodatie 
van de S.V. Grol. Hemmie ging uiteindelijk 
onder protest het hoofdveld op. ‘Wat mot ik 
hier; ik heb helemoal niks met dee blau-
wen’. Op dat moment galmde het clublied 
van de Grol over het sportpark in Groenlo. 
Reactie van Hemmie: ‘Hennie Schovers 
ontbreekt hier nog.’ Enkele seconden later 
dook Hennie op met een grote luidspreker 
voor zijn gezicht. ‘Goedemorgen mijnheer 
Dekkers; van harte gefeliciteerd en van 
harte welkom bij Grol.’ Er moesten penalty’s 
worden genomen. Hemmie met een blauw 
shirt en Hennie met een oranje shirt aan. 
Het duurde erg lang voordat Hemmie in 
het blauw op het veld stond. Het was een 
geweldige happening en we hebben het 
afgesloten met een bierproeverij. Hemmie is 
helaas twee jaar geleden overleden. 

Marloes, één van zijn dochters woont met 
Michael Lammers samen in Groenlo. Hun 
zoontje voetbalt bij de Grol, waar Hemmie 
natuurlijk enorm trots op was. Wat dat 
betreft zijn de tijden wel in het voordeel 
veranderd.” 

PETER (PIET) TEN HOLDER

Sander Boschker is oud-doelman van FC 
Twente en afkomstig uit het Longa ’30-nest. 
Hij speelde maar liefst 696 officiële wed-
strijden voor de BVO uit Enschede. Sander 
over Longa versus Grol. ”Op het sportieve 
vlak kan ik wel zeggen dat ik bijna nooit heb 
verloren van Grol toen ik nog in de E- en 
D-jeugd speelde. Ik zat in een geweldige 
lichting met veel jongens die later jarenlang 
in het eerste speelden. Omdat ik al op jonge 
leeftijd naar FC Twente ging, is Grol voor 
mij ook minder de grote ‘rivaal’ dan voor de 
meeste Lichtenvoordenaren. 

Ik heb ooit met de Gelderse jeugd nog een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen Grol 2. In de 
spits bij Grol stond ene Michel Hoffman. Hij 
maakte veel kabaal, maar het lukte hem niet 
om mij te passeren. 

Ik ben ook een aantal keren naar het 
Marveldtoernooi geweest; een meer dan 
uitstekend toernooi. Verder is het is natuur-
lijk geweldig dat de laatste wedstrijd tussen 
Grol 1 en Longa 1 zelfs de VI heeft gehaald. 
Dit blijft een wedstrijd met veel publiek, 

“Vriendschappelijke wedstrijden tussen 
Longa en Grol waren in mijn jonge jaren 
alles behalve vriendschappelijk”, zegt Frans 
Ebbers, die onlangs op 65-jarige leeftijd zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen hing. 
“We speelden eens een vriendschappelijke 
pot met een team van Café Van Ooijen 
tegen een elftal van discotheek Pam Pam in 
Groenlo. Eigenlijk was het gewoon een ou-
derwetse Grol - Longa. Na 15 minuten was 
de wedstrijd al afgelopen. Bonnie Wopereis, 
een van de betere spelers van Longa 1 in die 
tijd, kreeg het aan de stok met Jos Giesen. 
Bennie Dekkers sprong er nog tussen, maar 
tien tellen later lagen er drie Grollenaren op 
het gras. Meteen einde wedstrijd en deze 
pot is ook nooit meer overgespeeld. 

Met Vincent Wessels ben ik ooit in het holst 
van de nacht met een MINI Cooper het 
hoofdveld van S.V. Grol opgereden. Een paar 
rondjes over het veld, twee keer het doel in 
en weer terug, een paar keer zwaaien naar 
het publiek dat er niet was en uiteindelijk 
met vier cornervlaggen weer bij Van Ooijen 
aan de stamtafel beland. Kroegbaas Manus 
wilde de vlaggen trouwens niet hebben, 
want hij had helemaal niets met blauw 
en nog minder met voetbal. We hadden 

Een rasechte ‘Kei’, die als geen ander de 
weg in Groenlo en bij S.V. Grol kent, is 
Piet ten Holder. Piet is al sinds jaar en dag 
getrouwd met Sabine, telg uit het Grolse 
geslacht Rooks. 

Hij voetbalde in de Longa-jeugd altijd op 
het hoogste niveau en dat met een redelijk 
getalenteerde lichting. “Wij hadden bij 
Longa een aantal goede voetballers, maar 
de lichting bij Grol die we altijd tegenkwa-
men, was eerlijk gezegd nog net iets beter. 
Spelers als Freddie te Veluwe (Klunt) en Leo 
Reijrink maakten het verschil. Ik speelde in 
de senioren enkele seizoenen als spelverde-
ler in Longa 1 en ik kan me een wedstrijd in 
en tegen Grol nog herinneren als de dag van 
gisteren. Wij verloren met 4-3 en ik speelde 
zelf allesbehalve een geweldige wedstrijd. 
Mijn directe tegenstander scoorde twee 
keer met twee verwoestende afstandsscho-
ten. Het wedstrijdverslag in de maandag-
ochtendkrant van de Gelderlander loog er 
dan ook niet om. Ik was ‘s morgens nog 
niet beneden of ik kreeg van m’n moeder 
het welgemeende advies: ‘Laat de krant van 
vandaag nog maar effe dicht!’
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DAVE BUS

 

Dave Bus, oud-profvoetballer van onder 
andere De Graafschap, Aberdeen en Go 
Ahead Eagles, ziet S.V. Grol als een grote 
club, maar heeft als speler van Longa 1 nooit 
tegen het eerste elftal van Grol gespeeld. 
“We speelden altijd wat hoger dan onze 
aartsrivaal, maar ik kan me de pittige potjes 
in de jeugd zeker nog wel voor de geest 
halen. Het meest is me toch wel de wed-
strijd van 1 november 2014 bijgebleven. Ik 
speelde toen inmiddels in het tweede elftal, 
maar was wel als toeschouwer aanwezig. 
Vijfenveertig minuten in de rij staan om een 
kaartje te kopen voor een amateurwedstrijd, 
waar maak je dat mee? Iedereen die in 
diezelfde slang stond, lachte van oor tot oor. 
De belangstelling rondom die derby in haar 
facetten zal ik zeker niet snel vergeten.” 

TOON WAALDER

Tonnie (Toon) Waalder was eind jaren ‘60 
de spits van het eerste elftal van Longa. “Wij 
speelden in de 2e klasse en Grol speelde in 
de vierde klasse. We kwamen elkaar dus 
alleen maar tegen tijdens de kermiswedstrij-
den en die waren altijd geweldig. Als ik aan 
de Grol denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan 
supporter Harrie, ‘Den Braojert’ Huijskes, 
wat ne gruwelijk mooien kearl was dat! 
Samen met Hemmie Wessels ben ik jaren-
lang leider geweest van Longa 8, een mooie 
mix van jong en oud. We speelden een 
keer uit bij Grol en er werd bij ons iemand 
uit het veld gestuurd. De wedstrijd ging 
vervolgens verder, maar werd kort daarna 
weer stilgelegd omdat de scheidsrechter 
de spelers wilde tellen. Er stonden namelijk 
nog elf spelers in het veld. Bleek dat we 
met twaalf man begonnen waren. Als Gait 
Gebbink een wedstrijd van ons elftal floot, 
dan was er altijd wel wat. Later konden we 
voor een thuiswedstrijd maar niet aan een 
scheidsrechter komen, waarop we besloten 
om naar Groenlo te rijden en Gait te vragen. 
We belden bij hem aan en hij schoot wel 
vijf meter naar achteren toen hij ons zag. De 
band tussen Longa en Grol is uniek!”

JOOP WERNER namelijk enkele klassen hoger. Als voorzit-
ter had ik toen eerst met Henk Stokkers te 
maken en  daarna met Theo Huijskes. In 
1978 speelde Longa 1 nog in de toenmalige 
vierde klasse en werd Bert van Bindsber-
gen uit Babberich de nieuwe hoofdtrainer. 
Van Bindsbergen was een echte vuurvreter 
en een enorm trainingsdier. Veel eerste 
elftalspelers zagen onder hem vaker bos dan 
gras. In 1980 was er echter wel een incident. 
Voorafgaande een de wedstrijd in Groenlo 
hadden Longa-supporters de middenstip 
ontvreemd en de doelen uit de grond ge-
rukt. De schade viel uiteindelijk mee. Voor 
de returnontmoeting in Lichtenvoorde werd 
in de nacht voor de wedstrijd de plaatselijke 
hondenclub ingezet om het hoofdveld te be-
waken en zodoende ongewenste sfeeracties 
voor te zijn. Uiteindelijk liep alles met een 
sisser af en kon er weer een mooi hoofdstuk 
worden toegevoegd aan de relatie tussen 
Grol en Longa.” 

 

In de periode 1978 tot 1988 was Joop 
Werner voorzitter van Longa. Hij werkte 
veel samen met de roemruchte Club van 15, 
die een aantal zaken rond het eerste elftal 
faciliteerde. Joop was ook voorzitter toen 
de club in 1980 het gouden jubileum vierde. 
Daarover zegt hij: “In die jaren was Grol en 
Longa niet echt een hype, omdat er weinig 
tegen Grol werd gespeeld. Longa speelde 

De door Longa-supporters aangerichte 
schade op het hoofdveld van Grol. 
Links Frans Porskamp en 
rechts Grolvoorzitter Henk Stokkers.
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HEEL EVEN ZAT ER EEN OPZIENBARENDE FUSIE IN DE PEN
‘MOGELIJK SAMENGAAN VAN GROL MET LONGA ’30 EN WVC’
Natuurlijk is een fusie tussen de voet-
balverenigingen Grol Groenlo en Longa 
’30 Lichtenvoorde nooit aan de orde 
geweest. Ook een fusie tussen deze 
beide aartsrivalen samen met WVC Win-
terswijk is eveneens nooit een serieuze 
optie geweest. Alleen al de onderlinge, 
overigens gezonde rivaliteit en dat zeker 
tussen de Groenlose en de Lichtenvoord-
se volksvoetbalclub maakt een dergelijk 
samengaan onmogelijk. Dat het desal-
niettemin in dit boek wordt aangekaart, 
heeft te maken met een ludieke grap, 
die overigens in de praktijk nooit een 
uitvoering heeft gekregen.
 
Het was in november 2009 dat Grolvoorzit-
ter Theo Huijskes samen met zijn collega- 
voorzitters van Longa ’30 (Marcel Eekelder) 
en WVC (Erwin Wiggers) werd uitgenodigd 
in de Grolsch Veste in Enschede voor een 
bezoek aan een thuiswedstrijd van FC 
Twente in de EC-league tegen Fenerbahce 
uit Turkije.

Destijds werd er van dat bezoek onder-
staande redactionele bijdrage gemaakt, die 
de krantenkolommen nooit heeft gehaald. 
Onder de kop: ‘Grol, Longa ’30 en WVC 
willen samen naar één grote en sterke 
regionale voetbalclub!’ werd het volgende 
op papier gezet.

Niet Omroep Gelderland, niet Graafschap 
TV, niet de sportredacties van  de bekende 
dagbladen in deze regio en zelfs niet de 
plaatselijke weekbladen, niemand heeft de 
hand weten te leggen op het opzienbarende 
nieuws dat de drie bekende voetbalvereni-
gingen Grol Groenlo, Longa ’30 Lichten-
voorde en WVC Winterswijk in het diepste 
geheim de noodzakelijke voorbereidingen 
treffen voor het van de grond krijgen van, 
beter gezegd het samengaan in één grote 
representatieve en tevens regionale voet-
balclub. 

Achter de schermen wordt er door de drie 
besturen en dan in het bijzonder door de 
drie voorzitters de basis gelegd voor een 
groot voetbalbolwerk op amateurbasis. 

De drie voorzitters anno 2009 met vlnr Marcel Eekelder (Longa ’30), Theo Huijskes 
(Grol) en Erwin Wiggers (WVC) proosten in de Grolsch Veste van FC Twente. 

Een bolwerk dat geografisch gezien exact 
gesitueerd is tussen een tweetal betaalde 
voetbalorganisaties in, te weten die van 
De Graafschap uit Doetinchem en FC 
Twente uit Enschede. Een mega-amateur 
voetbalbedrijf, dat in de optiek van de drie 
bestuurders straks het centrale voetbalhart 
moet gaan vormen van Oost-Nederland. 
Het initiatief is door deze drie verenigingen 
genomen, omdat zowel de gemeente Oost 
Gelre als de gemeente Winterswijk zeker in 
deze tijd te groot zijn voor het servet en te 
klein voor het tafellaken wanneer het gaat 
om het treffen van omvangrijke gemeentelij-
ke sportvoorzieningen op niveau.

Zoals bekend tellen beide gemeenten ieder 
circa 30.000 inwoners en dit aantal is bij 
lange na niet toereikend om grote bij de 
(sport)gemeenschap tot de verbeelding 
sprekende plannen financieel uitvoerbaar 
te maken. Daarom hebben de drie in beide 
gemeenten meest populaire voetbalvereni-
gingen de handen ineen geslagen om door 
middel van een fusie een misschien wel 
landelijke primeur te bewerkstelligen in het 
amateurvoetbal. 

Dit laatste overigens ook nog eens tot groot 
genoegen van de beide burgemeesters: 
Henk Heijman van de gemeente Oost Gelre 

en Thijs van Beem van de gemeente Win-
terswijk. Want het is inmiddels een publiek 
geheim dat beide burgervaders in Den 
Haag al tijden volop aan het lobbyen zijn 
voor een nieuwe gemeentelijke herindeling. 
Een herindeling waarbij bij voorkeur de ge-
meenten Oost Gelre en Winterswijk worden 
samengevoegd.

Het grote lek van de Groenlose, Lichten-
voordse en Winterswijkse voetbalplannen 
diende zich in de afgelopen week aan, toen 
de voorzitters van de drie clubs gezamenlijk 
op werkbezoek waren bij FC Twente in 
Enschede. In de Grolsch Veste waren Theo 
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Huijskes van Grol, Marcel Eekelder van 
Longa ’30 en Erwin Wiggers van WVC niet 
alleen op uitnodiging om de voetbalwed-
strijd FC Twente - Fenerbahce te bekijken, 
maar ook om voorafgaande aan dit EC-lea-
gue duel in gesprek te gaan met FC Twen-
te-voorzitter Joop Munsterman en directeur 
commerciële zaken Jan van Halst. En de 
insteek van deze gesprekken was helemaal 
afgestemd op de rigoureuze plannen van de 
drie voetbalclubs. Onder het genot van een 
hapje eten en natuurlijk het drinken van een 
biertje van het bekende huismerk werden 
hierbij door Huijskes, Eekelder en Wiggers 
diverse bruikbare adviezen en waardevolle 
bouwstenen voor het uit te werken plan in 
ontvangst genomen. 

Uit betrouwbare bron is tevens vernomen 
dat ook de in Enschede woonachtige direc-
teur KNVB Henk Kesler nog even aanschoof 
om zijn licht te laten schijnen op het ambiti-
euze plan. Toeval of geen toeval, evenals de 
drie voorzitters zat ook burgemeester Henk 
Heijman van Oost Gelre in Enschede in één 
van de luxe skyboxen.

Mede omdat rekening houdende met een 
nieuwe gemeentelijke herindeling het pas 
nieuw gebouwde gemeentehuis in Win-
terswijk te zijner tijd zal gaan dienen als het 
onderkomen voor bestuur en ambtenaren, 
waardoor de te dure nieuwbouw van een 
gemeentehuis in Lichtenvooorde definitief 
van de baan is, zal de accommodatie van de 
nieuwe grote fusieclub in Groenlo en Lich-
tenvoorde worden ondergebracht. Wegens 
de aanwezigheid van het fraaie en moderne 
kunstgrasproject zal het sportpark Den Els-
hof van Grol in Groenlo helemaal dienst gaan 
doen als wedstrijdaccommodatie. Het com-
plex van Longa ’30 aan de Raadhuisstraat 
in Lichtenvoorde wordt dan het trainings-
complex van de nieuwe mammoetamateur-
voetbalvereniging. Dit alles gebeurt met de 
volledige instemming van WVC in Winters-
wijk, dat in verband met de daar geplande 
woningbouw haar locatie aan de Morgen-
zonweg noodgedwongen moet verlaten en 
geen trek heeft in een samenwerking met de 
voetbalverenigingen Winterswijk en SKVW 
op de accommodatie Jaspers.

Uit navraag is verder gebleken dat ook een 
aantal vooraanstaande sponsoren reeds 
uitgebreid interesse heeft getoond in de 
plannen van de drie voetbalclubs. Zo is 
Grolsch Bierbrouwerij er alles aan gelegen 
om de goede herinnering aan het verleden 
van deze bekende onderneming, toen men 
nog brouwerijen had in zowel Groenlo als 
Enschede, weer terug te laten keren. Na een 
geslaagde onderneming bij FC Twente in 
Enschede wil men namelijk met het toeleg-
gen van de nodige sponsorgelden de naam 
Grolsch Veste eveneens gaan verbinden aan 
de accommodatie van Grol aan de Oude 
Winterswijkseweg in Groenlo. Aangezien 
er door de KNVB zowel bij de tak beroeps-
voetbal als bij de tak amateurvoetbal geen 
toestemming wordt verleend om een bier-
brouwer te laten optreden als hoofdsponsor 
en daarbij tevens als kledingsponsor van 
de hoofdmacht van een voetbalvereniging, 
lijkt hiervoor bij de nieuwe fusieclub in 
deze regio het bekende bedrijf Beuken-
horst Koffie de beste troeven in handen te 
hebben. Dit bedrijf is op dit moment reeds 
sponsor van zowel Grol, Longa ’30 als WVC. 
En bovendien was het opvallend dat de drie 
voorzitters bij FC Twente in Enschede bij de 
oriënterende gesprekken en overige contac-
ten vergezeld dan wel begeleid werden door 
Benno Leferink, directeur van Beukenhorst 
Koffie!

Anno 2018 willen Huijskes, Eekelder 
en Wiggers alleen laten weten dat het 
destijds inderdaad ging om een ludieke 
grap. Maar in dit geval wel eentje, die 
onder andere door de inmenging van 
kopstukken uit de Nederlandse voetbal-
wereld, zoals Munsterman, Van Halst, 
Kesler en anderen, een bijzonder serieus 
karakter kreeg.
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VAN EEN (VOETBAL)WEILAND IN 1918
TOT HET SPORTPARK DEN ELSHOF ANNO 2018
De sportvereniging Grol beschikt al sedert 
mensenheugenis over een eigen sportpark 
aan de Oude Winterswijkseweg in Groen-
lo: het sportpark Den Elshof.
Om maar gelijk alle misverstanden uit de 
wereld te helpen, de naam sportpark Den 
Elshof bestaat vanaf 6 augustus 1967, de 
datum waarop het totaal vernieuwde en 
opnieuw ingerichte sportpark aan de Oude 
Winterswijkseweg officieel werd geopend.
Sedert de oprichting van de sportver-
eniging Grol in 1918 is er nooit gebruik 
gemaakt van een gemeentelijke sport-, in 
dit geval voetbalaccommodatie. Altijd is 
de voetbalsport bedreven op particuliere 
al dan niet gehuurde grond of op door de 
vereniging geheel in eigendom verworven 
grond.
Het sportpark Den Elshof is een bijzon-
der fraai en een met alle voorzieningen 
uitgerust complex, dat bekend staat als 
één van de beste op haar gebied in geheel 
Oost-Nederland. Maar wat is er allemaal 
voorafgegaan aan de totstandkoming van 
dit sportpark?

VAN WINTERSWIJKSEWEG TOT 
OUDE WINTERSWIJKSEWEG

Alvorens op de huidige ondergrond oftewel 
locatie aan de Oude Winterswijkseweg te 
gaan voetballen, is de vereniging op vier plaat-
sen in Groenlo gehuisvest geweest. 
Maar wat heet gehuisvest? 
In feite waren het slechts stukken grond 
dan wel weilanden waarop zo goed als het 
enigszins mogelijk was de voetbalsport werd 
beoefend. 
In 1918 en in latere jaren was het voor een 
voetbalclub niet zo eenvoudig om aan een 
goed bespeelbaar terrein te komen. Wan-
neer het een beetje meezat en je had een 
gemeentebestuur met hart voor de sport, 
kon het gebeuren dat een club hier of daar 
een braakliggend stuk gemeentegrond kreeg 
toegewezen. Door zelfwerkzaamheid van 
de leden kon dat vervolgens in orde worden 

gebracht. Het woord subsidie moest nog 
worden uitgevonden. Laat staan dat men 
wist wat het betekende of dat men het 
woord kon schrijven. 
Het gemeentebestuur van Groenlo rond het 
jaar 1920 had het devies: ‘Van geven kump 
de beste koo dreuge te stoan!’
 
Bij de oprichting in 1918 kon men terecht 
op een weiland van de familie Wissink aan 
de Borculoseweg nabij de Slingebeek. Dit 
terrein werd later ingewisseld voor een 
weiland van de familie Wientjes aan de 
Ruurloseweg. Hierna heeft men gedurende 
een groot aantal jaren gevoetbald op een 
weiland van de familie Wallerbosch aan de 
Winterswijkseweg. Het hier intensief ge-
bruikte terrein lag destijds ter hoogte van de 
voormalige boerderij van de familie Gockel, 
recht tegenover de toenmalige Stoomhout-
zagerij Nahuis.
In 1938 kreeg het Grolbestuur de aanwijzing 

dat het niet langer kon beschikken over het 
terrein aan de Winterswijkseweg. Er werd 
echter niet getreurd om deze boodschap, 
omdat het terrein aldaar nogal laag gelegen 
was en bij de geringste regenval al niet meer 
bespeelbaar was. Maar zoals altijd komt 
een dergelijke opzegging op een ongelegen 
moment. Want waar moest men van de ene 
op de andere dag met de club naartoe?
Gelukkig werd er vrij snel overeenstemming 
bereikt over de huur van een terrein aan 
de Oude Winterswijkseweg. Deze grond, 
heden ten dage nog altijd het hoofdterrein 
van de s.v. Grol op het sportpark Den Elshof, 
was eigendom van de familie Van Uem.  
Wel moest er even na de Tweede Wereld-
oorlog noodgedwongen voor een korte 
periode worden uitgeweken naar het terrien 
‘De Kunne’ aan de Lichtenvoordseweg. Dit 
omdat het (voetbal)terrein van de familie 
Van Uem door allerlei oorlogshandelingen in 
een totaal onbespeelbare situatie verkeerde.

HET BEGIN VAN 
HET SPORTPARK DEN ELSHOF

In 1938 ging het Grolbestuur bijgestaan door 
vele vrijwilligers driftig aan de slag met de 
verbetering van de accommodatie aan de 
Oude Winterswijkseweg. Door architect 
Wiegerinck werd geheel belangeloos een 
ontwerp gemaakt voor de nieuwe kleed-
kamers en in het kader van het 20-jarig 
bestaan van de club werd er in Hotel De 
Pelikaan een grootscheepse fancy fair 
gehouden. De bedoeling was het opbouwen 
van een spaarcentje voor de aanleg van een 
goed bespeelbaar voetbalveld met kleedac-
commodatie.
Maar tegen de zin van het Grolbestuur in 
duurde het allemaal nog een jaar alvorens 
het nieuwe terrein bespeelbaar was.

Op zondag 20 augustus 1939 werd het 
nieuwe complex in gebruik genomen en de 
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s.v. Grol bezat één van de mooiste sportac-
commodaties in de gehele regio. De officiële 
ingebruikname ging gepaard met een groots 
en indrukwekkend sportprogramma, waar-
aan let wel alle Groenlose Rooms-Katho-
lieke sportverenigingen hun medewerking 
verleenden. De opening werd verricht door 
burgemeester Th.J.A. Kraakman (burge-
meester van de gemeente Groenlo van 1911 
tot 1945) en deken J.P.J. Oosterbaan van de 
RK Calixtuskerk verrichtte de inwijding van 
de kleedaccommodatie.    

TWEEDE EN DERDE TERREIN

Daar waar Grol voorheen optrad als huurder 
van het (hoofd)terrein aan de Oude Win-
terswijkseweg, werd in 1963 overgegaan tot 
de aankoop van het terrein van Bernard van 
Uem, eigenaar van Café-Speeltuin Grolzicht 
aan de Oude Winterswijkseweg, dat heden 
ten dage wordt gerund door zoon Casper 
van Uem.
Die aankoop had overigens heel wat voeten 
in de aarde. Reeds in de bestuursvergade-
ring van 1 december 1960 werd de aankoop 
bekrachtigd. Door de KNVB werd een 
bedrag toegezegd van ƒ 5.000,00, door Grol 
vermeerderd met een rente van 3% terug 
te betalen in tien jaarlijkse termijnen. Maar 
de onderhandelingen met Van Uem en het 
overeenkomen van de voorwaarden namen 
vervolgens nog circa drie jaar in beslag.
 
Voorzitter Johan Koehorst deed in de be-
stuursvergadering van 6 november 1964 de 

verheugende mededeling dat de gemeente 
Groenlo toestemming had gegeven tot de 
aankoop van grond (voor de prijs van ƒ 
3,00 per vierkante meter) van overbuurman 
Gerrit Porskamp voor verdere uitbreiding 
van het sportcomplex met in eerste instantie 
de aanleg van een tweede veld. 
Vervolgens besloot de gemeenteraad van 
Groenlo op 18 juni 1965 om Grol een tege-
moetkoming te verstrekken in de betaling 
van rente en aflossong met betrekking tot 
een bij de plaatselijke Coöperatieve Raiffei-
senbank afgesloten lening van ƒ 100.000,00 
ten behoeve van de aanleg van een tweede 
en derde terrein. 
Ondanks de financiële risico’s besefte ieder-
een met het Grolbestuur onder aanvoering 
van Johan Koehorst voorop dat het bittere 
noodzaak was. De jeugd in Groenlo stond 
te dringen om lid te worden. En het was 
daarbij voor het bestuur een doorn in het 
oog dat er noodgedwongen een ledenstop 
moest worden ingevoerd. En daarom werd 
er gekozen voor een grootscheepse aanpak. 
Er kwamen dus nieuwe speelvelden met alle 
daarbij horende voorzieningen daaromheen.
 
Bovendien verdween de oude entree aan de 
zijde van de Elshofweg nabij het zandpad 
richting de boerderij van de familie Hulshof. 
De nieuwe entree werd gesitueerd aan de 
Oude Winterswijkseweg. Daar werd het 
nodige straatwerk, alsmede hekwerk aan-
gebracht en werden er tevens twee nieuwe 
kassa’s gesitueerd.
De toenmalige terreincommissie van de s.v. 

Grol zat ook niet stil. Er werd in die dagen 
bergen vrijwilligerswerk verzet en dat op 
alle denkbare terreinen. Snipperdagen en 
zelfs vakanties werden opgeofferd aan de 
eigen club: de s.v. Grol.  
Dit alles was dus mogelijk dankzij de vele 
zelfwerkzaamheid dan wel het vele vrijwilli-
gerswerk en een financiële bijdrage van de 
zijde van de Nederlandse Sportfederatie, 
zijnde een bedrag van ƒ 10.000,00. Daar-
naast leverde een door de ‘Club van tien’ 
georganiseerde fancy fair het mooie bedrag 
op van ƒ 7.100,00.

OVERDEKTE TRIBUNE

De overdekte tribune op het sportpark 
Den Elshof vormde natuurlijk een apart 
hoofdstuk in de uitbreidingsplannen van 
het Grolbestuur. En eigenlijk terecht, want 
deze voorziening is nog steeds de trots van 
de sportvereniging. In 2018 bij het 100-jarig 
bestaan is de tribune al meer dan 50 jaar 
oud of moeten wij in dit geval zeggen al 
meer dan 50 jaar jong?
Met de bouw van de tribune werd een 
start gemaakt in 1966. Nadat het al jaren 
gegonsd had van de geruchten, was het 
begin 1966 dan eindelijk zover. Grol met 
voorzitter Johan Koehorst voor de muziek 
uit zou en moest een nieuwe overdekte 
tribune krijgen. In de bestuursvergadering 
van 28 oktober 1966 kreeg een voorgesteld 
financieel opzetje, dat uitkwam op een 

totaalbedrag van ƒ 46.800,00 groen licht. 
Concrete plannen waren derhalve een 
feit, leningen werden aangevraagd bij de 
plaatselijke Coöperatieve Raiffeisenbank en 
de KNVB en dus kon er met de uitvoering 
worden begonnen.

Het clubblad Grol-Tribune had het in die 
dagen over een majestueus en stabiel 
bouwwerk, waarmee de club jaren vooruit 
kon. Volgens de redactie had het Groenlo’s 
Architectenbureau Jan Ankoné en Harrie 
Michon alles uiterst minutieus en deskundig 
uitgedacht. Want Johan Koehorst wilde dat 
het een plan werd in perspectief.
“Op de eerste plaats kan niet iedereen een 
bouwtekening lezen en op de tweede plaats 
kan iedereen dan zien waar hij zijn zitplaats 
wil hebben”, waren zijn beweegredenen. 
Een groot gedeelte van het voor de 
nieuwbouw van de tribune benodigde geld 
werd binnengehaald met de verkoop van 
zogenaamde renteloze aandelen aan leden, 
begunstigers, sponsoren en anderen, die 
dicht bij de club stonden. Vervolgens zou er 
dan jaarlijks tijdens de algemene leden-
vergadering een aantal aandelen worden 
uitgeloot. De bezitters van deze aandelen 
zouden dan het ingelegde geld zonder rente 
terugbetaald krijgen. Het is inmiddels een 
publiek geheim dat het er door de jaren 
heen nooit van gekomen is dat alle verkoch-
te aandelen ook daadwerkelijk zijn uitgeloot 
en terugbetaald.
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Renteloos aandeel ten name van de heer 
C.W. Poortman. Het betreft hier Cor Poort-
man oftewel de vader van Wilko Poortman, 
die het aandeel nog in zijn bezit heeft.

De tribune annex kleedlokalen, kantine en 
bergruimte werd gebouwd door aannemers-
bedrijf Gebr. Klein Gunnewiek (Jan en Gerrit 
van de Kollewee).  
Het was op zaterdag 17 september 1966, de 
dag vóór de 48e verjaardag van Grol, dat de 
in het bestuur zitting hebbende commissaris 
Herman de Groen de eerste steen legde 
voor dit in die dagen bij een amateurvoet-
balvereniging unieke bouwwerk.

Interessant detail is dat er op 21 decem-
ber 1966 opdracht werd gegeven voor het 
realiseren van een tweetal telefoonaanslui-
tingen, in die tijd bij lange na geen alledaag-
se beslissing. De eerste aansluiting moest 
komen in de Grolkantine (toen nog onder 
de tribune) en de tweede aansluiting bij 
de verenigingssecretaris (Tonny Porskamp) 
thuis op het adres Oude Aaltenseweg 6 in 
Groenlo.  

OPENING SPORTPARK 
DEN ELSHOF

Op zondag 6 augustus 1967 ging de vlag 
in top en werd het totaal vernieuwde 
sportpark Den Elshof, inclusief de nieuw 
aangelegde speelvelden, de nieuw gerea-
liseerde overdekte tribune met daaronder 
kleedkamers, een kantine en bergruimte, 
officieel geopend.
Dit hoogtepunt in de geschiedenis van de 
s.v. Grol begon met een druk bezochte 
receptie in Hotel  De Moriaan. Bij die gele-
genheid kreeg het Grolbestuur het mooiste 
cadeau van het Installatiebedrijf Ouwersloot 
uit Winterswijk, dat een rekening pre-
senteerde voor de aanleg van de centrale 
verwarming, die veel lager was uitgevallen 
dan verwacht.
Na afloop van de receptie toog iedereen 
naar het vernieuwde Grolcomplex, waar 
circa tweeduizend belangstellenden getuige 
waren van de door burgemeester Ton 
Janssen van de gemeente Groenlo verrichte 
officiële opening.

Hierna volgde er een voor het talrijke 
publiek interessante vriendschappelijke 
wedstrijd tussen de hoofdmachten van Grol 
Groenlo en WVC Winterswijk. Grol won 
met 3-2. De doelpunten van Grol werden 
gescoord door Wolfgang Zuidinga (2x) en 
Tonnie Tops en het was Henk Hoopman, die 
beide WVC-doelpunten voor zijn rekening 
nam.

Een droom was werkelijkheid geworden. 
Maar alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was, werden er ook al weer plannen ge-
maakt voor een scorebord bij het hoofdter-
rein en verwarming van de kleedgelegen-
heden. 
Dit was mogelijk omdat met name de voet-
balkantine een schot in de roos bleek. De 
opbrengsten uit deze bij iedereen welkome 
voorziening konden worden aangewend om 
heel wat lopende (en korte) schulden af te 
lossen en nieuwe wensen in vervulling te 
laten gaan. Daarnaast trokken de wedstrij-
den van Grol 1 steeds meer publiek. De 
opbrengsten van de reclameborden langs 
het hoofdveld stegen met de regelmaat 
van de klok en ook de opbrengsten van de 
tribune waren niet onaanzienlijk (in die jaren 
moest men naast de entree nog afzonderlijk 
betalen voor een zitplaats op de tribune).
Voor het Grolbestuur was dit alles het teken 
om op de ingeslagen weg voort te gaan. 
Zo kwamen er nieuwe mogelijkheden toen 

bekend werd dat er een stuk grond van ruim 
8 duizend vierkante meter op de hoek Oude 
Winterswijkseweg - Elshofweg te koop was. 
Het Grolbestuur hapte direct toe en legde 
een bedrag van ƒ 25.000,00 gulden op tafel. 
De s.v. Grol kreeg daardoor een aaneenge-
sloten geheel van ruim vier hectare grond 
in bezit.
Mede als gevolg hiervan ging de verdere uit-
breiding c.q. vernieuwing van het sportpark 
niet alleen verder, maar dat ook nog eens in 
een stroomversnelling. De in 1968 aange-
kochte grond maakte het namelijk mogelijk 
om daarop een midgetgolfbaan aan te 
leggen, die in 1969 officieel in gebruik werd 
genomen. De aanleg werd verricht door 
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij. 
Het overgebleven gedeelte werd verkocht 
aan de gemeente Groenlo. Hierop werd 
niet alleen grenzende aan de overdekte 
tribune een sporthal gebouwd, ook werden 
grenzende aan de Oude Winterswijkseweg 
een parkeerplaats alsmede tennisbanen ten 
behoeve van de Groenlose Tennisclub (GTC) 
aangelegd.

De jaren 1967, 1968 en 1969 staan derhalve 
in de geschiedenissenboeken van de s.v. 
Grol genoteerd als topjaren wanneer er 
gesproken wordt over verdere ontwikkeling, 
uitbreiding en modernisering van het sport-
park Den Elshof.

Burgemeester A.J.A. (Ton) Janssen van de 
gemeente Groenlo (burgemeester van 1966 
tot 1977) verwoordde een en ander zeer 
toepasselijk tijdens zijn toespraak bij de 
jubileumreceptie op zaterdag 14 september 
1968 in het kader van het 50-jarig bestaan:
‘Uit een door de gemeente Groenlo inge-
steld onderzoek naar het verenigingsleven 
in Groenlo is gebleken welk een belangrijke 
plaats de s.v. Grol binnen de gemeenschap 
inneemt. Het is onvoorstelbaar wat u voor 
de burgers en in het bijzonder voor de Grol-
se jeugd allemaal doet. De betekenis van 
Grol is derhalve voor jong en oud bijzonder 
groot. Bovendien getuigt de accommodatie 
van het sportpark Den Elshof van grote 
gemeenschapszin. Het is een sportcomplex 
van grote allure. U gaat zelfs verder dan al-
leen de voetbalsport. Ik denk daarbij aan de 
plannen van uw bestuur voor de bouw van 
een sporthal, de aanleg van een midgetgolf-
baan, alsmede enkele tennisbanen.’

Een saillant detail is dat buurtvereniging 
Longa ’30 uit Lichtenvoorde op zondag 27 
oktober 1968 en dat dus ruim een maand 
na de viering van het gouden jubileum van 
Grol haar nieuwe overdekte tribune op het 
sportpark aan de Raadhuisstraat in Lichten-
voorde in gebruik nam. Een kopie van de 
tribune van Grol, die werd ingewijd met een 
wedstrijd tussen de eerste teams van Longa 
’30 en Grol.

GEMEENTELIJKE SPORTHAL

En zo gebeurde het dat Groenlo in de vorm 
van een sporthal een belangrijke voorziening 
rijker werd dankzij de genomen initiatieven 
en aangedragen ideeën van de s.v. Grol.
Eveneens in het jubileumjaar 1968 werden 
er door het Grolbestuur heel wat bespre-
kingen op hoog niveau gevoerd om nabij 
de overdekte tribune op het sportpark Den 
Elshof een sporthal te bouwen.
In financieel opzicht was de bouw van een 
dergelijke hal in die omgeving in zoverre 
aantrekkelijk, dat men gebruik kon maken 
van de pasgebouwde kleedkamers en kanti-
ne. Ook de aanwezigheid van de benodigde 
grond kon het kostenplaatje alleen maar 
aantrekkelijker maken. Daarom voelde ook 



61

het gemeentebestuur van Groenlo wel voor 
de Grolplannen en toonde zich bereid om 
financiële medewerking te verlenen.
Op basis van de in de bestuursvergadering 
van 26 januari 1968 vastgestelde begroting, 
die uitkwam op een totaalbedrag van ƒ 
225.000,00, werd er een voorlopig schets-
plan gemaakt. Een soort ‘praatprent’, die de 
goedkeuring van de Nederlandse Sportfede-
ratie en andere van belang zijnde instanties 
kon wegdragen.
Het gevolg was dat tijdens de algemene 
ledenvergadering van de s.v. Grol in 1968 
voorzitter Johan Koehorst de medede-
ling deed dat het Grolbestuur zich bereid 
verklaarde om de nieuw te bouwen sporthal 
in samenwerking met andere plaatselijke 
sportverenigingen te gaan exploiteren. Daar-
voor zou een stichtingsvorm de aangewezen 
weg kunnen zijn.
Maar uiteindelijk pakte het allemaal anders 
uit. Na binnenkomst van de officiële door 
grote en erkende bouwbedrijven ingebrach-
te offertes, bleek het niet mogelijk om een 
en ander in verenigingsverband al dan niet 
met gebruikmaking van een stichtingsvorm 
te realiseren. Dientengevolge werd in de 
bestuursvergadering van 9 januari 1970 
besloten om de bouw en de exploitatie van 
een nieuwe sporthal helemaal over te laten 
aan de gemeente Groenlo.
Tegelijkertijd werd aan de gemeente circa 
2.000 vierkante meter grond verkocht voor 
de prijs van ƒ 4,00 per vierkante meter.

NIEUWE KANTINE

Het succes van de oude, inmiddels nos-
talgische kantine onder de tribune had 
tot gevolg dat het Grolbestuur al vrij snel 
overwoog om een nieuwe sportkantine met 
alle daarbij behorende faciliteiten, zoals een 
bestuurskamer, toiletvoorzieningen e.d., te 
bouwen.
In de bestuursvergadering van 9 juni 1969 
werd daarom unaniem besloten om tot 
nieuwbouw over te gaan. Daarbij werd de 
voorwaarde gesteld dat de maximale kosten 
een bedrag van ƒ 60.000,00 niet te boven 
mochten gaan. Aan deze voorwaarde kon 
in een later stadium niet worden voldaan. 
Want het totale project ging 25% meer 

kosten en kwam daardoor op ƒ 75.000,00. 
Maar in dit bedrag waren wel de kosten 
opgenomen van meubilair, bar, vloerbedek-
king, gordijnen, vitrage, zonwering e.d. De 
voltooiing vond plaats in 1970.

De eerste professionele geluidsinstallatie 
op het sportpark Den Elshof, en dat op de 
overdekte tribune bij het hoofdveld, werd 
gerealiseerd in het eerste halfjaar van 1975. 
Destijds onder het bewind van voorzitter 
Ton Kaak, was het destijds installatiebedrijf 
Theo Veerkamp & Zonen, dat de geluids-
installatie mocht leveren en installeren. In 
die dagen een forse uitgave: ƒ 5.850,50 
exclusief btw. Met deze installatie kreeg 
Grol toentertijd regionale bekendheid, ook 
al was het alleen al wegens de omroepcabi-
ne bovenin de tribune.

REALISATIE VIERDE EN 
VIJFDE TERREIN

In 1970 werden gronden aangekocht, 
benodigd om het vierde en vijfde terrein 
te kunnen aanleggen. De velden, bij Grol 
meestal aangeduid als ‘de velden boven-
op’ werden aangelegd door de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij. De 
hiermee gepaard gaande kosten bedroegen 
destijds ƒ 47.208,00.
De realisatie van deze velden bood de voet-
balvereniging Grol tevens de mogelijkheid 
om een aantal jaren later een beregeningsin-
stallatie aan te schaffen, waarvoor het water 
uit de iets verderop gelegen Slinge kon 
worden gehaald. Met de aanschaf, aanleg 
en aansluiting van deze installatie ging circa 
ƒ 30.000,00 gepaard.        

OPENING NIEUWE KLEEDACCOM-
MODATIE (KLEEDKAMERS 4 TOT 
EN MET 9)

Op zaterdag 10 januari 1976 ging een grote 
wens van de gehele s.v. Grol in vervulling.
Op die dag werd namelijk een fonkelnieuwe 
kleedaccommodatie officieel geopend door 
burgemeester Ton Janssen van de gemeen-
te Groenlo. Een forse uitbreiding van het 
sportpark Den Elshof, bestaande uit zes 
kleedlokalen, kleedlokalen voor scheids-

rechter, douche- en toiletruimtes, alsmede 
een bergruimte. Voor de openingshandeling 
kreeg Janssen als Groenlo’s eerste burger 
een op een blauw-wit kussen gelegen 
sleutel aangereikt door het op dat moment 
jongste trainende lid bij de s.v. Grol: Marco 

Cuppers, zoon van Grolman Carel Cuppers.
Toen de burgemeester vervolgens één van 
de kleedlokalen opende, kwam een groep 
luid zingende pupillen naar buiten met een 
bord met daarop de tekst:
‘S.V. Grol wenst u allen een sportief 1976!’
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Daarna verzorgden dezelfde pupillen op het 
hoofdveld van het sportpark Den Elshof een 
demonstratietraining onder leiding van Hans 
Huijskes.

Na het buitengebeuren vond er vervolgens 
binnen in de Grolkantine een receptie 
plaats, waar onder anderen het woord 
werd gevoerd door Theo Groot Bruinderink, 
de eerste Erevoorzitter van de s.v. Grol, 
Jan Honderslo, vertegenwoordiger van de 
KNVB, Ab Rozijn, voorzitter van zusterver-
eniging Grolse Boys en Piet van den Heuvel, 
voorzitter van de toen eveneens op het 
sportpark Den Elshof gehuisveste Groenlose 
Tennis Club (GTC).

Overigens is de nieuwe kleedaccommo-
datie tot stand gekomen in het zogeheten 
DACW-verband (regeling aanvullende 
werkgelegenheid), hetgeen betekende dat 
88% van de stichtingskosten werd gesubsi-

Op de achtergrons vlnr Ton Kaak (voorzitter), Tonny Porskamp (secretaris), 
burgemeester Ton Janssen en Theo Nahuis (penningmeester).

dieerd. DACW staat voor: District Midden 
voor Aanvullende Civieltechnische Werken. 
Naast de DACW-subsidie wist de s.v. Grol 
ook nog eens een bedrag van ƒ 15.500,00 
binnen te roeien via de Nederlandse Sport 
Federatie (NSF).

Na een aanbesteding in augustus 1975, werd 
het door Architectenbureau Jan Ankoné 
uit Groenlo ontworpen werk gegund aan 
Bouwbedrijf Reukers BV uit Groenlo, dat de 
cv- en installatiewerkzaamheden alsmede 
het schilderwerk niet meegerekend, met 
een bedrag van ƒ 144.800,00 als de laagste 
inschrijver uit de bus kwam.

Uiteindelijk kwam de totale afrekening uit 
op een bedrag van  ƒ 233.00,00. Hierop in 
mindering brengende de DACW-subsidie ad 
ƒ 201.000,00, alsmede andere inkomsten, 
bleef er voor Grol zelf een bedrag over van 
slechts ƒ 4.000,00.

BOUW JEUGDHONK S.V. GROL

De bouw van het eerste jeugdhonk annex 
vergaderruimte op het sportprak Den Elshof 
vond plaats in september 1978, ten tijde 
van het 60-jarig bestaan. Het betreft hier 
de ruimte, die jaren later is geïntegreerd in 
het clubhuis en heden ten dage onder de 
naam ’t Koehorst dienst doet als vergader-
ruimte en tevens veel gebruikt wordt voor 
wedstrijd- en andere besprekingen. Met de 
bouw, inrichting e.d. ging een bedrag van 
circa ƒ 15.000,00 gemoeid.

De bouw van het jeugdhonk, heden ten dage vergaderruimte ’t Koehorst.
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BESTUUR S.V. GROL DREIGT OP TE STAPPEN

Rond de jaarwisseling 1981-1982 trok het 
Grolbestuur nadrukkelijk aan de bel bij 
het gemeentebestuur van Groenlo. Dat 
aan de bel trekken ging zelfs zover dat het 
Grolbestuur wegens een beschadigde ver-
trouwensrelatie met het gemeentebestuur 
dreigde met opstappen. Een voornemen 
dat via grote en vette krantenkoppen in de 
plaatselijke en regionale kranten naar buiten 
kwam.

De s.v. Grol had hoognodig een tweede trai-
ningsveld nodig, maar de realisatie hiervan 
stagneerde omdat de gemeente Groenlo 
niet de volle 100% medewerking wilde 
verlenen. Grolvoorzitter Henk Stokkers liet 
in alle kranten optekenen dat de vereniging 
dankzij het hebben van een eigen sport-
complex, dat bloed, zweet en tranen van de 
leden heeft gekost, in een weinig benijdens-
waardige positie verkeerde. 

Henk Stokkers destijds: ‘De eigendomspo-
sitie brengt steeds meer problemen met 
zich mee. De accommodatie is voor de club 
een blok aan het been. Buurtverenigingen, 
die de sportvelden van de gemeente huren, 
zijn in financieel opzicht heel wat beter af. 
Bij ons rijzen de energiekosten de pan uit, 
de herstelkosten van de accommodatie zijn 
legio en groot en het deel van de onder-
houdskosten van de velden, waarvoor de 
s.v. Grol nog steeds staat, loopt ook fors in 
de papieren.’

Verdere problemen ontstonden naar aan-
leiding van het gegeven dat de gemeente 
Groenlo reeds enkele jaren een ton voor 
een nieuw oefenterrein op de begroting had 
staan, maar dat men plotseling op het idee 
was gekomen om met het bedrag enkele 
schulden te verrekenen, hetgeen met een 
op 22 december 1981 tijdens de begrotings-

vergadering genomen raadsbesluit werd 
bekrachtigd. Het ging daarbij om schulden 
in verband met de kosten voor gas, water 
en elektriciteit, die niet door toedoen van de 
s.v. Grol, maar als gevolg van kapitale blun-
ders van de gemeente zelf waren ontstaan.
Een opstelling van de gemeente die bij het 
Grolbestuur helemaal verkeerd viel. Als 
gevolg van de handelwijze van de gemeen-
te voelde de Groenlose voetbalvereniging 
zich letterlijk en figuurlijk het kind van de 
rekening. Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Groenlo werd 
in die periode gevormd door: burgemeester 
Rob van Schaik en de wethouders Ferry 
Broshuis (met onder andere de portefeuille 
financiën en sport) en Leo Huurneman.

Tijdens een op 12 januari 1982 speciaal be-
legde persconferentie werd meegedeeld:
‘Het bestuur van de sportvereniging Grol 

zal aftreden wanneer de gemeenteraad van 
Groenlo vast blijft houden aan haar beslis-
sing om een niet met duidelijke gegevens 
onderbouwde schuld van 30 tot 40 mille in 
mindering te brengen op het gereserveerde 
bedrag van een ton, waarmee de aanleg van 
een tweede trainingsveld op het sportpark 
Den Elshof zou worden bekostigd. Want een 
ton is al veel te weinig om die noodzakelijke 
voorziening te realiseren.’

Een communiqué dat natuurlijk ook een 
emotionele lading met zich mee vervoerde.
Immers de s.v. Grol had als eigenaar van het 
sportpark Den Elshof altijd het algemeen 
belang van Groenlo voor ogen gehouden. 
In de hitte van de strijd werd de gemeente 
Groenlo daarom gezien als de grootste profi-
teur van het Den Elshof-complex.
‘Het gemeentebestuur heeft onfatsoenlijk 
gehandeld en hiervan dreigen wij als voet-
balvereniging de dupe te worden. Wij voe-
len ons gepakt en geflest. Een vertrouwens-
basis met de gemeente is volledig zoek. 
De relatie met de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders zit 
volkomen in de knel’, aldus het Grolbestuur 
onder aanvoering van Henk Stokkers (voor-
zitter), Tonny Porskamp (secretaris) en Hans 
Theissen (penningmeester).

Tijdens de in januari 1982 gehouden verga-
dering van de raadscommissie financiën was 
het de als toeschouwer aanwezige burge-
meester Rob van Schaik, die zich met de 
gehele aangelegenheid bemoeide en daarbij 
aangaf dat er op korte termijn aandacht 
moest worden besteed aan deze vervelende 
kwestie, waarbij de goede relatie met het 
Grolbestuur niet verder verstoord mocht 
worden.

Het antwoord kwam tijdens de raadsver-
gadering van 19 januari 1982, waarbij het 
in december 1981 genomen besluit met de 
aantekening ‘Grol heeft geen schulden aan 
de gemeente Groenlo!’ eenstemmig werd 
ingetrokken. Daarmee kreeg het bestuur 
van de s.v. Grol terecht haar zin en kon men 
weer overgaan tot de orde van de dag.
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OVERNAME SPORTCOMPLEX 
DOOR GEMEENTE GROENLO?    

De overname van het sportpark Den Elshof 
door de gemeente Groenlo is vele decennia 
lang een onderwerp van gesprek geweest. 
De laatste twintig jaar is dit hoofdstuk mede 
als gevolg van de doorgevoerde privatisering 
al helemaal naar de achtergrond verbannen.
Vooral sedert de komst van de gemeente 
Oost Gelre per 1 januari 2005 is er nooit 
meer over eventuele overnamemogelijkhe-
den gesproken.

In 1976 tijdens de algemene ledenvergade-
ring deelde het Grolbestuur mee een groot 
voorstander te zijn van de verkoop van 
het sportpark Den Elshof aan de gemeen-
te Groenlo. Deze aangelegenheid kwam 
vervolgens ook in de gemeenteraad van 
Groenlo aan de orde. En dat was tijdens de 
raadsvergadering van dinsdag 16 mei 1977 
toen een voorstel van burgemeester en 
wethouders werd behandeld met betrekking 
tot het garanderen en subsidiëren van een 
geldlening, door de s.v. Grol aan te gaan 
voor de financiering van een aantal nood-
zakelijke voorzieningen op het sportpark 
Den Elshof, zoals een nieuwe lichtinstallatie 
op het trainingsveld, nieuwe verlichting op 
de oefenhoek, een nieuwe geluidsinstalla-
tie, nieuwe afrasteringen en verhardingen. 
Het waren toen vooral het Actie-Centrum 
Groenlo bij monde van Leo Huurneman, 
de VVD bij monde van Joep van der Pluijm 
en de PvdA bij monde van Theo Branten, 
die wel oren hadden naar de overname 
van het Grolcomplex door de gemeente 
Groenlo. De PVP- voorheen KVP-fractie liet 
via Marinus Heuker of Hoek, Ton Kaak en 
Hendrik Overkemping weten een ietwat 
voorzichtiger koers te willen varen, omdat 
dan de jaarlijkse lasten voor de gemeente 
duizenden guldens hoger kwamen te liggen. 
Desondanks reageerde wethouder sport-
zaken Jan Dietz met de opmerking om het 
voorstel tot overname nog in hetzelfde jaar 
aan de raad te willen voorleggen.       

Vervolgens was het tijdens de algemene 
ledenvergadering in augustus 1977 dat het 
Grolbestuur de leden voorstelde om het 

sportpark te verkopen aan de gemeente 
Groenlo.

Door de steeds zwaarder wordende finan-
ciële en andere lasten, was het volgens het 
bestuur haast niet meer te doen om het 
sportcomplex in eigendom te behouden
‘De vele lasten worden onoverkomelijk en 
de benodigde vele vrije tijd is niet meer op 
te brengen’, aldus secretaris Tonny Pors-
kamp in zijn jaarverslag seizoen 1976-1977.
De vergadering ging akkoord met de voor-
gestelde handelwijze van het bestuur, dat er 
op neer kwam dat in nauw overleg met de 
KNVB een taxatie werd samengesteld van 
de totale waarde van het complex. Vervol-
gens zouden er gesprekken worden belegd 
met de gemeente Groenlo. En die gesprek-
ken zouden weer gevolgd worden door een 
extra algemene ledenvergadering, waarin 
de leden van gedachten konden wisselen 
over de overdrachtsprijs en de te stellen 
voorwaarden.

In november van hetzelfde jaar wordt 
duidelijk dat het bestuur van de s.v. Grol de 
grondtechnische dienst van de KNVB heeft 
ingeschakeld voor het uitbrengen van de 
nodige onderzoeksrapporten aangaande 
de terreinen en opstallen. In die rapporten 
hebben de KNVB-deskundigen aandacht 
besteed aan de grondwaarde, de sport-
technische voorzieningen, de secundaire 
voorzieningen en de opstallen.
Uiteindelijk worden er door de s.v. Grol een 
drietal voorstellen aan het gemeentebestuur 
van Groenlo voorgelegd. Deze voorstellen, 
waarin veel tijd en energie was geïnvesteerd 
werden vervolgens afgeserveerd met de 
woorden: ‘Laat maar zitten, er is toch geen 
geld.’ 

Een in de ogen van het Grolbestuur erg 
lakse reactie. De teleurstelling was bijzonder 
groot en werd nog groter toen bekend werd 
dat niet de gemeente, maar de s.v. Grol 
moest opdraaien voor de kosten van alle 
onderzoeken en de naar aanleiding daarvan 
opgemaakte rapporten.

Het gemeentebestuur van Groenlo reageer-
de verder nauwelijks. Men liet alleen weten 

dat het Grolbestuur in de gelegenheid werd 
gesteld om een wensenpakket op te stellen 
en in te dienen. Een en ander kreeg vorm 
en inhoud en bovenaan het wensenlijstje 
prijkte de aanleg van een tweede oefenter-
rein op het sportpark Den Elshof.

Eind 1985 wordt bekend, dat de ‘ton’ van 
Grol weer op de gemeentebegroting staat. 
Daarom werd de conclusie getrokken, dat 
het gemeentebestuur van Groenlo nog heil 
ziet in de verwezenlijking van een tweede 
trainingsveld of in ieder geval van een voor 
alle partijen aanvaardbaar alternatief.
Maar omdat, ondanks verwoede pogingen, 
niet de benodigde gronden kunnen worden 
verworven, wordt er een alternatief plan 
ingediend. In dit plan gaat het tweede 
speelveld tevens dienst doen als trainings-
veld, zij het voor de meer lichtere trainings-
oefeningen. Als gevolg hiervan kan er meer 
geschoven worden met de verschillende 
elftallen, waardoor de selectieteams meer 
mogelijkheden krijgen en er niet meer zo 
laat op de avond getraind hoeft te worden.

Al met al werd er derhalve een goed 
resultaat geboekt en wat misschien nog wel 
belangrijker is: de goede samenwerking, 
omgang en communicatie tussen enerzijds 
de gemeente Groenlo en anderzijds de s.v. 
Grol was weer helemaal in ere hersteld.

In januari 1987 wordt er via de in het leven 
geroepen werkgroep met het gemeentebe-
stuur van Groenlo verder gepraat. Aan de 
orde zijn zaken zoals onder andere onder-
houd en exploitatie sportpark Den Elshof op 
de lange termijn, ruil kleedkamer nummer 
3 (onder de tribune) voor een andere 
voorziening, parkeerproblematiek en andere 
belangrijke zaken.
Daarnaast zijn het binnen de vereniging zelf 
voorzieningen als de tribune, de ballen-
vangers en de geluidsinstallatie, die om 
aandacht vragen.
Dit alles heeft tot gevolg dat er op 30 
maart 1987 een overleg plaatsvond met 
de werkgroep (ter verduidelijking: daarin 
hadden zitting het college van burgemees-
ter en wethouders, alsmede het dagelijks 

  De ‘ton’ van Grol kende destijds de volgende specificatie:
  Aanbrengen verlichting tweede speelveld  ƒ    30.000,00
  Aanschaf beregeningsinstallatie   ƒ    50.000,00 
  Omheining tweede speelveld   ƒ    10.000,00
  Extra onderhoud tweede speelveld   ƒ      5.000,00
  Onvoorzien     ƒ      5.000,00
  Totaal:      ƒ  100.000,00

Maar omdat het geheel een moeizaam ver-
loop blijft houden, worden er op 17 maart 
1986 door Grol enkele petities ingediend 
bij het gemeentebestuur, gevolgd door een 
spoedberaad. Hierbij wordt de toezegging 
gedaan dat de zaak op 15 april 1986 in de 
raadsvergadering van de gemeente Groenlo 
aan de orde zal worden gesteld.
En in deze raadsvergadering wordt beslist 
dat aan de s.v. Grol een gemeentelijke sub-
sidie wordt toegekend van ƒ 9.329,01, zijnde 
het bedrag dat benodigd is om de jaarlijkse 
rente en aflossing te betalen met betrekking 
tot een lening van ƒ 88.000,00. Daarnaast 
werd er een extra jaarlijkse subsidie van ƒ 
2.082,00 toegekend ter tegemoetkoming in 
de extra onderhoudskosten van het tweede 
speel- annex trainingsveld.

bestuur van de vereniging). Het Grolbestuur 
had daarbij maar liefst vijftien, in hun ogen 
belangrijke gesprekspunten voor dit overleg 
aangedragen.

In de loop van 1987 wordt duidelijk dat de 
Groenlose Tennis Club (GTC) definitief gaat 
verhuizen naar de Woerdseweg, waardoor 
de tennisbanen aan de Oude Winterswijk-
seweg zullen gaan verdwijnen. Hierdoor 
ontstaan er goede mogelijkheden om de 
parkeervoorzieningen bij het sportpark Den 
Elshof aanzienlijk uit te breiden.

Over het bewuste voorterrein van het 
sportpark Den Elshof ontstonden in de 
eerste helft van 1988 andermaal de nodige 
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strubbelingen met het gemeentebestuur van 
Groenlo. Dit leidde op 27 juni 1988 van dat 
jaar tot een speciaal belegd gesprek van een 
afvaardiging van het Grolbestuur met de vijf 
fractievoorzitters van de toen in de gemeen-
teraad vertegenwoordigende politieke partij-
en. Dit als voorbereiding op de vergadering 
van de raadscommissie financiën, die op 30 
juni 1988 werd gehouden.

NIEUWBOUW KLEEDKAMERS EN 
MEDISCHE VERZORGINGSRUIMTE 
(1999 – 2003)

Wat reeds voor de eeuwwisseling begon, 
te weten het maken van plannen voor 
de nieuwbouw, tevens uitbreiding van 
kleedkamers en daarbij tegelijkertijd het 
realiseren van een hypermoderne medische 
verzorgingsruimte, kreeg na de eeuwwis-
seling een daadwerkelijke uitvoering. Start 
op 24 maart 2003 en op 22 november 2003 
afgesloten met de officiële opening van een 
fonkelnieuwe kleed- en verzorgingsruimte, 
grenzende aan het parkeerterrein van het 
sportpark Den Elshof. Deze uitbreiding op 
het sportcomplex van de s.v. Grol eiste een 
voorbereiding die heel wat voeten in de 
aarde had en dat men name aan gemeen-
tezijde.

In vogelvlucht het voorbereidingstraject. 
Start in 1998 met de eerste besprekingen. 
Begin 1999 ligt er een plan op tafel met 

tevens de eerste prijsindicatie. Vervolgens 
wordt er gedurende een periode van vier 
jaar een actie, anders gezegd een strijd 
gevoerd, onder andere om het bestem-
mingsplan buitengebied aangepast te krij-
gen. Daarnaast moet er op verzoek van de 
gemeente Groenlo een accommodatiecheck 
worden uitgevoerd door deskundigen van 
de KNVB en wordt het externe adviesbu-
reau SemadAdvies ingeschakeld om een 
advies uit te brengen. Bovendien spelen er 
binnen de gemeente ook nog eens twee op 
dat moment actuele zaken, te weten is er 
samenwerking mogelijk en dat zelfs in de 
vorm van een fusie met zustervereniging 
Grolse Boys met als slotvraag en tevens de 
kern van het gehele verhaal: wel of geen 
gemeentelijke subsidie? Uiteindelijk geven 
enkele belangrijke gemeentelijke vergade-
ringen de doorslag: de vergaderingen van 
de raadscommissie Burgerzaken van 16 
december 2002 en 27 januari 2003, alsmede 
de raadsvergadering van 25 februari 2003. 
Er wordt een gemeentelijke subsidie ten 

behoeve van de nieuwbouw verstrekt van 
350.000 gulden oftewel circa 159.000 euro.
Vervolgens gaat iedereen voortvarend aan 
de slag, waaronder de vrijwilligersgroep van 
de s.v. Grol. Tekeningen, technische bere-
keningen en bestekken worden gemaakt. 
Uiteindelijk wordt het totaalbedrag geraamd 
op 600.000 gulden. Daarvan afgetrokken de 
gemeentelijke subsidie van 350.000 gulden, 
blijft er een bedrag over van 250.000 dat 
de vereniging zelf moet financieren. Aan 
de aanbesteding nemen vier plaatselijke 
aannemers deel, te weten Schutten, De 
Driehoek, Klein Gunnewiek en Meekes. 
Schutten is de laagste inschrijver en wordt 
de bouw gegund, samen met Zeiler-Rensing 
als installateur. Dit allemaal onder leiding 
van Bouwkundig Ontwerpbureau H.J.J. Kok.
De s.v. Grol is ter uitbreiding een nieuwe 
kleedaccommodatie, bestaande uit vier 
grote kleedruimtes, ruimtes voor de scheids-
rechters, doucheruimtes, bergruimtes, 
een medische verzorgingsruimte en extra 
toiletgroepen rijker.      

      

Het was Grolvrijwilliger Bennie Penterman, die de opening verrichtte door een bord 
te onthullen met de tekst: ‘Zonder vrijwilligers geen voetbal!’
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‘BOETENLANDER’ WIM HOFACKER
WAS VOETBALLER EN VRIJWILLIGER
Omdat hij niet in Gelderland maar in 
de provincie Overijssel was geboren 
(12 september 1942), werd hij in zijn 
verkeringstijd met ‘de Grolse deerne’ 
Lies Blanken, met wie hij later in het 
huwelijk trad, steevast ‘den boetenlan-
der’ genoemd. En wat wil je nog meer 
wanneer je als actief beoefenaar van 
de voetbalsport je intrede doet bij de 
Groenlose familie Blanken? Een familie 
waar met de Grolspelers Jan, Frans en 
Henk Blanken en ‘Grol’-amabassadeur 
Harrie Blanken op de achtergrond ei-
genlijk op iedere dag van de week alles 
in het teken stond van de voetbalsport. 
Het gevolg was dat Wim Hofacker di-
rect werd geaccepteerd als schoonzoon 
en zwager en spontaan een licentie 
kreeg om bij de s.v. Grol te gaan voet-
ballen.

Het debuut van Wim Hofacker in de 
hoofdmacht van Grol, kunnen velen zich 
nog goed herinneren. Dit vooral omdat het 
in die tijd een bijzondere gebeurtenis was 
wanneer een voetballer van buitenaf in het 
shirt van Grol 1 zijn opwachting maakte. 
Een dergelijk iemand was destijds bij het 
Grollegioen op voorhand al beter dan een 
speler uit de eigen keuken. Ook al had men 
die ‘vreemdeling’ nog nooit zien voetbal-
len. Hij werd direct in de armen gesloten 
en hoorde er helemaal bij.

Het debuut van Wim Hofacker in het eer-
ste van Grol vond plaats in de uitwedstrijd 
tegen VVG ’25 in Gaanderen en dat in het 
seizoen 1964-1965. Trainer op dat moment 
was Hennie Wiegerink uit Enschede. 
Tijdens zijn jaren in Grol 1 maakte Hofacker 
verder de trainers Jan Nienhuis uit Rietmo-
len en Gerrit Kerkdijk uit Neede mee.

Wat ook bijgebleven is van die wedstrijd 
in Gaanderen, is de bijkomstigheid dat 
Wim Hofacker van het Grolpubliek al direct 
de bijnaam Jef Jurion kreeg. De Belgische 
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oud-voetballer en international Jef Jurion, 
ooit een absolute ster in het team van RSC 
Anderlecht in Brussel maar ook als Rode 
Duivel een grote bekendheid in het nati-
onale team van België, speelde namelijk 
eveneens linksbuiten en droeg hetzelfde 
kleine en ronde sportbrilletje als de ‘Grolse’ 
Wim Hofacker.
Ook de tegenwoordig al sedert jaren in 
Lichtenvoorde woonachtige debutant kan 
zijn eerste optreden voor Grol in Gaande-
ren nog goed herinneren.

“Aangezien ik linksbuiten van origine was, 
werd zwager Henk Blanken, in mijn ogen 
de beste linksbuiten die er op dat moment 
was, als rechtsbuiten opgesteld. Kijkende 
naar de bekende voetballer Arjen Robben 
bij diverse clubs waaronder FC Bayern 
München en natuurlijk bij Oranje, is dat in 
het voetbal van de laatste jaren een gewel-
dige vondst. Maar bij Grol hadden ze dat 
dus al zo’n vijftig jaar geleden ontdekt. Een 
opmerkelijk feit was verder dat ik in die tijd 
vrij ver kon ingooien en dit vooraf ook aan 
Henk Blanken had verteld. En zo gebeurde 
het dat hij in de tweede helft vanuit zo’n 
verre ingooi direct vrij voor de keeper 
stond en scoorde. 

Als buitenlander of zoals de Grollenaren 
zeiden ‘boetenlander’ werd ik vrij snel 
geïntegreerd, al heette dat vroeger gewoon 
aanvaarden en inpassen. Mede omdat wij 
een mooi team hadden met een bijzon-
dere midvoor, te weten ene Tonnie (Tone) 
van Schaik, heb ik een fantastische tijd 
gehad. Vanaf 1965 tot 1970 heb ik in Grol 
1 mogen voetballen en dat dus met veel 
plezier. Maar natuurlijk waren er ook ups 
en downs. In die tijd speelde ik, wanneer 
Henk Blanken er niet was, linksbuiten. 
Maar was hij er wel bij, dan stond ik 
meestal rechtsbuiten. Trainer Hennie 
Wiegerink liet ons op de training alles met 
de bal doen. Mede als gevolg daarvan 
waren we de meest technische ploeg in 
de competitie. Van die tijd herinner ik me 
dat er na de trainingen in het oude houten 
kleedkamercomplex na het douchen veel 
gelachen werd. De trainer kwam dan 
naar onze kleedkamer en dan werden er 

moppen getapt en anekdotes verteld met 
Tonnie van Schaik en de gebroeders Tonnie 
(Toon) en Henk Hoffman in een hoofdrol.”

Wim Hofacker over zijn sportieve hoogte-
punten bij Grol: “Dat waren op de eerste 
plaats de traditionele kermiswedstrijden 
tegen Longa ’30. Maar ook het bekende 
Paasweekend, waarin wij voor de com-
petitie tweemaal over moesten aantreden 
tegen DVC ‘26 Didam, zal ik nooit ver-
geten. Voorafgaande aan dat weekend 
stonden wij drie punten achter op koploper 
DVC ’26 en na het weekend en dat na twee 
gewonnen wedstrijden één punt voor. In 
die tijd leverde een gewonnen wedstrijd 
nog twee punten op. Maar helaas werd de 
laatste wedstrijd tegen VVO Velp onder 
grote spanning verloren. Niet Grol, maar 
DVC ’26 werd kampioen! Maar het betref-
fende Paasweekend blijft bij vele Grolaan-
hangers voor altijd in het geheugen gegrift. 
Twee wedstrijden met zowel in Didam op 
Paaszaterdag als in Groenlo op Paasmaan-
dag met een record aantal toeschouwers. 
In Didam stonden wij in de rust met 2-1 
achter. De deur van de kleedkamer was 
amper dicht of er vlogen een paar voetbal-
schoenen door de lucht. Tonnie van Schaik 
vloekte ongekend hard en riep: ‘Die dingen 
heb ik toch niet meer nodig!’ Jan (Broer) 
Jansen bedaarde hem enigszins en zei: 
‘Jongens, deze pot gaan wij met zeker 2 à 
3 doelpunten verschil winnen. Na rust was 
DVC ‘26 nergens en binnen een minuut 
was het al 2-2. De einduitslag werd 2-5 en 
de Grolsupporters gingen helemaal uit hun 
dak. Op Paasmaandag in Groenlo was er 
onder schitterende weersomstandigheden 
met ongeveer 2500 tot 3000 toeschouwers 
sprake van een geweldige ambiance. En 
als klap op de vuurpijl werd ook deze 
wedstrijd gewonnen: 2-0. Vervolgens na de 
wedstrijd met z’n allen naar De Moriaan, 
waar wij ons tegoed deden aan veel bier en 
grote schalen met gekookte eieren, waarna 
Fons Zuidinga op het idee kwam om ’s 
avonds met z’n allen naar De Pelikaan te 
gaan dansen. Wij kregen daar van Teun 
Gerritsen een ereplaats en vanzelfsprekend 
meer dan voldoende bier. Een geweldig 
weekend, om nooit te vergeten!”

Naast zich als actief voetballer te hebben 
ontplooid bij Grol, was Wim Hofacker ook 
een goed en trouw verenigingsvrijwilliger 
en dat als lid van de terreincommissie, 
destijds onder leiding van Gerrit Lindner. 
“Praktisch iedere zaterdag was er een 
groepje mannen met van alles bezig. Daar-
op besloten Theo Porskamp, Jan Blancken-
borg en ik, allen voetballend in het eerste 
team, om ook te gaan helpen. De velden 
en de accommodatie in zijn totaliteit lagen 
er in die tijd geweldig bij. Naast het maai-
en van de velden, het herstellen van de 
velden, het trekken van lijnen enzovoorts, 
werd er natuurlijk ook veel gerepareerd 
en geschilderd. Rond vier uur ’s middags 
werd er gestopt en was het tijd voor een 
welverdiende halve liter en gehaktballen 
van kantinebaas Andries Huitink. De dag 
werd afgesloten met het gebruikelijke potje 
kruisjassen.

Ook hebben Theo, Jan en ik, in die periode 
ook wel de ‘Knollenplukkers’ genoemd, 
ik weet nog steeds niet waar die naam 
vandaan kwam, veel geholpen aan de 
totstandkoming van de nieuwe overdekte 
tribune onder leiding van bouwpastoor Jo-
han Koehorst. De contouren daarvan waren 
mooi uitgegraven en toen moest er door 
vrijwilligers schone grond worden inge-
wassen. Dolle pret natuurlijk, want deze of 
gene werd ‘per ongeluk’ natuurlijk nat ge-
maakt. Voorzitter Johan Koehorst was naar 
een receptie geweest van een kampioen-

selftal in de buurt en kwam daarna even 
polshoogte nemen van de vorderingen. 
Samen met een aantal medebestuursleden 
stonden ze bewonderend te kijken naar de 
werkzaamheden.  Johan Koehorst vond het 
daarbij nodig om toch nog een aanwijzing 
te geven. En deze werd vervolgens prompt 
uitgevoerd. Hij kreeg een lading water en 
zand over zich heen en zijn kostuum moest 
naar de stomerij. Later kon hij er wel om 
lachen en zei: ‘Zand erover!’ 

Ook heeft de toenmalige terreincommissie 
veel werk verricht ten behoeve van de 
totstandkoming van het trainingsveld naast 
Ueffing. Behalve de nodige assistentie bij 
het ruwe grondwerk, werd er met man 
en macht geholpen aan onder andere 
de verlichting, leidingen, palen, lampen 
enzovoorts. 

Tenslotte werden wij met ons drieën 
toegevoegd aan de destijds mateloos 
populaire ‘Club van Tien’, oftewel een 
groep die zich bezighield met de organi-
satie van fancy fairs e.d. om op die ma-
nier zoveel mogelijk geld te genereren 
ten behoeve van allerlei goede doelen. 
Al met al een hele mooie tijd. Ik kijk 
er nog steeds met veel genoegen op 
terug en wanneer ik weer eens op het 
sportpark Den Elshof in Groenlo kom, 
kan ik nog steeds genieten van hetgeen 
wij destijds deden en met name van de 
vriendschap die ik daar ontmoet heb.”
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Eén van de omvangrijke projecten, zo niet 
het omvangrijkste tot stand gekomen pro-
ject in het bestaan van de sportvereniging 
Grol is zonder enige twijfel het kunstgras-
project van 2008. Een project dat zorgde 
voor twee vliegen in één klap. Enerzijds 
een meer dan ideale oplossing voor wat 
betreft het tekort aan trainings- en wed-
strijdvelden. En anderzijds ging een bij 
het bestuur en de leden langgekoesterde 
wens in vervulling: de noodzakelijke en 
daardoor grote onderhoudsbeurt van het 
hoofdveld werd eindelijk een feit.

In de rijke historie van Grol zijn er diverse ver-
nieuwingen en uitbreidingen en dus projecten 

KUNSTGRASPROJECT 2008

met betrekking tot het sportpark Den Elshof 
geïnitieerd en opgepakt. Maar het kunst-
grasproject in 2008 blijft voor de vereniging, 
vanuit alle invalshoeken gezien, het absolute 
hoogtepunt. Een uniek project dat in een re-
cordtijd werd uitgevoerd en dat ook nog eens 
met medewerking van een onvoorstelbaar 
grote groep van circa 170 (verenigings)vrijwil-
ligers. Een ervaring, die met slechts enkele 
woorden kan worden omschreven: Helemaal 
super en uniek in de historie van dé Grol!

Vanzelfsprekend is het kunstgrasproject 
tevens zeldzaam voor de sportvereniging 
Grol wegens het financiële aspect. Dit omdat 
er nooit eerder in de geschiedenis van de 

club zoveel geld in een project is geïnves-
teerd. Met het totaal aan kunstgras- en alle 
bijbehorende voorzieningen is een investering 
gemoeid van ruim één miljoen euro, te weten 
€ 1.044.000,00. En wanneer wij het over dit 
bedrag hebben, zijn daarin nog niet de kosten 
meegenomen van de kunstgras Marveld 
ArenA. Deze kosten zijn voornamelijk gefinan-
cierd door Marveld Recreatie. 

Ook is er in genoemd bedrag geen enkele 
financiële vergoeding verdisconteerd voor al 
die tientallen vrijwilligers en dus de duizenden 
door hen gemaakte uren in het belang van de 
club. Na aftrek van de van de Belastingdienst 
teruggevorderde bedragen en natuurlijk de 

ontvangen subsidie van de gemeente Oost 
Gelre, blijft er voor de sportvereniging Grol 
een netto investering over van € 397.000,00, 
afgerond vier ton!

Niet alleen daar waar het om het binnen-
halen van subsidies betreft, maar ook over 
andere in dit geval de vereniging aangaande 
zaken, heeft het Grolbestuur menig, overi-
gens gezond robbetje moeten vechten met 
eerst het gemeentebestuur van Groenlo en 
na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 
2005 het gemeentebestuur van Oost Gelre. 
Daarbij heeft een bestuursvertegenwoordi-
ging ontelbare malen oog in oog gestaan met 
diverse burgemeesters, wethouders en dan 
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voornamelijk wethouders met de portefeuil-
les welzijn, sport en financiën, raadsleden, 
vertegenwoordigers van allerlei politieke 
partijen en ambtenaren van diverse gemeen-
telijke vakafdelingen. De inspreekbeurt van 
Grolvoorzitter Theo Huijskes op 13 november 
2007 tijdens de in HRZ Reijrink in Lievelde 
gehouden raadsvergadering van de gemeente 
Oost Gelre vormde destijds mogelijk de be-
langrijkste opstap tot de totstandkoming van 
het kunstgrasproject in 2008. De behandeling 
van het desbetreffende agendapunt in die 
raadsvergadering kende vervolgens een ver-
loop dat er in de dagen daarna onder andere 
in de media stond:

GEMEENTERAAD OOST GELRE ZEGT JA TEGEN KUNSTGRAS BIJ DE S.V. GROL 

Met de vaststelling van de gemeentebegroting 2008 op dinsdag 13 november jl. heeft de raad 
van de gemeente Oost Gelre tegelijkertijd ja gezegd tegen de te bewerkstelligen kunstgras-
voorzieningen bij de voetbalvereniging s.v. Grol in Groenlo.
Tijdens de in HRZ Reijrink in Lievelde gehouden mammoetvergadering, waarmee ’s middags 
om 14.00 uur een begin werd gemaakt en die ’s nachts na twaalven door burgemeester Henk 
Heijman officieel werd afgesloten, toonden alle raadsfracties zich een voorstander van de 
aanleg van kunstgras op het sportpark Den Elshof.
Had de gemeenteraad van Oost Gelre op de begroting van 2007 reeds een bedrag van 100 
duizend euro op de begroting opgenomen, deze week werd daar met de vaststelling van de 
begroting van 2008 nog eens een bedrag van 380 duizend euro aan toegevoegd.
Voor het bestuur van de s.v. Grol derhalve voldoende krediet om het hoofdstuk kunstgras op 
het sportpark Den Elshof op een gedegen wijze aan te pakken.

EXTRA ALGEMENE 
LEDENVEREGADERING

Tijdens de op 31 maart 2008 vervolgens 
in het clubgebouw op het sportpark Den 
Elshof gehouden extra algemene ledenver-
gadering stemde 76,5% van de aanwezige 
leden voor kunstgras. Naar aanleiding van 
die bijzondere vergadering, waarbij er pas 
ruim na middernacht een stemming plaats-
vond, was een week later de volgende tekst 
in de in Groenlo alom bekende plaatselijke 
weekkrant Groenlose Gids te lezen.

S.V. GROL ZORGT VOOR EEN UNIEK PROJECT OP 
HET SPORTPARK DEN ELSHOF

Een ruime meerderheid van de leden van de sportvereniging Grol heeft zich achter het voor-
stel van het hoofdbestuur geschaard om op het sportpark Den Elshof in Groenlo nog deze 
zomer een uniek kunstgrasproject te verwezenlijken.
Tijdens een vorige week maandagavond gehouden extra algemene ledenvergadering werd 
na een hoofdelijke en tevens schriftelijke stemming bekend dat zich maar liefst 76,5% van de 
goed opgekomen leden kan vinden in de plannen van het bestuur.
Wanneer alles volgens planning verloopt, zal er op maandag 2 juni a.s., te weten de dag na 
het driedaagse Internationale Marveldtoernooi, een begin worden gemaakt met het project, 
dat wanneer alles meezit in de eerste helft van de maand augustus zal worden opgeleverd.
Dit betekent dat Grol over circa vier maanden zal beschikken over een tweetal kunstgrasvel-
den op respectievelijk het hoofdveld en veld 2, alsmede over een kunstgraspupillenveld, dat 
wordt aangelegd op het veld van Marveld Recreatie.

Over de enigszins turbulent verlopen en 
tevens gedenkwaardige extra ledenver-
gadering in het bestaan van de Groen-
lose voetbalclub werd in die dagen veel 
nagepraat. Gedenkwaardig omdat er een 
tweetal zwaarwegende, noem het maar 
ingrijpende zaken waren geagendeerd, die 
in meerdere opzichten de toekomst van de 
vereniging bepalen. Naast het voorstel om 
het sportpark Den Elshof grotendeels te 
voorzien van kunstgras, was dat het plan om 
te kiezen voor een stichtingsvorm, te weten 
de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. 
Grol. Door het Grolbestuur was het besluit 
genomen om een stichting op te richten, 
omdat lopende het kunstgrastraject al snel 
duidelijk werd dat het aan te bevelen was 
om, onder strikte voorwaarden en met 
toestemming van de Belastingdienst, een 
stichting op te richten waarin de gehele 
accommodatie aan de Oude Winterswijk-
seweg ondergebracht kon worden. Eén van 
de belangrijkste overwegingen hierbij was 
de mogelijkheid om btw te besparen op 
nieuwe investeringen en bovendien op de 
jaarlijkse exploitatiekosten.
De leden konden zich vinden in de ideeën 
van het bestuur en keurden de oprichtings-
akte, de gebruikersovereenkomst en de 
erfpachtovereenkomst goed. Ook kreeg 

Bestuurslid Stan Raben met de tekening van het kunstgrasproject.

het eerste stichtingsbestuur de zegen van 
de algemene ledenvergadering. Hierin 
hadden zeven personen zitting, te weten 
drie huidige bestuursleden van Grol en vier 
nieuwkomers. 
De samenstelling was als volgt: voorzitter: 
Stan Raben, secretaris: Hans van Halm, 
penningmeester: Ronald Brockötter en 
de leden: Theo Huijskes (bestuurszaken), 
Hans Luttikholt (bouwzaken), Willy Konnik 
(veldzaken) en Rob Stokkers (commerciële 
zaken). Hierbij dient aangetekend te worden 
dat wanneer de in het stichtingsbestuur 
opgenomen bestuursleden van Grol uittre-
den, zij in het stichtingsbestuur automatisch 
worden vervangen door hun opvolgers in 
het hoofdbestuur.

Wat na een zeer drukke en erg bewogen 
aanloopperiode kon worden geconcludeerd, 
is dat in ieder geval niet alleen de sportver-
eniging Grol, maar de gehele gemeenschap 
Groenlo en ook de gemeente Oost Gelre 
op zeer korte termijn werd uitgebreid, dan 
wel werd verrijkt met een topvoorziening 
op sportief gebied. Tevens een schitterend 
cadeau voor de sportvereniging Grol in het 
kader van haar 90-jarig bestaan. Dé club 
vierde op 18 september 2008 immers de 
negentigste verjaardag!
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MIDDENSTIP VAN HET HOOFDVELD VERWIJDERD

De finale van de negentiende editie van het 
internationale Marveldtoernooi 2008 was 
de laatste voetbalwedstrijd, die op het na-
tuurgras van het hoofdveld op het sportpark 
Den Elshof werd gespeeld.
Direct na de door Hertha BSC Berlin met 2-1 
gewonnen eindstrijd van PSV Eindhoven, 
waren het Grolvoorzitter Theo Huijskes en 
bestuurslid dienst algemeen beheer Stan 
Raben, die de schop ter hand namen om de 
middenstip uit te graven.

LEGENDARISCH HOOFDVELD VAN S.V. GROL IS NIET MEER ……….

Een in vele opzichten bijzonder moment en 
dit laatste vooral omdat er in het leven van 
de bijna 90-jarige s.v. Grol voor een groot 
gedeelte een einde komt aan het voetbal-
len op natuurgras. Zo werden bijvoorbeeld 
de thuiswedstrijden van Grol 1 reeds met 
ingang van het seizoen 2008-2009 op kunst-
gras gespeeld.

Het befaamde hoofdveld van Grol is niet 
meer. Het voetbalterrein, dat in de gehele 
Gelderse Achterhoek, zeker in de directe 
omgeving en in het bijzonder in Groenlo zelf 
grote bekendheid genoot, is er niet meer in 
zijn oorspronkelijke vorm.

 

Het natuurgrasveld had het in 2008 exact 60 
jaar lang volgehouden. Startte het bestuur 
van de sportvereniging Grol, destijds de 
RKVV Grol, direct na de Tweede Wereld-
oorlog de onderhandelingen met eigenaar 
Bernard van Uem (de vader van Caspar van 
Uem van Café-Speeltuin Grolzicht), om-
streeks 1947 ging het voor de aanleg van een 
voetbalveld benodigde weiland in eigendom 
over naar de Groenlose voetbalclub. 
Volgens welingelichte bronnen moest het 
Grolbestuur 8 duizend gulden neertellen, 
hetgeen destijds geen kinderachtig bedrag 
was. In de loop van 1948 was het voet-
balveld inclusief drainage gereed en kon 

er gevoetbald worden. Sedertdien heeft 
het veld continu dienst gedaan, is het vele 
malen geprepareerd, maar is gedurende de 
daarna volgende 6 decennia nooit helemaal 
op de kop gezet. Ondanks dat het menig-
maal onderwerp van gesprek/discussie is 
geweest, heeft het in deze periode geen en-
kel Grolbestuur aangedurfd om het veld in 
zijn geheel te laten omploegen en opnieuw 
te laten inzaaien. In 2008, en dat dus 60 jaar 
later was een en ander wel het geval en hoe 
……….

Op maandag 2 juni 2008 werd er een start 
gemaakt met de aanleg van kunstgras, 
hetgeen betekende dat er eerst onvoorstel-
baar veel grond afgegraven moest worden. 
Het waren de bedrijven Rouwmaat Groep 
en Hommelink uit Groenlo, die dit werk 
in opdracht van hoofdaannemer Ceelen 
Sport Constructies uit Zeewolde voor hun 
rekening namen. Bij de afgraving, die in die 
periode veel bekijks trok, kwam nog weer 
eens duidelijk aan het licht waar in vroegere 
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jaren zoal de sloten, greppels e.d. zich een 
weg baanden door het Grolse natuurland-
schap. Juist hier werd extra zwarte grond 
afgegraven om straks op bepaalde plekken 
verzakkingen van het kunstgras te voorko-
men.

 

DIT IS EEN MOOI STEL ……!!!

Na afloop van de door Nederland met 2-0 
gewonnen finale op het EK Voetbal 1988 in 
Duitsland, was het de bekende tv-commen-
tator Theo Reitsma, die het zegevierende 
Nederlands elftal betitelde als: ‘Dit is een 
mooi stel!’

Deze inmiddels al legendarische woorden 
waren op zaterdag 12 juli 2008 van toepas-
sing op het seniorenteam Grol 4, dat op het 
sportpark Den Elshof bijna voltallig aantrad 
om vrijwilligerswerkzaamheden te verrich-
ten ten behoeve van het kunstgrasproject. 
De gehele dag werd er onder gelukkig 
droge weersomstandigheden door tientallen 

leden keihard gewerkt, waardoor er flinke 
vorderingen werden gemaakt. Maar het 
moet gezegd worden: de aanwezigheid van 
een forse vertegenwoordiging van het vierde 
seniorenteam van Grol viel daarbij extra op. 
Zelfs spelers, die ’s morgens verhinderd 
waren, kwamen ’s middags alsnog om een 
handje te helpen.

 

Vlnr: Stan Raben, Matthijs Roorda, Michel Hoffman, Arréan Arink,
Tom Groot Kormelink, William Krabbenborg, Frank ter Bogt, Ronald Buesink, 
Mark van Uem, Erik Thuinte en Thijs Bleumink.
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SAMEN 344 JAAR …………!!!

Zaterdag 12 juli 2008 was het tevens D-DAY 
bij de sportvereniging Grol.
Onder auspiciën van de projectgroep 
kunstgras (Stan Raben, Theo Huijskes, 
Michel Hoffman en Rob Oude Luttikhuis) 
waren tientallen vrijwilligers gemobiliseerd 
om op het sportpark Den Elshof de handen 
uit de mouwen te steken. De opkomst was 
overweldigend en er werd veel en goed 
werk verricht. Niet alleen spelende en 
ondersteunende leden waren van de partij, 
ook bestuursleden, trainers, elftalbegelei-
ders en andere verenigingsfunctionarissen 
toonden zich bereid om de vrije zaterdag op 
te offeren voor de club. Chapeau!

Een opvallende aanwezige was Jorrit Split-
thoff uit Doetinchem. Zoals bekend, speelde 
Jorrit in het seizoen 2006-2007 in Grol 1 en 
kwam hij na een jaartje v.v. Doetinchem in 
het seizoen 2008-2009 weer bij Grol spelen. 
Verder konden we niet alleen hoofdtrai-
ner Henry Golstein, trainer/coach Sander 
van Beckhoven van Grol 2 en jeugdtrainer 
Arréan Arink van Grol A1 aan het werk 
zien, ook de in Winterswijk woonachtige 
keeperstrainer Piet Arets was ondanks zijn 
reeds respectabele leeftijd van 72 jaar de 
gehele dag present om stenen te sjouwen 
en andere klusjes op te knappen.

En natuurlijk is het na gedane arbeid goed 
rusten. Trots dat ze waren, werd de geza-
menlijke leeftijd van dat moment mee-
gedeeld aan iedereen die het maar wilde 
weten. En inderdaad bij controle bleek dat 
op 12 juli 2008 344 jaar te zijn!

 

Vlnr met de leeftijd van dat moment André Huurneman (52), Piet Arets (72), Hans van Halm (57), Laurens te Veluwe (49), 
Henry Golstein (58) en Hennie Schovers (56).

EERSTE KUNSTGRAS UITGEROLD 
OP DEN ELSHOF

Praktisch geheel overeenkomstig de eerste 
detailplanning werd er op dinsdag 15 juli 
2008 een begin gemaakt met het leggen van 
het eerste kunstgras op het sportpark Den 
Elshof. Was het oorspronkelijk de bedoeling 
om de Marveld ArenA als eerste te voorzien 
van een nieuwe mat, begonnen werd er 
met het hoofdveld. De belangstelling voor 
het leggen van het nieuwe product was de 
gehele dag erg groot. Zowel ’s morgens als 
’s middags kwamen vele Grolaanhangers en 
andere belangstellenden een kijkje nemen 
bij deze niet alledaagse klus. 

Onder hen de filmploeg van de eigen 
vereniging, bestaande uit Hemmie Oolthuis 
en Bennie klein Gunnewiek, alsmede de 
fotogroep, bestaande uit Marcel Houwer en 
Theo Huijskes.
De grote en zware rollen kunstgras werden 
over de breedte van het veld uitgerold. 
Zoals bekend het kunstgras Evolution Plus, 
het absolute topproduct van het type mono-
filament van Fieldturf Tarket. Het gras heeft 
maar liefst 130.000 filamenten per vier-
kante meter en heeft een poolhoogte van 
60 mm. Nadat het gras gelegd was en de 
nog ontbrekende lijnen erin waren gesne-
den, vond de invulling plaats met speciaal 
vuurgedroogd en afgezeefd instrooizand en 

vervolgens met speciaal afgewerkt rubber. 
De toplaag werd ingevuld met cryogeen 
rubber. Dit rubber heeft als voordeel dat het 
praktisch niet ruikt, blijft niet aan kleding 
en schoeisel hangen, drijft niet bij regen- of 
stortbuien en kent praktisch geen uitloop 
buiten het veld. Kortom, er werd gekozen 
voor alleen maar kwalitatief hoogstaande 
producten. Na het hoofdveld (wedstrijdaf-
meting: 104 x 68), kwam de Marveld ArenA 
(wedstrijdafmeting: 50 x 32) aan de beurt en 
daarna veld 1 -voorheen veld 2- (wedstrijdaf-
meting: 100 x 64).
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KUNSTGRAS BETEKENT HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK

Met een stijlvolle openingsceremonie 
werd op donderdagavond 18 september 
2008 tijdens de viering van de negentigste 
verjaardag van de sportvereniging Grol het 
nieuwe kunstgrasproject op het sportpark 
Den Elshof officieel in gebruik genomen.

De openingshandeling werd verricht door 
een prominent lid van de Groenlose voetbal-
club, te weten de heer Jan Gunnewijk, die 
voor deze bijzondere gelegenheid mede-
werking kreeg van jeugdlid: Wout Walterbos 
(9 jaar). De op dat moment 82-jarige Jan 
Gunnewijk van het gelijknamige bedrijf uit 
de Beltrumsestraat was in augustus 2008 
maar liefst 70 jaar lid van Grol. Na in 1938 lid 
te zijn geworden, maakte Gunnewijk in 1942 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn debuut 
in de hoofdmacht van Grol om daarin maar 
liefst 17 jaar achtereen als verdediger te 

opereren. Wout Walterbos vierde op de 
oprichtingsdag van Grol zijn negende ver-
jaardag en mocht daarom aan de zijde van 
Gunnewijk de grote foto van het oude na-
tuurgras op het hoofdveld van het sportpark 
Den Elshof aan flarden schieten.

De opening van de drie nieuwe kunstgras-
velden aan de Oude Winterswijkseweg 
betekende het begin van een nieuw tijdperk 
voor de sportvereniging Grol. Dit was ook 
de strekking van de toespraak van wethou-
der Henk Gerrits van de gemeente Oost 
Gelre. Portefeuillehouder sport Gerrits deed 
daarbij nog eens haarfijn uit te doeken 
waarom er in de situatie van Grol is gekozen 
voor kunstgras. “Als gevolg van achterstallig 
onderhoud aan met name het hoofdveld, 
het feit dat de vereniging nog steeds in le-
denaantal groeit en het gegeven dat er hier 

ruimtelijk gezien geen uitbreidingsmogelijk-
heden meer zijn, heeft het gemeentebestuur 
doen besluiten om subsidie beschikbaar te 
stellen voor deze voor de gehele gemeente 
Oost Gelre fraaie voorziening.”
Gerrits roemde daarbij de goede samen-
werking met Grol en had met name veel 
waardering voor de gedegen aanpak, die 
niet alleen de bestuurders maar ook de vrij-
willigers van de club in de afgelopen jaren 
en zeker in de afgelopen maanden aan de 
dag hadden gelegd.
Grolvoorzitter Theo Huijskes benadrukte in 
zijn toespraak de voordelen die de gemeen-
te Oost Gelre heeft bij de omstandigheid 
dat de s.v. Grol zelf eigenaar is van het 
sportpark.
“Van meet af aan hebben wij zelf gefun-
geerd als opdrachtgever, begeleider, zeg 
maar gerust als de grote regisseur van het 
totale project. De gemeente Oost Gelre 
hebben wij daarbij tegelijkertijd op alle mo-
gelijke terreinen ontlast. Het grote voordeel 
hiervan is dat de belangstelling, de betrok-
kenheid en de saamhorigheid voor en bij het 
project van de zijde van de leden, spon-
soren en anderen immense vormen heeft 
aangenomen. Want wat hier in de afgelopen 
maanden allemaal dankzij de medewerking, 
de hulp en de inzet van al die vrijwilligers 
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is gebeurd, is met geen pen te beschrijven. 
Echt fantastisch!”
Een supertrotse Huijskes vertelde dat er 
in totaal circa 170 verenigingsvrijwilligers 
hebben meegeholpen aan deze ingrijpende 
verbouwing van het sportpark.
“En voor al die enthousiastelingen gaan wij 
op zaterdag 25 oktober 2008 nog een extra 
feestje organiseren. Want zonder hen was 
dit allemaal niet mogelijk geweest.”

De openingsceremonie met omroepster Kim 
Baack in een centrale rol stond verder in 
het teken van de jeugd. Zo werden er door 
leden van de D-jeugd, gepaard gaande met 
passende lichteffecten en onder de tonen 
van volumerijke muziek, blauw-witte ballon-
nen opgelaten.
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De na dit alles volgende voetbalwedstrijd 
(2 x 25 minuten) tussen Grol 1 - Oud Grol 
1, die onder leiding stond van de bekende 
scheidsrechter Roelof Luinge, werd door het 
vlaggenschip van Grol ternauwernood met 
2-0 gewonnen. De door Christian Pillen en 

Michel Kamphuis gescoorde doelpunten 
vielen pas in de tweede helft. Oud Grol 1 
met onder meer trainer/coach Gerard Bos 
in de nieuwe dug-out, Pascal ten Brincke 
als assistent-scheidsrechter, zijn vader Toon 
ten Brincke als elftalbegeleider en Henny 

Heinsman als verzorger, liet het opgekomen 
publiek nog eens zien dat men het voetbal 
nog lang niet was verleerd. Er werd met veel 
enthousiasme en vooral bezieling gespeeld.

Na afloop vond er in het Sportcafé een 
drukbezocht en erg gezellig samenzijn 
plaats, dat tot in de kleine uurtjes duurde en 
waarbij men niet alleen het gehele kunst-
grasproject nog eens de revue liet passeren, 
maar waarbij ook vele mooie herinneringen 
werden opgehaald.

GESLAAGDE AFSLUITING 
KUNSTGRASPROJECT 
MET GEZELLIG SAMENZIJN

Het kunstgrasproject 2008 van de sportver-
eniging Grol op het sportpark Den Elshof 
werd op zaterdag 25 oktober 2008 afge-
sloten met een gezellig samenzijn voor alle 
vrijwilligers. In de serre van het Sportcafé 
van het sportcomplex aan de Oude Win-
terswijkseweg hadden zich circa honderd 
vrijwilligers verzameld om onder het genot 
van een hapje en een sapje gezellig na te 
praten over het verloop van het succesvolle 
project. In totaal hebben circa 170 vrijwilli-
gers meegeholpen aan de totstandkoming 
van het gehele project. Dit inclusief de altijd 
actieve vrijwilligers(woensdag)groep, die 
destijds uit ruim twintig leden bestond.
 
Zoals bekend stond het totale project onder 
leiding van de projectgroep kunstgras, 
bestaande uit Stan Raben, Theo Huijskes, 
Michel Hoffman en Rob Oude Luttikhuis.
Voor de aansturing van al die vrijwilli-

gers heeft deze projectgroep deskundige 
ondersteuning ondervonden van een viertal 
vrijwilligerscoördinatoren, te weten: Willy 
Everink, Peter Harbers, Hans Luttikholt en 
Willy Konnik.

Tijdens het gezellig samenzijn, waarmee 
’s middags om 17.00 uur een begin werd 
gemaakt, werd nog het woord gevoerd door 
Rob Oude Luttikhuis, projectleider Ceelen 
Sport Constructies Zeewolde, Stan Raben, 
bestuurlijk projectleider, en Theo Huijskes, 
voorzitter van de sportvereniging Grol.
Daarbij werd door Stan Raben aan vrijwilli-
ger Jeroen Haarlink een certificaat over-
handigd, dat goed was voor één jaar gratis 
lidmaatschap van de S.V. Grol.
Tijdens het samenzijn werd het inwendige 
van de mens natuurlijk niet vergeten. Tom 
Rooks, uitbater van Brouwerij De Klok in De 
Lange Gang, had namelijk een uitgebreid 
stamppotbuffet samengesteld, bestaande 
uit drie soorten stamppot. De gehele orga-
nisatie van deze succesvolle middag/avond 
en tevens afsluiting was financieel mogelijk 
gemaakt dankzij de bijdragen van onder 
meer de V.S.V.G. (Vrienden van de sportver-
eniging Grol), de Supportersclub S.V. Grol, 
Grolsch Bierbrouwerij en de medewerking 
van de firma Rob en Caron, Henk en Anne-
lies Porskamp.

Met heel veel plezier en voldoening, maar 
vooral met trotse gevoelens kijkt de s.v. Grol 
nog steeds terug op het Kunstgrasproject 
2008 en dan met name op de voorberei-
ding, invulling en uitvoering daarvan op het 
sportpark Den Elshof in Groenlo.
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Oud Grol 1 met staand vlnr Arréan Arink, Paul Overkemping, Sjaak Jansen, Michel Hoffman, Frank Luttikholt, Edwin Bosman, Roy Wolberink, Sander Wiggers en Theo Hulshof 
en gehurkt vlnr Jos Tuinte, Axel Kuska, Bata Nijland, Vincent Wicherink, Tom Groot Kormelink, Jan-Marc Bosman en Laurens te Veluwe.
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OPENING LOODS/WERKPLAATS

De in 2010 gereedgekomen en vervolgens 
officieel geopende loods annex werkplaats 
is nog een voortvloeisel uit het in 2008 
gerealiseerde kunstgrasproject, beter gezegd 
deze noodzakelijke voorziening maakte nog 
onderdeel uit van het kunstgrasproject 2008. 
En zeker omdat hiervoor bij de gemeente 
Oost Gelre nog een subsidiebedrag open 
stond van € 25.000,00, kon de bouw 
hiervan bewerkstelligd worden. Bovendien 
kwam er als gevolg van de nieuwbouw van 
een loods en een werkplaats elders op het 
sportpark bruikbare ruimte vrij voor onder 
andere het opbergen van wedstrijd- en 
trainingsballen, alsmede wedstrijd- en 
trainingskleding. Naast de inzet van tal van 
vrijwilligers, onder wie ook deze keer weer 
de woensdaggroep, alsmede opgetrommel-
de vakmensen onder de leden, werd deze 
nieuwbouw uitgevoerd door hoofdaanne-
mer Bouwbedrijf Gerry Klein Gunnewiek uit 
Groenlo, bijgestaan door Staalconstructie-
bouw Eeftink & Rensing uit Lichtenvoorde 
en Loonbedrijf Hommelink uit Groenlo.

En ook in dit geval werd de afronding van 
deze nieuwbouw afgesloten met een gezel-
lig samenzijn. Een bijeenkomst die tevens 
in het teken stond van het inmetselen van 
een gedenkwaardige steen. Deze klus werd 
geklaard door Grolvoorzitter Theo Huijskes 
in samenwerking met Willy Everink, de 
voorman van de vrijwilligers(woensdag)
groep.

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING 
VOOR LONGA ’30 EN S.V. GROL
De vaststelling door de gemeenteraad van 
Oost Gelre van de door het college van 
burgemeester en wethouders voorgestelde 
programmabegroting 2013 werd eind 2012 
met tevredenheid ontvangen door bestuur 
en leden van de beide grootste voetbalclubs 
in deze gemeente, te weten Longa ’30 in 
Lichtenvoorde en Grol in Groenlo.
Dankzij dat besluit kon de Lichtenvoordse 
voetbalclub de al geruime tijd bestaande 
plannen om het hoofdveld aan de Raadhuis-
straat te voorzien van kunstgras verder uit-
werken en kon de Groenlose voetbalclub op 
het sportpark Den Elshof de reeds ingezette 
renovatie van de kleedkamers voortzetten 
en deze voorziening tevens met een tweetal 
nieuwe kleedlokalen gaan uitbreiden.  

Hierbij dient wel de kanttekening te worden 
gemaakt, dat de Groenlose voetbalvereni-
ging van gemeentewege weliswaar een 
bedrag van € 175.000,00 tegemoet kon 
zien om de totale kleedaccommodatie wat 
omvang en kwaliteit betreft op orde te 
kunnen brengen. Maar daar staat tegenover 
dat de gemeente de jaarlijkse onderhouds-
subsidie van € 8.500,00, benodigd voor het 
onderhoud van de opstallen, met ingang van 
1 januari 2013 heeft stopgezet.

Tijdens de algemene beschouwingen met 
het oog op de gemeentebegroting was het 
destijds alleen de fractie van het CDA, die 
mede met het oog op de gevolgen van de 
bevolkingskrimp een aantal vraagtekens 
plaatste bij de beschikbaarstelling van een 
krediet aan beide voetbalclubs.
“Niet alleen de kleine kernen, maar ook de 
grote plaatsen krijgen met krimp te maken. 
Van belang is het dat diverse clubs de hand-
schoen oppakken om aan deze problema-
tiek gezamenlijk een mouw te passen. We 
moeten naar een Coöperatie Oost Gelre, die 
hierbij kan ondersteunen, informeren, sti-
muleren en faciliteren. Dus is in de aanloop 
naar de totstandkoming van een dergelijke 
organisatie een nieuw aan te leggen kunst-
grasveld nog wel nodig of kunnen teams 
ook bijvoorbeeld in Lievelde en Vragender 
gaan trainen en wedstrijden gaan spelen? 
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Waarom wordt er niet eerst gekeken op 
welke wijze de aanwezige accommodaties 
en voorzieningen en dat over en weer beter 
kunnen worden benut? Waarom zou een 
eventuele ‘overloop’ vanuit de grote naar 
de kleinere clubs niet bespreekbaar kunnen 
zijn? De voorgestelde investeringen zijn 
onvoldoende gemotiveerd, of zijn dit soms 
nog cadeautjes uit de verkiezingstijd”, aldus 
eind 2012 de op dit terrein beide woordvoer-
ders namens het CDA als oppositiepartij: 
Theo Donderwinkel en Jos Hoenderboom.  
Paul Wentink, wethouder van onder andere 
sportzaken, pareerde de opmerkingen van 
het CDA met de woorden dat de nood voor 
beide clubs bijzonder hoog is en dat de ge-
meente reeds jaren met de clubs in gesprek 
is om deze voorzieningen voor elkaar te 
krijgen.

De voorzitters van Longa ’30 en Grol rea-
geerden opgelucht, maar ook ingetogen.
Voorzitter Marcel Eekelder van Longa ’30 
reageerde blij: “Vooropgesteld, dit is voor 
Longa ’30 en het voetbal in Lichtenvoorde 
een stap in de goede richting, waar wij 
natuurlijk content mee zijn. Neemt niet weg, 
dat wij er nog lang niet zijn en derhalve nog 
een lange weg hebben te gaan. Desalniette-
min is dit wel een steuntje in de rug om met 
ons allen de schouders eronder te zetten. 
Wij hebben nog andere subsidiekanalen 
aangeboord en verwachten natuurlijk ook 
de nodige medewerking van onze leden.”

Voorzitter Hans Scheinck van de sport-
vereniging Grol: “Dit is het resultaat van 
een jaren geleden reeds ingezet traject 
en bovendien een resultaat, dat in nauwe 
samenwerking met ons en dus met elkaars 
goedvinden tot stand is gekomen. Na de 
afgeronde renovatie van de kleedkamers 3 
tot en met 9 op het sportpark Den Elshof, 
wordt er nu ook zo spoedig mogelijk een 
start gemaakt met de renovatie en uitbrei-
ding van de kleedkamers 1 en 2 onder de 
tribune. En daarnaast worden de plannen 
voor de nieuwbouw van een tweetal extra 
kleedkamers weer uit de kast gehaald om 
te worden uitgevoerd. Maar vergeet niet 
dat er andermaal weer veel eigen inbreng, 
bestaande uit niet alleen financiële eigen 

inbreng maar ook vrijwilligerswerk van de 
leden, nodig zal zijn om het een en ander te 
kunnen verwezenlijken!”
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NIEUWE ENTREE,
TWEE NIEUWE KLEEDKAMERS 
EN NOG VEEL MEER
Een grote wens, te weten de in de eerste 
maanden van 2013 plaatsgevonden hebben-
de totale renovatie van de kleedkamers on-
der de overdekte tribune op het sportpark 
Den Elshof is nog maar net achter de rug, of 
de sportvereniging Grol in Groenlo heeft al 
weer een nieuw project opgepakt. Zo is er 
direct na de afsluiting van het Internationaal 
Marveldtoernooi 2013 een start gemaakt 
met de bouw van onder andere een nieuwe 
entree tot het sportpark Den Elshof, twee 
nieuwe kleedkamers en enkele nieuw aan te 
bouwen voorzieningen.
Volgens Peter Harbers, bestuurslid s.v. Grol 
en daarnaast voorzitter van de Stichting Ex-
ploitatie Accommodatie s.v. Grol (SEAG), zal 
de cascobouw vóór de start van de bouw-
vakvakantie zijn afgerond door Bouwbedrijf 
De Driehoek uit Groenlo, waarna de vrijwilli-
gers(onderhouds)groep voor de verdere 
afwerking en inrichting zal gaan zorgen.
“SEAG-bestuurslid Dennis Dibbets heeft de 
bouwtekeningen gemaakt en zal als project-
leider ook de gehele bouw begeleiden. Het 
komt erop neer, dat er in het verlengde van 
de medische verzorgingsruimte een tweetal 
nieuwe kleedkamers bijkomen. Deze kleed-
kamers zijn vanaf het sportpark te bereiken 
via een gang met aan het eind een invali-
dentoilet. Daarnaast komt er een speciale, 
royale opbergruimte voor alle sportkleding, 
een ruimte voor het verenigingsarchief, een 

inpandige brede kassa met minimaal twee 
loketten, alsmede een inpandige koffiecor-
ner, te gebruiken door de firma Porskamp 
van het Sportcafé.“ Belangrijke bouwpartner 
in deze is de vrijwilligersgroep van Grol, die 
na het plotselinge overlijden van voorman 
Willy Everink wordt aangevoerd door Cor 
Migchielsen en Tonnie Theissen. 

“Natuurlijk is De Driehoek de hoofdaanne-
mer in deze”, vertelt Peter Harbers destijds . 
“Maar er zullen zoveel mogelijk aannemers, 
tevens sponsoren van de club, bij de bouw 
worden betrokken.” Hoe verhoudt zich de 
nieuwbouw verder tot het huidige clubge-
bouw annex het Sportcafé? Peter Harbers: 
“De bedoeling, maar nog niet definitief, is 
het plan om een totale overkapping aan te 
brengen, zodat er één geheel ontstaat, dat 
niet alleen zorgt voor een welkome entree 
tot het sportpark Den Elshof, maar tevens 
de uitstraling van hetzelfde sportpark Den 
Elshof, gezien vanaf de Oude Winterswijk-
seweg en vervolgens het parkeerterrein ten 
goede komt. Het moet een fraai totaalplaat-
je gaan worden.”

Na het gereedkomen van de nieuwe 
entree, nieuwe kleedkamers en overige 
ruimten in 2014, heeft in 2015 de gehele 
rijwielstalling een metamorfose ondergaan. 
Tegelijkertijd kreeg de sporthal Den Elshof 
door toedoen van de gemeente Oost Gelre 
een facelift met betrekking tot de buiten-
kant van de hal.
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VRIJWILLIGERS(WOENSDAG)GROEP
Reeds vele jaren vormen zij het vrijwilli-
gershart van de sportvereniging Grol in 
Groenlo. Wat in eerste instantie werd 
aangemerkt als de woensdagmiddaggroep, 
later werd omgezet in de woensdaggroep, 
heet tegenwoordig de vrijwillige onder-
houdsgroep. 

Met in totaal gemiddeld 20 tot 30 leden ver-
tegenwoordigen zij een groot gedeelte van 
het grote vrijwilligersleger van de Groenlose 
voetbalclub. Vrijwilligers, waarop je niet één 
middag, niet één dag, maar als het nodig 
is op meerdere dagen in de week en zeker 
bij bepaalde projecten, alsmede  bijzondere 
activiteiten een beroep kunt doen. Alle-
maal leden die nooit te beroerd zijn om de 
handen uit de mouwen te steken. Leden, 
beter gezegd echte Grolaanhangers met 
een gekleurd voetbalhart, in dit geval met 
de tinten blauw en wit. Geen eendagsvlieg 
maar een structureel, tegelijkertijd vakkun-
dig en bovenal betrouwbaar onderdeel van 
het voetbalbedrijf Grol, dat gehuisvest is op 
het sportpark Den Elshof aan de Oude Win-
terswijkseweg in Groenlo. Een enthousiaste 
en hardwerkende groep vrijwilligers, tevens 
voetbalsupporters in hart en nieren, die 
niet alleen bij alle overige geledingen van 
de vereniging veel waardering en respect 
geniet, maar ook daarbuiten. Zo ook bij de 
lokale overheid, die in het jaar 2005, nota 
bene in het eerste jaar van de herindelings-
gemeente Oost Gelre, de gemeentelijke 
vrijwilligersonderscheiding toekende aan het 
gezelschap, dat alleen bestaat uit vutters en 
gepensioneerden. Allemaal mensen met een 
grote liefde voor de voetbalclub Grol en die 
het om die reden als een grote eer beschou-
wen dat zij onderdeel mogen uitmaken van 
de groep. 

HOE IS HET EIGENLIJK ALLEMAAL 
BEGONNEN?

Het was Grolvoorzitter Theo Huijskes, 
die in het seizoen 1998-1999 namens het 
bestuur het initiatief nam om een structurele 
onderhoudsgroep in het leven te roepen. 
Raadplegende de vergaderverslagen in het 
verenigingsarchief, blijkt dat hij op 23 sep-

tember 1998 met de daarvoor uitgenodigde 
vrijwilligers aan tafel zat.
Ondanks dat de medewerking er direct was, 
is ook bekend dat het initiatief van Huijskes 
destijds ook weer niet bij iedereen in goede 
aarde viel. Naast de sedert mensenheugenis 
bestaande terreincommissie met daarin 
in het verleden grote coryfeeën als Teun 
Knuever, Bernard Wildenborg, Herman 
Olijslager, Gerrit Lindner en tegenwoordig 
Tonny Hartman, die zich binnen de s.v. 
Grol had verzekerd van een geheel eigen 
plekje, kende Grol in die tijd ook al geruime 
tijd een groepje leden, dat op de woens-

dagmiddag op het sportpark Den Elshof 
allerlei karweitjes voor de club verrichtte. In 
eerste instantie werd dit groepje gevormd 
door Henk ten Barge, Jan ter Bogt en Aloys 
Wolterink en in een later stadium kwamen 
daar Bennie Penterman, Henk Stokkers en 
Theo Nales bij. 
En juist deze leden trokken direct bij de 
Grolvoorzitter aan de bel met de vraag waar 
hij mee bezig was. Het gevolg was dat nog 
geen week later (op 29 september 1998) 
onder leiding van Huijskes een gezamenlijk 
onderhoud plaatsvond, waarvoor niet alleen 
de bestaande groep, maar ook de nieuwko-

mers waren uitgenodigd. Het werd een bij-
zonder vruchtbaar overleg, want de heden 
ten dage voor de vereniging niet meer weg 
te denken vrijwillige onderhoudsgroep was 
aan het eind van die bespreking een feit. De 
bezegeling geschiedde nog dezelfde avond, 
met, hoe kan het anders, het drinken van 
een lekker potje bier.
In 2008, het jaar waarin Grol haar 90-jarig 
bestaan vierde, bestond de onderhouds-
groep in die nieuwe samenstelling dus 10 
jaar en in 2018 bij het 100-jarig bestaan van 
de club mag en zal het 20-jarig jubileum 
worden opgetekend.
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goed. Los van het gegeven dat wij natuurlijk 
zelf wel zien welke werkzaamheden er op 
het sportpark moeten gebeuren, staan wij 
ook altijd open voor de wensen, oftewel de 
verzoeken van bijvoorbeeld het bestuur, de 
terreincommissie en anderen. Ons devies is 
dan: Zet het maar even op een stuk papier 
en wij zorgen er vervolgens wel voor dat het 
allemaal in orde komt. Een goede samen-
werking is toch de belangrijkste voorwaarde 
voor een goed functionerende vereniging. 
En in dat opzicht heeft Grol de zaakjes goed 
voor elkaar.”    

Zes Willies van de vrijwilligers(woensdag)groep met vlnr Willie Porskamp, Willie 
Scharenborg,  Willie Konnik, Willie Oostendorp, Willie Deunk en Willie Everink.

LEIDER EN VOORMAN

Leider, voorman of in voetbaltermen aan-
voerder van de groep was van meet af aan 
Willy Everink, voorheen bouwvakker van 
beroep. De op Oudejaarsdag 2013 overleden 
Willy Everink heeft deze functie 15 jaar lang 
vervuld. Enkele maanden vóór zijn plotselin-
ge dood vertrouwde hij de hoofdredacteur 
van dit jubileumdocument nog de volgende 
bespiegelingen toe.

“Trots ben ik op het plichtsgetrouwe 
karakter dat er in deze groep schuilt en 
daarnaast op de fantastische samenwerking 
en de goede sfeer. Ik heb zelf in de bouw 
als uitvoerder mogen werken en heb daarbij 
te doen gehad met groepen van zo’n 30 
metselaars. Dus ik weet waar ik het over 
heb. Het gaat hier weliswaar om vrijwilli-
gerswerk, maar het aspect vrijblijvendheid 
is totaal niet aan de orde. Zo is iedereen 
vanzelfsprekend van harte welkom, maar 
er moet dan niet worden gezegd dat men 
slechts een halve dag of enkele uurtjes 
beschikbaar is. Bovendien is het een 
voorwaarde dat een nieuwe kracht die zich 
aanmeldt, in ieder geval lid is van Grol en 
dus ook enigszins mee kan praten over het 
verenigingsgevoel. Betrokkenheid is immers 
erg belangrijk. Ik heb het altijd als een 
groot voorrecht gezien dat men mij destijds 
heeft benaderd om deze voor de vereniging 
belangrijke kar te trekken. Natuurlijk gaat 
het niet om mij alleen. Want wat wil ik 

beginnen wanneer ik niet de beschikking 
heb over zoveel goedwillende technische en 
andere vaklui. Of het nu om een timmerman 
gaat of een metselaar, een elektromonteur 
of een bankwerker, een schilder of een 
loodgieter, een tuinman of een lasser, alle 
disciplines zijn in mindere of meerdere mate 
in deze groep vertegenwoordigd. Daarnaast 
is de samenwerking met het bestuur en 
de overige geledingen binnen de club erg 

SAANHORIGHEID EN 
GEZELLIGHEID

Degene die ook van meet af aan bij de 
vrijwillige onderhoudsgroep betrokken is 
geweest, is Henk Porskamp. Eigenlijk niet 
zo verwonderlijk, want de echtgenoot van 
Annelies en de vader van Rob en Kees 
Porskamp is bijna dagelijks werkzaam op 
het sportpark Den Elshof. Henk Porskamp 
noemt saamhorigheid en gezelligheid de 
twee belangrijkste kenmerken van de vrij-
willige onderhoudsgroep bij Grol.

LEDEN VAN DE VRIJWILLIGERS 
(WOENSDAG)GROEP DIE 
INMIDDELS ZIJN OVERLEDEN

Henk ten Barge Overleden in 2009
Jan Blanckenborg Overleden in 2004
Jan ter Bogt Overleden in 2017
Bennie te Brinke       Overleden in 2018
Willy Everink Overleden in 2013
Antoon Frank Overleden in 2013
Frans ten Have Overleden in 2013
Tonny Hoffman Overleden in 2017
Frans Koenders Overleden in 2003
Theo Mentink Overleden in 2011
Theo Nales Overleden in 2006
Bertus Oostendorp Overleden in 2017
Bennie Penterman Overleden in 2013 
Willie Scharenborg Overleden in 2017
Henk Stokkers  Overleden in 2000
Aloys Wolterink Overleden in 2007
Theo Zieverink Overleden in 2003
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“Het gegeven dat het een echte eenheid 
is, zegt in dat verband genoeg. Er is geen 
sprake van groepjesvorming en dat is tege-
lijkertijd de kracht van de groep. Iedereen 
doet wat hij moet doen, waarbij natuurlijk 
terdege rekening wordt gehouden met 
de capaciteiten van een ieder. Je hoort 
praktisch nooit commentaar. De acceptatie 
over en weer is bijzonder groot. Bovendien 
nemen een aantal leden hun verantwoor-
delijkheid zo serieus, dat zij op meerdere 
dagen in de week aanwezig zijn. Daarvan 
zijn genoeg voorbeelden te noemen, zoals 

het repareren van de velden, het vangen 
van mollen, het opruimen van bladeren, 
het trekken van lijnen, het doen van klusjes 
in de loods annex werkplaats en ga zo 
maar door.”

Naast de inzet voor de eigen club wordt 
er door de leden van de groep vanzelf-
sprekend erg veel waarde gehecht aan het 
sociale contact, waarbij zoals reeds gezegd 
de gezelligheid hoog in het vaandel staat. 
Een voorbeeld van dit laatste is het jaarlijk-
se middagje uit!



84

BUITEN- EN GEBOUWENBEHEER BIJ S.V. GROL 
BIJ COR, TONNIE EN ANDRÉ IN GOEDE HANDEN
Na het overlijden (eind 2013) van 
voormaan Willy Everink, was het in 
eerste instantie Cor Migchielsen, die 
de leiding van de vrijwilligers(woens-
dag)groep voor zijn rekening nam. Dit 
leidde al vrij snel tot een kleine interne 
organisatie. Cor werd hoofdcoördina-
tor en tevens verantwoordelijk voor 
het buitenbeheer en de leiding van 
het gebouwenbeheer kwam bij Tonnie 
Theissen en André Bomers te liggen. 

“De woensdag is niet alleen voor ons, 
maar voor deze gehele vrijwilligersgroep 
heilig”, laten Cor, Tonnie en André in koor 
weten. “De kracht van dit gezelschap is 
dat de gezelligheid en saamhorigheid te 
allen tijde hoogtij viert”, vertelt André, 
die op de woensdag in eerste instantie 
de technisch verantwoordelijke man is 
voor alles op het sportpark Den Elshof dat 
met water, gas en licht heeft te maken. 
“Maar met evenveel plezier ga ik harken 
of schoffelen wanneer er op mijn terrein 
geen werk verricht hoeft te worden.” Cor 
geeft aan dat de goede sfeer binnen de 
vrijwilligersgroep ook heeft te maken met 
het feit dat wanneer er iets speelt dat 
bepaalde personen niet zint, dat dezelfde 
dag nog uitgesproken en opgelost wordt. 
We komen met ons allen iedere woens-
dagmorgen met goede zin naar het sport-
park en gaan in de namiddag ook met 
goede zin weer naar huis.” Tonnie zegt dat 
hij zich geen betere invulling van de vrije 
tijd kan indenken. Ik doe het vrijwilligers-
werk hier met verschrikkelijk veel plezier. 
Daarnaast kent iedereen binnen de groep 
zijn plaats, beter gezegd iedereen heeft zo 
zijn eigen stekkie gevonden.” Is Cor sedert 
2003 lid van de vrijwilligersgroep, Tonnie 
en André zijn dat sedert 2010.  

Cor Migchielsen is al lid van Grol sedert 
1 augustus 1955 en derhalve ten tijde 
van het 100-jarig jubileumfeest in 2018 
maar liefst 63 jaar. “Uiteraard als aktief 
speler begonnen in de jeugd en vervol-

gens bij de senioren in met name Grol 3 
en 4 gespeeld, waarbij ik één keer mijn 
voetbalkunsten mocht vertonen in Grol 1. 
Daarnaast is hij jaren achtereen jeugdtrai-
ner en leider geweest bij tal van jeugdse-
lecties. Tussen de bedrijven door ook nog 
een aantal jaren als jeugdtrainer gefunc-
tioneerd bij Ruurlo en Erix Livelde, maar 
daarbij altijd lid van Grol en supporter 
van Grol 1 gebleven, alsmede een trouwe 
liefhebber en dus bezoeker van het jeugd-
voetbal op het sportpark Den Elshof.

Tonnie Theissen, geboren in Vragender, 
heeft tot zijn 29e levensjaar bij KSV ge-
speeld en dat met name in het eerste. Na 
zijn verhuizing naar Groenlo, heeft hij ook 

nog 2½ jaar in Grol 1 geacteerd, waarmee 
hij in 1979 onder leiding van trainer Harry 
Notten kampioen werd. “Grol heb ik leren 
kennen als een gezellige, goed georga-
niseerde vereniging. De clubsfeer en de 
alom aanwezige gemoedelijkheid spreken 
mij erg aan.”

André Bomers heeft bij Grol in de jeugd 
gespeeld om vervolgens een aantal jaren 
voor Erix Lievelde te voetballen en dat in 
Erix A, alsmede bij de senioren in Erix 1 
en 2. “De laatste tientallen jaren heb ik 
bij Grol verschillende functies gehad en 
dat van leider tot grensrechter bij onder 
andere Grol 2 tot lid in het hoofdbestuur 
met de portefeuille terreinen en opstallen 

gedurende een periode van zes jaar. Van 
alles wat ik voor de club heb gedaan, heb 
ik nooit één moment spijt gehad.Het geeft 
een voldaan gevoel wat wij door de jaren 
heen met elkaar bereikt hebben.”

Refererende aan dit laatste noemen de 
vrijwilligers Cor, Tonnie en André een 
aantal projecten op, waar ze met heel 
veel plezier aan terugdenken, te weten 
het kunstgrasproject, de renovatie van de 
kleedkamers 3 tot en met 9 en met name 
het kleekamerproject onder de tribune. 
“Wat dit laatste project betreft, hebben 
wij alles en dat tot in de kleinse details 
zelf voorbereid en tot uitvoering gebracht. 
Een absoluut hoogtepunt!”  
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DRIEMANSCHAP WILLY EVERINK, 
BENNIE PENTERMAN EN ANTOON FRANK
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WILLY EVERINK: 
SUPPORTER, VRIJWILLIGER EN VOORMAN BIJ 
DE SPORTVERENIGING GROL
Na een kort ziekbed overlijdt Willy Eve-
rink op 31 december 2013 (Oudejaarsdag) 
in zijn eigen woning aan de Mozartstraat 
en dat op de leeftijd van 73 jaar. 
Tijdens de op zondag 5 januari 2014 
gehouden Nieuwjaarsreceptie van de 
s.v. Grol wordt er met onder andere een 
minuut stilte aandacht besteed aan zijn 
overlijden. Willy Everink stond in Groen-
lo bekend als een geliefd gemeenschaps-
mens. Een en ander in het bijzonder bij 
de sportvereniging Grol, waar hij niet 
alleen als een trouw lid en een rasechte 
supporter van Grol 1 te boek stond, maar 
ook als een vooraanstaand vrijwilliger.

Om die reden werd hij door het Grolbestuur 
bij besluit van 27 december 2013 benoemd 
tot ‘Lid van verdienste’ van zijn zo geliefde 
club. De oorkonde en de bloemen voor 
echtgenote Tonny werden hem enkele 
dagen vóór zijn overlijden thuis overhandigd 
door een delegatie van het Grolbestuur 
onder aanvoering van voorzitter Hans 
Scheinck. 

Willy Everink, vader van de dochters Ellen, 
Carry en Nancy, was sedert 1 januari 1998, 
tevens de ingangsdatum van zijn vervroegde 
pensioen, lid van de vrijwilligers(woensdag)
groep van de s.v. Grol. Binnen deze bij 
de club niet meer weg te denken groep 
heeft hij al die jaren gefunctioneerd als een 
gedreven en zeer collegiaal voorman. Ook 
op andere terreinen binnen de vereniging 
was hij nooit te beroerd om de handen uit 
de mouwen te steken. Zo was hij ook jaren 
achtereen bezorger van het clubblad, de 
presentatiegids e.d. Reeds vanaf 1971, het 
jaar waarin hij lid werd van de Groenlose 
voetbalclub, volgde hij daarnaast zowel bij 
thuis- als uitwedstrijden de prestaties van 
Grol 1 op de voet. Dit deed hij altijd met een 
vast groepje, dat onder anderen bestond uit 
Antoon Frank en Bennie Penterman, maar 

voorheen ook uit Frans ten Have, Theo 
Mentink en Jan ter Bogt, allemaal Grolaan-
hangers pur sang.

In het seizoen 1996-1997 werd Willy Everink 
door de reeds in 1977 opgerichte Suppor-
tersclub van de s.v. Grol uitgeroepen tot 
‘Supersupporter van het jaar’.
Willy Everink, voorheen altijd werkzaam in 
de bouw als metselaar en voorman, was 
ook een bekend persoon in de kringen van 
de Grolse Kermis. Sedert 1985, toen hij 
benaderd werd door wijlen Frans Rooks en 
Antoon Frank, was hij lid van het Groenlo’s 
Kermiscomité. Binnen dit comité, heden ten 
dage de Stichting Grolse Kermis geheten, 
was hij van 1987 tot 1997 voorzitter. In 1987, 
nota bene in zijn eerste jaar als voorzitter, 
werd Willy Everink gehuldigd als Schutters-
koning van Groenlo. Het betrof in dat jaar 
schot nummer 801, dat pas viel rond de klok 
van half vier op Kermismaandag.



87

BENNIE PENTERMAN: 
‘GAAN ZITTEN, BETEKENT GAAN ROESTEN!’
Op 30 september 2013 overlijdt Bennie Pen-
terman op 80-jarige leeftijd en dat na een vrij 
ingrijpende ziekte. In het seizoen 2004-2005 
kreeg hij de titel ‘Supersupporter van het jaar’, 
in het seizoen 2008-2009 werd hij gehuldigd 
omdat de Eretitel ‘Verenigingsman van het 
jaar’ hem ten deel viel en tijdens de algemene 
ledenvergadering in 2012 kreeg hij niet alleen de 
gouden ‘Grol’-speld in verband met zijn 50-jarig 
lidmaatschap van de s.v. Grol, maar werd hij 
in verband met zijn vele vrijwilligerswerkzaam-
heden voor de club ook benoemd tot Lid van 
verdienste. De in hart en nieren Grolman, wiens 
levenswijsheid bestond uit slechts vijf woorden: 
‘Gaan zitten, betekent gaan roesten!’ Velen die 
hem gekend hebben en zeker degenen die hem 
van heel dichtbij gekend hebben, zullen deze 
verenigingsman ongetwijfeld karakteriseren met 
de volgende drie eigenschappen: onverzettelijk-
heid, uithoudingsvermogen en wilskracht. 

Wij hebben het hier over de op het adres 
Ruurloseweg 35 in Groenlo gewoond heb-
bende Bennie Penterman. Op 3 augustus 1933 
in Holterhoek geboren en op 30 april 1960 
getrouwd met Trees Mentink. Na het 50-jarige 
huwelijksfeest volgden er in een relatief kort 
tijdsbestek twee bijzonder trieste momenten. 
Allereerst overleed op 5 november 2010 dochter 
Ellen en vervolgens op 15 maart 2011 echtgenote 
Trees.
 
Bennie Penterman groeide op in Holterhoek-Ei-
bergen. Na een korte periode als boerenknecht 
werkte hij van 1954 tot 1960 in de Limburgse 
mijnen om zodoende tevens de militaire dienst-
plicht te ontlopen. Na zich vervolgens 12½ 
jaar te hebben ingezet voor het slopersbedrijf 
van zijn broer Aloys, volgde nog een 25-jarige 
dienstbetrekking bij Rijkswaterstaat en dat van 
zijn 40e tot zijn 65e levensjaar. 

De vereniging die het meeste profijt heeft 
gehad van het vele vrijwilligerswerk van Bennie 
Penterman, is de op het sportpark Den Elshof 
aan de Oude Winterswijkseweg gehuisveste 
sportvereniging Grol. Deze vereniging loopt 
via een soort drieluik als een rode, in dit geval 

blauwe draad door zijn leven, te weten als 
voetballer, supporter en vrijwilliger.

“Grol is een goed georganiseerde en geleide 
vereniging, die altijd alles voor de lange termijn 
voor elkaar heeft. De grootste kracht van deze 
vereniging bestaat uit het gegeven dat er weinig 
mutaties zijn. Of het nu bestuursleden betreft 
of leden van de vrijwilligersgroep, het is nooit 
een duiventil. Let maar op, die verenigingen 
waar doorlopend mensen komen en gaan, zijn 
niet de beste. Bij Grol blijft men de vereni-
ging voor jaren achtereen trouw. De daaruit 
voortgekomen saamhorigheid is dientengevolge 
ongekend. Er ontstaat daardoor een band die je 
niet zomaar verbreekt.”
Na eerst bij DES in Eibergen en Langeberg in 
het Limburgse Brunssum te hebben gevoetbald, 
is Penterman op 1 september 1962 lid geworden 

van Grol en heeft in zijn actieve jaren als recre-
atief speler met name het seniorenteam Grol 6 
gediend. Met het vrijwilligerswerk ten behoeve 
van ‘de Grol’ maakte hij reeds een jaar later in 
1963 een begin.

“Het was ten tijde dat Johan Koehorst nog 
voorzitter was en Gerrit Lindner de grote 
voorman was van de onderhoudsgroep ten 
behoeve van de velden, kleedkamers e.d. 
dat ik mij aandiende als vrijwilliger. Ik kan mij 
nog goed herinneren dat ik begonnen ben 
met kantjes knippen en afsteken. Vervolgens 
pakte je aan wat er gedaan moest worden. 
Het maakte niet uit wat het was en wanneer 
het moest gebeuren. Je deed het gewoon. 
Met ingang van het seizoen 1992-1993 ben 
ik gevraagd voor de vrijwilligers- oftewel 
woensdaggroep.”

Maar degene die nu denkt dat Bennie Pen-
terman alleen op de woensdag in de weer 
was voor Grol, heeft het helemaal mis. Omdat 
fietsen één van zijn grootste hobby’s was, 
zette hij met zijn tweewieler bijna dagelijks 
koers richting de accommodatie van Grol. En 
wanneer daar iets gedaan moest worden, stak 
hij zijn handen uit de mouwen en dit ongeacht 
de dag waarop. Een prachtig voorbeeld hiervan 
is de uitvoering in 2008 van het kunstgraspro-
ject. Bennie Penterman was in die dagen, die 
weken en die maanden praktisch iedere dag op 
het sportpark Den Elshof om te helpen, beter 
gezegd: om te werken daar waar nodig.
“In eerste instantie was ik helemaal geen voor-
stander van kunstgras. Ik maak er ook absoluut 
geen geheim van dat ik tijdens die bewuste 
ledenvergadering heb tegengestemd. Maar 
wanneer de beslissing eenmaal gevallen is, leg 
ik mij daar direct bij neer en kan men op mij re-
kenen. En achteraf moet ik eerlijk bekennen dat 
er in die periode mede dankzij veel vrijwilligers-
werk een fantastisch project is gerealiseerd. De 
sportvereniging Grol heeft mede daardoor een 
geweldig sportpark gekregen, waarmee men 
nog jaren vooruit kan.”   

Als een echt voetballiefhebber was Bennie 
Penterman vanzelfsprekend ook supporter van 
Grol. Wanneer het maar enigszins kon, sloeg 
hij geen wedstrijd van Grol 1 over en dat zowel 
thuis als uit. Ook bij de jeugdwedstrijden op 
de zaterdag was hij veelvuldig langs de lijn te 
vinden. Ondanks dat hij vrij kritisch kon en 
wilde zijn over de verrichtingen van Grol 1, bleef 
hij de hoofdmacht van Grol op de voet volgen 
en dat tot aan zijn dood. Bennie Penterman: 
Een bijzonder trouw en gewaardeerd vereni-
gingsman!
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ANTOON FRANK
EEN ALOM MARKANTE GROLLENAAR EN ‘GROL’MAN 
IN HART EN NIEREN

Antoon Frank in zijn volkstuintje aan de Woerdseweg.
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Wanneer er ergens geen discussie over 
mogelijk is en dientengevolge ook niet 
bestaat, dan is dat wel het gegeven 
dat Antoon Frank een alom markante 
Grollenaar was, waarop iedereen te allen 
tijde een beroep kon doen!
Een man die bij tal van plaatselijke 
verenigingen en organisaties grote 
bekendheid en populariteit genoot en dit 
laatste met name wegens zijn tomeloze 
inzet als een zeer betrokken vrijwilliger.
In dit boek mag derhalve een portret 
van deze op 25 augustus 1936 geboren 
en in 1961 met Maria Groot Kormelink 
in het huwelijk getreden Grollenaar niet 
ontbreken. En vanzelfsprekend moest 
dit portret gemaakt worden op maar één 
plek en dat was in zijn eigen volkstuintje 
aan de Woerdseweg. Gezeten voor het 
van alle gemakken voorziene tuinhuisje 
en op korte afstand gadegeslagen door 
Antoons grootste vriend uit de plaatselijke 
dierenwereld: pony Auty, vertelde de vader 
van zoon Walter en dochters Christine 
en Ingrid over zijn roemrijke leven. Een 
verhaal dat bol staat van lachwekkende 
anekdotes, maar dat tegelijkertijd alle 
zaken belicht en dat van politiek tot 
cultuur en van sport tot religie, waarbij 
de menselijke kant niet werd vergeten, 
getuige de daarbij geuite gevoelens 
en woorden voor en over zijn vier 
kleinkinderen.

Bourgondiër Antoon Frank staat in Groenlo 
nog altijd bekend als een feestganger bij 
uitstek, die een culinair leven graag samen 
liet gaan met één van zijn grootste hobby’s: 
kaarten. “Dat kan wal we’n, moar wanneer ik 
tegen Maria zeg dat d’r geen mense in Grolle 
is dee zovölle drunk en et as ikke, zegt zee dat 
ik doar neet zo prat op mot goan!”
Neemt niet weg dat Antoon Frank zowel bij de 
carnavalsvereniging de Knunnekes als bij de 
Stichting Grolse Kermis al jaren achtereen een 
weliswaar geheel eigen, maar wel opvallende 
rol vervulde. In 1966 was hij met adjudant 
Harry Groot Bruinderink aan zijn zijde de 
derde stadsprins van Groenlo. Onder het 
motto: ‘Wi’j blieft an ’t plakken’, werd in dat 
jaar geheel Groenlo op zijn kop gezet. In de 
jaren daarna is hij de carnavalsclub op diverse 

van ‘de Grol’, waarvoor hij zich niet alleen 
met hart en ziel inzette, maar waarvoor hij 
tevens voor de vrolijke noot zorgde. Het 
voetbalbedrijf aan de Oude Winterswijkseweg 
kon derhalve te allen tijde voor de meest 
gekke bezigheden bij Antoon Frank aan de 
bel trekken. Dit kon zijn voor het bezorgen 
van clubbladen, maar ook voor het trekken 
van lijnen op de velden, een bezigheid die 
hij ruim 10 jaar heeft behartigd, verder voor 
de verkoop van loten bij activiteiten en 

festiviteiten en voor het rondbrengen van de 
acceptgirokaarten voor de contributiebetaling, 
alsmede alle overige post. Al zijn verdiensten 
heeft hem bij de geliefde voetbalclub uit 
Groenlo de titels Super-Supporter van het jaar 
(1989) en Verenigingsman van het jaar (2004) 
opgeleverd. “Doar ontbrekt d’r nog ene an: 
Sjikkepeter van ’t joar!”, aldus de man, die 
zoals hij zelf zei na het volgen van de Hogere 
Post School in Amsterdam 40 jaar lang bij 
Tante Post heeft gewerkt. “Toen ik d’r oet ging, 
most’n ze veur het wark dat ik deet dree man 
antrekk’n.” Antoon Frank: een verenigingsman 
pur sang, een voorbeeldig vrijwilliger en ook 
nog eens een bijzonder sociaal mens. Van al 
deze goede eigenschappen hebben diverse 
Grolse geledingen ruimschoots geprofiteerd 
of doen dat nog steeds. Want wat velen niet 
weten, is dat dezelfde Antoon Frank jaarlijks 
ook nog zo’n zestal collectes liep dan wel 
geldinzamelingen verzorgde voor onder andere 
het Rheumafonds, de Kankerbestrijding, 
de Nierstichting, het Fonds Diabetes, de 
Vastenactie en de Kerkbalans. Daarnaast wist 
hij nog tijd vrij te maken om bejaarden en 
zieken te bezoeken.
Wanneer ik destijds na het maken van enkele 
foto’s zijn unieke volkstuin verlaat, staart 
hij mij met een brede glimlach aan en wijst 
naar Auty, zijn pony. “Auty wordt binnenkort 
achttien joar. En dat wordt één groot feest. 
Want hee mag dan noar de danslesse ..........”

Antoon Frank overlijdt op 23 april 2013. 
Op vrijdag 26 april 2013 wordt met een 
herdenkingsdienst in de RK Calixtuskerk 
in Groenlo, gekenmerkt door een lach en 
een traan, afscheid genomen van deze 
76-jarige Grollenaar.

Antoon Frank als doelverdediger in actie voor het Groenlo’s Kermiscomité.

terreinen trouw gebleven en maakte hij deel 
uit van de Prinsen- en Eregarde.
Van het Groenlo’s Kermiscomité was Antoon 
Frank lid sedert 1955 en beleefde dus in 2010 
het 55-jarig lidmaatschap. “Ik bun doar nooit 
veur ‘e vroagd. Ik heb ’t toen in de Geldersche 
Bode mott’n leazen, dat ze mi’j lid hadd’n 
‘e maakt.” Naast het feit dat hij 6 jaar lang 
de secretarisfunctie binnen het bestuur 
bekleedde, maakte hij tot aan zijn dood deel 
uit van de commissie volksspelen. 
“De meest intelligente commissie, dee ze 
bi’j de karmisse kent. Doarumme heb ze 
m’j doar ook veur ‘e vroagd.” Al meer dan 
50 jaar was Frank bovendien een trouw 
medewerker ten behoeve van de huis-aan-
huiscollecte. Dat werk heeft hij meer dan 40 
jaar samen gedaan met wijlen Cor Poortman 
en in een later stadium met Kees Porskamp. 
Laatstgenoemde is hem na een 37-jarige staat 
van dienst ook nog eens definitief opgevolgd 
als spreekstalmeester bij het vogelschieten. 
“Moar den toffen van Porskamp kan dat wark 
moar zo neet. Hee mot nog heel wat ler’n.”

Van de mannenzangvereniging Inter Nos 
was Antoon Frank in 2008 50 jaar lid met het 
gevolg dat hij nog altijd te boek staat als Erelid 
van een vereniging, waarvoor hij naast een 
vocale inbreng en een periode van 9 jaar de 
functie van secretaris te hebben vervuld, ook 
tal van hand- en spandiensten heeft verricht. 
“Het Erelidmaatschap holt in dat ik geen 
contributie meer hoof te betal’n, moar loat ik 
noo hebb’n verstoan dat ik geen consumpties 
meer hoof te betal’n ……………” Het is een 
bekend gegeven dat Antoon Frank bereid 
was om op elk gewenst moment de handen 
uit de mouwen te steken wanneer er acties, 
verlotingen en andere activiteiten werden 
georganiseerd. Ook was hij de man achter 
de bekende worstverkoop door Inter Nos, 
hetgeen hem ooit de uitspraak ontlokte: “Met 
wos van Inter Nos, word je net zo slank als 
Antoon Frank!”

Een grote liefde van Antoon Frank was 
natuurlijk ook de sportvereniging Grol. Bij 
deze voetbalclub was hij niet alleen een 
trouw supporter bij zowel de thuis- als de 
uitwedstrijden van Grol 1, ook was hij jaren 
achtereen lid van de bekende vrijwilligersgroep 
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VAN TERREINKNECHT TOT TERREINCOMMISSIE, TOT BEHEERTEAM
Kende de sportvereniging Grol in de eer-
ste 50 jaar van haar bestaan een terrein-
knecht, die met name op de zaterdag 
en de doordeweekse vrije avonden het 
onderhoud en dergelijke met betrekking 
tot de velden en de terreinen rond de 
velden voor zijn rekening nam, in de 
tweede 50 jaar en zeker in de laatste 
twee decennia voorafgaande aan het 
100-jarig bestaan is alles veel uitgebrei-
der georganiseerd.

Zo kent de Groenlose voetbalvereniging 
anno 2018 onder andere een beheerteam, 
bestaande uit de onderdelen buitenbeheer, 
gebouwenbeheer, materialenbeheer en 
kledingbeheer, een vrijwilligersgroep, ter-
reincommissie, schoonmaakgroep accom-
modatie, schoonmaakgroep BIBAK en ga zo 
maar door. Daarenboven is alles vastgelegd 
in reglementen, richtlijnen en procedures. 
Denk daarbij alleen nog maar aan een 
handboek, een huishoudelijk regelement, 
afgelastingsbeleid, richtlijnen met betrekking 
tot het sneeuwvrij maken van de velden, 
richtlijnen inzake het rookbeleid en nog veel 
meer.

Was het in de eerste 50 jaar met name Ger-
rit (Gait) Lindner, die als terreinknecht van 
Grol een eretitel verdient, in de tweede 50 
jaar van het bestaan van Grol was en is het 
nog steeds Tonny (Toon) Hartman, die zij 
het in commissie- of teamverband, hetzij als 
een ware solist een hoofdrol heeft vervuld 
en nog vervult.

Vanzelfsprekend kunnen in dit verband nog 
tientallen namen van leden worden ge-
noemd, die zich in het kader van het onder-
houd van de voetbalvelden en in een later 
stadium van het totale sportpark een extra 
vermelding verdienen. Wat de beginjaren 
van Grol betreft, mogen hierbij toch ook de 
namen Teun Knuever, Herman Olijslager en 
Bernard Wildenborg niet onvermeld blijven.

Gerrit Lindner

Teun Knuever.

Herman Olijslager
Bernard Wildenborg
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HENNIE, 
DE ZOON VAN BERNARD WILDENBORG
Zoals nog enkele Grolleden meer is 
Hennie, de zoon van Bernard Wilden-
borg, geboren op 18 september, de 
oprichtingsdatum van s.v. Grol. En dat 
natuurlijk niet in 1918, maar in 1951. De 
appel valt niet ver van de boom of is het 
gewoon ‘Zo vader, zo zoon!’. Want even-
als Wildenborg sr. heeft ook Hennie bij 
de Grol op voetbalgebied geen grootse 
prestaties neergezet. Evenmin overigens 
als zijn zonen Rob en Pieter. Dit laatste 
heeft echtgenote Resie (vele jaren 
achtereen een verdienstelijk speelster 
van het damesvoetbal bij Grol) ooit de 
uitspraak doen ontlokken: “Op voetbal-
gebied heb ik nog hoger gevoetbald en 
nog meer gepresteerd dan jullie drieën 
samen.”
 
Maar evenals zijn vader in vooral de jaren 
veertig, vijftig en zestig van de vorige eeuw, 
is ook Hennie te allen tijde bereid om het 
nodige te doen voor de club.
“Mijn vader heeft bij mijn weten nooit 
gevoetbald, maar was wel elftalbegeleider, 
grensrechter en lid van de terreincommis-
sie. Hij was destijds bevriend met Johan 
Koehorst, voorzitter van Grol en dan weet je 
het wel. Alles wat Koehorst zei, voerde mijn 
vader uit. Dit laatste met name samen met 
mannen als Gerrit Lindner, Teun Knuever 
en Herman Olijslager. In die tijd had je nog 
geen kantine, maar moest er op de zater-
dagmiddag wel een biertje of een borreltje 
worden gedronken. Als jongetje werd ik 
dan met geld naar Café Bernard van Uem 
gestuurd om de nodige drankjes te halen. 
Ik deed dat altijd met veel plezier, want ik 
kreeg dan ook enkele dubbeltjes mee voor 
een stukje Mars.”
 
Hennie Wildenborg, met zus Truus 
opgegroeid in de Groeneweg onder de 
vleugels van Bernard en Dieuwke (‘Jopie’) 
Wildenborg, is op 1 april 1960 lid gewor-
den van Grol en is de club dientengevolge, 

en dat ook als actief lid, inmiddels al 58 
jaar trouw gebleven. “Ik ben pupillen- en 
jeugdleider geweest en heb bovenal als 
clubscheidsrechter en een groot aantal jaren 
als grensrechter gefungeerd. Wat dit laatste 
betreft, heb ik de mooiste periode beleefd 
als grensrechter, pardon assistent-scheids-
rechter bij Grol 1. Een negental jaren wel 
te verstaan. Begonnen onder hoofdtrainer 
George Peeters en gestopt onder René 

Keemers. Met daar tussenin de mooiste 
tijd beleefd onder Peter Schulte met twee 
opeenvolgende kampioenschappen van Grol 
1 in de jaren negentig.”
 
De man, die op de dag dat dit boek wordt 
gepresenteerd zijn 67e verjaardag viert, is 
nog steeds op een aantal terreinen actief 
voor de club. Terwijl je hem in principe 
overal voor kunt vragen, springen daarbij 

twee zaken in het oog, te weten bestuurslid 
van de V.S.V.G. (Vrienden van de sport-
vereniging Grol) en lid van de vrijwilli-
gers(woensdag)groep. “Maar daar wil ik 
mij eigenlijk niet toe beperken. Dienen zich 
andere zaken aan, waarvoor men denkt 
mij nodig te hebben, dan kunnen ze altijd 
aankloppen!”    
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TERREINCOMMISSIE
In het voetbalseizoen 1980-1981 doet de dan 
in functie zijnde terreincommissie, op dat 
moment bestaande uit slechts vier perso-
nen, een oproep voor meer bereidwillige 
leden.

De terreincommissie bestaat op dat mo-
ment uit Hans Emaus (voorzitter), Hans 
Reijrink, Carel Cuppers en Jitse Cuppers.
Zo wordt Jan Blankenborg, die er voor 
enkele jaren tussenuit is geweest, weer 
teruggehaald en vraagt Hans Emaus de van 
zustervereniging Grolse Boys overkomende 
Bennie ter Bogt om de commissie te komen 
versterken. 

In de jaren daarna krijgt de commissie TOM 
(Terreinen, Opstallen en Materialen) langza-
merhand meer vorm en inhoud.
In het seizoen 1986-1987 wordt Gerrit 
Westerhof aan deze commissie toegevoegd. 
Daardoor is het mogelijk om Gerrit te belas-
ten met de leiding en coördinatie van al de 
complexe zaken en Frans Koenders met de 
uitvoering en begeleiding.

Met ingang van het seizoen 1989-1990 
ondergaat de terreincommissie een wijziging 
wat betreft de samenstelling.
Via het clubblad worden de volgende 
‘bezetters’ van de terreincommissie aan de 
leden van de s.v. Grol voorgesteld:
Jan Blankenborg, Tonny Hartman, Frans 
Porskamp, Stef Oldenkotte, Bennie ter Bogt, 
Guus Gockel, Henri Walterbos, Ronald 
Reijrink en Wilko Poortman.

Daarbij wordt tegelijkertijd aangegeven dat 
ieder lid van de terreincommissie eenmaal 
in de drie tot vier weken terreindienst heeft 
en dat dezelfde commissie nieuw en vers 
bloed zeker kan gebruiken.

Aan het begin van het seizoen 1991-1992 
timmert de terreincommissie nadrukkelijk 
aan de weg en dit met de slogankreten: 
‘De terreincommissie is een niet meer 
weg te denken onderdeel van de s.v. Grol. 
Sterker nog: s.v. Grol zonder de terreincom-
missie is niet mogelijk. Want wie regelt de 
ballen, wie regelt de velden, wie regelt de 
kleedkamers!!!!’

Aan het begin van het seizoen 1984-1985 stelt een nieuwe (uitgebreide) terreincommissie zich aan alle Grolgeledingen voor.
Zitting in deze commissie hebben dan vlnr Frans Koenders (vertegenwoordiger bestuur), Jan Blankenborg, Carel Cuppers, 
Leon Berentsen, Bennie ter Bogt, Jitse Cuppers, Guus Hoijtink en Hans Reijrink.

En dit schreeuwt de op dat moment in 
functie zijnde commissie van de daken, 
bestaande uit de volgende ‘elf’ leden:
Frans Porskamp, Henri Walterbos, Frank 
Walterbos, Guus Gockel, Jan Blankenborg, 
Erik Wiegerink, Stef Oldenkotte, Jeroen 
Groot Zevert, Peter te Focht, Marco Frank 
en Tonny Hartman. Namens het hoofd-
bestuur hebben André Bomers en Willie 
Oostendorp zitting in de commissie.

De terreincommissie anno 2005 met 
vlnr boven Jeroen Groot Zevert, Frank 
Walterbos, Frans Porskamp, Stan Raben 
(vertegenwoordiger bestuur) en Stef Ol-
denkotte, midden Marco Frank, Bennie 
ter Bogt, Pascal ten Brincke, Jan Blan-
kenborg en Piet Zemann en voor Tonny 
Hartman en Robert Kroekenstoel. 
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TERREINCOMMISSIE ANNO 2018

Het is zaterdag 3 maart 2018. Nederland en 
dus ook Groenlo beleeft de veruit koudste 
start van de maand maart sedert het jaar 
1947. Terwijl het ijs op de befaamde Grolse 
stadsgracht het nog niet toelaat om erop 
te schaatsen, dient zich op tal van andere 
plekken die mogelijkheid wel aan. Zoals 
voor de eerste maal in het stadspark De 

De terreincommissie anno 2018 met vlnr 
Pascal ten Brincke, Jan Blankenborg, 
Piet Zemann, Leo Garstenveld, 
Stef Oldenkotte, Ben Hoijtink,
Bennie ter Bogt, Niek Schovers en
Tonny Hartman. Op de foto ontbreken 
Joost Gockel, Albert Hieltjes en 
Rob Wildenborg.

Grolse Weiden tegenover het dierenpark 
De Halve Maan. Op het moment dat 
Grollenaren daar volop aan het schaatsen 
zijn, heeft de terreincommissie van de s.v. 
Grol zich verzameld in het Sportcafé op 
het sportpark Den Elshof om te worden 
geportretteerd voor het jubileumboek. 
Maar alvorens er een foto wordt gemaakt, 
moet er een biertje worden gedronken. Dit 
laatste karakteriseert de terreincommissie. 

Gezelligheid staat bij deze groep te allen 
tijde voorop. “Onze bijeenkomsten zijn 
ongeacht wat er aan de orde komt altijd 
gezellig. Zware, ingewikkelde agendapun-
ten zijn aan ons ook niet besteed. Daar 
hebben wij een bestuur voor. En wanneer 
het bestuur er geen raad mee weet, wordt 
er wel een aparte commissie voor in het 
leven geroepen”, is de algemene mening.
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MATERIALENBEHEERGROEP EN 
KLEDINGCOMMISSIE

De sportvereniging Grol staat bekend als 
een club waar de totale organisatie regelma-
tig tegen het licht wordt gehouden. 
Een goede op alle voorbijkomende ontwik-
kelingen afgestemde organisatie is namelijk 
een eerste vereiste voor een vereniging met 
een dergelijk groot aantal leden en teams, 
die ook nog eens gehuisvest zijn op een 
accommodatie met de omvang en impact 
van het sportpark Den Elshof.

De dames van de kledingcommissie met vlnr Annemieke Herlaar, Erica Derksen,
Angelique Janssen, Anita Helmers, Mini Huijskes en Rita Arink. 
Op de foto ontbreken Betsie Schovers en Annie Waenink.

Zo kent de s.v. Grol ook een materialenbe-
heergroep en een kledingcommissie. Beide 
onderdelen vallen binnen de verenigings-
organisatie onder de term coördinatie 
materialen.

De materialenbeheergroep is verantwoorde-
lijk voor het beheer van onder andere wed-
strijdballen, trainingsballen, intrapballen en 
trainingsmaterialen. De verantwoordelijke 
personen van deze groep maken regelmatig 

een inventarisatie, zorgen voor onderhoud 
en aanschaf nieuwe materialen.
 
De kledingcommissie is verantwoorde-
lijk voor beheer van teamkleding (tenues 
en trainingspakken), trainingspakken en 
coachjassen voor jeugdleiders en jeugdtrai-

ners, jacks voor seniorenleiders, waterzak-
ken en bidons voor de teams, trainingshes-
jes en kleding voor de scheidsrechters. De 
leden van deze commissie maken regel-
matig een inventarisatie en zorgen voor de 
aanschaf van nieuwe kleding.
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Beiden maken zij reeds jaren deel uit van 
de terreincommissie van Grol. Is het Jan 
Blankenborg die een dienstverband heeft 
van bijna 40 jaar, Bennie ter Bogt hoopt 
in 2020 de 30 jaar vol te maken. Ondanks 
dat een buitenstaander een terreincom-
missie een logisch onderdeel vindt van 
iedere voetbalvereniging, wordt daar bij 
Grol anders over gedacht. Of zoals Jan 
Blankenborg (62) en Bennie ter Bogt (62) 
het in koor zeggen: “De huidige organi-
satie binnen deze club heeft een terrein-
commissie eigenlijk overbodig gemaakt.”  

Jan Blankenborg gaat er trots op dat 
hij reeds aan het begin van het seizoen 
1972-1973 voor de terreincommissie werd 
gevraagd. “Ik kan mij nog goed herinneren 
dat good old Gerrit Lindner destijds rea-
geerde met de opmerking ‘Dat zal wel voor 
een paar weken zijn’. Ik ben er wel enkele 
malen tussenuit geweest. Een en ander 
vanwege studieperiodes in Nijmegen en 
Zwolle alsmede ziekte. Dat is ook de reden 
dat ik aan het begin van het seizoen, toen 
er een soort noodoproep werd gedaan, niet 
actief was bij de Grol.” Waarop Bennie ter 
Bogt laat weten dat hij juist in die periode 
is benaderd door Hans Emaus. “Ik was nog 
geen lid, dit om de eenvoudige reden dat 
ik van huis uit en dat door mijn vader bij 
Grolse Boys ben aangeboden. Bij de Boys 
heb ik nog gevoetbald tot in de C-jeugd, 
maar daar is het bij gebleven. Derhalve in 
1981 op 25-jarige leeftijd lid geworden van 
Grol en daar heb ik tot op de dag van van-
daag geen spijt van. De officiële status van 
lid van de terreincommissie heb ik gekregen 
met ingang van het seizoen 1981-1982, het 
eerste seizoen waarin Chris te Winkel uit 
Doetinchem hoofdtrainer was van Grol. 
Voor de leden van de terreincommissie was 
er voorheen veel meer werk aan de winkel. 
Eerder werden wij ook ingezet bij projec-
ten, maar daar heeft Grol heden ten dage 

anderen voor, zoals de woensdag- oftewel 
vrijwilligersgroep. Nu mag je als lid van de 
terreincommissie nog terreindiensten draai-
en, vlaggen hijsen en afhalen, wedstrijdbal-
len klaarleggen, sporen naar zoekgeraakte 
ballen, controleren of alle gebouwen op slot 
zijn en nog meer van dat soort zaken. ”

Jan en Bennie bewaren mooie herinneringen 
aan de tijden dat er nog op alle speelvelden 
lijnen moesten worden getrokken. Dat is 

ook de reden dat zij bij voorkeur met de 
oude historische, in de hal van het Sport-
café tentoongestelde kalkwagen op de foto 
willen. Jan: “Ik heb het lijnen trekken en 
daarvoor de kalk aanmaken nog geleerd 
van Bennie Stortelder, ook jaren achtereen 
een zeer verdienstelijk lid van de terrein-
commissie.” Bennie moet in dat verband 
nog terugdenken aan die bewuste zondag-
morgen toen hij op het hoofdveld de lijnen 
aan het trekken was en dat het Tonnie (Fut) 

Vaarwerk was, die een bal loeihard en tege-
lijkertijd uiterst zuiver tegen de kalkwagen 
wist te trappen met het gevolg dat de kalk 
alle kanten opspoot. “Typisch Fut, voor der-
gelijke streken was hij altijd te vinden.”

Van beide heren heeft Jan Blankenborg 
de langste staat van vrijwilligersdienst bij 
de club. “Mijn voetbalcarrière stelt totaal 
niets voor. Na slechts enkele wedstrijden 
bij de senioren werd ik al gevraagd of ik 

JAN BLANKENBORG EN BENNIE TER BOGT:
‘DE HUIDIGE ORGANISATIE HEEFT EEN TERREINCOMMISSIE EIGENLIJK 
OVERBODIG GEMAAKT!’ 
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niet voor de functie van grensrechter wilde 
gaan. Daarom heb ik geprobeerd om mij op 
andere terreinen dienstbaar te maken voor 
Grol. Naast de terreincommissie niet alleen 
als jeugdleider en kampleider, maar ook 
als leider bij de senioren (onder andere bij 
Grol 11), lid van de redactiecommissie van 

Jan Blankenborg als jeugdleider van Grol, in dit geval aspiranten A van Grol. 
Staand vlnr Joost Adema, Hennie Elschot, Erik Baten, Tonny Hartman (trainer), Jan Blankenborg (leider), Vincent Groot Kormelink, Peter Hulzink en Jos Wientjes 
en gehurkt vlnr Ben Meuleman, Paul Lensink, Ronnie Baten, René Jansen, Robert van Schaik, Tonnie Rooks en Frans Heming.

het clubblad, helpen met het bouwen van 
carnavalswagens  en dergelijke. 
De mooiste herinneringen bewaar ik toch 
aan de jaren bij de jeugd. Prachtige tijd 
was dat.” Blanckenborg wil tenslotte nog 
wel kwijt dat hij een vijftal voorzitters heeft 
meegemaakt, die hij gaarne wil typeren. 

“Johan Koehorst: “Heeft gezorgd voor de 
start van de professionalisering binnen de 
club“. Ton Kaak: “Heeft geprobeerd die 
tendens voort te zetten, maar zijn perio-
de was van korte duur“. Henk Stokkers: 
“Ontpopte zich als een uitstekend verbinder 
ten behoeve van alle geledingen binnen 

de vereniging“. Theo Huijskes: “Wist op 
een perfecte wijze belangrijke contacten 
te leggen in het belang van de club“. Hans 
Scheinck: “Een onderwijzende bestuurder, 
die veel tijd investeert in het reilen en zeilen 
van Grol.” 
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VAN BIBAH NAAR BIBAK:
MEER DAN ALLEEN EEN SCHOONMAAKGROEPJE!
Ooit begon het als een geintje. Het da-
mesgroepje dat voorafgaande aan iedere 
thuiswedstrijd van Grol 1 de stoeltjes op 
de tribune schoonmaakt.

Enkele fanatieke Grol 1-supporters en 
derhalve vaste gasten op de tribune van 
Grol vonden de stoeltjes telkenmale wel erg 
vies en poetsten hun plekken eigenhandig 
schoon. Vervolgens kwam van het een het 
ander. Het waren Betsie Koster, Ineke van 
Halm, Betsie Schovers, Ans ten Bruin en 
Hilde Froeling (BIBAH), die circa twintig jaar 
geleden besloten  om alle tribunestoeltjes 
bij de thuiswedstrijden van Grol 1 schoon te 
maken en bovendien en passant de rommel 
van de tribune te verwijderen.
Betsie Schovers: “Het is toch wel zo aan-
genaam dat bezoekers op een schone stoel 
mogen zitten. Een en ander zeker wanneer 
je in de zomer een lichte broek draagt.”
Lege flessen en papier worden gewoonlijk 
veel aangetroffen, maar geld wordt men op 
de tribune niet gemakkelijk kwijt. Als gevolg 
van ziekte heeft Hilde Froeling (in 2017 
overleden) moeten afhaken. Haar plaats 
werd ingenomen door Kim Baack. Sedert-
dien heet deze commissie dan ook BIBAK in 
plaats van BIBAH. 

Ineke van Halm: ”Wij zijn bij alle thuiswed-
strijden van de partij en de opkomst is in 
principe altijd 100%. Mocht een van ons 
echt niet kunnen, dan valt een van onze 
mannen gewoon in!”. Zelfs bij uitwedstrij-
den van Grol 1 worden de stoeltjes gepoetst, 
maar dan wel alleen de stoelen waar de 
dames zelf gebruik van maken. 

“De stoeltjes bij de tegenstanders zijn altijd 
smerig”, is de mening van de dames. Over 
de tegenstanders van Grol 1 gesproken, “Wij 
krijgen van hen over het algemeen meer 
waardering voor ons werk dan van onze ei-
gen Grolsupporters. Blijkbaar vindt men het 
hier de normaalste zaak van de wereld dat 
we zorgen dat de tribune er tiptop uitziet. 

Staand vlnr Betsie Schovers, Ans ten Bruin en Kim Baack en
 zittend vlnr Betsie Koster en Ineke van Halm 

Komen jullie bij ons thuis ook maar poetsen, 
is een veelgehoorde opmerking.” 

Hoelang zijn jullie nog van plan om deze 
traditie in stand te houden? 
“Desnoods gaan we met de rollator de tribu-
ne op, we gaan hier wat ons betreft nog heel 
lang mee door!”
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Staand vlnr Betsie Schovers, Ans ten Bruin en Kim Baack en
 zittend vlnr Betsie Koster en Ineke van Halm 

BEACHVELD SPORTPARK DEN ELSHOF
Onder het motto ‘Samenwerking tussen 
verenigingen leidt tot een prachtige 
aanwinst’ werd in 2017 op het sportpark 
Den Elshof een beachveld gerealiseerd. 
Een uitbreiding waarvan in dit geval niet 
alleen de sportvereniging Grol zelf, maar 
ook de in de aangrenzende sporthal 
gehuisveste zaalsportverenigingen, te 
weten Handbalvereniging Grol en Volley-
balvereniging Grol, gebruik maken. Een 
aanwinst voor het toch al rijk geoutil-
leerde sportcomplex Den Elshof, die het 
totaalplaatje nog completer maakt.

Initiatiefneemster voor de aanleg van een 
beachveld is Lucie Hulshof, voorzitter van 
HV Grol en daarnaast woonachtig aan de 
Elshofweg op een steenworp afstand van 
het sportpark.

“Het idee is in feite ontstaan toen ik samen 
met een jeugdteam van HV Grol deelnam 
aan een beachtoernooi in Apeldoorn”, ver-
telt Lucie. Het deelnemen aan dat toernooi 
bracht niet alleen bij de deelnemende jeugd, 
maar ook bij mij zoveel plezier en enthou-
siasme teweeg, dat ik direct dacht: Dit wil 
ik ook in Groenlo. Wat zou het toch mooi 
zijn om gedurende de zomerperiode in de 
buitenlucht te kunnen beachhandballen.”
Wetende dat het beachhandbal enorm in 
ontwikkeling oftewel in opkomst is, voegde 
Hulshof, terug in Groenlo, direct de daad bij 
het woord en zocht contact met andere ver-
enigingen, waaronder s.v. Grol als eigenaar 
van het sportpark Den Elshof. 

“Een voormalige oefenhoek, enigszins 
overbodig geworden na de aanleg van de 

kunstgrasvelden, is vanwege de centrale 
ligging op het park de ideale plek voor een 
beachveld. Het bestuur van s.v. Grol was 
vanaf het begin bereid om mee te denken 
en al gauw genegen om zijn medewerking 
te verlenen en ook Rob Porskamp, uitbater 
van het Sportcafé op het sportpark, was 
direct enthousiast

Lucie Hulshof wil benadrukken dat het 
vrijwilligerswerk ook bij dit project hoogtij 
heeft gevierd. “Zonder iemand tekort te 
willen doen, moet ik daarbij als eerste de 
vrijwilligers(woensdag)groep van s.v. Grol 
noemen, die met man  en macht bezig was 
er iets moois van te maken. Het resultaat is 
dat wij met ons allen de beschikking hebben 
over een officieel beachtveld voor handbal 
van 27 x 12 meter met een uitloop aan alle 
kanten van drie meter. Hierop kunnen in de 
lengte één en in de breedte drie volley-
balvelden gesitueerd worden. Naast de 
verenigingen is het nieuwe beachveld ook 
beschikbaar voor Marveld Recreatie en af te 
huren door bedrijven, (buurt)verenigingen 
en/of families.

Op zondag 7 mei 2017 werd met 
feestelijk vertoon het nieuwe beachveld 
op het sportpark Den Elshof in Groenlo 
officieel geopend. 
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Ook bij de sportvereniging Grol wordt vanaf 
de oprichting in 1918 het dagelijks bestuur in 
principe gevormd door een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester.
Het is daarbij een vermelding waard, dat 
de sport- c.q. voetbalvereniging Grol in een 
periode van 100 jaar dan wel een eeuw 
slechts 30 db-leden heeft gehad, te weten 
10 voorzitters, 11 secretarissen en 9 penning-
meesters. 

Het eerste dagelijks bestuur in 1918 bestond 
uit een drietal ‘Jannen’, te weten voorzitter 
Jan Buts, secretaris Jan Groot Bruinderink en 
penningmeester Jan Huitink.
Ondanks dat Theo Groot Bruinderink, 
bestuurslid van 1918 tot 1923 en voorzitter 
van 1923 tot 1950, mag en moet worden 
aangemerkt als de grote drijfveer, alsmede 
pionier en derhalve tevens oprichter van 
de sport- c.q. voetbalvereniging Grol, zijn 
de drie eerste db-leden aan te merken als 
mede-oprichters.
Opvallend is, dat het eerste dagelijks 
bestuur bijzonder jong was. Voorzitter Jan 
Buts was slechts 18 jaar, secretaris Jan Groot 
Bruinderink stond op het punt 17 jaar te 
worden en penningmeester Jan Huitink was 
21 jaar.

Het dagelijks bestuur is zowel binnen als 
buiten de s.v. Grol altijd een begrip geweest. 
Dat heeft ook te maken met het feit dat ‘het 
db’ van Grol vaak, zo niet praktisch altijd en 
overal met z’n drieën aanwezig was en nog 
steeds is. En dat was niet alleen bij voet-
balwedstrijden van Grol 1, zowel thuis als 
uit, en andere sportieve activiteiten, maar 
ook bij alle andersoortige aangelegenheden, 
zoals recepties, feesten en partijen, maar 
ook bij uitvaart- en andere bijeenkomsten, 
vergaderingen buiten de deur, besprekingen 
met de gemeente, KNVB, sponsoren en ga 
zo maar door.

Een tweetal dagelijkse besturen, waarvan de 
leden het langst hebben samengewerkt en 
mede om die reden wel eens ‘De Grote Drie 
van Grol’ werden genoemd, zijn de dagelijk-
se besturen: voorzitter Johan Koehorst, se-
cretaris Tonny Porskamp en penningmeester 

Theo Nahuis (10 jaar in deze samenstelling), 
alsmede in een later stadium voorzitter 
Theo Huijskes, secretaris Ferry Froeling en 
penningmeester Tonny Porskamp (16 jaar in 
deze samenstelling). 

VOORZITTERS 
SPORTVERENIGING GROL

JAN BUTS 
(1918-1921)

In de uit die tijd in het Grolarchief nog 
aanwezige verslagen en andere beschei-
den blijkt alleen dat het Jan Buts moet zijn 
geweest. Nader speurwerk, onder andere bij 
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
in Doetinchem, heeft uitgewezen, dat het 
hier gaat om de heer Petrus Johannes Buts, 
op 28 juli 1900 in Groenlo geboren, gehuwd 
geweest met Maria Matilda Jaartsveld, en 
op 15 februari 1944, en dat reeds op 43-jarige 
leeftijd, geheel onverwacht in Bilthoven 
overleden. Buts heeft in de provincie Utrecht 
ook gewoond in Loenersloot, een klein dorp 
behorende tot de gemeente Stichtse Vecht. 

Op 14 juli 1928 is hij verhuisd naar Win-
terswijk, waar hij de functie bekleedde van 
technisch inspecteur bij de Spaarkas. Als zijn 
beroep werd toen kassier opgegeven. Het 
kan derhalve niet anders dan dat de eerste 
Grolvoorzitter gewerkt moet hebben in het 
bank- of verzekeringswezen. Dit verklaart 
misschien ook het gegeven dat hij op 9 
oktober 1928 vanuit Winterswijk is verhuisd 
naar Nijmegen. Bij zijn overlijden werd als 
zijn beroep verzekeringsinspecteur opge-
geven.

JAN TIMMERMANS 
(1921-1923)

Jan Timmermans is slechts twee jaar (1921-
1923) voorzitter van Grol geweest. 
Dit kan te maken hebben met het feit, dat 
Jan (zijn voornamen zijn overigens Julius 
Hubertus) werkzaam was in het onderwijs 
en dientengevolge wel eens van woon- en 
werkomgeving veranderde. 

Uit de archieven blijkt, dat Jan (of mogelijk 
ook Julius genoemd) Timmermans op 20 
maart 1893 is geboren in Beegden, een tot 
de gemeente Maasgouw behorend kerk-
dorp in Limburg.

Toen Timmermans in Groenlo of Lichten-
voorde in het onderwijs werkzaam was, ver-
bleef hij in de kost bij de weduwe mevrouw 
J.L. Buve in de Notenboomstraat in Groenlo. 
Op 7 januari 1922 verhuisde Jan Timmer-
mans naar Lichtenvoorde om vervolgens van 
daaruit te verkassen naar Braamt (gemeente 
Bergh), waar hij hoofdonderwijzer was. Op 
20 augustus 1930 is hij met zijn echtgenote 
vanuit Braamt vertrokken naar Nijmegen. 
Hij was gehuwd met Antje (Anna) Mulder, 
geboren op 4 oktober 1900 in Enschede 
en bekend is dat het echtpaar Timmer-
mans-Mulder (in de vorige eeuw overleden) 
geen kinderen had.

VOORZITTERS, SECRETARISSEN EN PENNINGMEESTERS VAN 1918 TOT 2018

Jan Buts is derhalve niet alleen de eerste 
voorzitter van Grol, maar toen met zijn 18 
levensjaren ook nog eens de jongste Grol-
preses aller tijden.

Helaas is er weinig meer bekend over de 
eerste voorzitter van de in 1918 opgerichte 
voetbalclub Grol, toen onder de clubnaam 
R.K.T.O.P. 
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VOORZITTERS, SECRETARISSEN EN PENNINGMEESTERS VAN 1918 TOT 2018
THEO GROOT BRUINDERINK 
(ERELID EN EREVOORZITTER)
 (1923-1950) 

Theo Groot Bruinderink is nog steeds de 
langst zittende voorzitter van Grol (1923-
1950). Alvorens hij de voorzittershamer ter 
hand nam, was hij van 1918 (jaar van de 
oprichting) tot 1923 lid van het Grolbestuur.
Theo Groot Bruinderink, geboren op 21 
juni 1900 en op 16 maart 1979 op 78-jarige 
leeftijd overleden, was de oudste van een 
gezin met 13 kinderen, waarvan er twee vrij 
kort na de geboorte overleden. 

We hebben het hier over een bestuurder, 
die niet alleen in Groenlo en omgeving, 

maar in de gehele regio brede bekendheid 
genoot. Dit laatste heeft ook te maken met 
het gegeven dat hij in zijn voorzittersperiode 
tevens de grote promotor was van de RK 
Jeugd- en Sportbeweging in Oost-Gelder-
land. Het was Groot Bruinderink die de 
sport niet alleen plaatselijk doch ook in een 
groot deel van de Gelderse Achterhoek 
geleid en gepopulariseerd heeft en mede 
daardoor in de verre omtrek een grote naam 
heeft verworven.

In dat verband heeft Theo Groot Bruinderink 
onvoorstelbaar veel werk verzet ten behoe-
ve van de katholieke sportorganisatie met 
de naam Nederlandse Katholieke Sportfede-
ratie (NKS). Meer dan veertig jaar is hij in de 

Achterhoek en daarbuiten de stuwende en 
leidende figuur geweest van de katholieke 
sportbeweging. Tijdens de vieringen van het 
30-jarig bestaan in 1950, alsmede tijdens het 
40-jarig bestaan van de NKS Kring Oost-Gel-
derland werd er melding gemaakt van 
het feit dat er twee eminente figuren een 
onuitwisbare stempel hebben gedrukt op 
de katholieke sportorganisatie in Oost Gel-
derland. Die twee personen zijn kapelaan 
Martinus van Rooyen, waarnaar op een later 
moment de altijd nog bestaande voetbalver-
eniging MvR in ’s-Heerenberg is genoemd, 
en jawel Theo Groot Bruinderink. Grollenaar 
Groot Bruinderink werd als voorzitter van 
de K.O.G. in 1950 door Z.H. Paus Pius XII 
begiftigd met de Pauselijke onderscheiding 

‘Pro Ecclecia et Pontifice’. 
Overigens was het ook de NKS, die belast 
was met de organisatie van het landelijk 
bekende jeugdtoernooi met als inzet de 
bekende Bisschopsbeker. Een toernooi, 
waar de jeugd van de s.v. Grol vele malen 
aan heeft deelgenomen en dat later een 
vervolg kreeg met als inzet de Groot Bruin-
derink-beker.

Eerste Erevoorzitter Theo Groot Bruinderink 
heeft in woord, geschrift en anderszins 
enorm veel gedaan. Zijn bezielende leiding 
in tal van organisaties en verenigingen heeft 
menig jeugdig sportman en ook sportvrouw, 
alsmede anderen geïnspireerd. In zijn tijd 
bovendien een teambuilder, gezegend met 
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uitzonderlijke bestuurs-, verbindende en 
andere capaciteiten.
Maar liefst 27 onafgebroken jaren heeft hij 
op bewonderenswaardige wijze de voor-
zittershamer bij s.v. Grol gehanteerd. Maar 
niet alleen de periode bij Grol, gedurende 
een leven lang heeft de voormalige ge-
meentesecretaris van de gemeente Groenlo 
zoveel werk verzet, dat dit niet met een pen 
is te beschrijven.

Zijn grote gedrevenheid om de katholieke 
gemeenschap in allerlei vormen te dienen, 
heeft niet alleen bij de geloofsgenoten, maar 
ook bij andersdenkenden groot en diep 
respect afgedwongen. Bovendien deed zijn 
inspirerende taalgebruik vaak wonderen.
Reeds als nog net geen 12-jarige jongeman 
was hij zwaar gehandicapt. Hij deed, en dat 
was in de vakantie van 1912, vakantiewerk 
in de steenfabriek om voor het grote gezin 
thuis, waarvan hij de oudste was, een extra 
centje in het laatje te brengen. Een ongeval 
in de leemloods, waarbij hij in aanraking 
kwam met een roterende wals, had tot 
gevolg dat zijn rechterarm werd afgeklemd. 
Deze handicap op een dergelijke jonge leef-
tijd deed hem niet bij de pakken neerzitten. 
Puur door wilskracht ontpopte hij zich als 

een selfmade man, die als 17-jarige op het 
gemeentehuis in Groenlo werd aangesteld 
en zich via tal van studies en een meer dan 
voorbeeldige ambitie opwerkte tot gemeen-
tesecretaris. Deze laatste functie bekleedde 
hij van 1947 tot 1965.

Theo Groot Bruinderink heeft op tal van 
terreinen zijn sporen verdiend. 
Ondanks alle door hem ontvangen onder-
scheidingen, waaronder het Ridderschap 
in de Orde van Oranje Nassau, het Pause-
lijke Erekruis, het Ereburgerschap van de 

gemeente Groenlo, het Erelidmaatschap 
van de Gelderse Voetbal Bond (GVB), de 
zilveren en gouden KNVB-speld, en natuur-
lijk niet te vergeten het Erelidmaatschap en 
het Erevoorzitterschap van de s.v. Grol, was 
Theo Groot Bruinderink een bescheiden 
mens, die in stilte genoot wanneer hij zag 
dat zijn vele, jarenlange werk ten behoeve 
van de gemeenschap vooruitgang boekte.

MATHIEU LEUNISSEN 
(1950-1954)

Jan Mathijs, met de roepnaam Mathieu, 
Leunissen, in Groenlo en bij de s.v. Grol 
beter bekend als Meester Leunissen, is vier 
jaar voorzitter en zes jaar secretaris geweest 
in het bestuur van s.v. Grol.
Een mens die binnen en buiten de vereni-
ging bekend stond vanwege zijn goede en 
zachte karakter. Hard optreden lag hem niet 
en dat niet in zijn werk en ook niet in het 
verenigingsleven. Daarom misschien ook 
was hij minder geschikt voor de functie van 
voorzitter dan voor de functie van secretaris. 
Overigens was hij in beide functies zeer 
gedreven en accuraat.

Als onderwijzer aan de Groenlose basis-
school St. Canisius in de Nieuwestraat was 
hij de grote animator van sportbeoefening in 
het algemeen en het jaarlijkse schoolvoetbal-
toernooi in het bijzonder. Overigens is Mees-
ter Leunissen later nog leraar A.V.O. geweest 
aan de Lagere Technische School (LTS) in 

Eibergen. Mathieu Leunissen werd op 18 
december 1905 in het Limburgse Maasniel 
geboren en overleed op 25 december 1969 
op 64-jarige leeftijd in Groenlo. Maasniel 
was tot 1959 een zelfstandige gemeente 
en is thans een stadsdeel van Roermond. 
Hij was getrouwd met Jo Nijland en samen 
hadden zij vier kinderen: Truus, Wim, Jan 
en Marie-Alice.

Wanneer zoon Jan Leunissen om informatie 
wordt gevraagd over zijn vader, zegt de in 
Silvolde woonachtige oud-Grollenaar: 
”Wanneer ik aan voetbal bij Grol in Groenlo 
denk, dan ga ik in gedachten terug naar 
de periode dat mijn vader eerst secretaris 
en daarna voorzitter was. In die perio-
des kreeg de goede man op werkdagen 
regelmatig een opgewarmde lunch, omdat 
er altijd wel weer iemand was die niet 

De Groot Bruinderink-beker wordt overhandigd aan Grolspeler Hemmy Smit.
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opgesteld was en het daar natuurlijk niet 
mee eens was. In een bij ons thuis speciale 
Grol-ontvangstkamer werden er dan weer 
de nodige plooien gladgestreken, zodat 
deze voetballers vervolgens met een gerust 
hart huiswaarts konden keren. Ik kan mij 
nog goed herinneren dat de gebroeders 
Reijrink in die tijd zijn beste klanten waren. 

Ook weet ik nog goed dat het ook niet leuk 
was om over de Markt te lopen, want er 
stonden daar altijd wel mensen, die hun 
ongenoegen over de beslissingen van het 
bestuur kenbaar moesten maken. Net of 
wij daar iets aan zouden kunnen veran-
deren. Maar één ding is zeker, mijn vader 
had de voetbalvereniging Grol diep in zijn 
hart zitten en heeft erg veel vrije tijd in 
deze club geïnvesteerd, wat voor ons als 
gezinsleden niet altijd even leuk was. Met 
name het voorzitterschap vergde veel tijd 
en daar kwam nog eens bij, dat in die tijd 
de vergaderingen met de regelmaat van 
de klok bij ons thuis plaatsvonden. En het 
bleef daarbij niet alleen bij vergaderen, ook 
werd er onder het genot van de nodige 
spiritualiën nog wel eens tot in de kleine 
uurtjes navergaderd. Verder vond er op 
de zondagmorgen, traditiegetrouw in De 
Pelikaan, een voorbespreking plaats op de 
wedstrijd van ’s middags. Nou ja voorbe-
spreking? Er werd gebiljart en ter mentale 
voorbereiding op de wedstrijd werd er 
vanzelfsprekend een biertje gedronken. 
Het middageten thuis werd vervolgens in 
een recordtijd verorberd, want als bestuur 
moest je natuurlijk op tijd aanwezig zijn bij 
de wedstrijd van Grol 1. Wij als zonen wa-
ren niet alleen trouwe fans van hun eigen 
vader, maar ook van de voetbalclub Grol. 
In die tijd stond wekelijks veel, zo niet alles 
in het teken van het voetbal. Zo werden de 
wedstrijden minstens drie dagen van tevo-
ren aangekondigd op de deuren en ramen 
van diverse winkels, in de directe nabijheid 
waarvan ook dikwijls een samenkomst van 
Grolfans was. Want er moest natuurlijk 
gepraat worden, hetzij over de afgelopen 
zondag gespeelde wedstrijd, hetzij over de 
voor de komende zondag op het pro-
gramma staande wedstrijd. Al met al een 
prachtige tijd!”

Naast tal van functies in het onderwijs, 
alsmede zijn bestuursfuncties bij de s.v. Grol 
was Mathieu Leunissen ook secretaris van 
het Stadsmuseum en voorzitter van het Wit 
Gele Kruis in Groenlo.

ANTOON KAAK 
(1954-1955)

Antoon Kaak, geboren op 4 februari 1895 en 
op 77-jarige leeftijd op 21 juli 1972 overleden, 
heeft in Groenlo altijd in de Beltrumse-
straat gewoond. Daar stichtte hij een gezin, 
bestaande uit zeven kinderen, te weten 
drie dochters (Riet, Betsie en Luud) en 
vier zonen (Willie, Ber, Ton en Theo). Zijn 
arbeidzame leven begon hij bij de Neder-
landse Spoorwegen, maar het grootste 
gedeelte bracht hij als kostwinner door in 
dienst van de Grolsch Bierbrouwerij en dat 
in de functie van procuratiehouder. 

Antoon Kaak is de vader van het voetballen-
de trio Wil(lie) Kaak (doelverdediger), Ton 
Kaak (middenvelder) en Theo Kaak (aanval-
ler). Willie Kaak is de geschiedenisboeken 
ingegaan als één van de beste keepers van 
Grol. Willie Kaak werd geboren op 27 ok-
tober 1931 in Groenlo. Als jeugdige doelver-
dediger schitterde hij reeds in Grol 1 tot het 
moment dat hij naar Indonesië verhuisde. 
Teruggekeerd in Nederland, speelde hij een 
korte periode bij profclub FC Hilversum. 
Daar kreeg hij tijdens een wedstrijd een 
schop waarbij de milt werd geraakt. Een 
schop die later de betekenis kreeg van een 
doodschop. Want teruggekeerd naar Indo-
nesië overleed de toen nog 25-jarige Kaak 
op 9 februari 1957 in Medam, de hoofdstad 
van de provincie Noord-Sumatra. 

Ton Kaak, wat lengte betreft de kleinste 
van het drietal, was een echte terriër op 
het middenveld en Theo geldt als voorhoe-

despeler nog steeds als één van de beste 
voetballers die Grol heeft voortgebracht. 

Kaak senior is in tegenstelling tot zijn drie 
genoemde zonen zijn voetbalcarrière niet 
begonnen bij Grol, maar bij Koningin Wil-
helmina, de voorganger van Grolse Boys.
In 1928 maakte hij de overstap van KW naar 
de R.K.V.V. Grol. Bij Koningin Wilhelmina 
stond hij als doelverdediger te boek als één 
van de beste en populairste spelers.

Dezelfde Antoon Kaak werd in de jaarver-
gadering van 1928 ‘geballoteerd’. Overigens 
moest hij tijdens deze vergadering wel even 
de zaal verlaten, want de regel was dat er 
door de leden eerst gestemd moest worden 
over zijn toelating tot lid van de R.K.V.V. 
Grol. Bij Grol groeide hij ook uit tot een 
betrouwbare doelverdediger en was tevens 
een uitstekend aanvoerder. Ook trainde 
hij de jeugd, werd later verenigingsconsul 
en schopte het zelfs tot voorzitter. Maar 
hanteerde zijn zoon Ton bijna 20 jaar later 
slechts vier jaar de voorzittershamer van 
Grol, Antoon Kaak deed het nog korter: één 
jaar (seizoen 1954-1955). De reden hiervan 
was dat Kaak ook consul was van de KNVB 
en bij zowel deze bond als bij Grol huldigde 
men toen het standpunt dat beide functies 
niet met elkaar te combineren waren. En 
omdat Kaak koos voor de functie van consul, 
nam hij na één jaar al weer afscheid van het 
bestuursgezelschap van de voetbalclub Grol.
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JOHAN KOEHORST 
(ERELID EN EREVOORZITTER) 
(1955-1972)

Johannes Gerhardus Joseph Koehorst werd 
geboren op 7 maart 1919 en hij overleed 
geheel plotseling bijna 64 jaar later op 3 
februari 1983.

Koehorst, van beroep zelfstandig meubel-
agent en voor intimi Jo, was gehuwd met 
Annie ter Haar en heeft met zijn gezin 
(dochter: Mieke en de drie zonen: Hans, 
Berry en Henk) praktisch zijn gehele leven 
op één van de meest tot de verbeelding 
sprekende plekjes van Groenlo gewoond, 
te weten op het adres Maliebaan 12 in de 
nabijheid van de muziekkoepel.

Voor de sportvereniging Grol heeft Johan 
Koehorst heel veel betekend. In totaal was 
hij bijna 22 jaar bestuurslid. En van deze 
periode was hij van 1955 tot 1972 en dat 
gedurende 17 aaneengesloten voetbalseizoe-
nen voorzitter van de club. 

Een uit het hout gesneden voorzitter, die 
nog steeds wordt gezien als de grote man, 
die de basis heeft gelegd voor het sportpark 
Den Elshof aan de Oude Winterswijkseweg. 
Een markante voorzitter met een aansteke-
lijke uitstraling en bovendien bijzonder goed 
gebekt, maar ook iemand die daarentegen 
dictatoriaal kon optreden en soms heel 

impulsief kon zijn. Desalniettemin een 
geweldig uithangbord, een diplomatiek 
visitekaartje en een grandioze ambassadeur 
voor de s.v. Grol. Iemand die ervoor gezorgd 
heeft dat de s.v. Grol in die tijd de andere 
voetbalverenigingen in de regio ver voor 
was. Dat hij bij zijn afscheid dan ook tot 
Erelid/Erevoorzitter van de vereniging werd 
benoemd, mag geen verrassing worden 
genoemd. 

Wanneer zijn zonen Hans en Berry Koe-
horst gevraagd wordt om hun vader na al 
die jaren nog eens uit te tekenen, komt de 
volgende schets op tafel.

“Onze vader was voor ons kinderen, 
maar ook voor anderen een strenge maar 
rechtvaardige man. In ons gezin stond het 
verenigingsleven altijd centraal. Naast op de 
eerste plaats de s.v. Grol heeft hij zich ook 
met grote regelmaat ingezet voor andere 
Groenlose verenigingen. Daarbij kon hij te 
allen tijde terugvallen op zijn echtgenote en 

onze moeder, van wie hij alle vrijheid en 
steun ondervond. Zijn belangrijkste vriend, 
zeker wanneer het de organisatie van 
evenementen en activiteiten aangaat, was 
in al die jaren Grollenaar Harrie Blanken. 
Hij was ook degene die onze vader koos 
als zijn adjudant toen hij in 1969 werd 
gekozen tot prins van de stad Groenlo en 
daarmee tevens van de carnavalsvereniging 
de Knunnekes, waarvan onze vader tevens 
medeoprichter is. Wij vergeten nooit dat 
hij ongeveer een jaar vóór zijn overlijden 
de opmerking maakte: ‘Ze mogen later van 
mij zeggen wat ze willen, maar één ding is 
zeker, ik heb genoten!’ En dat laatste kan 
goed kloppen, want als je zoveel (vrije) tijd 

en dat met veel plezier aan het vereni-
gingsleven hebt mogen wijden, mag je niet 
klagen.”

Harrie Blanken, in het dagelijks leven onder 
andere journalist van het dagblad de Gelder-
lander en naar de mening van vele kenners 
één van de beste op Grolse bodem geboren 
schrijvers, was inderdaad een boezemvriend 
van Johan Koehorst. Dat Harrie daarnaast 
ook een uitmuntend en zeer betrouwbaar 
klankbord was voor zijn maatje Jo Koehorst, 
moge blijken uit de volgende woorden die 
hij ooit aan het papier toevertrouwde.

“Iedere rechtgeaarde Grollenaar zal beamen 
dat Johan Koehorst de Grol heeft gemaakt. 
Hij was een groot organisator, een door-
bijter. Een man ook, die anderen wist te 
begeesteren en snel voor zijn plannen wist 
te winnen. Johan was iemand, die ook 
doordrukte, ook al leverde dat wel eens zere 
plekken op andermans benen op. Johan zag 
het werken aan de vervolmaking van het 
Grolsportpark als een soort uitlaatklep voor 
overtollige energie. In zijn dagelijkse werk, 
de handel, stond hij ook zijn mannetje. ‘Als 
het moet, verkoopt hij onweer’, benadruk-
ten zijn collega’s. De Grol was hem alles. 
Wanneer het maar even kon, was hij op 
het sportpark te vinden. Onderwijl dacht hij 
alsmaar na over nieuwe plannen. Johan kon 
je maar in beperkte mate afremmen. Niet 
teveel, want dan kon het lijntje wel eens 
breken en gooide hij met het nodige kabaal 
de kont tegen de krib. Maar je kunt van 
Koehorst zeggen wat je wilt, hij probeer-
de in ieder geval altijd te handelen naar 
hetgeen de meerderheid voor ogen stond. 
Lukte hem dat niet, dan vertrok hij liever. 
Vandaar dat onze vriend Koehorst ook be-
kend stond als een voorzitter, die meerdere 
malen met zijn portefeuille zwaaide.”  

Het laatste waar Harrie Blanken op doelde, 
vond inderdaad enkele malen plaats.
Het meest in het oog springende voorbeeld 
hiervan speelde zich af in het kalenderjaar 
1970. Een jaar waarin ook de gemeente-
raadsverkiezingen plaatsvonden en waarbij 
de lokale Partij voor Gezonde Gemeentepo-
litiek het bij het voeren van de campagne 
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nodig vond om de s.v. Grol in diskrediet te 
brengen. In de door deze partij uitgezette 
publicaties werd namelijk aangevoerd dat 
er bij Grol in de financiële huishouding 
sprake zou zijn van een zwevende post van 
10.000 gulden. Deze beschuldiging in het 
openbaar, alsmede allerlei andere vormen 
van kritiek op de vereniging en zijn persoon, 
waren voor Johan Koehorst aanleiding om 
zich tijdens de jaarvergadering, die op 24 
augustus 1970 in Hotel De Moriaan werd ge-
houden, bij de bestuursverkiezing niet meer 
herkiesbaar te stellen.
Dit had met 143 aanwezige leden, onder 
wie de beide wethouders van de gemeente 
Groenlo, een drukbezochte vergadering 
tot gevolg. Tijdens die vergadering was het 
Grollenaar Theo Konings die een motie 
indiende, waarin tot uitdrukking kwam dat 
de gehele vergadering volledig achter het 
door het bestuur gevoerde beleid stond en 
waarin dientengevolge werd gepleit voor 
het aanblijven van voorzitter Koehorst. 
Ter ondersteuning van deze actie werd ook 
nog het woord gevoerd door onder meer 
wethouder Theo Groot Kormelink, bestuurs-
lid Jan Notten en lid Alfons Zuidinga sr. 
Als gevolg van al die met emotie doorregen 
betogen gaf Johan Koehorst vervolgens on-
der een ovationeel applaus van de aanwezi-
gen aan om toch maar door te gaan.

Destijds als redacteur van het clubblad van 
de s.v. Grol mocht Theo Huijskes even vóór 
het overlijden van Johan Koehorst nog een 
interview met hem maken.
 
“Ik zal het nooit vergeten. Een en ander 
vond plaats in zijn woning, waarbij ik enigs-
zins verstijfd zittende in een zwart lederen 
bankstel de gehele tijd nauwlettend in de 
gaten werd gehouden door Johans grote 
huisvriend: de Duitse herdershond Chico. 
Maar desalniettemin kon ik die bewuste 
avond in huize Koehorst optekenen dat 
Jo Koehorst, ondanks het gegeven dat hij 
op dat moment al zo’n zestal jaren eerder 
afscheid had genomen van ‘zijn’ club: de 
s.v. Grol, nog steeds de mens was zoals hij 
binnen de Groenlose gemeenschap bekend 
stond. Een man voor wie iedereen ontzag 
had, een leidinggevend animator met een 
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voorbeeldige overtuigingskracht. Maar wel 
iemand die kritiek hekelde en daardoor 
misschien iets te weinig inlevings- c.q. 
incasseringsvermogen etaleerde. Overigens 
is het niet alleen de sportvereniging Grol 
geweest, die de vruchten heeft geplukt van 
de activiteiten van deze rasechte Grollenaar. 
In feite is de gehele Groenlose burgerij nog 
steeds dank verschuldigd aan deze midden 
in de gemeenschap staande burger. Of het 
nu kermis of carnaval heette, of het nu een 
zakenbeurs of een geldinzamelingsactie 
betrof, of het nu ging om een politieke in-
breng of de behartiging van een vereniging, 
Johan Koehorst stond er en zette er zich vol 
overgave voor in. Zo was Koehorst de grote 
pionier en vervolgens animator, alsmede 
spreekstalmeester van de zogenaamde ‘Club 
van Tien’, een uit tien Grollenaren bestaan-
de groep die acties en fancy fairs organi-
seerde voor Groenlose verenigingen, goede 
doelen en dergelijke. Deze club, die haar 
bij de Grolse bevolking immens populaire 
activiteiten altijd liet plaatsvinden in Hotel 
De Pelikaan of Hotel De Moriaan, heeft ook 
enkele grootscheepse fancy fairs georgani-
seerd, waarbij de opbrengst bestemd was 
voor de s.v. Grol. Een meer dan waardevolle 
erfenis van deze club is nog altijd het beken-
de flitslicht, dat heden ten dage nog steeds 
dienst doet bij de door de Vrienden van de 
sportvereniging Grol (VSVG) te organiseren 
fancy fairs. 

Mijn redactionele bijdrage over Johan Koe-
horst voor het clubblad van de s.v. Grol sloot 
ik destijds af met de zin: ‘Een bijzondere 
man, die toch eigenlijk Ereburger had moe-
ten zijn van de stad Groenlo! Nietwaar?’ 
Een zin waarop ik nadien nog ben aange-
sproken door de toen aan het gemeentelijke 
roer staande burgemeester van Groenlo: 
Rob van Schaik. Maar deze burgervader 
trof daarvoor geen blaam. Immers hij werd 
benoemd tot burgemeester van onze stad 
Grolle met ingang van 1978 en dat was ruim 
2 jaar na het afscheid van Johan Koehorst 
van de sportvereniging Grol.”
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TON KAAK 
(1972-1976)

Daar waar zijn vader slechts een jaar (sei-
zoen 1954-1955) voorzitter was van de s.v. 
Grol, wist zoon Ton(nie) Kaak bijna een vier-
tal jaren de voorzittershamer te hanteren.
Ton Kaak, bedrijfsmatig in Groenlo en 
omgeving bekend als oprichter van de plaat-
selijke onderneming Kaak Event Rent, werd 
geboren op 30 oktober 1935 in Groenlo, 
trouwde met Wies Meijnders en overleed 
op 12 april 1998 op de nog jonge leeftijd van 
62 jaar in hetzelfde Groenlo. Als voetballer 
debuteerde hij reeds op 16-jarige leeftijd in 
Grol 1 om daarvoor eveneens 16 jaar uit te 
komen, te beginnen als rechtsbuiten en voor 
een lange periode als middenvelder oftewel 
in de rol van een echte voetbalterriër. Zijn 
kwaliteiten bleven buiten Groenlo niet 
onopgemerkt. Zo speelde ‘Kleine Tonnie’ 
Kaak proefwedstrijden bij de profclubs Sp. 
Enschede en De Graafschap en over de 
grens bij V.F.L. Bochum.

Wanneer het aan dezelfde Kaak had ge-
legen, had zijn voorzittersperiode bij Grol 
een langere duur gehad, ware het niet dat 
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hij tijdens de op 16 augustus 1976 in het 
City Centrum gehouden, tevens bijzonder 
gedenkwaardige jaarvergadering dan wel 
algemene ledenvergadering stemmen tekort 
kwam om zich in het bestuur en dus ook 
als voorzitter van de s.v. Grol te kunnen 
handhaven. Ton Kaak maakte aan het begin 
van het seizoen 1970-1971 zijn opwachting in 
het Grolbestuur.

Vond zijn heengaan als voorzitter in 1976 
plaats tijdens een tumultueuze jaarvergade-
ring, zijn binnenkomst als bestuurslid vond 
eveneens tijdens een soortgelijke vergade-
ring plaats.

Dit laatste had te maken met het feit dat 
voorzitter Johan Koehorst aftredend was 
en niet herkiesbaar en Ton Kaak daarom 
kandidaat werd gesteld. Omdat Koehorst na 
een massaal aandringen van de leden alsnog 
besloot om aan te blijven als voorzitter, 
werd Kaak als extra aanvullend lid in het 
Grolbestuur gekozen. 

En toen vervolgens midden in het seizoen 
1972-1973 Koehorst alsnog besloot om van-
wege persoonlijke redenen voortijdig op te 
stappen als voorzitter, werd Kaak de nieuwe 
voorzitter.

Aan het voorzitterschap van Ton Kaak kwam 
tijdens de algemene ledenvergadering van 
1976, die werd gehouden in Gerretsen City 
Centrum, een abrupt einde. 
Ton Kaak was samen met Frans Koenders 
en Theo Huijskes aftredend en herkiesbaar. 
Binnen de vereniging had zich een opposi-
tiegroepje gevormd, bestaande uit voorna-
melijk jeugdige leden, die in de persoon van 
Tonny Heinsman een tegenkandidaat had-
den gesteld en dat met maar één bedoeling: 
Ton Kaak moest van het bestuurspodium 
verdwijnen. 

Het destijds van toepassing zijnde regle-
ment gaf aan dat er gestemd moest worden 
en dat de drie kandidaten met de meeste 
stemmen in het bestuur kwamen. En zo 
gebeurde het dat Frans Koenders de meeste 
stemmen kreeg, gevolgd door Theo Huijskes 
en vervolgens Tonny Heinsman en dat Ton 

Kaak dientengevolge buiten de (bestuurs)
boot viel. Een genante vertoning, die niet 
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anders kan worden aangemerkt dan als een 
dieptepunt in de historie van s.v. Grol. Toen 
Henk Stokkers zich vervolgens als enige kan-
didaat stelde voor de functie van voorzitter, 
werd hij bij acclamatie gekozen.

HENK STOKKERS 
(ERELID) (1976-1985)

Henk Stokkers werd op 30 juni 1936 aan 
de Hagensweg 5 in Eibergen (Holterhoek) 
geboren. Thuis bij de familie Stokkers (twee 
jongens en een meisje) hadden ze een 
boerderij. Daarnaast werkte Henks vader bij 
de Welkoop in Eibergen. 
Na de lagere school ging Henk naar de LTS 
en daarna aan het werk. Na zijn diensttijd 
was dat in 1958 bij de Monocon in Groenlo. 
Naast zijn werk wist hij in de avonduren ook 
nog de lerarenakte te behalen. Maar hij is 
toch altijd, en dat tot aan zijn pensioen, bij 
de Monocon/Sweetheart/Polarcup/Fort Ho-
ward/Huhtamaki in Groenlo blijven werken.
In 1960 trouwde hij met Truus Veldink en 
kwamen zij in Groenlo wonen.

Met name vanwege het gegeven dat zijn bei-
de zoons Geert Jan en Rob bij Grol voetbalden 
en omdat hij als geboren Eigergenaar iets te-
rug wilde doen naar de Grolse gemeenschap, 
aanvaardde Henk Stokkers in 1976, en dat na 
één jaar bestuurslid te zijn geweest, de functie 
van voorzitter bij de s.v. Grol.

Naast zijn echtgenote Truus en zijn beide 
zonen en in een later stadium de beide 
schoondochters en zijn kleinkinderen, had 
Henk behalve Grol nog een grote liefde en 
dat was Feyenoord Rotterdam, een club 
waarvoor hij eveneens door het vuur ging.
Binnen de voetbalvereniging Grol was de 
jeugdafdeling het kindje van Henk. Ondanks 
zijn aandacht voor en zijn drukke beslom-
meringen met alle overige geledingen 
van de s.v. Grol, was hij vaak, heel vaak 
aanwezig bij jeugdvoetbalwedstrijden en tal 
van andere activiteiten en festiviteiten, de 
jeugdafdeling van Grol betreffende.

Voorzitter Stokkers heeft aan het 60-jarig 
bestaan van Grol in 1978 altijd een dubbel 

voetbalvereniging werd beëindigd. Henk 
was naast een enthousiast Grolsupporter 
vervolgens niet alleen voorzitter, maar ook 
de grote initiator en leider van de V.S.V.G. 
(Vrienden van de s.v. Grol), voorzitter van 
de jubileumcommissie s.v. Grol 75 jaar in 
1993 en tot aan zijn dood lid van de vrijwilli-
gers(woensdag)groep.

Henk Stokkers overleed geheel plotseling op 
9 januari 2000 en dat op 63-jarige leeftijd. 
Het waren echtgenote Truus en de beide 
zonen, die na zijn dood een bewonde-
renswaardig initiatief namen om de bij zijn 
crematie in plaats van bloemen gevraagde 
financiële bijdrage (gift) beschikbaar te 

gevoel overgehouden. Dit heeft enerzijds 
hiermee te maken, dat de jubilerende sport-
vereniging Grol het aandurfde om in dat jaar 
een groot internationaal voetbaltoernooi te 
organiseren, dat daarvoor in de gehele regio 
nog nooit had plaatsgevonden, en heeft an-
derzijds te maken met de daarmee gepaard 
gaande financiële perikelen, die overigens 
zeer snel werden opgelost.

Na zijn 10-jarige periode als bestuurslid, 
waarvan negen jaar als voorzitter, werd 
Henk Stokkers bij zijn afscheid in 1985 
benoemd tot Erelid van de club.
Dit betekende niet, dat daarna zijn vrijwil-
lige inbreng ten behoeve van de Groenlose 

stellen voor de jeugdafdeling van s.v. Grol. 
Dat mooie gebaar leverde de club destijds 
het bedrag op van 2.850 gulden.

En wanneer er naast alle onderscheidingen 
en foto’s nog een mooie herinnering op het 
sportpark Den Elshof aan hem is toebe-
deeld, dan is het wel het bordje met daarop 
de naam: Stokkersweg! 
Wanneer de zonen Geert Jan en Rob ge-
vraagd wordt om zoveel jaren later iets over 
hun vader te zeggen, hoeven zij niet lang na 
te denken.

“Henk was voor ons een geweldige vader, 
die met zijn vrouw Truus altijd voor ons 
klaar stond en altijd belangstelling voor ons 
had. Zowel voor school, muziek, voetbal, 
tennis en ga zo maar door. Ook later, toen 
wij het huis uit waren, hielp hij ons daar 
waar mogelijk. Want hij was natuurlijk 
technisch en daardoor op vele gebieden bij-
zonder handig. Bij het voetbal was hij zeer 
nauw betrokken. Kwam altijd kijken en reed 
daar waar mogelijk bij uitwedstrijden. Hij 
nam bij jeugdkampen en dat bij de afsluiting 
altijd het woord om de leiding en de diverse 
jeugdleiders te bedanken. Dat maakte 
veel indruk op ons, alsmede op de overige 
ouders, vertegenwoordigers van s.v. Grol en 
anderen. Naast s.v. Grol was ook hij het die 
de oudercommissie oprichtte ten behoeve 
van de Protestantse School. Hij zorgde er als 
voorzitter onder andere voor dat de zesde 
klassers ook een laatste schooldag kregen 
en bijvoorbeeld op excursie naar de Grolsch 
Bierbrouwerij konden en op school pan-
nenkoeken kregen. Bij de Groenlose Tennis 
Club (GTC) zat hij in de technische commis-
sie en organiseerde hij clubkampioenschap-
pen, uitwisselingen en andere activiteiten. 
Voor zijn werk was hij zeer regelmatig in het 
buitenland. Maar daarbij vergat hij ons nooit 
en bracht altijd wat mee wanneer hij terug 
kwam. Henk hield natuurlijk van gezelligheid 
en dronk graag een biertje of een borrel-
tje met ons. Een alom bekende uitspraak 
van hem, en dat ook bij de s.v. Grol, was 
immers: ‘Nog ene veur het afler’n!’. Ook 
hield hij van lekker eten met het gevolg dat 
er regelmatig wat werd opgehaald of dat wij 
met ons gezin uit gingen eten.”
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Hoe hebben jullie hem ervaren als voorzitter 
van de s.v. Grol?

“Wij vonden het mooi dat hij zo bevlogen 
was. En met hart en ziel alles voor de Grol, 
onze club, deed. En mede daarom waren 
wij natuurlijk ook trots op hem. Wij hebben 
geen nadeel gehad dat hij voorzitter was. 
Als voorzitter was Henk met name recht-
vaardig en had geen onderscheid in men-
sen. Hij had altijd aandacht voor iedereen. 
Hij keek dus niet alleen naar Grol 1, maar 
ook naar bijvoorbeeld Grol 7 en daarnaast 
had ook het damesvoetbal en vanzelfspre-
kend de jeugdafdeling zijn volle aandacht.”

Als enige nietkatholieke Grolvoorzitter 
heeft hij de eer gehad ooit in contact 
te zijn gekomen met bisschop Henny 
Bomers, werkende in het bisdom 
Haarlem?

“Dat is inderdaad een leuke anekdote. Henk 
dacht dat hij in de maling werd genomen en 
dat enkele Grolleden achter deze in zijn be-
leving kolderieke grap zaten. Maar de echte 
bisschop Henny Bomers belde terdege aan 
bij ons huis op het adres Lichtenvoordseweg 
44. En op zijn verzoek ging Henk netjes met 
hem mee naar het sportpark Den Elshof om 
daar onder andere gebruikte ballen, kleding 
en dergelijke op te halen voor Ethiopië, 
waar hij vanaf 1967 tot het moment waarop 
hij in 1983 tot bisschop werd benoemd als 
missionaris werkte. Met bisschop Bomers 
op het sportpark Den Elshof aangekomen, 
sprak ene Frans (Datse) Roerdink de legen-
darische woorden: “Spannum, daor kump 
Henk Stokkers an met ne gastarbeider!”

THEO HUIJSKES 
(ERELID EN EREVOORZITTER) 
(1985-2010)

Na Theo Groot Bruinderink heeft Erelid en 
Erevoorzitter Theo Huijskes de eer om tot 
op heden de langstzittende voorzitter te zijn 
van s.v. Grol. En wanneer het aan dezelf-
de Groot Bruinderink had gelegen, had 
Huijskes reeds in 1976 (op 27-jarige leeftijd) 
in plaats van in 1985 (op 36-jarige leeftijd) 
de voorzittershamer van de club ter hand 
moeten nemen.

De daarbij altijd in herinnering gebleven 
anekdote mag in dit jubileumboek niet 
ontbreken.

Toen Ton Kaak tijdens de algemene leden-
vergadering in 1976 werd weggestemd als 
bestuurslid en dientengevolge tevens als 
voorzitter, werd hij opgevolgd door Henk 
Stokkers. En juist dit laatste, niet wegens de 

persoon Henk Stokkers maar wegens zijn 
geloofsovertuiging, viel helemaal verkeerd 
bij de op dat moment thuiszittende Erevoor-
zitter Groot Bruinderink. Dit had tot gevolg, 
dat Theo Huijskes (die in 1976 er net één 
jaartje bestuurslidmaatschap op had zitten) 
een dag na die bewogen jaarvergadering 
een telefoontje kreeg van Groot Bruinderink 
met de mededeling, dat het hem was tegen-
gevallen dat hij als let wel 27-jarige katholie-
ke jongeman niet de verantwoordelijkheid 
had genomen en het stokje, in dit geval de 
voorzittershamer had overgenomen.

Wanneer en hoe begon de 
bestuurs(voorzitters)periode van Theo 
Huijskes bij de s.v. Grol?

“Het was begin 1975 toen ik gebeld werd 
door voormalig voorzitter Johan Koehorst 
met het verzoek of ik trek had in een baan-
tje als bestuurslid van Grol. 
Dit met de toelichting:
Ik wil graag dat jij mijn opvolger wordt in 
het bestuur van Grol. En dat heeft te maken 
met het feit dat ik in jou een toekomstig 
voorzitter van de s.v. Grol zie. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
augustus werd ik in de functie van waarne-
mend voorzitter benoemd in het Grolbe-
stuur en tien jaar later in 1985 werd ik bij 
algemene stemmen benoemd tot voorzitter, 
tevens opvolger van Henk Stokkers.
Als voorzitter van Grol heb ik met tal van 
bestuursleden samengewerkt en dat ook 
nog eens bijzonder goed. Trots ben ik dat er 
onder mijn bewind als voorzitter nooit een 
bestuurslid is opgestapt, zijn functie heeft 
neergelegd of gewoon is gestopt vanwege 
de voorzitter.

In mijn voorzittersperiode (1985-2010) heb ik 
ook in het dagelijks bestuur van Grol altijd 
plezierig en zeer constructief samengewerkt 
met slechts drie secretarissen: Tonny Pors-
kamp, Ferry Froeling en Tonnie Zieverink 
en daarnaast ook met maar drie penning-
meesters: Hans Theissen, Tonny Porskamp 
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en Hans van Halm. In het algemeen bestuur 
heb ik in mijn 25-jarige periode als voorzitter 
met in totaal 30 bestuursleden samenge-
werkt. Voor de hierbij samen te stellen top 
3 zijn verantwoordelijk: Tonnie Zieverink 
(21 jaar), Ferry Froeling (18 jaar) en Tonny 
Porskamp (17 jaar).”

Elders in dit boek meer over de ervarin-
gen van Theo Huijskes als onder andere 
bestuurslid, voorzitter en heden ten dage als 
Erevoorzitter van de sportvereniging Grol.

HANS SCHEINCK 
(2010 - )

Hans Scheinck werd in oktober 2010 voor-
zitter van de sportvereniging Grol en zal de 
geschiedenisboeken ingaan als de jubile-
umpreses bij het 100-jarig bestaan. Hans 
Scheinck werd op Grolse bodem geboren 
en dat op 28 april 1953. Hij trouwde met 
Ciel Lageschaar en samen zorgden zij voor 
vier nazaten: Iris, Herdis, Rogier en Céline. 
Hij woont reeds sedert jaren aan de Oude 
Winterswijkseweg en dat op een steen-
worp afstand van het sportpark Den Elshof 
van de s.v. Grol.

De huidige voorzitter heeft niet alleen bij 
de Groenlose voetbalclub, maar bij tal van 
andere instanties en organisaties laten zien 
en horen dat hij een op en top bestuurder 
is. Ook is hij een aantal jaren bestuurslid 
geweest van de KNVB district Oost en was 
in die hoedanigheid eind vorige eeuw ge-
durende een bepaalde periode in de race 
voor de functie van voorzitter. Zonder zelf 
op een hoog niveau gevoetbald te hebben, 
is hij altijd een groot liefhebber geweest 
van de voetbalsport. Die liefhebberij heeft 
hij decennia lang vorm en inhoud gegeven 
met het zijn van scheidsrechter. Dit laatste 
in eerste instantie op amateurniveau in 
dienst van de KNVB en in een later stadi-
um als verenigingsscheidsrechter. In 2014 
werd Hans Scheinck nog gehuldigd door 
de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk 
en Omstreken vanwege zijn 40-jarige 
trouwe dienst. Dientengevolge mag hij zich 
ook een drager noemen van de gouden 
KNVB-waarderingsspeld en is aan hem 
mede daardoor de Koninklijke Onder-
scheiding in de Orde van Oranje Nassau 
toegekend.
Na functies in het onderwijs en bij de 
rechtbank, alsmede het zijn van raadslid 
in de voormalige gemeente Groenlo en de 
gemeente Lochem, heeft Hans Scheinck 
tevens vele jaren achtereen gewerkt als 
directeur/gemeentesecretaris van de 
gemeente Winterswijk.

Toen Hans Scheinck aantrad als voorzitter 
van Grol, werden hem tijdens een interview 
de volgende vragen voorgelegd.

Waarom voorzitter van de s.v. Grol?
“Iemand moet het toch doen? Verder is 
het een eer zo’n club te mogen leiden. Bo-
vendien is het een geweldige club met een 
grote uitstraling in Oost-Nederland. De sfeer 
is uitstekend, er is een binding onder elkaar, 
veel mensen willen wat voor de vereniging 
doen, er is een grote clubtrouw en er is veel 
aandacht voor de jeugd. De sociale kracht 
van s.v. Grol binnen de gemeenschap is 
groot. Door de sport en het verenigings-

leven worden heel wat problemen in de 
maatschappij voorkomen. Iedereen binnen 
een vereniging leert iets wat je in je leven 
van pas komt”

Hoe wil je de voetbalvereniging s.v. Grol 
karakteriseren?
“Een samenhangende groep van ongeveer 
1.300 leden die plezier heeft aan de voet-
balsport, van gezelligheid houdt, trots is op 
de accommodatie, goed samenwerkt, veel 
oog heeft voor de jeugd en erg van Groenlo 
houdt.“

Welke plaats neemt s.v. Grol in binnen 
de gemeenschap van Groenlo?
“Door de omvang van de vereniging en ze-
ker de omvang van de jeugdafdeling neemt 
s.v. Grol een belangrijke plaats in. Maar dat 
geldt in feite voor alle verenigingen. Een ver-
eniging brengt mensen bij elkaar, zorgt voor 
een stukje opvoeding of levensinvulling. Ze 
geeft mensen een gevoel van eigenwaarde 
en ze laat mensen beter met elkaar samen-
leven.”

Plannen van de s.v. Grol voor de naaste 
toekomst?
“In de eerste plaats zijn we bezig het voet-
bal op een hoger niveau te brengen. Van 
de F-pups tot en met de senioren. Er wordt 
veel tijd en ook geld gestoken in het oplei-
den en begeleiden van de voetballers/voet-
balsters. In het verlengde daarvan moet de 
wedstrijdmentaliteit, de wil om te winnen, 
beter worden. Talent is er genoeg. Aan de 
accommodatie wordt voortdurend gewerkt. 
Dat hoort bij de s.v. Grol.”

Samenwerking of mogelijke fusie met 
zustervereniging s.v. Grolse Boys?
“Dat hangt in de eerste plaats van Grolse 
Boys af. Er zitten daar verstandige mensen 
in het bestuur en zij zullen ook zeker met 
de toekomst bezig zijn. Het aantal kinderen 
wordt steeds minder en dus zal het aantal 
jeugdleden gaan afnemen. Ook s.v. Grol 
heeft belang bij een (verregaande) samen-
werking met Grolse Boys.”
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JAN GROOT BRUINDERINK 
(1918-1925)

De eerste secretaris van Grol, te weten Jan 
Groot Bruinderink, werd op 29 september 
1901 in Groenlo geboren en overleed op 17 
maart 1980 op 78-jarige leeftijd in Sittard.
Jan Groot Bruinderink, broer van onder 
andere Theo, Nerus en Hendrik Groot 
Bruinderink, die alle vier iets of veel voor 
de s.v. Grol hebben betekend, vertrok reeds 
op zeer jonge leeftijd uit Groenlo om bij de 
douane in Limburg te gaan werken. Hij is 
later nooit meer teruggekeerd in Groenlo. In 
Limburg is hij ook in het huwelijk getre-
den met Aenne Adamsky, waaruit dochter 
Lenie van der Linden-Groot Bruinderink is 
geboren. 

HENDRIK BERKEMEIJER 
(1925-1928)

Henricus Antonius Lambertus Berkemeijer 
werd geboren op 5 mei 1905. Reeds op 
20-jarige leeftijd was hij secretaris in het 
hoofdbestuur van s.v. Grol. Een functie die 
hij drie jaar heeft bekleed.
Hendrik Berkemeijer, gehuwd met Marie 
Huijtink, is de vader van Miny, Louis en José 
Berkemeijer. Laatstgenoemde is getrouwd 
met de bij s.v. Grol, met name als vrijwilli-
ger, bekende Gerrit Westerhof.
Het gezin Berkemeijer (Hendrik overleed op 
13 april 1975 op bijna 70-jarige leeftijd) heeft 
bijna altijd gewoond op het adres Maliebaan 
4, te weten de woning waar thans Ferry en 
Anne Marie Broshuis wonen.
Hendrik Berkemeijer was van beroep 
administrateur en werkte in die hoeda-
nigheid geruime tijd bij de Steenfabriek 
FOW in Groenlo en verrichtte ook diverse 
administratieve werkzaamheden voor het 
St. Vincentius ziekenhuis in Groenlo en vele 
particulieren.
Gedurende zijn leven was hij een trouw 
supporter van Grol 1 en woonde bijna altijd 
zowel de thuis- als uitwedstrijden bij.

JAN FRANSSEN 
(1928-1929)

Van Jan Franssen, die slechts één jaar (1928-
1929) secretaris was van Grol, is heel weinig 
bekend. Naar verluidt was Franssen tijdelijk 
werkzaam ter secretarie van de gemeente 
Groenlo en heeft dientengevolge maar 
heel kort in Groenlo gewerkt en mogelijk 
gewoond.

HARRY HUIJSKES 
(1929-1932)

Harry Huijskes werd geboren op 12 sep-
tember 1902 in Groenlo en overleed op 23 
maart 1967 (Tweede Paasdag) in Winters-
wijk op 64-jarige leeftijd als gevolg van een 
hartaanval.

Harry Huijskes is een oom van oud-voorzit-
ter Theo Huijskes en was enkele jaren diens 
voogd toen Theo 16 jaar was en zijn vader 
overleed.

Na de lagere school begon Harry Huijskes 
als kantoorklerk bij Stoomhoutzagerij Nahuis 
in Groenlo. In de avonduren studeerde hij 
boekhouden en kon daardoor op 18-jarige 
leeftijd beginnen bij De Nationale Bank in 
Groenlo, in een later stadium met de naam 
Rotterdamse Bank, waar hij opklom naar de 
functie van hoofdboekhouder.

In 1922 kocht Eugène Fornier (directeur van 
de bank) samen met Joseph Driessen uit 
Aalten de failliet verklaarde Stoomweverij 
De Tuunte in Winterswijk en Harry Huijskes 
werd daarbij gevraagd om de boekhouding 
van deze weverij op zich te nemen. In die 
periode ging hij dagelijks met let wel de 
trein van Groenlo naar Winterswijk en weer 
terug. In 1932 trouwde hij met Grada Groot 
Bruinderink, de zus van voormalig Grolvoor-
zitter Theo Groot Bruinderink, en ging toen 
ook in Winterswijk wonen. In 1951 werd 

SECRETARISSEN SPORTVERENIGING GROL

Harry Huijskes eigenaar/directeur van De 
Tuunte in Winterswijk. 
Waarschijnlijk omdat hij gewerkt heeft bij 
Stoomhoutzagerij Nahuis, en om die reden 
bekend was bij Grolbestuurder Theo Nahuis, 
was hij drie jaar achtereen secretaris van de 
s.v. Grol.

Ook het overige Grolse verenigingsleven 
was Huijskes niet vreemd. Zo was hij lid van 
het Groenlo’s Kermiscomité en betrokken 
bij de toneelvereniging DITO.
In Winterswijk werd hij supporter/sponsor 
van de voetbalvereniging WVC en had als 
ondernemer een vaste plaats op de oude, 
houten, tevens nostalgische tribune van 
deze, in die periode in geheel Oost-Neder-
land vooraanstaande voetbalclub.
Harry Huijskes was een rasechte Bourgondi-
er en hield dientengevolge van gezelligheid, 
iets wat de familie Huijskes niet vreemd is.
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THEO NAHUIS 
(ERELID) (1932-1941)

Wanneer er iemand is, die eigenlijk een 
standbeeld verdient op het sportpark Den 
Elshof, dan is het wel wijlen Theo Nahuis.
Maar liefst 45 jaar achtereen maakte 
vrijgezel Nahuis deel uit van het hoofdbe-
stuur van Grol, te weten 9 jaar als secretaris 
(1932-1941) en 36 jaar als penningmeester 
(1941-1977). En daarbij te bedenken dat hij 
reeds op 19-jarige leeftijd aan de bestuursta-
fel plaatsnaam.
Nahuis is daarmee in de geschiedenis van 
de s.v. Grol het bestuurslid met de langste 
staat van dienst als bestuurder. 

De in 1987 op 74-jarige leeftijd overleden 
Theodorus Johannes Nahuis, werd op 11 
januari 1913 geboren in het ouderlijk huis van 
de familie Nahuis aan de Winterswijkseweg, 
te weten het huis waar heden ten dage nog 
altijd de familie Harry Groot Bruinderink 
woont. 
Theo was de oudste telg in een gezin met 
vijf kinderen. Reeds op 20-jarige leeftijd 
begon hij als houtinkoper in de door zijn 
grootvader opgerichte houtzagerij, tegen-
woordig het monumentale Museum Stoom-
houtzagerij Nahuis.
Theo Nahuis werd destijds in het bestuur 
gehaald als secretaris door Jan Notten, die 
op dat moment vertegenwoordiger was 
bij de firma Nahuis. Maar eenmaal in het 
bestuur bleek al gauw dat Theo meer een 
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penningmeester was dan een secretaris. 
Hij verwierf dan ook na verloop van tijd de 
bijnaam ‘De zuinige penningmeester’. Bo-
vendien luidde zijn lijfspreuk en dat eigenlijk 
tot zijn dood: ‘Het moet uit de lengte of uit 
de breedte komen!’. Nahuis was gedurende 
zijn leven een man van weinig woorden, 
maar van veel daden. En dit laatste niet 
alleen voor de voetbalvereniging Grol, maar 
ook voor meerdere aangelegenheden bin-
nen de gemeenschap Groenlo.

Dat hij in 1968 bij de viering van het 50-jarig 
bestaan van s.v. Grol Koninklijk werd on-
derscheiden in de Orde van Oranje Nassau, 
had derhalve niet alleen te maken met zijn 
verdiensten voor Grol alleen, maar ook 
voor al de verdiensten op andere terreinen. 
Bovendien werd hij bij het halve eeuwfeest 
benoemd tot Erelid van s.v. Grol.
Tijdens de op woensdag 10 augustus 1977 in 
Gerretsen City Centrum gehouden alge-
mene ledenvergadering nam dezelfde toen 
64-jarige Nahuis afscheid van ‘zijn’ Grol. Een 
indrukwekkend afscheid waarbij de man, 
die tijdens zijn bestuurlijke loopbaan bij Grol 
ook werd onderscheiden met zowel de zil-
veren als de gouden speld van de KNVB. Hij 
werd bij die gelegenheid toegesproken door 
diverse personen en kreeg daarbij van de 
zijde van het Grolbestuur tevens een nieuwe 
fiets aangeboden voor al zijn verdiensten 
binnen de club.

MATHIEU LEUNISSEN 
(1941-1947)

Zie hiervoor bij Mathieu Leunissen als 
voorzitter.

BERNARD WOLTERS 
(1947-1948)

Bernard Wolters is geboren op ‘De Hart-
reize’ in Groenlo en dat op de plek waar in 
vroegere jaren tuinder Borgijink zijn bedrijf 
had en waar vele jaren later nieuwbouwwijk 
‘De Hartreize’ is verrezen. Hij had nog een 
broer en een groot aantal zussen. 
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Bernards vader was postbode. Dit verklaart 
misschien ook het gegeven dat Bernard 
Wolters als kantoorhouder op het postkan-
toor in Groenlo heeft gewerkt. Hij heeft 
zijn hele leven bij de PTT gewerkt en dat in 
diverse plaatsen, zoals Wageningen, Den 
Haag en Tilburg. 
In laatstgenoemde plaats is hij ook over-
leden. Dat hij maar één jaar secretaris is 
geweest bij de s.v. Grol, heeft dan ook zo 
goed als zeker te maken met zijn verhuizing 
naar een PTT-kantoor elders in het land.

JAN PORSKAMP 
(ERELID) (1948-1962)

Een Grolman in hart en nieren en daarbij 
een zeer rustig, maar bovenal betrouwbaar 
bestuurder was Jan Porskamp, secretaris in 
het hoofdbestuur van 1948 tot 1962. In totaal 
maakte Porskamp maar liefst 38 bestuursja-
ren vol bij Grol. 

Jan Willem Porskamp werd geboren op 
17 januari 1922 in Groenlo en overleed in 
maart 1985 op 63-jarige leeftijd. Afkomstig 
uit het zes kinderen tellende gezin Pors-
kamp-van Uem, destijds woonachtig aan 

de Oude Winterswijkseweg, trouwde Jan 
met Tiny Tubbing om vervolgens vele jaren 
woonachtig te zijn in de Groeneweg. Jan en 
Tiny hadden twee kinderen: de zonen Erik 
en Robert. Van beroep was Jan Porskamp 
boekhouder en werkte in die hoedanigheid 
tal van jaren op het Boekhoudkantoor van 
de ABTB, destijds gevestigd aan de Lichten-
voordseweg in Groenlo.

Ondanks dat hij zelf de voetbalsport niet 
lang actief heeft beoefend, was volkssport 
nummer één zijn lust en zijn leven. Dat 
was ook de reden dat hij reeds op 26-jarige 
leeftijd zitting nam in het Grolbestuur. Met 
Johan Koehorst, Tonny Porskamp en Theo 
Nahuis vormde hij niet alleen een hechte 
vriendengroep, maar tevens een zeer solide 
bestuursvertegenwoordiging.

Wanneer zoveel jaren later de zonen Erik en 
Robert wordt gevraagd hoe Jan was als vader 
en boekhouder en tevens als bestuurslid van 
Grol, zijn beiden unaniem in hun mening.
“Als vader kun je hem als een bijzonder rus-
tig persoon aanmerken. Hem maakte je de 
kachel niet aan. Hij was erg honkvast, want 
je kreeg hem Groenlo bijna niet uit. Zodra 
de beroemde Grolse kerktoren niet meer in 

zicht was, raakte hij in paniek. Een vakantie 
buiten Groenlo was aan hem dan ook niet 
besteed. Hij wilde wel weg, maar moest 
dan wel ’s avonds terug zijn in Groenlo 
om in ieder geval de nacht door te kunnen 
brengen in zijn eigen bed. Als smoes had hij 
daarbij altijd het verhaal dat hij zijn dieren, 
de vogels en de vissen, niet alleen kon 
laten. In zijn dagelijks werk was hij altijd 
zeer plichtgetrouw, serieus en accuraat. En 
die lijn trok hij door in zijn bestuurlijke en 
andere werkzaamheden voor zijn club: s.v. 
Grol. Ook heeft hij zich jaren ingezet voor 
het wekelijkse werk met betrekking tot de 
toto en later ook lotto. Dit werk in eerst 
Hotel De Moriaan in de Mattelierstraat en 
later Café Kock en weer later Van Leuteren 
aan de Lichtenvoordseweg heeft hij vele 
jaren achtereen behartigd, samen met onder 
anderen Jan Overkemping, Henk ten Barge 
en anderen. In onze ogen een in alle opzich-
ten goed mens.”

TONNY PORSKAMP
 (ERELID) (1962-1986)

Het was tijdens de algemene ledenvergade-
ring van 7 oktober 2002 dat Tonny Porskamp 
(op dat moment in functie als penningmees-
ter) als bestuurslid afscheid nam van de s.v. 
Grol.

Tonny Porskamp was maar liefst 44 jaar 
achtereen bestuurslid van de sportvereni-
ging Grol.

In 1958 werd Porskamp als 23-jarige jonge-
man in het hoofdbestuur opgenomen. Vanaf 
1962 bekleedde hij gedurende 24 jaar de 
functie van secretaris om vervolgens van 1986 
tot in oktober 2002 te fungeren als penning-
meester oftewel schatbeheerder van Grol. 
Met zijn 44 bestuursjaren bezet hij na Theo 
Nahuis (45 bestuursjaren) de tweede plaats 
op de erelijst van bestuursleden aller tijden 
bij Grol. 
Antonius Gerhardus Maria Porskamp werd 
geboren op 19 april 1935 in een groot, uit elf 
kinderen bestaand boerengezin tegenover het 
sportpark Den Elshof en dat dus aan de ande-
re zijde van de Oude Winterswijkseweg.

Na een kortstondige periode gewerkt te 
hebben bij de gemeente Groenlo, was 
Porskamp vervolgens tot aan zijn pensioen 
werkzaam in de administratieve sector bij 
eerst het St. Vincentiusziekenhuis en later 
het Bejaarden- en Verpleegcentrum De 
Molenberg. 

Tonny Porskamp trouwde met Lidy 
Kolkman, met wie hij samen zorgde voor 
drie kinderen: zoon Jeroen en de dochters 
Daniëlle en Suzanne.

Naast zijn echtgenote Lidy en zijn dier-
bare kinderen was Tonny Porskamp ook 
getrouwd met de Grol. Eigenlijk een soort 
boegbeeld, een coryfee dan wel een icoon 
van de Groenlose voetbalclub. Een club-
man met een blauw-wit hart, die decennia 
achtereen met ‘zijn Grol’ ’s avonds naar bed 
ging en er ’s morgens weer mee opstond. 
Iemand die bestuurlijk twee belangrijke 
functies met verve en een grote mate van 
accuratesse heeft ingevuld, te weten die van 
secretaris en die van penningmeester. Ook 
een bestuurder die uitstekend functioneerde 
onder het voorzittersbewind van achtereen-
volgens Johan Koehorst, Ton Kaak, Henk 
Stokkers en Theo Huijskes.
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Een verenigingsman, die door de jaren heen 
tal van onderscheidingen heeft ontvangen. 
En dat van de KNVB-waarderingsspeld in 
zilver tot dezelfde onderscheiding in goud, 
een Koninklijke Onderscheiding als lid in de 
Orde van Oranje Nassau tot een vrijwilli-
gersonderscheiding van de gemeente Oost 
Gelre, van Verenigingsman van het jaar bij 
de s.v. Grol tot de gouden Grolspeld in ver-
band met het 50-jarige lidmaatschapbij en 
last but not least van Super-Supporter van 
het jaar tot natuurlijk het Erelidmaatschap 
van de sportvereniging Grol. En het is juist 
de laatste onderscheiding waaraan dezelfde 
Tonny Porskamp veruit de meeste waarde 
hecht, anders gezegd: die voor hem het 
meest betekent! 

FERRY FROELING 
(ERELID) (1986-2003)

Ferry Froeling, geboren op 15 september 
1944 en overleden op 58-jarige leeftijd op 
22 augustus 2003, is tot op heden na Tonny 
Porskamp de langst zittende secretaris van 
de s.v. Grol. 
Ferry was Grollid sedert 1956 en bestuurslid 
sedert 1978. Als actief voetballer was hij met 
name bijzonder succesvol in de Groljeugd. 
Zo maakte hij deel uit van het beroemde 
Grol A met daarin spelers als Tonnie Tops, 
Fons Zuidinga, Wim Nieuwenhuis, Jan 
Kolkman en Tonnie Platter. Als bestuurs-
lid, en dat in eerste instantie als tweede 
secretaris, werd hij in 1978 in het hoofdbe-
stuur van Grol opgenomen. De belangrijkste 
reden daarvoor was het gegeven dat hij in 
hetzelfde jaar de functie van penningmees-
ter had bekleed in het jubileumbestuur ter 
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van 
de s.v. Grol. In 1986 nam hij de functie van 
eerste secretaris over van Tonny Porskamp, 
die toen penningmeester werd van Grol.
De plotselinge dood van verenigingsman 
Ferry Froeling sloeg op de avond van de 22e 
augustus 2003 in als een bom. Nog volop 
genietende van zijn vakantie en samen met 
vrouwlief Hilde met hoge verwachtingen 
begonnen aan een recreatief tennistoernooi 
bij de plaatselijke tennisclub GTC, sloeg 
op baan 6 van tennispark ‘De Bleeck’ aan 

de Woerdseweg in Groenlo het noodlot 
toe. Van het ene op het andere moment is 
de vader van Danny, Kyra en Koen dood. 
Iedereen is vol onbegrip, ontdaan en diep 
bedroefd.

Ferry was een geboren en getogen Grol-
lenaar en dat wilde hij weten ook. Zijn 
aangeboren chauvinisme, zijn trots om in 
Groenlo te kunnen en mogen wonen, zijn 
liefde voor de plaatselijke sport en zijn be-
trokkenheid bij echte Grolse activiteiten en 

festiviteiten als kermis en carnaval spraken 
in dat verband boekdelen. Ferry was een 
markante persoonlijkheid en een gezellig-
heidsmens. Was graag in gezelschap van 
mensen met dezelfde ideeën en behoeftes 
als hij. Mensen met bla-bla-verhalen ging hij 
bij voorkeur uit de weg. ‘Doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg!’, was zijn credo. 
Reeds op jeugdige leeftijd trad Ferry in de 
voetsporen van zijn vader ‘Theetjen’ Froe-
ling door schutterskoning van Groenlo te 

worden en in 1985 was hij aan de zijde van 
stadsprins Theo II (Huijskes) stadsadjudant 
van de toen 22-jarige en dus jubilerende 
Grolse carnavalsvereniging de Knunnekes.

Dezelfde Theo Huijskes over zijn adjudant, 
collega-bestuurslid, sportvriend en bovenal 
maatje: “Ferry wist met zijn onvervalste 
humor en zijn altijd opgeruimde karakter 
velen voor zich te winnen. Hij was altijd erg 
betrokken bij het wel en wee van de club, 
hij was een echt verenigingsmens en een 
goed bestuurder: enthousiast, gedreven, 
gedisciplineerd en betrouwbaar. Met hem 
heb ik meer dan 25 jaar samengewerkt. En 
dat samenwerkingsverband behelsde meer, 
veel meer dan de voetballerij alleen. Wij 
voelden elkaar feilloos aan, wisten zonder 
iets te zeggen wat wij bedoelden en wat 
wij van elkaar verlangden. Samen veel 
meegemaakt, fantastische tijden beleefd, 
maar ook diverse, grote tegenslagen moeten 
verwerken. Op de drempel van zijn 25-jarig 
bestuursjubileum kwam Ferry te overlij-
den. Het daarvoor reeds geplande feestje, 
alsmede zijn 50-jarig lidmaatschap van 
de Grol in 2006 heeft hij helaas niet meer 
mogen meemaken. Mede daarom ben ik 
zo onvoorstelbaar blij dat ik als voorzitter 
van de s.v. Grol in het jaar 2000 een voorzet 
heb gegeven aan het hoofdbestuur om de 
algemene ledenvergadering van 2 oktober 
2000 voor te stellen om Ferry te benoemen 
tot Erelid van de club. De reden? Omdat hij 
in hetzelfde jaar de carnavaleske periode 
van 22 jaar (2 x 11 jaar) had vol gemaakt. Een 
waardig Erelid die altijd in mijn herinnering 
blijft!”
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TONNIE ZIEVERINK 
(ERELID) (2003 - )

gespeeld in achtereenvolgens Grol 1, 2, 3 en 
4. De periode in Grol 1, waarbij ik de trainers 
Harry Notten, Chris te Winkel en Eric 
Detiger heb meegemaakt, blijft natuurlijk 
het meest tot de verbeelding spreken. De 
jeugd heeft mij altijd erg aangesproken. Dat 
was ook de reden dat wij in 1988 met een 
aantal enthousiaste mensen de koppen bij 
elkaar hebben gestoken om jaarlijks een 
jeugdtoernooi bij Grol te gaan organiseren. 
Op die manier is het Internationaal Marveld-
toernooi ontstaan, waarbij ik van meet af 
aan als secretaris ben betrokken. Het helpen 
opstarten van een jeugdtoernooi had boven-
dien tot gevolg dat ik in 1989 werd gevraagd 
om jeugdsecretaris te worden, hetgeen 
tevens betekende dat ik een kwaliteitszetel 
in het hoofdbestuur moest gaan bekleden. 
Het drieluik van secretarissen werd jammer 
genoeg te vroeg compleet toen in 2003 Fer-
ry Froeling overleed en mij werd gevraagd 
om mijn functie als jeugdsecretaris in te 
ruilen voor die van algemeen secretaris van 

de vereniging. Thans dus secretaris van Grol 
en secretaris van de Stichting Internationaal 
Marveldtoernooi. Wel twee functies die 
ervoor zorgen dat je praktisch iedere dag 
met de vereniging bezig bent. Door de jaren 
heen is Grol uitgegroeid tot een volwaardig 
bedrijf, waar erg veel en tevens verantwoord 
werk aan de winkel is. Maar wat het zo ple-
zierig maakt om voor Grol vrijwilligerswerk 
te doen, is het gegeven dat er binnen de 
club in grote mate sprake is van betrokken-
heid en saamhorigheid. 

Grol is geen kille, zakelijke instelling, maar 
een echte vereniging waar iedereen van 
jong tot oud zich thuis voelt en waar ieder-
een ook bij wil horen. Iedereen heeft iets 
tot veel voor de club over. En juist dit laatste 
heeft weer tot gevolg dat het vrijwilligers-
werk er altijd nog hoogtij viert. Op dat vele 
werk moeten wij met ons allen trots zijn 
en dit moeten wij dus ook koesteren. Dat 
is iets wat in mijn ogen nog te weinig door 

de buitenwereld wordt gezien en dus ook 
nog te weinig wordt gewaardeerd. Je hebt 
het hier wel over het fundament waarop de 
vereniging is gebouwd!”

Tonnie Zieverink vult reeds vanaf zijn 
zestiende levensjaar het merendeel van zijn 
vrije tijd in met vrijwilligerswerk en dit in 
hoofdzaak bij en voor de sportvereniging 
Grol. 
Antonius Johannes Maria Zieverink werd op 
31 oktober 1958 aan de Deken Hooijmansin-
gel in Groenlo en dus net buiten de Grolse 
stadsgracht in een gezin met 6 kinderen ge-
boren. De zoon van Theo en Trees Zieverink 
trouwde in 1985 met Bianca Eijkman en is 
vader van de zonen Ruben en Mart.
Na een periode van 25 jaar gewerkt te heb-
ben bij het Jongensinternaat Harreveld en 
vervolgens ruim 5 jaar als bedrijfsleider bij 
Weevers Grafimedia, is Tonnie Zieverink se-
dert 1 maart 2014 directeur van het Cultureel 
Centrum De Bron, heden ten dage Sociaal 
Cultureel Centrum De Mattelier.

Het vele en belangrijke vrijwilligerswerk 
van Tonnie Zieverink bij ‘de Grol’ komt 
voornamelijk voort vanuit zijn liefde voor de 
sport in het algemeen en voor het voetbal in 
het bijzonder.

“Als 8-jarige jongen mocht ik van mijn 
helaas overleden vader, die zelf vele jaren 
achtereen vrijwilliger is geweest bij Grol, 
mij aanmelden als spelend lid. Bij de 
jeugdafdeling heb ik praktisch alle selecties 
doorlopen. Vervolgens heb ik als verdediger 

Tonnie Zieverink werd in 2009 benoemd 
tot Erelid van de s.v. Grol en werd in 
2014 vanwege 25 jaar secretaris in het 
hoofdbestuur en 25 jaar secretaris van 
het Internationaal Marveldtoernooi ver-
blijd met de waarderingsspeld in goud 
van de KNVB. 
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JAN HUITINK 
(1918-1925)

maar op latere leeftijd ook medeoprichter 
en eerste voorzitter, alsmede in een later 
stadium penningmeester van de Groenlose 
Burgerharmonie.
In de eerste helft van de vorige eeuw stond 
Jan Huitink in Groenlo bekend als een kiene 

jongen, die goed kon rekenen. Hij was erg 
actief en zat dientengevolge in tal van bestu-
ren van verenigingen en organisaties. 
Johannes Albertus Huitink is in 1926 gehuwd 
met Reindina Froeling. Voor de beeldvor-
ming het volgende. Johannes Huitink is 
de opa van onder anderen Erik Mentink 
(Johannes is de vader van zijn moeder) 
en Johannes Huitink en Reindina Froeling 
samen zijn de oom en tante van Harry en 
Ferry Broshuis (Reindina is de zus van hun 
moeder) Marianne, alsmede van onder an-
deren Ferry, Jos en Ineke Froeling (Reindina 
is de zus van hun vader).

GERRIT BLUEMINK 
(1925-1929)

Dat Gerhardus Hendrikus Bluemink (roep-
naam: Gerrit) van 1925 tot 1929 een viertal 
jaren penningmeester is geweest, heeft 
zonder enige twijfel te maken met het gege-
ven dat hij werkzaam was bij de Groenlose 
Stoomhoutzagerij Nahuis, het bedrijf van 
onder anderen Theo Nahuis, een groot 
bestuurscoryfee van Grol.
Verder schijnt Gerrit Bluemink mogelijk ook 
gewerkt te hebben bij Wasserij Sluikhuis in 
Groenlo. En dit laatste heeft weer te maken 
met zijn huwelijk met een dochter uit de 
familie Koelemeier, destijds eigenaar van 
genoemde wasserij. De wasserij was des-
tijds gevestigd aan de Woerdseweg, achter 
de Grolsch Bierbrouwerij. Later is Gerrit 
Bluemink verhuisd naar Breda, alwaar hij 
een sigaren- en sigarettenzaak runde.

JAN NOTTEN 
(ERELID) (1929-1932)

PENNINGMEESTERS SPORTVERENIGING GROL

De eerste penningmeester van Grol heet Jan 
Huitink, geboren op 25 december 1896 in 
Groenlo en op 4 augustus 1969 op 73-jarige 
leeftijd in Groenlo overleden. 
Jan Huitink was niet alleen medeoprich-
ter en eerste penningmeester van Grol, 

Gedurende zijn lange bestuursperiode bij 
s.v. Grol, heeft Jan Notten naast tal van 
andere taken ook een periode van drie 
jaar (1929-1932) het penningmeesterschap 
behartigd.

Albertus Johannes Hendrikus Notten was 
gehuwd met Theodora Ueffing, met wie hij 
in de Kerkstraat in hartje Groenlo een gezin 
stichtte met vijf kinderen, te weten de zoons 
Ton en Harry, alsmede de dochters Thea, 
Anny en José. Van die kinderen heeft zoon 
Harry zowel als voetballer en als trainer een 
prominente rol vervuld binnen de club. Met 
name in de rol van actief voetballer in Grol 1 
was Harry’s grote fan: zijn temperamentvol-
le vader Jan. 

Een bekende met de regelmaat van de klok 
te horen uitspraak van hem was altijd: “Wi’j 
hebt wal verlor’n, maor wi’j war’n völle bet-
ter!” Een bijzonder fanatiek Grolsupporter, 
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die daarnaast ook nog eens onvoorstelbaar 
veel en tevens belangrijk werk heeft verricht 
voor zijn club. Dat hij behoort tot de groep 
Ereleden bij s.v. Grol, is dan ook helemaal 
terecht.

Ook in zijn werk was Jan Notten een 
energiek en ondernemend mens. Alles wat 
hij deed moest goed gebeuren. Half werk 
kwam niet in zijn woordenboek voor. Hij 
heeft gewerkt bij eerst Houtzagerij Nahuis 
en daarna vele jaren als vertegenwoordi-
gers/relatiemanager bij de Grolsch Bier-
brouwerij. In laatstgenoemde functie heeft 
Notten ook veel betekend toen de voetbal-
kantine zijn intrede deed op het sportpark 
Den Elshof. 
Samen met compagnon Frits Huijskes was 
Jan Notten ook de grote animator van het 
bioscoopgebeuren in Groenlo. Dit eerst 
in het RK Parochiehuis, tegenwoordig 
Uitgaanscentrum City Lido, en later het Asta 
theater in de Mattelierstraat.

Jan Notten, op 31 januari 1909 in Groenlo 
geboren, overleed eveneens in Groenlo 
op 5 april 1975 op 66-jarige leeftijd. 

JAN HOIJTINK 
(ERELID) (1932-1941)

Jan Hoijtink, geboren op 8 april 1911 en op 9 
juli 1983 op 72-jarige leeftijd overleden, was 
de vierde penningmeester van de s.v. Grol. 
Jan Hoijtink komt uit een echte voetbalfa-
milie, namelijk de familie Hoijtink (bakker) 
uit de Lievelderstraat in Groenlo. Het betrof 
hier een gezin, bestaande uit één meisje 
en acht jongens, waarvan er vijf actief aan 
voetbal deden.

Naast Jan waren dat August, Toni, Frans 
en niet te vergeten Eduard, later bekend-
heid genietende als gemeentebode Eedjen 
Hoijtink en in zijn vrije tijd als elftalbegelei-
der van het onderwijzersteam, oftewel het 
vreemdelingenlegioen Grol 8.

en een dochter Truus. Zoon Gerard woont 
in Aalten en kan zich nog goed herinneren 
dat hij, geboren in Groenlo en vervolgens 
wonende in Winterswijk, van zijn vader 
spelend lid moest worden van s.v. Grol in 
Groenlo. Maar dit gebeurde niet, omdat 
moeder Diny daar een stokje voor stak. 
Gerard ging voetballen bij Fortuna Winters-
wijk, waarin vader Jan maar berustte, omdat 
het in dit geval niet alleen een club dichter 
bij huis betrof, maar ook nog eens een club 
met een duidelijke katholieke inslag.

In Groenlo werkte Jan Hoijtink in het bank-
wezen en deed daarnaast boekhoudkundige 
en andere administratieve werkzaamheden 
voor diverse ondernemingen, zoals bouwbe-
drijf Frank aan de Eibergseweg. De in hart 
en nieren Grolman, die thuis de bijnaam had 
‘penning 16’, verhuisde in een later stadium 
naar Winterswijk en was daar van beroep 
boekhouder bij een destructiebedrijf.
Jan Hoijtink heeft bij Grol negen jaar ach-
tereen de financiën beheerd en is daarom, 
alsmede wegens tal van andere verdiensten 
voor de club benoemd tot Erelid.

THEO NAHUIS
 (ERELID) (1941-1977)

Zie hiervoor bij Theo Nahuis als secretaris.

Dit betekent dat de broers Frans, Herman 
en Wim nooit gevoetbald hebben bij Grol. 
Wel was broer Herman Hoijtink (bakker) 
leider bij s.v. Grol. Maar dat alle broers 
wel eens tegen een bal hebben getrapt, is 
een ding dat zeker is. Ook al is dat alleen 
gebeurd in het voetbalteam ‘Brood en 
Lood’, bestaande uit leden van de families 
Hoijtink (bakker) en Kuipers (loodgieter) uit 
de Lievelderstraat. Wat de familie Kuipers 
betreft, deze werd vertegenwoordigd door 
de in die jaren klassevoetballers Jan, Gait en 
Bernard Kuipers.

Jan Hoijtink was getrouwd met Diny Hoe-
ben en was de vader van een zoon Gerard 
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HEIN FREIJER 
(1977-1980)

had hij een fors postuur, was niet bang voor 
een stootje en blonk vooral uit bij hoge 
ballen. Een hoogtepunt in zijn keeperscarri-
ère in de hoofdmacht van Grol is ongetwij-
feld het in het seizoen 1972-1973 behaalde 
kampioenschap tegen RKZVC in Zieuwent, 
behaald in een legendarische wedstrijd met 
een record aantal toeschouwers. Na zijn 
periode in Grol 1 heeft Hein Freijer nog vele 
jaren in lagere elftallen van Grol gekeept en 
ook als veldspeler gevoetbald en is verder 
altijd een trouw Grolsupporter gebleven.
In het Grolbestuur fungeerde hij gedurende 
een drietal jaren (1977-1980) als penning-
meester, dit als opvolger van Theo Nahuis. 
In die periode werkte hij samen met 
voorzitter Henk Stokkers en secretaris Tonny 
Porskamp. 

 
Hein Freijer, zoon van Frans en Marie 
Freijer, destijds in Groenlo woonachtig in de 
Nieuwstad en in Grolle en omgeving beter 
bekend als de man van de taxi en de vrouw 
van de wol, is geboren op 27 mei 1950. 
Geboren en getogen Grollenaar Hein Freijer, 
Grollid sedert 1 september 1960 (tijdens de 
algemene ledenvergadering in oktober 2010 
ontving hij de gouden Grolspeld i.v.m. het 
50-jarig lidmaatschap), is sedert oktober 
1973 gehuwd met Will Roerdink en heeft 
twee kinderen: Luc en Lotte.
Ondanks dat hij bij Grol ook graag als 
veldspeler fungeerde, is Hein bij Grol met 
name populair geworden als doelverdediger. 
Reeds op 15-jarige leeftijd (hij keepte toen 
nog in de B-selectie bij de jeugd) maakte hij 
de overstap naar Grol 1. Al op jonge leeftijd 

HANS THEISSEN 
(1980-1986)

Hans Theissen is twee periodes van drie 
jaar, oftewel in totaal zes jaar penningmees-
ter van Grol geweest. Een zeer bekwame, 
tevens erg accurate penningmeester, die iets 
helemaal goed deed of het anders helemaal 
niet deed.

Naast bestuurslid was Hans vele jaren actief 
voetballer bij Grol en speelde onder de 
bijnaam ‘Pukkie Theissen’ een aantal jaren 
achtereen in Grol 1. Ooit mocht hij (toen nog 
als A-speler) opdraven in de hoofdmacht 
van Grol voor de derby in Lichtenvoorde 
tegen Longa ’30. Grol won met 2-3 en 
Hans maakte de winnende goal. Hans zat 
toen nog op de Mulo in Groenlo en zijn 
leraar lichamelijke opvoeding ‘Teuntjen’ 
Hogenkamp speelde in het oranje-wit van 
de aartsrivaal uit Lichtenvoorde. Na Grol 1 
heeft Hans nog vele jaren in Grol 2 gespeeld 
en daarna nog geruime tijd met oud-Grol 
1 spelers in Grol 10. Naast Grol was hij een 
groot aanhanger van de betaalde voetbal-
club Feyenoord uit Rotterdam-Zuid. 
Van beroep was Hans bankemployé (kre-
dietadviseur) en dat in eerste instantie bij de 
Amro-bank en vervolgens bij de Bonds-

spaarbank, later de SNS-bank geheten.
Wie Hans Theissen gekend heeft, weet 
dat het hier gaat om een spontane, altijd 
gezellige en tevens humorvolle man. Iemand 
die in zijn jeugdjaren door het leven ging als 
een muitertje, zoals hij in de Grolse wandel-
gangen werd aangeduid. Maar ook iemand 
die zich op latere leeftijd ontpopte als een 
serieuze vent, een vakbekwaam bankem-
ployé, een goede huisvader en een uiterst 
zorgzame penningmeester van s.v. Grol. 
Op het moment dat Hans Theissen als 
penningmeester in het bestuur stapte (1 
september 1980), begon hij ook met zijn 
werkzaamheden als kredietadviseur bij de 
Bondsspaarbank in Winterswijk. Dat de fi-
nancieel-administratieve kant van het werk, 
en dat zowel bij de bank als bij de Grol, 
altijd zijn belangstelling heeft gehad, blijkt 
wel uit zijn uitspraak: ‘Ik werk liever een uur 
of vier aan de administratie van de Grol dan 
een kwartiertje in de tuin.” 

De echtgenoot van Joke Wolters en de 
vader van Manon en Björn werd geboren op 
5 april 1947 en overleed reeds op 57-jarige 
leeftijd en dat op 27 mei 2004.
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TONNY PORSKAMP
(ERELID) (1986-2002)

Zie hiervoor bij Tonny Porskamp 
als secretaris.

HANS VAN HALM 
(ERELID) (2002- ) 

Hans van Halm, de huidige penningmeester 
van de s.v. Grol en deze functie reeds sedert 
2002 bekledende, werd op 5 augustus 1950 
in Zevenhuizen (Zuid-Holland) geboren. Een 
plaats gelegen tussen de A12 en A20, van 
waaruit het gezin Van Halm in 1962 met de 
toen 11-jarige Hans naar Aalten verhuisde. 
Via allerlei studies heeft hij zich in de 
Gelderse Achterhoek vervolgens geschoold 
in administratief-financiële werkzaamhe-
den, waarmee hij ook altijd de kost heeft 
verdiend. Hij werkte achtereenvolgens 3 jaar 
bij de Raiffeisenbank in Aalten, 32 jaar bij 
Meubelfabriek Luimes & Wiggers in Aalten 
en 10 jaar bij Jongerenhuis Harreveld.
Mede als gevolg van het gegeven dat hij ‘ne 
Grolse deerne’, in dit geval Ineke Froeling 
op zijn levenspad tegenkwam, is Hans in 
1974 in Groenlo gaan wonen. Aanvankelijk 
in de Thorbeckestraat, waar zoon Pleun en 
dochter Jikke werden geboren, en in een la-
ter stadium op Het Blik, alwaar het echtpaar 
Van Halm nog steeds woonachtig is.

De liefde voor de voetbalsport is Hans van 
Halm met de paplepel ingegeven door zijn 
vader, met wie hij in zijn jeugdjaren soms 
achterop de bromfiets mee mocht naar ‘De 
Kuip’ in Rotterdam voor een thuiswedstrijd 
van Feyenoord, na s.v. Grol nog altijd zijn 
meest favoriete club. Na in zijn jongere 
jaren de jeugdelftallen van AD ’69 in Aalten 
te hebben doorlopen, maakte hij in 1978 
zijn debuut als voetballer bij s.v. Grol en dat 
in Grol 7. Het voetballen in lagere teams 
ging hem naast het in beweging zijn om de 
ontspanning en de gezelligheid.

Onder jeugdvoorzitter Tonnie Vaarwerk trad 
Hans van Halm in 1992 toe tot het jeugd-
bestuur van s.v. Grol om daarin de functie 
van wedstrijdsecretaris te bekleden. Na een 
periode van 10 jaar dit werk zeer plichtsge-
trouw te hebben gedaan, volgde hij in 2002 
in het hoofdbestuur Tonny Porskamp op als 
penningmeester.

Toen in 2008 bij de realisatie van het kunst-
grasproject op het sportpark Den Elshof 

de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. 
Grol (SEAG) in het leven werd geroepen, 
nam Hans daarin van meet af aan zitting als 
secretaris. Een verenigingsfunctionaris, die 
derhalve en dat ook nog eens op zeer ac-
curate wijze een tweetal tot de verbeelding 
sprekende functies bekleedt binnen de twee 
belangrijkste geledingen van de club.

Voor zijn staat van dienst ten behoeve van 
de s.v. Grol, wordt Hans van Halm op 18 
september 2018 beloond met de hoogste 
verenigingsonderscheiding: ERELID.
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GROL 1 VANAF 1918 TOT HEDEN
Het is natuurlijk een open deur. Maar bij 
iedere voetbalclub, en dat van hoog tot 
laag bij zowel het amateurvoetbal als het 
betaalde voetbal, is de eerste selectie, 
het eerste team of het eerste elftal de 
belangrijkste actieve geleding. Het eer-
ste elftal is het uithangbord oftewel het 
visitekaartje. Niet voor niets, luidt een 
alom bekend en veelgebruikt gezegde:
‘Wanneer het goed gaat met het eerste 
elftal, gaat het goed met de gehele 
vereniging!   

KAMPIOENSCHAPPEN GROL 1

Seizoen 1926-1927  Kampioen eerste klasse RKUVB

Seizoen 1927-1928  Kampioen tweede klasse RK Federatie

Seizoen 1937-1938  Kampioen tweede klasse IVCB

Seizoen 1944-1945  Kampioen eerste klasse GVB

Seizoen 1945-1946  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1947-1948  Winnaar van de G.V.B.-wisselbeker

Seizoen 1952-1953  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1955-1956  Kampioen eerste klasse GVB

Seizoen 1959-1960  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1961-1962  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1963-1964  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1972-1973  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1978-1979  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1984-1985  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1991-1992  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 1992-1993  Kampioen derde klasse KNVB

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de s.v. Grol 
promotie naar de tweede klasse KNVB

Seizoen 1999-2000  Kampioen vierde klasse KNVB

Seizoen 2005-2006  Kampioen derde klasse KNVB

Seizoen 2012-2013  Winnaar nacompetitie 

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de s.v. Grol
promotie naar de eerste klasse KNVB

KAMPIOENSCHAP 1938
Grol 1 kampioen in het seizoen 1937-1938 na een 2-0 over-
winning op Longa ’30.

Op de foto vlnr Theetjen Peer, Jan Wildenborg, Gait 
Kuipers, Gerrit (Slinger) te Brake, Antoon Nijhoff, 
Henk Bonenkamp, Hackse ter Braak, Theo van Uem, 
Bernard (Beerken) Nieuwenhuis, Dikken Lindner en 
Bertus Pot.

KAMPIOENSCHAP 1945

In de algemene ledenvergadering van 24 juli 1945 werd er 
wegens de Tweede Wereldoorlog een algemeen jaarver-
slag aan de orde gesteld, dat inging op een periode van 
drie verenigingsjaren, te weten de periode 1942-1945.

In die periode moest het eerste elftal van Grol, gedwon-
gen door verkeers- en vervoersproblemen, twee seizoe-
nen (1943-1944 en 1944-1945) achtereen in de eerste klasse 
van de GVB spelen. Na een verdienstelijk eerste jaar, 
werd in het tweede jaar het kampioenschap behaald.
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ANTOON HULSINCK:
‘NE MOOIERE VOETBALCLUB AS DE GROL BESTEET D’R NEET!’
Wanneer er in zijn appartement in het 
woningcomplex ’t Bagijn een gezellig 
onderonsje met hem plaatsvindt, is 
oud-speler Antoon Hulsinck 89 jaar 
en heeft zijn echtgenote Gerda Hul-
sinck-Weelink een week eerder de 87-ja-
rige leeftijd bereikt. Antoon Hulsinck, in 
vroegere jaren steevast Tone genoemd, 
staat bij Grol bekend als de man met 
de grote voeten en dientengevolge de 
imposante voetbalschoenen met
indrukwekkende neuzen. Een boomlan-
ge, stoere verdediger, gezegend met een 
enorm hard schot dan wel een niet te 
voorspellen woeste uithaal.    

Hij kan het zich nog herinneren als de dag 
van gisteren. Het huisnummer in de Wals-
traat in hartje Groenlo was A 267, later ge-
wijzigd in 2. Het gezin Hulsinck bestond uit 
vier kinderen, te weten drie jongens en een 
meisje. Ten tijde van het gesprek is Antoon 
als enige nog in leven. Ook broer Gerrit, die 
evenals Antoon bij de s.v. Grol als voetballer 
furore maakte, is dan al overleden. 
Zoals velen in die tijd ontmoette Antoni-
us Wilhelmus Johannes Hulsinck, 26 jaar 
gewerkt hebbende in de textiel in Enschede 
en 22 jaar bij de Grolsch in Groenlo, tijdens 
de Grolse Kermis zijn geliefde Gerda, jawel 
geboren in Lichtenvoorde. Op 30 decem-
ber 1958 traden zij in het huwelijk, waaruit 
vervolgens twee kinderen werden geboren: 
Ingrid en Peter. Laatstgenoemde verhuis-
de naar Tilburg en Ingrid bleef in Groenlo 
wonen en trouwde met Edwin Willemsen, 
die vervolgens zorgden voor de nakome-
lingen Mart en Daan. “Mart is helemaal 
voetbalgek”, vertelt opa Hulsinck. Ik heb 
hem zoveel mogelijk gevolgd in de jeugd 
van Grol, want het is toch prachtig om jouw 
kleinzoon te zien voetballen.”

Gezeten in zijn fauteuil kan de man, die op 25 augustus 1925 in de Grolse Walstraat 
werd geboren, er nog steeds om lachen. “Voetbal is toch het mooiste dat er is en noo 
ik ’t toch kan zeggen: Ne mooiere voetbalclub as de Grol besteet d’r neet!”

Wanneer Antoon het heeft over zijn circa 
12-jarige periode in Grol 1 komen met name 
tegenstellingen aan de orde ten opzichte 
van het hedendaagse voetbal.
“In mijn Grol 1-periode gingen we op de 
zaterdagavond naar het Parochiehuis in de 
Kerkstraat, waar wij 35 centen betaalden 
om op de derde rang een film te kijken. Na 
afloop liepen wij met enkele jongens noch 
een straatje rond en gingen dan naar huis. 
Wij lagen dan al vóór half elf in bed, omdat 
er de andere dag gevoetbald moest worden. 
En wanneer ik op de zondag voorafgaande 
aan de wedstrijd teveel at, werd ik door 
mijn vader op de vingers getikt, terwijl mijn 
moeder zich juist zorgen maakte en vond 
dat ik voldoende moest eten.”

Wanneer Antoon ‘Tone’ Hulsinck wordt ge-
vraagd om zijn favoriete voetballers uit zijn 
Grolperiode te noemen, komt er ook hier 
een aantal bekende namen: Willie Kaak, Jan 
Gunnewijk, Bernard Kuipers, Herman Wien-
tjes, Jan Olijslager en Broer Reijrink.

Wanneer het echtpaar Hulsinck in ’t Bagijn 
wordt achtergelaten, komt nog even het 
100-jarig bestaan van de s.v. Grol in 2018 
ter sprake. “In hetzelfde jaar zijn wij 60 jaar 
getrouwd. Dus twee mooie feesten in één 
jaar. Daar gaan wij voor!”
Antoon Hulsinck overlijdt 0p 17 maart 2018 
op 92-jarige leeftijd.
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KAMPIOENSCHAP 1953

In de vorige eeuw en dat met name in de 
jaren vijftig en zestig was je bij een behaald 
kampioenschap niet automatisch verzekerd 
van promotie naar een hogere klasse.
En juist dat gegeven heeft Grol 1 meerdere 
malen opgebroken. Diverse keren is met 
veel en enthousiast vertoon een kampioen-
schap gevierd, maar in de daarna volgende 
promotiewedstrijden moest dan het onder-
spit worden gedolven.

Een en ander was ook het geval in 1953. Zo 
staat er in het jaarverslag 1952-1953 van se-
cretaris Jan Porskamp het volgende te lezen.
‘Natuurlijk zijn wij verheugd dat ons eerste 
elftal de kampioensvlag heeft mogen hijsen. 
Maar bij de daarna gespeelde promotie-

wedstrijden bleek overduidelijk dat wij ons 
voor wat betreft het uitkomen in de derde 
klasse nog geen illusies behoeven te maken. 
Duidelijk kwam hierbij het gemis aan 
training naar voren. En het is dan ook ten 
zeerste te betreuren dat vooral de spelers 
van de hogere elftallen het nut van een goe-
de training niet inzien. En die goede training 
werd verzorgd door de heer De Ruiter uit 
Enschede. Maar het blijft jammer dat zo 
weinig spelers van zijn diensten gebruik 
hebben gemaakt. ’

KAMPIOENSCHAP 1956

Het kampioenschap van 1956 betekende 
het behalen van een titel, die met een extra 
groot kampioensfeest gepaard ging. Dit 
omdat iedereen opgelucht adem haalde 
omdat men de eerste klasse van de GVB 
kon verlaten ten faveure van de vierde 
klasse KNVB. De promotie werd bewerk-
stelligd door de in Aalten gespeelde beslis-
singswedstrijd om het kampioenschap te-
gen Ulftse Boys met 2-1 te winnen. Let wel, 
na het spelen van de officiële speeltijd was 
de stand 1-1. Er moest dus verlengd  wor-
den. Wanneer er een doelpunt zou vallen, 
betekende dat tevens einde wedstrijd. En 
dat doelpunt viel dus aan de goede kant. 
Grol 1 kampioen! Tijdens de in dat jaar 
op 17 juli in Hotel De Pelikaan gehouden 

Grol 1 kampioen in het seizoen 1952-1953. Staand vlnr Bernard Wildenborg, Jan Kuipers, Bernard Kuipers, Gerard (Broer) Reijrink, Jan Blanken, Henk Brockötter, 
Antoon Hulsinck en Jan Olijslager en gehurkt vlnr Bennie (Puckie) Olijslager, Jan Gunnewijk, Willie Rootinck, Willy Kaak, Herman Wientjes en Bennie  Wiegerink.
Trainer bij Grol was De Ruiter uit Enschede en leider/grensrechter Bernard Wildenborg.

jaarvergadering maakte het bestuur zelfs 
de opmerking dat men hoopte de GVB 
voorgoed te hebben verlaten.   

Het kampioenschap werd in dat jaar 
behaald door de volgende spelers:

Broer Andringa (doelverdediger),
Tonnie Kaak (reserve-doelverdediger),
Jan Stöteler, Jan Gunnewijk, Frans Blanken, 
Jaap Kwakkel, Bernard Kuipers, 
Eduard Smit, Ton Kaak, Tonnie van Schaik, 
Gerard (Broer) Reijrink, Gerrit Mentink, 
Henk Brockötter en Frans Koenders. 
Trainer bij Grol was Otten uit Hengelo Ov. 
en leider/grensrechter van Grol 1 was 
Willem Stoverinck.
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G.V.B.-WISSELBEKER 1958

In het jaar van het 40-jarig bestaan en 
tevens voor de eerste maal sedert de 
oprichting wist Grol 1 aan het eind van het 
seizoen 1957-1958 de Gelderse voetbalbeker 
oftewel de G.V.B.-wisselbeker in de wacht 
te slepen.

De finale, die op het eigen vertrouwde 
sportpark werd gespeeld, werd met 3-1 ge-
wonnen van Go Ahead oftewel de amateurs 
van de voetbalclub uit Deventer. De Grol-
doelpunten kwamen in deze drukbezochte 

eindstrijd op naam van Jaap Kwakkel, Theo 
Kaak (strafschop) en Henk Blanken.
Na afloop werd de begeerde beker door 
Joh. Jansen, secretaris-penningmeester van 
de Gelderse Voetbalbond (G.V.B.), uitgereikt 
aan Grolaanvoerder Bernard Kuipers.

De G.V.B.-wisselbeker werd door Grol 1 
gewonnen met de volgende basiself:
Doel: Joop Koenders; Achter: Jan Gunne-
wijk, Frans Blanken en Jan Stöteler; Mid-
den Bernard Kuipers en Ton Kaak; Voor: 
Theo Kaak, Harry Notten, Jaap Kwakkel, 
Tonnie van Schaik en Henk Blanken.       

Vlnr: Tonnie Hoijtink, Bennie (Puckie) Olijslager, Frans Hoijtink, Jan Gunnewijk,
Jan Kuipers, Gerard (Broer) Reijrink, Eduard Hoijtink, Gerrit Kuipers, 
Herman Wientjes, Bernard Kuipers, Jan Olijslager en Herman (Ajax) Oosterholt.

GROL 1 UIT VROEGERE JAREN (FOTO BOVEN)
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JAN GUNNEWIJK:
DE BESTE VLEUGELVERDEDIGER DIE DE S.V. GROL OOIT GEKEND HEEFT?
Het is donderdag 13 oktober 2011. Een 
ontmoeting met Jan Gunnewijk, een in 
Groenlo geboren en getogen onderne-
mer. Zakenman Gunnewijk, in de Grolse 
volksmond veelal aangeduid als ‘Jan 
Gordijn’, is op dat moment en dat reeds 
geruime tijd het langste lid van de s.v. 
Grol, in 2011 wel te verstaan 73 vereni-
gingsjaren. Als voetballer genoot hij gro-
te bekendheid in de periode 1942-1959, 
waarin hij als rechter vleugelverdediger 
op 16-jarige leeftijd in Grol 1 debuteer-
de en vervolgens 17 jaar onafgebroken 
uitkwam voor de hoofdmacht van de 
Groenlose voetbalvereniging. Door vele 
insiders van de plaatselijke voetbalsport 
wordt Gunnewijk nog steeds aangemerkt 
als de beste vleugelverdediger die de s.v. 
Grol ooit gekend heeft.
   
Wanneer er in Groenlo ooit een dergelijke 
uitverkiezing had plaatsgevonden, was hij 
ongetwijfeld met grote meerderheid geko-
zen tot zakenman van de eeuw. Wat Bill 
Gates als topondernemer wereldbreed en in 
het bijzonder voor Amerika heeft betekend, 
heeft de op 6 juli 1926 geboren Jan Gunne-
wijk voor Groenlo betekend. 
Na het vak te hebben geleerd in Wagenin-
gen en de benodigde diploma’s te hebben 
behaald bij het op dat moment in Neder-
land bekendste bedrijf in mode en stijl: Peek 
& Cloppenburg, nam de vierde telg uit een 
gezin met zes kinderen in 1953 de zaak over 
van zijn vader Antoon (‘Tone’) Gunnewijk.

Samen met echtgenote Agnes Olminkhof, 
waarmee hij in 1960 in het huwelijk trad, 
breidde hij de modezaak voor zowel dames 
als heren verder uit met de bedrijfstak 
wonen. Terwijl zoon Ton het zakelijk succes 
elders zocht, wordt het al vele tientallen 
jaren succesvolle bedrijf Gunnewijk Groenlo 
voor Slapen, Wonen en Mode thans gerund 
door zoon Peter (Slapen en Wonen) en 
dochter Marlies (Mode).
Gunnewijk was en is voor Groenlo nog 

steeds van onvoorstelbaar grote waarde. 
Niet alleen omdat het winkelcentrum van 
Groenlo binnen de stadsgracht grotendeels 
wordt beheerst door dit gedegen en gezelli-
ge familiebedrijf, maar ook omdat dit bedrijf 
er een belangrijke en behoorlijke hand in 
heeft gehad dat andere bedrijven zich in 
Groenlo hebben gevestigd. Samengevat: 
Gunnewijk is nooit gegaan voor alleen het 
eigen zakelijk belang, maar zeker ook voor 
het algemeen, gemeenschappelijk belang 
van Groenlo!

Praten met Jan Gunnewijk is een bijzonder 
aangename bezigheid is. Dit komt waar-
schijnlijk ook omdat de leden van de familie 
Gunnewijk bekend staan als niet alleen 
uitstekend ondernemende mensen, maar 
ook als altijd goed gehumeurde mensen. 
Tegelijkertijd bijzonder zorgzame zakenlui 
die altijd voor de gemeenschap, voor in-
stanties, verenigingen en individuen binnen 
dezelfde gemeenschap klaar willen staan. 
Mensen die op ieder moment van de dag en 
dus op de gekste tijden als gastheer willen 

optreden, ongeacht waarvoor het is en voor 
wie het is.
Ondanks zijn respectabele leeftijd van 
85 jaar op dat moment, is Jan Gunnewijk 
praktisch nog iedere dag op zijn kantoor 
aanwezig om niet alleen de krant te lezen, 
een kop koffie te drinken en een sigaartje te 
roken, maar ook om daar waar het enigszins 
nog mogelijk is hand- en spandiensten te 
verrichten.

Het praktisch ingerichte kantoor is aan de 
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wanden voorzien van allerlei foto’s en dan 
vooral teamfoto’s en andere relikwieën uit 
de periode dat Gunnewijk nog actief was als 
voetballer, oftewel speler van de plaatselijke 
sportvereniging Grol.

Ook de foto, waarop hij als oudste lid (in 
dit geval voormalig Grolspeler) samen met 
Wout Walterbos als op dat moment jongste 
lid op 18 september 2008 en dat dus op de 
dag dat de s.v. Grol 90 jaar bestaat onder 
grote belangstelling de officiële opening 
verricht van het nieuwe kunstgrasproject op 
het sportpark Den Elshof, ontbreekt niet.
Wanneer Jan Gunnewijk over zijn actieve 
voetbalperiode begint te vertellen, komen er 
allerlei opmerkelijke feiten, prachtige anek-
dotes en illustere namen naar boven. 
“Het was denk ik in het jaar 1937 dat wij met 
een groepje jongens op school de voetbal-
sport wilden gaan beoefenen. Maar wat 
er niet was, dat waren de hiervoor eerste 

noodzakelijke behoeften, te weten een veld 
en een bal. Ik ben daarop naar voorzitter 
Theo Groot Bruinderink gegaan en heb hem 
beleefd gevraagd of hij ons daaraan kon 
helpen. Zijn antwoord was: ‘Jullie worden 
maar lid van de R.K.S.V. Grol en dan komt 
de rest vanzelf in orde.’ 

Maar om lid te kunnen worden, moest ik 
van mijn ouders eerst de leeftijd van 12 jaar 
hebben bereikt. En zo gebeurde het dat ik 
mij per 1 augustus 1938 mocht aanmelden 
als lid. Toen Grol 1 in 1942 in Harreveld 
moest spelen en men een speler tekort 
kwam, werd mij gevraagd om mee te doen. 
Op 16-jarige leeftijd maakte ik dus mijn 
debuut en heb vervolgens 17 jaar onafge-
broken, voornamelijk als rechtsback, in het 
eerste team van Grol gespeeld.”
Van Jan Gunnewijk is bekend dat hij op 
de zondag altijd even vóór de aftrap van 
de wedstrijd arriveerde. Meestal moest hij 

worden opgehaald of kwam hij te laat.
“Mijn vader was er niet zo’n groot voorstan-
der van dat ik voetbalde. Het kostte in zijn 
ogen alleen maar veel tijd. Tijd waarin tege-
lijkertijd niet gewerkt kon worden, waardoor 
er niets verdiend werd. Dit is ook de reden 
dat ik mij tijdens de actieve voetbalperiode 
nooit met andere hoofd-, rand- of bijzaken 
bij de s.v. Grol heb beziggehouden. Dat ik 
overigens tijdens mijn studietijd in Nijmegen 
tal van sporten beoefende, zoals hockey, 
schaken, volleybal en tafeltennis, deerde 
hem totaal niet, als deze sporten maar 
uitgingen van de school zelf.”

Wanneer Jan Gunnewijk, die het zelf als 
verdediger moest hebben van zijn snelheid 
en zijn onberispelijke sliding, zich moet ver-
gelijken met een bekende beroepsvoetbal-
ler, hoeft hij geen pauze in te lassen. “Dan 
noem ik het type Eric Gerets. Dus een in 
Nederland gevoetbald hebbende Belgische 

Johannes Antonius Jozef Gunnewijk overlijdt op 16 maart 2015 op 88-jarige leeftijd. Hij is daarmee ruim 76 jaar lid geweest van 
de sportvereniging Grol. Met een dienst in de H. Calixtusbasiliek wordt op 20 maart 2015 afscheid genomen van deze gedreven 
zakenman.

verdediger, die het ook moest hebben van 
snelheid, inzet en techniek in combinatie 
met elkaar.” 

Eén van de hoogtepunten in zijn voetbal-
carrière beschouwt Gunnewijk ook zijn 
meespelen in het Nederlands militair elftal 
met onder meer de inmiddels legendarische 
Oranjeinternational Jan Klaassen. In het 
voetbalhoofdstuk Grol komen voor Gunne-
wijk bekende Grolse voetbalnamen voor, 
zoals de gebroeders Jan, Gerrit en Bernard 
Kuipers, Herman Wientjes, Jan Platter, 
Eduard (Eetjen) Hoijtink, Gerard (Broer) en 
Joop Reijrink, Bennie (Puckie) en Herman 
Olijslager, alsmede de gebroeders Jan en 
Frans Blanken. Daarnaast beschouwt hij het 
als een eer om ook nog samen gevoetbald 
te hebben met jongens als Theo Kaak, Henk 
Blanken, Tonnie van Schaik, Jaap Kwakkel 
en vele anderen. Als de beste doelverdedi-
ger ooit noemt hij Willie Kaak, als mooiste 
doelverdediger Herman (Ajax) Oosterholt en 
Herman Wientjes beschouwt hij als de beste 
voetballer die de s.v. Grol ooit gekend heeft.    

Karakteristieke en tegelijkertijd lovenswaar-
dige herinneringen bewaart Jan Gunnewijk 
nog altijd aan voormalig Grol(Ere)voorzit-
ter Theo Groot Bruinderink en voormalig 
Grolpenningmeester Theo Nahuis, die maar 
liefst 45 jaar deel heeft uitgemaakt van het 
Grolbestuur. “Voor mij zijn dat de echte 
grondleggers van deze mooie club!”

Jan Gunnewijk trouwt in 1960 met 
Agnes Olminkhof. En dat gebeurde 
vanzelfsprekend met een erehaag van 
jeugdspelers van s.v. Grol.
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Grol 1 kampioen in het seizoen 1959-1960. Staand vlnr Eduard Smit, Hans Tops, Tonnie van Schaik, Jaap Kwakkel, Henk Blanken, Theo Kaak, Tonnie Kaak, Frans Blanken,
 Bernard Kuipers en Willem Stoverink en gehurkt vlnr Johan Koehorst, Jan Gunnewijk, Theo Berns, Ton Kaak, Joop Koenders en Jan Stöteler.  
Trainer bij Grol was Hennie Wiegerink uit Enschede en leider/grensrechter Willem Stoverinck.

Na afloop van de kampioenswedstrijd 
vond er voorafgegaan door de plaat-
selijke Leo Harmonie een tocht van ‘de 
kampioenen’ in Groenlo plaats, die in de 
stoet zelf, alsmede langs de kant van de 
straat door duizenden belangstellenden 
werd meegemaakt.

In Hotel De Moriaan werd er gereci-
pieerd, waarbij tal van voetbalvereni-
gingen uit de regio hun gelukwensen 
kwamen aanbieden. En ’s avonds vond 
er een massale feestavond plaats. 

KAMPIOENSCHAP 1960

In 1960 zorgde Grol 1 voor een primeur 
door reeds op zondag 13 maart kampioen te 
worden in de vierde klasse E van de KNVB. 
Dat kampioenschap werd een feit dankzij 
een in eigen huis behaalde 5-2 overwinning 
op DVC ’26 1 uit Didam. Het vijftal door Grol 
gescoorde doelpunten kwam op naam van 
Theo Berns en Tonnie van Schaik (4x).
Op maandag 14 maart 1960 kopte een regi-
onaal dagblad: ‘Grol, eeuwige tweede, nu 
dan wel kampioen!’
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De tafel in de woonkamer ligt vol 
met foto’s, krantenknipsels en een 
familiealbum. Bij het bekijken van het 
prachtige stuk voetbalgeschiedenis vanaf 
begin jaren veertig van de vorige eeuw, 
komen vele namen in sneltreinvaart 
voorbij: Willie Weenink, Haksi te 
Brake, Gerrit Kuipers, Bernard Kuipers, 
Gait Oosterholt, Broer Andringa, Piet 
Adema, Jan Platter, Johan Koehorst, 
Jan Gunnewijk, Jopie Koenders, Henkie 
Blanken, Jan Kuipers, Henkie Brockötter, 
Herman Wientjes. Bij iedere foto 
komen er weer namen naar boven en 
het is nu al een genot te gast te zijn bij 
Hermien Kuipers-Oosterholt. Bijzonder 
fit van brein, een enorm geheugen en 
de vrouw van wijlen Bernard Kuipers, 
waarschijnlijk één van de beste Grol-
voetballers ooit, in ieder geval de man 
met de meeste optredens in het eerste 
van Grol: meer dan 500 keer!

DANSEN, VERKERING, TROUWEN
Hermien zag het levenslicht in de 
Peerdekoele aan de Marhulzenweg en 
Bernard in het loodgietersbedrijf van zijn 
vader aan de Goudsmitstraat. Beiden in 
Grolle, buiten en binnen de gracht, maar 
die grens was slechts symbolisch en zou 
jaren later liefdevol worden geslecht. 
Hermien: “Wi’j hebt mekare ontmoet op 
ne dansoavond bi’j De Pelikaan. Vief joar 
‘escharreld, de verkering ging an-oet, oet-an. 
Dat was ’n spul. Ik was d’r knettergek op en 
kon van verdreet af en too neet meer ett’n. 
A’k zien joekeltjen zag stoan, ging ik d’r hen. 
Noa vief joar ha’k de knollen op, moar ik 
kon um ook neet missen, ook al was ‘e 17 
joar older. Op Moederdag kwam Bernard 
bi’j mien, krege wi’j vaste verkering en bunt 
toen heel snel ‘etrouwd.” Het trouwpak 
werd op stel en sprong geleend van Jan Mali 
en het trouwkleed van een vriendin van 
Hermien en het aanstaande bruidspaar trok 
naar een of ander klooster in Glanerbrug 

om elkaar het jawoord te geven. “Er wod’n 
prachtig ‘epreakt, moar wat er verteld werd, 
wet ik neet. Jan Kuipers zol foto’s maken, 
moar het was d’r uuteindelijk gin éne, álles 
mislukt. Gelukkig ha’w nog één foto van Jan 
Hubers.” Bernard en Hermien kregen drie 
kinderen, Marc, Anne-Marie en Barbara, er 
kwamen een schoondochter, schoonzoons 
en prachtige kleinkinderen. 

DÉ SPITS VAN GROL
Bernard werd op zijn elfde lid van de 
s.v. Grol, speelde vanaf zijn 16e in de 
hoofdmacht en voetbalde daar tot zijn 
38e. In augustus 1959 werd hij door 
middel van een gelukstelegram officieel 
gefeliciteerd door de KNVB voor 500 
gespeelde wedstrijden in het eerste. Een 
bovennatuurlijke prestatie en een terecht 

GROLLENAAR BERNARD KUIPERS
‘500 KEER IN GROL 1 EN NOG VEEL MEER MOOIS’

groot compliment: ‘Moge uw spel en uw 
clubtrouw anderen tot voorbeeld strekken.’ 
Een half jaar later was dezelfde KNVB veel 
minder complimenteus. Bernard ontving een 
strenge schriftelijke berisping voor gemaakte 
aanmerkingen op de leiding tijdens een 
wedstrijd tegen Terborg. De vedette van Grol 
besloot kort daarop zijn loopbaan acuut te 
beëindigen. Het zou zomaar kunnen dat hij 
na al die wedstrijden dacht beter te kunnen 
stoppen, of dat de waarschuwing hem aan 
het denken had gezet, maar niets van dat 
alles. De werkelijke reden was dat hij door 
zijn eigen geliefde s.v. Grol als lid werd 
geroyeerd. In die tijd werd de contributie 
contant geïnd door Dorus te Brinke. Op een 
dag meldde deze zich om het geld op te 
halen, maar Bernard was druk aan het werk 
en zei dat hij geen tijd had. Dorus vertrok 
zonder geld en Bernard kreeg kort daarop 

een brief van de Grol met het dringende 
verzoek binnen een week te betalen, op 
straffe van een royement. Betaling bleef die 
week uit en hij werd inderdaad verwijderd 
bij de club. “De liefde was acuut over en 
dat hakte er enorm in”, weet Hermien zich 
nog goed te herinneren. “Na het overlijden 
van Bernard werd er namens de vereniging 
alsnog een brief bezorgd met excuses 
over het voorval, maar dat was toch meer 
mosterd na de maaltijd. Het royement heeft 
pijn gedaan.” 

CLUBLIEFDE
De kwaliteiten van Bernard bleven niet 
onopgemerkt en er was belangstelling 
van buitenaf. Mensen uit Enschede en 
Amsterdam meldden zich om hem te 
porren voor een overstap, maar de scouts 
vingen telkenmale bot. In een interview 
met een regionale krant in 1977 vertelt de 
Grol-spits over het contact dat er was met 
Joop Stoffelen van Ajax. ‘Bram, wat doe 
jij toch in een gat als Groenlo? Je moet 
naar het westen, daar heb je topclubs.’ 
“Kan best zijn Joop, maar hier zitten mijn 
kameraden.” Hij had het goed bij de 
plaatselijke club en de club had het goed 
met hem, natuurlijk als superspits, maar ook 
als chauffeur bij de jeugd en als klusjesman. 
Naast het gelukstelegram waren ook de 
kampioenschappen, het winnen van de 
GVB-beker in 1957 en de erewedstrijd tegen 
een oud-Nederlands elftal bij het 40-jarig 
jubileum echte hoogtepunten. 
Zoals gezegd was de liefde na het royement 
over en er volgde een lange periode zonder 
voetbal, maar na 11 jaar keerde Bernard terug 
om zijn club weer in de armen te sluiten en 
speelde hij nog jaren in het veteranenteam. 
Hij zei daarover dat de snelheid verdwenen 
was, maar de techniek onveranderd: “Dat 
verleer je niet.” Uiteindelijk heeft hij de 
schoenen aan de wilgen gehangen, maar het 
gevoel voor de bal bleef, hij heeft vervolgens 
nog jarenlang zeer succesvol de kegelsport 

De liefde tussen Bernard en Hermien.
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beoefend.  
Woordvoerder, lijfwacht en Goor Vooruit
In één van de oude clubbladen werd jaren 
geleden de volgende tekst opgetekend:
Bernard was niet alleen een sterke en 
gevaarlijke voetballer, maar ook de 
woordvoerder bij ongeregeldheden en 
lijfwacht van zijn jongere spelers. Als 
één van hen geïntimideerd werd door de 
tegenspeler, nam hij die tegenstander even 
apart, sprak deze buiten het zichtveld van 
de scheids toe en stelde zijn medespeler 
steevast gerust met de woorden: “Den 
dut oe niks meer.” Het formaat van de 
tegenstander was hierbij trouwens nooit 
een belemmering. Hij was zeker niet altijd 
een lieverdje, maar kwam er bijna altijd 
mee weg. De schorsingen, waarvan één 
zelfs een heel jaar, nam hij op de koop toe. 
Het is trouwens een wonder te noemen 
dat zijn loopbaan niet vroegtijdig definitief 
tot een einde kwam, want bij de Goor 

Vooruit-stunt zijn Bernard en een paar van 
zijn ploegmakkers echt door het oog van 
de naald  gekropen. Tijdens een werkklus 
in Azelo werd hij door een speler van de in 
nood verkerende Goorse club gevraagd te 
helpen om zo de dreigende degradatie te 
voorkomen. Bernard was er niet te beroerd 
voor, speelde de zondag erop gewoon mee 
en regelde de week later ook nog twee extra 
Grol-spelers. Helaas werd er niet gewonnen 
en degradeerde de Twentse club. Over tot 
de orde van de dag zou je zeggen, maar een 
artikel in de maandagmiddag-editie van De 
Twentsche Courant liet er geen misverstand 
over bestaan: Goor had zich laten 
versterken door spelers van de s.v. Grol. 
De tuchtcommissie van de voetbalbond 
arrangeerde een speciale rechtszaak om 
duidelijkheid te krijgen en de daders te 
kunnen straffen. Door misverstanden over 
de juiste initialen van éne speler Kuipers 
en het moedwillig tijdrekken door de s.v. 

Grol duurde het nogal voordat de juiste 
verdachte getraceerd kon worden. Na een 
paar dagen  had de commissie er schoon 
genoeg van en werd iedereen die Kuipers 
heette gedaagd. Bernard verscheen in 
zijn zondagse pak ter zitting en ontkende 
de aantijgingen in alle toonaarden. De 
aanwezige getuigen waren danig onder de 
indruk en niemand durfde onder ede te 
verklaren dat dit dezelfde man was als de 
voetballer in het tenue van Goor Vooruit 
een paar weken eerder. Het gevolg was 
vrijspraak en een financiële genoegdoening. 
Bernard liet nog wel optekenen dat hij voor 
de hoogte van het bedrag nog nooit zo hard 

heeft moeten zweten.  
Bernard Kuipers was een heel bijzondere 
voetballer met een cv, die op zijn 
zachts gezegd indrukwekkend is. We 
kunnen het hem zelf niet meer vragen 
en misschien zou hij het ook zelf niet 
zeggen, maar het was een enorm talent 
en iemand die een prominente rol speelt 
in de geschiedenis van de s.v. Grol. Het 
gesprek met Hermien, de vele foto’s, 
de verhalen en de tientallen lovende 
woorden in de krantenknipsels laten daar 
geen enkel misverstand over bestaan.
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Staande vlnr. Jaap Kwakkel, Ton Kaak, Bernard Kuipers, Tonnie van Schaik, Theo Kaak, Henk Blanken, Fons Baks, Frans Koenders (leider) 
en gehurkt vlnr. Jan Gunnewijk, Frans Blanken, Joop Koenders, Jan Stöteler en Benny van Dongeren.
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JOOP REIJRINK:
‘IK HEB GEVOETBALD TOT MIJN 47E EN GESCHAATST TOT 
MIJN 60E LEVENSJAAR’
Hij voetbalde vijf seizoenen in Grol 1 en 
dat met name als linkshalf. Dat was in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Wan-
neer er nu wordt teruggekeken op die 
periode, is het eind 2014 en is dezelfde 
Joop Reijrink 82 jaar. Zich destijds be-
dienende van een ongekende dosis inzet 
om zich in Grol 1 staande te houden, 
moet hij zich nu wegens gezondheids-
problemen met name voortbewegen 
door gebruik te maken van een rollator 
en een scootmobiel. Maar het altijd door 
hem aan de dag gelegde doorzettings-
vermogen is ondanks een respectabele 
leeftijd nog altijd zijn kenmerk.        

Joop Reijrink werd op 20 februari 1932 gebo-
ren aan de Ziekenhuisstraat in Groenlo. Het 
gezin Reijrink telde elf kinderen, waarvan er 
drie gevoetbald hebben bij Grol, te weten 
Gerard (Broer), Jan en Joop Reijrink. 
In 1959 trouwde Joop met Doortje Migchiel-
sen, jawel een telg uit de met de zusterver-
eniging Grolse Boys getrouwde voetbalfami-
lie uit de Wilhelminastraat in Groenlo. Joop 
en Doortje stichtten een gezin, bestaande 
uit vijf kinderen: Richard, Marlo, Joop, René 
en Leo.

Mocht Richard maar slechts drie dagen 
genieten van het leven op aarde, Leo als de 
jongste van het gezin kwam op 4 december 
1992 op 25-jarige leeftijd om het leven als 
gevolg van een verkeersongeval. 
Vader Joop staart voor zich uit. “Gelukkig 
kan ik er weer over praten. Jaren achtereen 
heb ik dat niet gekund. Een kind verliezen is 
het ergste dat er is.”

Zoon Joop voetbalde ten tijde van zijn 
ongeval, overigens na een uitstapje richting 
De Graafschap, in de hoofdmacht van Grol. 
Leo jr. maakte deel uit van het team, dat 

onder leiding van trainer/coach Peter Schul-
te een half jaar later het kampioenschap in 
de derde klasse in de wacht zou slepen en 
voor het eerst in de geschiedenis van Grol 

zou promoveren naar de tweede klasse 
van de KNVB. Nu 22 jaar later veroorzaakt 
de herinnering aan die periode bij Joop sr. 
andermaal vochtige ogen.

“Zelf heb ik Grol 1 gehaald door een sa-
menloop van omstandigheden. Ik speelde 
in Grol 2 en was tevens aanvoerder van 
dat team toen ik werd opgetrommeld voor 
Grol 1. Ik weet het nog goed, we speelden 
destijds nog in de GVB een uitwedstrijd 
tegen Warnsveldse Boys. Het werd een 
ruime overwinning met een driemaal 
scorende Herman Wientjes, bij iedere goal 
door mij aangespeeld. Dit had tot gevolg dat 
na die bewuste wedstrijd dezelfde Herman 
Wientjes en ook ene Bernard Kuipers ervoor 
zorgden dat ik een vaste basisplaats kreeg 
in Grol 1. Een korte, maar wel schitterende 
periode volgde. 

Na Grol 1 heb ik nog vele jaren in Grol 2 en 
een aantal overige seniorenteams gepeeld. 
Ik durf van mijzelf te zeggen dat ik een spor-
tief leven heb geleid, Gevoetbald tot mijn 
47e en geschaatst tot mijn 60e levensjaar. 
Ik heb zelfs nog de 200 kilometer schaats-
marathon gereden op de Weissensee in 
Oostenrijk. Daarnaast ontelbare kilometers 
gefietst en gewandeld.”

Wanneer Joop Reijrink, als 82-jarige de 
trotse opa van zes kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen, wordt gevraagd naar 
een top 5 van de beste voetballers van 
Grol, weet hij gelijk het antwoord. Volgens 
de man, die ook nog eens 67 jaar de dui-
vensport heeft beoefend en daarbij maar 
liefst 40 jaar voorzitter is geweest van de 
Groenlose Postduivenvereniging De Snel-
post, waren dat allereerst doelman Willie 
Kaak en verder de spelers Jan Gunnewijk, 
Herman Wientjes, Bernard Kuipers en 
niet te vergeten zijn broer Gerard (Broer) 
Reijrink.

Joop Reijrink overlijdt op 1 februari 2017 op 
84-jarige leeftijd.
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KAMPIOENSCHAP 1962

Grol 1 kampioen in het seizoen 1961-1962. 
Staand van vlnr Bob Moll, Jan Luiken, 
Toon Hoffman, Ignace Langela, 
Tonnie van Schaik, Henk Blanken en 
Willem Stoverinck
en gehurkt vlnr Frans Blanken,
Bennie Roerdink, Joop Koenders,
Jan Stöteler, Ton Kaak en Harry Notten.
Trainer bij Grol was Bob Moll uit Harfsen 
en leider/grensrechter Willem Stoverinck.
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1984: JAN, FRANS EN HENK BLANKEN
IN GESPREK MET FERRY FROELING
In een boek ter ere van de jubilerende 
sport- c.q. voetbalvereniging Grol staan 
wij stil bij veel mensen, die een belang-
rijke rol hebben gespeeld - of nog steeds 
spelen - in de rijke geschiedenis van 
onze prachtige club. 
Om iedereen de plek te geven die hij of 
zij verdient, zouden er zeker meerdere 
boekwerken geschreven moeten worden, 
maar dat is teveel van het goede. Feit 
blijft dat iedereen die op welke manier 
dan ook betrokken is, een blijvende 
bijdrage heeft geleverd aan de club die 
dit jaar haar 100e verjaardag viert.

Die bijdrage geldt zeker voor de gebroeders 
Blanken en het is dan meer dan terecht om 
wat uitgebreider aandacht te besteden aan 
Jan, Frans en Henk. Onderstaand verhaal 
is een samenvatting van een interview van 
wijlen oud Grol-bestuurder en clubbladre-
dacteur Ferry Froeling, opgenomen in een 
clubblad uit 1985, alsmede een bijdrage 
uit de rubriek ‘Ik geef de bal aan…Henk 
Blanken’ uit een latere uitgave van hetzelfde 
clubblad. 
 
Jan Blanken is de oudste van het drietal en 
heeft in een ver verleden korte tijd gespeeld 
in het eerste van s.v. Grol, maar moest door 
een knieblessure helaas vroegtijdig stoppen. 
Kijkend naar het voetbal in het midden van 
de jaren 80, heeft hij een heldere kijk op de 
invloed van tactiek op het voetbalspel in het 
algemeen en bij Grol in het bijzonder. 

“De spitsen moeten teveel verdedigen 
en aan hun eigenlijke opdracht - aanval-
len - komen ze nauwelijks meer toe. Het 
plezier gaat er op die manier af. Bij Grol 
valt het gelukkig mee, al zou ik graag zien 
dat er meer gebruik gemaakt zou worden 
van de snelheid van jongens als Antoine 
Nikkessen en Edwin Bosman.” Naast het 
actieve voetbal heeft Jan ook als trainer zijn 
diensten bewezen, weliswaar niet bij Grol, 

maar toch. En de oorzaak van zijn ‘trainers-
carrière’ blijkt zijn broer Frans te zijn. Deze 
was in het bezit van de nodige papieren en 
had Fortuna Winterswijk en T.V.O. Bec-
kum al onder zijn hoede gehad. Toen bij 
laatstgenoemde club stemmen opgingen 
om tweemaal in de week te gaan trainen en 
van de trainer verwacht werd ook zondags 
aanwezig te zijn, hield Frans het voor gezien 
en koos hij voor zijn gezinsleven. Hij werd 
nog wel gevraagd om bij Erix Lievelde te 
komen werken, maar liet dat wegens andere 
verplichtingen aan zich voorbijgaan. Daarop 
werd broer Jan naar voren geschoven en de 
zaak was snel beklonken. Jan: “Ik heb een 
fijne tijd gehad bij Erix en heb daar onder 
andere Hemmie Oolthuis nog onder mijn 
hoede gehad.” Hemmie, die op dat moment 
trainer is van het gepromoveerde Varsse-
veld, en dat ten koste van Grol. Op de vraag 
van Ferry of Hemmie weleens gefaald heeft, 
kan Jan alleen ontkennend antwoorden. Hij 
omschrijft hem als een sobere voetballer, die 
zijn opdrachten goed uitvoerde en vooral 

een enorm vertrouwen had in zichzelf. “En 
dat liet hij ook nog eens op alle manieren 
blijken. Het succes dat hij nu met Varsseveld 
heeft, is hem  natuurlijk van harte gegund, 
maar is nog geen bewijs dat hij een goede 
trainer is.” Broer Frans is het volledig met 
Jan eens en stelt dat Chris te Winkel uit 
Doetinchem, hoofdtrainer van s.v. Grol, een 
groot deel van zijn salaris had willen inleve-
ren om kampioen te worden. “Trainer zijn is 
meer dan trainen en je hebt te maken met 
jonge knapen die hun weg in het leven nog 
moeten vinden. Je moet alert zijn op signa-
len van die jongens. Ik ben ervan overtuigd 
dat Te Winkel dit seizoen met Varsseveld 
ook kampioen zou zijn geworden.” Frans 
vervolgt door te stellen dat de mentale 
instelling van Grol achterblijft bij ploegen als 
Longa’30, RKZVC en Varsseveld en dat een 
en ander ook zo zal blijven. “Onze aard is 
anders, dat is een gegeven.”

Henk mengt zich ook in het gesprek en stelt 
dat Grol qua instelling vroeger al vergeleken 

werd met WVC Winterswijk en Terborg, te 
weten goed voetballende ploegen. Henk 
was van de drie waarschijnlijk de meest ge-
talenteerde voetballer en heeft als linksbui-
ten menig Grolhart in vervoering gebracht. 
Onder toenmalige voetbalgenoten stond 
Henk beter bekend als ‘Henkie’. Al op 15-ja-
rige leeftijd speelde hij in de hoofdmacht 
en zijn snelle en elegante acties zou menig 
trainer en toeschouwer graag terugzien in 
het huidige voetbal.
 
Wat mogelijk ook een rol heeft gespeeld bij 
het missen van het kampioenschap in het 
seizoen ‘83-‘84 is zelfoverschatting, stelt Jan. 
Ferry kan zich er deels in vinden, maar vindt 
dat als die zelfoverschatting in de sfeer van 
een bepaald chauvinisme ligt, het juist geen 
slechte eigenschap is. 

Evenals Jan moesten ook Frans en Henk hun 
voetbalcarrières vroegtijdig en onvrijwillig 
beëindigen vanwege knieblessures. Of zoals 
een oud-Grollenaar het ooit oneerbiedig 
verwoordde: “Dee jongens van Blanken 
bunt goeie voetballers, moar jammer dat ze 
zo gammel op de beene stoat.” Gelukkig zijn 
er meer sporten en de gebroeders Blanken 
hebben successen beleefd in de tennis- 
en tafeltennissport. Jan en Frans waren 
meerdere keren kampioen van Groenlo en 
Henk maar liefst acht keer kampioen in zijn 
woonplaats Losser.

Henk is de rustigste van het drietal en kiest 
zijn woorden zorgvuldig. Eigenlijk was zijn 
houding op het veld vroeger niet anders, 
maar toch wordt hij door veel kenners 
genoemd als de beste voetballer ooit van 
s.v. Grol, samen met Theo Kaak. Zelf roemt 
hij spelers als Harry Notten en Tonny Tops. 
Feit is dat Henk van zijn 15e tot zijn 23e 
levensjaar deel uitmaakte van het eerste en 
zoals gezegd, maakte helaas de zoveelste 
knieblessure een einde aan zijn actieve voet-
balcarrière. “Het voetbal heb ik definitief 

Frans Blanken in actie
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afgezworen, het trekt mij niet meer. Een 
enkele keer bezoek ik een wedstrijd van 
FC Twente, maar dat komt door mijn zoon 
Martijn, die daar fan van is.” Henk is op dat 
moment wetenschappelijk medewerker aan 
de Hogeschool Twente en is gepromoveerd 
op zijn proefschrift ‘Databanksystemen’. 

Gebroeders Jan, Frans en Henk Blanken 
in gesprek met Ferry Froeling. Over sport, 
voetbal, mentaliteit en het net niet promo-
veren van Grol 1 in het seizoen ‘83-‘84, toen 
onder leiding van Chris te Winkel, de man 
die maar liefst vijf opeenvolgende jaren 
hoofdtrainer was van de Groenlose voetbal-
club s.v. Grol.    

Jan Blanken overlijdt op 12 januari 2012.

‘IK GEEF DE BAL AAN ….. 
HENK BLANKEN’

Na een paar keer meelopen met de ver-
kenners kwam Hopman Gerrrit Arink van 
Scouting Groenlo bij de familie Blanken op 
bezoek met de vraag of Henk verkenner wil-
de worden. Zijn moeder gaf hem de keus: of 
verkenner of voetbal. Het werd voetbal en 
Henk herinnert zich nog de eerste wedstrijd: 
13 - 1 aan de broek in Vragender. “Of all 
places”, aldus zijn eigen conclusie. Geluk-
kig werd er ook veel gewonnen, zoals met 
19 - 1 tegen Fortuna, een wedstrijd om de 
zogenoemde Bisschopsbeker. “Alleen voor 
Katholieken. Vroeger was Grol een R.K.V.V.”
Net voor zijn 16e en dat op 23 maart 1958 
maakte Henk zijn debuut in het eerste, in 
de wedstrijd tegen toenmalig voetbalgroot-
macht Reünie uit Borculo. “Ik mocht invallen 
voor Jaap Kwakkel die zijn kuitbeen brak.” 
De jaren na 1958 werden afgesloten met 
meerdere kampioenschappen door winst 
op tegenstanders als MvR ’s Heerenberg, 
VVG ‘25 Gaanderen, Varsseveld en DVC ‘26 
Didam. 

Één van de hoogtepunten was de viering 
van het 40-jarig jubileum van Grol in 1958. 
Henk: “We speelden een wedstrijd tegen 
de oud-internationals en wisten met 3 - 2 te 
winnen. Fysiek en mentaal waren we niet 

zo sterk, maar technisch was ons spel goed 
verzorgd. Ik herinner mij een zekere trainer 
met de naam Scholten, die ons oplegde om 
via korte combinaties en één keer raken de 
tegenstander je wil op te leggen. Eén speler 
ging daarbij zo ver dat hij de bijnaam ‘tik-
kie-terug’ opgespeld kreeg. Met een beetje 
goeie wil zie je hier toch een voorloper van 
het huidige FC Barcelona. Of is dat overdre-
ven? Overdreven of niet. Het is toch prachtig 
om zo terug te kijken en je te spiegelen 
aan een club als Barcelona. En wie weet 
klopt het: ook die grote club heeft toch ooit 
ergens zijn inspiratie vandaan gehaald.”

HARRIE BLANKEN EN DE S.V. GROL

De oudere broer van Jan, Frans en Henk 
Blanken, te weten Harrie, heeft nooit 
gevoetbald bij de s.v. Grol, maar heeft 
daarentegen wel het nodige betekend voor 
de Groenlose voetbalclub.
Harrie, onder anderen de boezemvriend van 
wijlen Erevoorzitter Johan Koehorst, overlijdt 
op 3 juli 1998. 

Als verenigingsconsul van de s.v. Grol leverde Harrie Blanken in de jaren tachtig 
bovenstaande bijdrage voor het clubblad van Grol.
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GROLSPELER TOON VAN SCHAIK: 
VOOR DRIEDUIZEND GULDEN NAAR AGOVV APELDOORN

Tonnie, in Groenlo beter bekend als 
Toon van Schaik, maakte in de jaren 
zestig onderdeel uit van een bijzonder 
goede lichting voetballers in de eerste 
selectie van s.v. Grol. Samen met Henk 
Blanken vormde Toon een gouden kop-
pel op de linkerflank. Zijn kwaliteiten 
bleven niet onder de radar. Rigtersbleek 
Enschede en PEC Zwolle hengelden 
naar zijn diensten. Maar Toon koos voor 
AGOVV uit Apeldoorn, destijds een prof-
club met flair, waar iedere zondag ruim 
10 duizend toeschouwers op de banken 
stonden. De verdiensten waren goed en 
op sportpark ‘Berg en Bos’ in Apeldoorn 
scoort Toon in de openingswedstrijd van 
het seizoen direct drie keer. De Groen-
lose voetbalclub s.v. Grol krijgt drie-
duizend gulden als transfervergoeding 
overgemaakt. In het seizoen 1964-1965 is 

Wedstrijd in september 1958 tegen de oudinternationals. Beb Bakhuys verricht de aftrap. 
Met verder op de foto vlnr Ton Kaak, Theo Kaak, Tonnie van Schaik, Benny van Dongeren en Henk Blanken.

dat ruim twintig procent van de totale 
begroting. Dat is terug te lezen in het 
jaarverslag, dat bewaard is gebleven in 
het Grolarchief. 

In 2004 zochten René Wolters, Gerry van 
Dongeren en Rik Gockel namens het clubblad 
van s.v. Grol Toon van Schaik op in het kader 
van ‘Hoe is het met…? Toon woont dan in 
Boekelo en is 66 jaar oud. Inmiddels (novem-
ber 2017) is hij niet meer in staat zelfstandig 
te wonen. Hij woont in een verpleegtehuis 
en een goed gesprek voeren is echt teveel 
gevraagd. Daarom halen wij een aantal passa-
ges terug uit het interview van destijds. Want 
deze unieke voetballer mag natuurlijk niet 
ontbreken in dit jubileumboek.

MET 16 JAAR IN HET EERSTE

….. Tonnie van Schaik was een unieke 
voetballer. Dat blijkt wel uit het feit dat hij 
samen met Ton(nie) Kaak op zijn zestiende 
zijn debuut in het eerste elftal maakte. “Ik 
was tweebenig en ik kon met links net zo 
hard schieten als met rechts. Apefanatiek! 
Ik was bezeten van voetbal. Ik rookte niet 
en dronk geen druppel alcohol.” In de 
hoofdmacht speelde hij met onder anderen 
Herman Wientjes, Jan Stöteler, Bernard Kui-
pers, de gebroeders Kaak en Blanken, Frans 
Koenders en Jan Gunnewijk. “Jan Gunnewijk 
was de beste back die ik ooit heb meege-
maakt. Daar kwam niemand langs en hij 
had een geweldige sliding in huis. Bernard 

Kuipers hielp me altijd als ik onderuit ge-
schopt werd. Hij ging dan een paar minuten 
op mijn positie staan en zorgde er dan voor 
dat de desbetreffende speler me niks meer 
deed.” ….. 

KAMPIOEN TEGEN DVC ’26 DIDAM 
EN INTERESSE VAN WVC

…..“Als we Toon vragen naar zijn mooiste 
herinnering uit zijn voetbalverleden bij 
Grol, hoeft hij niet lang na te denken. “Dat 
was de kampioenswedstrijd tegen DVC ’26 
Didam. Die wonnen we met 5-1. Ik heb toen 
vier goals gemaakt. De vijfde kon ik ook zelf 
maken, maar die heb ik toen afgelegd.” Na 
die wedstrijd toonde eersteklasser WVC 
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Toon van Schaik links met naast hem Jaap Kwakkel, Henk Blanken en Theo Kaak.

interesse. “Ik had toen twee of drie jaar 
in het eerste gevoetbald en zag wel een 
uitdaging om hoger te spelen. Binnen de 
kortste keren was dat bekend in Groenlo 
en kon ik niet meer fatsoenlijk over straat. 
Ik werd zelfs uitgescholden! Iedereen 
bemoeide zich ermee, zelfs de pastoor 
kwam bij ons thuis praten. Hij wilde niet 
dat ik naar een protestantse club ging. Het 
liep zelfs zo hoog op, dat Johan Koehorst 
(destijds voorzitter) me een tijdje in huis 
heeft genomen. Hij zorgde ervoor dat de 
rust terugkeerde. De overgang naar WVC 
ging uiteindelijk niet door.” …..

EEN AUTO EN TELEVISIE 
VAN AGOVV

….. “Toon kreeg bij AGOVV een nieuwe 
auto van de club en naast benzinegeld kreeg 
hij 17,50 gulden trainingsgeld. Voor een over-
winning kreeg hij 300 gulden en voor een 
gelijkspel 150 gulden. In dat jaar is AGOVV 
als tweede geëindigd. “Ik kwam bijna 
iedere maand met een dikke 1.200 gulden 
thuis. Dat was een heel bedrag in die tijd 
en van mijn eerste loon kocht ik samen met 
mijn moeder een televisie”. De periode in 
Apeldoorn was hard werken. Overdag werk-
te Van Schaik als verwarmingsmonteur en 
vier avonden in de week moest hij trainen. 

“Ik kon in Apeldoorn een baantje krijgen 
van negen tot twee bij een gasbedrijf en dat 
was geen werk waar je moe van werd. Maar 
ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om 
Groenlo te verlaten. In Groenlo zaten mijn 
kameraden en daar kregen ze me niet weg.” 
…..

NATIONALE MARINE ELFTAL 

….. ”Toon maakte nog vaker furore buiten 
Groenlo. Hij moet als dienstplichtige bij de 
Marine in Vlissingen bij de kapitein komen. 
“Die vertelde me dat ik een keer op proef 
mee mocht trainen bij het nationale marine- 

elftal. Daarna mocht ik met een wedstrijd 
meedoen. In de tweede helft viel ik in en 
na vijf minuten haalde ik verwoestend en 
tegelijkertijd doeltreffend uit. Vanaf toen 
heb ik iedere wedstrijd meegedaan. Dat was 
een indrukwekkende belevenis, want we 
kwamen in zowat alle Europese landen. We 
hadden een eigen dokter en masseur mee 
en een heel circus eromheen. Ik wist niet 
wat me overkwam” .....

Toon van Schaik voetbalde tot zijn vijftigste 
jaar. Hij werd kampioen met s.v. Grol, maar 
in het seizoen 1971-1972 ook met Grolse 
Boys. In 2004 vertelde hij dat hij spijt heeft 
dat hij niet meer uit zijn voetbalcarrière 
heeft gehaald. Hij had naar eigen zeggen 
moeten verhuizen naar Apeldoorn en daar 
parttime moeten gaan werken. Dan had 
hij een rustiger leven gehad en meer tijd 
en energie in het voetbal kunnen steken. 
We zullen nooit weten hoe het afgelopen 
was als hij in Groenlo wel zijn koffers had 
gepakt.
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JOOP (JOPIE) KOENDERS:
EEN KLEINE MAN, MAAR EEN GROTE DOELVERDEDIGER!

Wanneer wij doelverdedigers de revue 
laten passeren, beter gezegd keepers 
die door de jaren heen de kleuren van 
Grol hebben verdedigd, komen tal van 
namen voorbij. Wanneer ouderen binnen 
onze vereniging gevraagd wordt om 
een antwoord te geven op de vraag wie 
ooit de beste keeper was van Grol, dan 
hoeft men niet lang na te denken en 
volgt standaard het antwoord Wil(lie) 
Kaak, broer van Theo en Ton Kaak. Een 
legendarische keeper, die in zijn tijd 
een fenomeen was. Maar de lijst met 
Grol-keepers is lang met daarop verder 
de namen van onder anderen Louis Mes-
sink, Anton Kaak, Herman (Ajax) Oos-
terholt, Broer Andringa, Joop Koenders, 
Wim Reukers, Bertus Oostendorp, Hein 
Freijer, Tonnie Vaarwerk, Sjaak Jansen, 
Mario Oesterholt, Roy Wolberink, Den-
nis Dibbets en Max de Vries. Voor velen 
was om diverse redenen Joop (Jopie) 
Koenders een fantastische keeper.
 
Terwijl hij een dag later zijn 75e verjaardag 
viert, worden op 5 maart 2012 Joop en 
Trees Koenders-Brockötter met een bezoek 
vereerd. Eigenlijk alleen met de bedoeling 
om te vragen of hij nog mooie foto’s heeft 
uit zijn Grolperiode. Maar eenmaal binnen, 
komen er naast foto’s natuurlijk ook leuke 
voetbalherinneringen op tafel. De op dat 
moment op het adres Matthijs van Dul-
kenstraat 23 wonende Joop Koenders werd 
op 6 maart 1937 geboren in een gezin dat 
uiteindelijk 16 kinderen telde.“Mijn moeder 
heeft eigenlijk in een periode van 20 jaar 
18 kinderen gebaard. Maar tweemaal over 
kreeg zij te maken met een miskraam. Ach-
teraf hebben wij vaak tegen elkaar gezegd: 
Onze mooder was net ne busse. D’r zat 
altied volk in!”

Vader Hendrik Koenders stond en staat in 
Groenlo nog altijd bekend als Opa Koen-
ders, die bergen vrijwilligerswerk heeft 
verzet ten behoeve van de ‘zijn’ mannen-
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Joop Koenders wordt bij zijn afscheid als spelend lid (doelverdediger) benoemd tot lid van verdienste.

zangvereniging Inter Nos. Bovendien was hij 
mede-oprichter van deze Grolse zangvereni-
ging en kreeg hij in 1975 landelijke bekend-
heid toen hij samen met alle Inter Nos-leden 
voor het voetlicht trad in een tv-uitzending, 
gepresenteerd door Mies Bouwman.

“Het voetballen heb ik niet van mijn vader. 
Eigenlijk moet ik zeggen dat ik het geleerd 
heb van mijn broer Frans. Toen ik op 
12-jarige leeftijd en dat dus in 1949 lid werd 
van de s.v. Grol, wilde ik gelijk keepen. In 
totaal heb ik 14 jaar in Grol 1 gekeept. Een 
aantal kampioenschappen meegemaakt, 
waarbij vooral de daarop volgende promo-

tiewedstrijden nog in mijn geheugen staan 
gegrift. Ook het gegeven dat ik tweemaal 
over ben gestopt en ook tweemaal over ben 
teruggehaald, eigenlijk ben gesmeekt door 
voormalig voorzitter Johan Koehorst om 
terug te komen, zal ik nooit vergeten.”
Joop Koenders werd vader van een kind: 
zoon William, die ook spelend lid is geweest 
bij de s.v. Grol. Geen onverdienstelijke voet-
baller, die er op een gegeven moment een 
punt achter zette en dat op het moment dat 
in navolging van zijn vader Joop de honden-
sport hem meer ging trekken. William heeft 
ervoor gezorgd dat Joop en Trees Koenders 
de gelukkige opa en oma zijn van twee 

kleinkinderen. Een van hen heet Kevin, ging 
in de jeugd van Longa ’30 voetballen en dat, 
jawel als keeper!

In totaal is Joop Koenders 25 jaar spelend lid 
van de s.v. Grol geweest. Zijn laatste jaren 
als doelverdediger heeft hij gesleten in Grol 
6. En juist dat seniorenteam organiseerde 
in 1974 het afscheid van Joop Koenders. 
Dat gebeurde op zaterdag 25 mei 1974 met 
een jubileum- en tevens afscheidswedstrijd 
tussen de teams Grol 1 en Grol 6. Voor die 
gelegenheid had Grol 6 een tweetal toppers 
van FC Twente gecontracteerd, te weten 
trainer/coach Spitz Kohn en contractspeler 

Eddy Achterberg, bijgenaamd ‘de Keu’. Het 
was de bedoeling dat Spitz Kohn zou optre-
den als scheidsrechter en Eddy Achterberg 
bij Grol 6 zou meespelen. Maar bij een 1-1 
ruststand ruilde Spitz Kohn de fluit in voor 
een paar voetbalschoenen om vervolgens 
mee te spelen bij Grol 6. Deze wissel en een 
Eddy Achterberg in een hoofdrol zorgden er 
uiteindelijk voor dat Grol 6 voor een sensatie 
zorgde door de wedstrijd tegen Grol 1 met 
4-2 te winnen.

Een leuke anekdote vanuit de kleedkamer 
van Grol 6, even vóór aanvang van de wed-
strijd tegen Grol 1.
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Afscheidswedstrijd van Joop Koenders met Grol 6 met daarbij Spitz Kohn 
en Eddy Achterberg.
Staand vlnr Spitz Kohn, Theo Menzing, Nol Koppelman, Joop Roording, Harry Bos, 
Jan Giesbers, Wim te Kolsté, Jos Klein Gebbink, Theo Huijskes en Jan Overkemping en 
gehurkt vlnr Gerrit Schurink, Joop Koenders, Eddy Achterberg, Jos Nijland, Jos Rötter, 
Theo te Marvelde en Gertie Huitink. 

Verdediger Gerrit Schurink (ook wel Gerard 
of Gait genoemd) tegen gastspeler Eddy 
Achterberg: ‘Heij Achterberg, vertel mi’j uns 
effen, hoe hoge wo’j de ballen straks in de 
wedstried an é spölt hebben? Zo’n betjen 
op melkbussenhoogte?’

Voorafgaande aan de wedstrijd had Grol 6 
Joop, Trees en zoon William Koenders van 
huis opgehaald met een huifkar om vervol-
gens, voorafgegaan door de drumband van 
de Burgerharmonie, richting het sportpark 
Den Elshof te trekken.

Naast de hem aangeboden wedstrijd werd 
Joop Koenders daar uitgebreid gehuldigd. 
Werd hij toegesproken door Jan Blanc-
kenborg, aanvoerder van Grol 1, en door 
Jan Overkemping, leider van Grol 6, ook 
het Grolbestuur was daarbij nadrukkelijk 
aanwezig.

Zo was het bij afwezigheid van Ton Kaak de 
toen als waarnemend voorzitter functioneren-
de Johan Koehorst, die Joop Koenders mee-
deelde dat hij door het bestuur was benoemd 
tot Lid van verdienste van de s.v. Grol.
Al met al een geweldige dag, die ’s avonds 
in de Taveerne van Gerretsen City Centrum 
werd afgesloten met een grandioos feest.

Joop Koenders overlijdt vrij plotseling op 30 
april 2013 en dat in de leeftijd van 76 jaar.
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VOORMALIG ROTS IN DE BRANDING JAN STÖTELER:
‘HET WAS VOOR MIJ EEN SCHITTERENDE TIJD IN GROL 1’
In de periode 1953-1963 voetbalde hij 
circa negen seizoenen in Grol 1. Begon-
nen als rechter middenvelder vervulde 
hij in veruit het grootste deel van alle 
wedstrijden zijn verdedigende taak als 
linksback. Op die positie manifesteerde 
hij zich van wedstrijd tot wedstrijd als 
een spijkerharde verdediger, die de duels 
niet schuwde. Mede door zijn tomeloze 
inzet, gekoppeld aan een voorbeeldige 
wedstrijdmentaliteit, wist Grol 1 als het 
vlaggenschip van de vereniging enkele 
kampioenschappen binnen te halen.         

Het is op een zaterdagmiddag in 2017, en 
dat even vóór de 99e verjaardag van de 
s.v. Grol, dat wij op bezoek zijn bij Jan en 
Marietje Stöteler-Rötter, in hun woning op 
het adres Lichtenvoordseweg 82 in Groenlo. 
Het betreft hier tevens het ouderlijk huis van 
Jan, waar hij op 4 januari 1938 is geboren en 
na zijn huwelijk in 1965 met Marietje is gaan 
wonen. Samen hebben ze de Groenlose 
gemeenschap verrijkt met drie kinderen: 
Richard, Marcel en Annet. Als kostwin-
ner heeft Jan jaren achtereen in de textiel 
gewerkt om zich vervolgens ruim 30 jaar als 
werknemer in te zetten voor de Grolsche 
Bierbrouwerij in Groenlo.

“Grol en Grolsch hadden en hebben nog 
steeds iets met elkaar. Dat is mogelijk ook 
de reden dat ik niet alleen bij Grol, maar 
ook bij Grolsch het enorm naar mijn zin heb 
gehad”, zegt Jan. “Ik denk dat er in mijn 
arbeidzame leven in Groenlo en omgeving 
geen bedrijf was dat het sociaal onderne-
merschap beter voor elkaar had dan de 
Grolsch. En iets dergelijks heb ik ook altijd 
bij de voetbalvereniging ervaren. Een voet-
balorganisatie, waarbinnen het met elkaar 
omgaan veel weg heeft van een familie-
band. En dat inmiddels al 100 jaar lang.”

MILITAIRE DIENSTPLICHT

Bij het vertellen van de mooie ervaringen 
tijdens zijn actieve voetbalperiode bij 
Grol, springt er één anekdote met kop 
en schouders bovenuit. Het gaat hier om 
een gebeurtenis, die als uniek kan worden 
omschreven en dat niet alleen binnen de 
voetbalclub Grol, maar zeker ook binnen 
de gemeenschap Groenlo. Het bestuur 
van de Groenlose voetbalvereniging heeft 
het namelijk voor elkaar gekregen dat Jan 
Stöteler werd vrijgesteld van de militaire 
dienstplicht. Terwijl hij als bewijsmateriaal 
de desbetreffende papieren uit een oude 
schoenendoos haalt, vertelt Jan dat hij als 
19-jarige jongeman een voorkeur had voor 
de Zeemacht in plaats van de Landmacht. 

“Maar toen ik werd opgeroepen om op 18 
november 1957 in Hilversum te verschijnen 
bij het Marine-Opleidingskamp, stak het 
Grolbestuur daar een stokje voor. Voormalig 
voorzitter Johan Koehorst kwam bij ons 
thuis op bezoek en vroeg mij om bij be-
stuurslid Harrie Overkamp langs te gaan. Op 
het kantoor van laatstgenoemde werd mij 
verteld dat ik onmisbaar was voor Grol 1 en 
dat hij ervoor zou gaan zorgen dat ik niet in 
militaire dienst hoefde. Nog geen week later 
had ik de schriftelijke bevestiging: ik hoefde 
niet meer in Hilversum te verschijnen en ik 
werd definitief vrijgesteld van de militaire 
dienstplicht.”

ALS 15-JARIGE IN GROL 1

Jan Stöteler, 80 jaar jong in het jubileumjaar 
van de 100-jarige Grol, gaat er nog steeds 
bijzonder trots op dat hij reeds op 15-jarige 
leeftijd in Grol 1 speelde.

“Ik vond dat toen en ik vind dat nu nog 
altijd helemaal geweldig. En ik denk er met 
ongelooflijk veel plezier aan terug dat ik met 
tal van prominente Grolspelers heb mogen 
samen voetballen. Denk aan Jan Gunnewijk, 
de gebroeders Frans en Henk Blanken, 
maar ook aan Theo Kaak en Gerard (Broer) 
Reijrink. En niet te vergeten doelman Jopie 
Koenders. Een voor zijn doen en lengte 
geweldige keeper en een bijzonder mooi 
mens. Wat me nog steeds niet zint, is het 



144

gegeven dat een kampioenschap behalen 
voor ons geen grote opgave was, maar 
om winnend uit de promotiewedstrijden 
te komen zodat een hogere klasse in het 
verschiet lag, was iedere keer een te moei-
lijke opdracht. Desalniettemin waren het 
prachtige tijden. Zo kan ik mij nog herin-
neren dat ik als speler ooit een polshorloge 
cadeau heb gekregen van de oude juwelier 
Jules Moormann en dat wij als team werden 
uitgenodigd om bij Theo de Jong van Hotel 

De Moriaan een uitsmijter te komen eten, 
volgens deze horecaman een uitsmijter die 
wat kwaliteit betreft nergens in Groenlo was 
te krijgen.” 
Ondanks de relatief korte voetbalperiode, 
is Stöteler op sportief gebied altijd actief 
gebleven. Denk daarbij alleen nog maar aan 
de periode van 45 jaar dat hij de tafeltennis-
sport heeft beoefend en de periode van 30 
jaar waarin hij heeft hard gelopen. Bijzonde-
re prestaties van een bijzonder mens.

Jan Stöteler (staand  tweede van rechts naast Ome Toon Brockötter) 
tijdens zijn jeugdjaren bij Grol.
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Grol 1 met Jan Stöteler in actie tegen DVC ’26 Didam.
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“Bij de Grol op het sportpark Den 
Elshof kom ik nooit meer. Dat heeft 
niets te maken met de vereniging 
zelf. Integendeel, s.v. Grol heeft alles 
fantastisch voor elkaar. Maar wanneer ik 
bijvoorbeeld bij een wedstrijd van Grol 
1 kom kijken, dan wil ik maar één ding 
en dat is meevoetballen. En dat kan ik 
op mijn leeftijd natuurlijk wel vergeten.”  
Eduard Smit, geboren op 13 mei 1938 in 
Groenlo en derhalve in het jubileumjaar 
van Grol 80 jaar jong, blikt met veel 
plezier terug op zijn voetbalcarrière bij 
s.v. Grol.

MIJN GROTE VOORBEELD

Wanneer Eduard Smit, al 55 jaar getrouwd 
met Lies Heuitinck, vader van de helaas 
op veel te jonge leeftijd overleden dochter 
Tanja, alsmede van zoon Erwin en de trotse 
opa van een viertal kleinkinderen, wordt 
gevraagd naar zijn meest favoriete speler 
gedurende de periode dat hij in Grol 1 
speelde, hoeft hij niet lang na te denken. 
“Dat is er maar één en dat is wijlen Jan 
Gunnewijk. Een fantastische verdediger, 
een voortreffelijk teamspeler en bovendien 
een goed en sociaal mens. Maar natuurlijk 
vond ik ook jongens als Henk Blanken, 
Theo en Ton Kaak, Jan Stöteler en Harry 
Notten goede voetballers. Laat ik maar heel 
duidelijk in zijn, ze waren allemaal beter 
dan ik. Mijn favoriete positie in het elftal 
was die van midvoor, omdat ik het helemaal 
moest hebben van het koppen. De meeste 
doelpunten heb ik ook gemaakt met het 
hoofd. Toen ik in Grol 2 speelde was het 
Broer Reijrink, die het regelde dat ik een 
week later in het eerste werd opgesteld. 
Broer speelde altijd rechtsbuiten en daarbij 
waren zijn voorzetten van grote klasse. 
Altijd snoeihard en op maat.”

KOPSTERKE MIDVOOR EDUARD SMIT:
‘ALLE OVERIGE SPELERS IN GROL 1 
WAREN BETER DAN IK’
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Eduard Smit in een aanvallende rol in 
een thuiswedstrijd tegen DVC ’26 Didam.

JAARTJE GROLSE BOYS
Echtgenote Lies, toen Eduard in het 
eerste elftal speelde zowel bij thuis- als 
uitwedstrijden altijd een hondstrouwe 
supporter, wil liever niet dat manlief erover 
begint, maar Eduard wil niet onvermeld 
laten een jaartje bij Grolse Boys te hebben 
gespeeld. Op een gegeven moment werd 
mij het (voetbal)leven bij Grol enigszins 
zuur gemaakt met het gevolg dat ik op een 
onbewaakt moment heb besloten om te 
verkassen naar de Boys. Eerlijkheidshalve 
moet ik erbij vermelden dat ik na drie 
maand al weer terug wilde naar Grol. De 
voor overschrijving geldende richtlijnen 
stonden dat helaas niet toe. Ik moest 
wachten tot het eind van het seizoen. Los 
van dit akkefietje is en blijft de Grol nog 
altijd mijn club. Ik ga er nog steeds trots op 
dat ik reeds op 15-jarige leeftijd in het eerste 

van Grol mocht spelen. Overigens is het 
niet alleen Grol 1, waar ik met veel plezier 
aan terugdenk. Ook mijn voetbaljaren in de 
lagere elftallen, noem het veteranenvoetbal, 
heugen mij nog als de dag van gisteren. 
Daarin een mooie tijd gehad met onder 
anderen spelers als Jan Huisman, Herman 
en Wim Migchielsen, Bennie (Puckie) 
Olijslager, Max de Vries en Willie Mulder.”

VOETBAL TOEN EN VOETBAL NU
Een vergelijking maken van het voetbal 
van meer dan vijftig jaar geleden met het 
voetbal van heden ten dage, is volgens 
Eduard Smit onbegonnen werk. “De 
verschillen binnen en buiten het veld 
zijn natuurlijk enorm. Vergelijk alleen de 
accommodaties en dan in het bijzonder de 
kleedkamers maar eens met elkaar. 
Wij moesten ons bij wijze van spreken 
wassen met behulp van een teiltje 
steenkoud water of onder de pomp. Zet 
dat alleen nog maar af tegen de van alle 

gemakken voorziene kleedkamers van 
nu. Om het nog maar niet te hebben over 
de trainings- en wedstrijdfaciliteiten en 
dergelijke. Het contrast is groot, heel groot.”
Hoe wordt als liefhebber het voetbal heden 
ten dage beleefd? “Wij, Lies en ik, zien 
alle voetbal op de tv met betrekking tot de 
reguliere zenders. Er wordt door ons samen 
op de bank genoten van alle uit te zenden 
wedstrijden. Heel gezellig. Samen hopen wij 
natuurlijk dat genot en die gezelligheid nog 
jaren te kunnen voortzetten.”
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TONNY (PIANTONI) HOFFMAN:
‘DE DRUK OM IN GROL 1 TE VOETBALLEN WAS VOOR MIJ TE GROOT!’
Het is enkele weken vóór 1 maart 2017 
oftewel de datum waarop Tonny (in 
de volksmond beter bekend als Toon) 
Hoffman zijn 77e verjaardag hoopt te 
vieren. Bovendien is het op 1 maart 2017 
exact 65 jaar geleden dat de echtgenoot 
van Annie en de vader van Tristan en 
Dennis lid werd van de sportvereniging 
Grol. Tonny en Annie hebben sedert 
hun huwelijk op 15 september 1967 
onafgebroken op het adres J.F. Kenne-
dylaan 5 in het voor hun altijd ver-
trouwde Groenlo gewoond. 

“Eigenlijk leidde ik twee huwelijken”, 
vertelt een lachende Tonny Hoffman. “Een 
verbintenis met Annie en een verbintenis 
met Grol. Op de dag van mijn 12e verjaar-
dag mocht ik lid van de club worden en die 
keuze heeft mij een leven lang veel sportief 
en ander plezier bezorgd. In 2002 kreeg 
ik tijdens de algemene ledenvergadering 
niet alleen de gouden Grolspeld in verband 
met het 50-jarig lidmaatschap, ook werd ik 
eerder in dat jaar door het Grolbestuur be-
noemd tot Lid van verdienste. Een eretitel 
die mij werd toebedeeld, omdat ik 50 jaar 
achtereen spelend lid was bij mijn tweede 
huwelijkspartner.” 

De zonen van Tonny en Annie (Tristan en 
Dennis) hebben nooit op een hoog niveau 
gevoetbald bij Grol. Zoals bekend is Tristan 
in de wielrennerij gestapt, waarbij hij kan 
terugblikken op een succesvolle profcar-
rière met onder anderen het behalen van 
de titel Nederlands kampioen op de weg 
in 1992. Dennis daarentegen is de Groen-
lose voetbalclub op diverse fronten trouw 
gebleven.

Als het spelen in Grol 1 ter sprake komt, 
wordt Tonny zoveel jaren later opnieuw 
onrustig. “Als spits heb ik slechts twee 
seizoenen in het eerste gespeeld. Het was 
de wedstrijdspanning, al die toeschou-
wers rond het veld en met name de druk 

waaronder je moet spelen. Allemaal zaken 
die mij parten speelden, anders gezegd mij 
ontzettend zenuwachtig maakten. Ik sliep 
er slechter door. Eigenlijk niets voor mij.” 

Waar komt dan de bijnaam Piantoni (een 
voormalige Franse international) vandaan? 
“Die naam heb ik overgehouden aan de 
circa tien seizoenen, die ik in Grol 2 heb 
gevoetbald. Een fantastisch mooie tijd.” 
Echtgenote Annie vult aan: “Ik was er bijna 
altijd bij. De kinderen (Tristan en Dennis) 
nam ik al in de kinderwagen mee naar het 
voetbalveld, zelfs in tijden dat ik hun nog 
de fles moest geven. Een totaal andere tijd 
als heden ten dage, zeker wanneer ik denk 
aan de vele bruiloften en het gezellige 
‘kroamschudden’ bij de spelers thuis wan-
neer er weer een kindje was geboren. Er 
werd dan een pillewegge gekocht en ver-
volgens ging het gehele team met partners 
naar het betreffende feestadres.”

Naast het gedurende een groot aantal jaren 
voetballen in Grol 10, Grol 11 enzovoort, 
voetbalde Toon Hoffman op de vrijdag-
avond ook vele jaren in de zaal. Wanneer 
hem na al die prachtige voetbaljaren wordt 
gevraagd, wat hem het beste is bijgeble-
ven van meer dan een halve eeuw actieve 
voetbalsport, antwoordt hij: “Dat zijn toch 
de vele, mooie feestjes! En eerlijk gezegd 
de periode in Grol 10, waarbij ik in één 
seizoen maar liefst 47 maal scoorde. Ik 
weet het niet zeker, maar zelf heb ik die 
prestatie altijd als een clubrecord gezien.” 

Al die mooie ervaringen zijn er de oorzaak 
van dat Tonny, Toon, Piantoni als vrijwil-
liger de Grol altijd trouw is gebleven. “Ik 
weet het nog precies, in oktober 1998 ben 
ik bij de vrijwilligers(woensdag)groep geko-
men, destijds onder aanvoering van Willy 
Everink als de ideale leider en met de altijd 
knotsgekke Antoon Frank. Ik weet het 
helemaal zeker, dat soort mensen wordt er 
tegenwoordig niet meer gemaakt.”

Tonny Hoffman, een model Grollid, 
een voetballer naar je hart, een goed 
mens en in die hoedanigheid een ideale 
echtgenoot, een zorgzame vader en een 
trotse opa, overlijdt op 28 augustus 2017.
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KAMPIOENSCHAP 1964

Een gedenkwaardig, eigenlijk niet meer 
verwacht kampioenschap van Grol 1 werd 
behaald in het seizoen 1963-1964 en dat in 
de laatste competitiewedstrijd.
Doetinchem ging voorafgaande aan die 
laatste wedstrijd met één punt voorsprong 
aan de leiding in de vierde klasse C en was 
dientengevolge de gedoodverfde kampioen. 
Maar wat gebeurde er? Op het sportpark 
‘De Kruisberg’ verloor Doetinchem de 
laatste wedstrijd tegen R.K.H.S.C. ‘21 met 
2-4 en Grol won de uitwedstrijd in Ruurlo 
overtuigend met 3-8 en werd dus kampioen. 
Doelpuntenmakers in Ruurlo waren: Tonnie 
van Schaik (3x), Tonnie Tops (2x), Henk 
Blanken (2x) en Fons Zuidinga.
Een gedenkwaardig kampioenschap, waar 
vooraf totaal geen rekening mee werd 
gehouden. Zo vormden Grolvoorzitter Johan 
Koehorst en penningmeester Theo Nahuis 
op het moment dat Grol 1 kampioen werd 
de bestuursafvaardiging van Grol bij een in-
ternationaal jeugdtoernooi in Mannheim. In 
deze stad was ook de Groljeugd deelnemer 
aan het toernooi. Toen het team van Grol 
bij dat toernooi werd uitgeroepen tot de 
sportiefste ploeg, belde Koehorst naar het 
thuisfrond om dit heuglijke nieuws door te 
geven. Hij kreeg zoon Berry aan de telefoon, 
die alleen maar opgetogen bulderde: ‘Grol 1 
is kampioen!’ Volgens de lezing destijds van 
Theo Nahuis trok Koehorst helemaal wit af 
en kon niets anders meer zeggen dan ‘Geef 
mij mama aan de telefoon snotjong’.    

   

Grol 1 kampioen in het seizoen 1963-1964. 
Staand vlnr Hennie Wiegerink, Henk 
Gesink, Theo Porskamp, Frans Blanken, 
Wim Reukers, Jan Blanckenborg, Jan 
Kolkman, Jos Froeling en Ad Haen en 
gehurkt vlnr Dick Kraster, Tonnie van 
Schaik, Tonnie Tops, Fons Zuidinga, 
Henk Blanken en Bennie (Kobus) Roer-
dink. Trainer bij Grol was Hennie Wie-
gerink uit Enschede, leider/grensrechter 
Henk Gesink en verzorger Ad Haen.
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WIM NIEUWENHUIS EN JAN KOLKMAN
‘DOOR HET GROLBESTUUR WERD IK IN EERSTE INSTANTIE VOOR 
DRIE JAAR GESCHORST!’
“Weet je dat ik niet alleen in Grol 1, 
maar ook in Longa ’30 1 en in 
Reünie 1 heb gespeeld en dat ik 
voor beide laatstgenoemde clubs in 
competitiewedstrijden tegen Grol heb 
gescoord. En dat nota bene ook nog 
eens op het hoofdveld van Grol op het 
sportpark Den Elshof? Dat dit heeft 
kunnen gebeuren, heeft een bijzondere 
reden.” Terwijl hij de door secretaris 
Tonny Porskamp op 29 augustus 1964, 
en inmiddels dus meer dan vijftig jaar na 
dato en namens het bestuur van de s.v. 
Grol ondertekende brief laat zien, blikt 
Wim (‘Peentje’) Nieuwenhuis terug op 
een voor hem pijnlijke herinnering uit 
zijn lange voetballoopbaan.   

Gebroederlijk zitten ze naast elkaar in de 
bestuurskamer op het sportpark Den Elsfof: 
Wim Nieuwenhuis, geboren op 8 maart 
1945, en Jan Kolkman, geboren op 18 maart 
1944. Toeval of geen toeval, maar beiden zijn 
geboren aan de Ruurloseweg in Groenlo. 
Aanvaller Nieuwenhuis en verdediger Kolk-
man hebben vele jaren achtereen met elkaar 
in hetzelfde team gespeeld. De meeste suc-
cessen hebben beide voetballiefhebbers met 
een echt blauw-wit Grolhart geboekt in de 
A-jeugd. “Met spelers als Tonnie Tops, Fons 
Zuidinga, Hein Tops, Ferry Froeling en Jan 
Blanckenborg hadden wij in die dagen een 
geweldig team. Onder leiding van elftalbege-
leider Wim (Joens) Jansen speelden wij zelfs 
in de geselecteerde hoofdklasse, hetgeen in 
die tijd betekende dat wij onze wedstrijden 
op zondag moesten spelen, iets wat als een 
unicum binnen de club mag worden aange-
merkt.”  Ook bewaren beide oudgedienden 
van voetballend Grol prachtige herinneringen 
aan de wedstrijden om de zogenaamde 
Bisschopsbeker. Zeker aan het jaar 1961, 
toen men als winnaar van het Aartsbisdom 
Utrecht in Horst (Limburg) finalewedstrijden 
mocht spelen.

Jan Kolkman links en Wim Nieuwenhuis rechts.

Bekleedde Jan Kolkman na zijn periode als 
actief voetballer trainersfuncties bij de s.v. 
Grol ten behoeve van onder andere de A-se-
lectie en bij de senioren de tweede selectie 
en de lagere elftallen, Wim Nieuwenhuis 
verkaste na circa  dertig wedstrijden ge-
speeld te hebben in de hoofdmacht van Grol 
naar aartsrivaal Longa ’30 in Lichtenvoorde. 
Wat bracht een geboren en getogen Grolle-
naar en daarnaast Grolman in hart en nieren 
ertoe om voor deze, zeker in die tijd voor 
onmogelijk gehouden overstap te kiezen?
“Het was op zaterdagavond 22 augustus 

1964. ’s Middags hadden wij met Grol 1 
een met 4-1 gewonnen vriendschappelijke 
wedstrijd gespeeld tegen Mannheim 1 uit 
Duitsland. Deze wedstrijd kreeg ’s avonds 
een vervolg met een gezellig samenzijn in 
Hotel De Moriaan. Naast bestuursdelegaties 
van beide clubs mochten ook beide selecties 
daarbij aanwezig zijn. Een gezellige happe-
ning, die voor mij een bijzonder onplezierige 
afsluiting kreeg”, vertelt Wim Nieuwenhuis. 
“Omdat er die avond consumptiebonnen 
werden uitgedeeld aan bestuursleden en 
aan de spelers van Mannheim, sprak ik 

voorzitter Johan Koehorst daarop aan toen 
hij buiten het feestgedruis het toilet be-
zocht.” Jan Kolkman knikt instemmend 
en zegt daarbij aanwezig te zijn geweest. 
De woorden van Wim Nieuwenhuis vielen 
bij preses Koehorst echter totaal in verkeer-
de aarde. “Hij voelde zich zwaar beledigd 
en nam mijn woorden direct hoog op. 
Dit met de woorden: ‘Je moet toch niet den-
ken dat ik hier als voorzitter op kosten van 
de Grol zit te drinken. Deze aantijging zal 
voor jou nog een staartje krijgen.’ Ziedend 
liep hij weg. Van het hele voorval was ik 
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Het beroemde Grol A met staand vlnr Fons Zuidinga, Tonnie Tops, Ferry Froeling, Wim Nieuwenhuis, Ignace Langela, Theo van Uem en Wim (Joens) Jansen 
en onder vlnr Tonnie Platter, Jan Blanckenborg, Hein Tops, Henk Bonenkamp, Herman Oesterholt, Henk van Dongeren en Jan Kolkman. 

zo ondersteboven, dat ik met mijn huidige 
echtgenote Riet, met wie ik toen verkering 
had, direct huiswaarts ben gegaan.”

Het zeker achteraf gezien vervelende voorval 
had een dergelijke impact, dat er op vrijdag 
28 augustus 1964 een extra bestuursverga-
dering werd belegd, waarbij Johan Koehorst 
zelfs driegde om als gevolg van de uit de 
hand gelopen woordenwisseling op te stap-
pen als voorzitter. Wim Nieuwenhuis werd 
dientengevolge voor een periode van drie 
jaar geschorst en de schorsing zou worden 
doorgegeven aan de KNVB. Een bezoek van 
de diep teleurgestelde speler op 19 septem-
ber 1964 aan Grolvoorzitter Johan Koehorst, 
zorgde vervolgens voor een wijziging van 
het besluit. In de bestuursvergadering van 
2 oktober 1964 werd namelijk besloten om 
de schorsing te handhaven tot 1 januari 1965 
met daaraan gekoppeld een voorwaardelijke 
schorsing tot 1 september 1967.

Deze heroverweging uitvloeiende in een 
met een mildere straf gepaard gaand 
besluit, was voor Wim Nieuwenhuis niet 
voldoende. “Ik heb me vanaf het eerste 
moment totaal niet schuldig gevoeld om 
wat dan ook. Ook al was ik maar voor één 
week geschorst, mijn besluit om bij Grol op 
te stappen stond vast. Ik heb in mei 1965 
overschrijving aangevraagd naar Longa ’30 
en heb ik Lichtenvoorde daarna nog zeven 
seizoenen in het eerste gespeeld. Omdat 
ik later in Borculo ben gaan wonen, heb ik 
mijn voetbalcarrière afgesloten bij Reünie. 
Let wel, het is iets geweest wat mijn leven 
op pijnlijke wijze heeft veranderd en mijn 
voetballeven op de kop heeft gezet. Maar 
ik koester geen enkele wrok meer jegens 
de s.v. Grol. Ik kom er bijzonder graag, ben 
ondersteunend lid van deze mooie club en 
zal dat tot aan mijn dood blijven. Want in 
mijn hart was ik en blijf ik Grolman in hart 
en nieren!”

KAMPIOENSCHAP 1973

Het kampioenschap dat Grol 1 in 1973 be-
haalde, werd en wordt nog steeds geplaatst 
in het kader van de voor het totale regionale 
amateurvoetbal legendarische stunt van Jan 
Cuppers, voorzitter van de voetbalvereni-
ging RKZVC in Zieuwent.
Deze bekende voorzitter presteerde het 
om eind april 1973 in de allesbeslissende 
fase van de voetbalcompetitie in de vierde 
klasse C van de KNVB de laatste wedstrijd, 
te weten die van RKZVC 1 tegen Grol 1, 
af te gelasten. Met nog één wedstrijd te 
spelen, waren er maar liefst vijf kansheb-
bers voor de zo begeerde kampioenstitel, 
te weten Etten, Grol, Longa ’30, RKZVC en 
Sp. Eibergen. Als één van zijn vele gebrui-
kelijke eenmansacties had preses Cuppers 
voor zichzelf besloten om, ondanks de 
goede klimatologische omstandigheden 
op de laatste zondag van april, het treffen 

tegen Grol eruit te gooien. Een lumineus 
idee, omdat hij vooraf had becijferd dat bij 
het niet spelen van de wedstrijd tussen de 
ploegen uit Zieuwent en Groenlo, ongeacht 
de uitslagen bij de overige wedstrijden, 
niemand kampioen kon worden. En dat was 
nu juist datgene waarop de ondernemer 
uit Zieuwent aanstuurde. Immers bij de in 
Zieuwent te spelen inhaalwedstrijd hadden 
vervolgens niet alleen RKZVC en Grol een 
groot belang, maar ook nog eens de drie 
overige kanshebbers voor de titel.

En zo gebeurde het dat de op zondag 6 mei 
1973 op het sportpark ‘De Greune Weide’ 
in Zieuwent gespeelde wedstrijd tussen 
de ploeg van o.a. Jan Kemkens en George 
Peeters en de ploeg van o.a. Theo Kaak 
en Harry Notten werd bijgewoond door 
een record aantal van maar liefst zevendui-
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zend toeschouwers. Uit alle uithoeken van 
Zieuwent, Mariënvelde, Harreveld en zelfs 
Lichtenvoorde waren platte boerenwagens 
aangesleept om de talrijke opgekomen 
voetbalenthousiastelingen uit alle windstre-
ken een plaatsje te bieden. Een overwinning 
voor RKZVC betekende dat vijf ploegen 
gelijk zouden eindigen en er vervolgens nog 
een unieke nacompetitie moest worden 
gespeeld. Ieder ander resultaat betekende 
dat Grol de kampioensvlag mocht hijsen. 
In een op dit niveau fantastische, eigen-
lijk onvoorstelbare ambiance wisten de 
Grollenaren een 1-1 gelijkspel uit het vuur te 
slepen met doelpunten van Loekie Dibbets 
voor Grol en Jan Kemkens voor RKZVC. Grol 
werd daarmee de grote winnaar en vierde 
op meer dan uitbundige wijze het misschien 
wel meest spraakmakende kampioenschap 
in de geschiedenis van het Achterhoekse 
amateurvoetbal.

Was RKZVC-voorzitter Jan Cuppers op de 
dag van de dubieuze afgelasting in geen vel-
den of wegen te bekennen, op de dag dat 
Zieuwent sedert haar bestaan in slechts en-
kele uurtjes misschien wel het veruit meeste 
aantal gasten verwelkomde en het kerkdorp 
van toen de gemeente Lichtenvoorde één 
grote parkeerplaats was, vierde de vader 
van de huidige RKZVC-voorzitter Johnny 
Cuppers in zijn eentje de grootste overwin-
ning in zijn carrière als hoogste bestuurder 
van de club, namelijk het ondernemen van 
een legendarische stunt. 
Nog even voor de juiste beeldvorming: 
wanneer RKZVC de wedstrijd van Grol had 
gewonnen, had men een extra nacompetitie 
gekregen om het kampioenschap, waaraan 
door vijf ploegen zou worden deelgenomen, 
te weten: Etten, Grol, Longa ’30, RKZVC 
en Sp. Eibergen. Derhalve een kampioen-
stitel die als bijzonder uniek mag worden 
aangemerkt.

Bij terugkomst in Groenlo werd het kampi-
oensteam met begeleiding ingehaald door 
de Leo Harmonie, waarna er ’s avonds in 
Hotel De Moriaan een massale feestavond 
plaatsvond.

Vervolgens vond er op zaterdag 19 mei 1973 
in Hotel Meijer de officiële kampioenrecep-

tie plaats. Tijdens deze receptie werd het 
woord gevoerd door een aantal bekende 
voorzitters uit de regio, zoals Clemens Kor-
tes, gedurende zijn eerste periode als voor-

zitter van Longa ’30, Jan Tijink van Sp. Eiber-
gen, Jan Cuppers van RKZVC, Jan Wellink 
van DVC ’26 en niet te vergeten Ab Rozijn 
als voorzitter van zustervereniging Grolse 

Boys, die tijdens zijn toespraak de inmiddels 
legendarische woorden sprak: ‘Wanneer het 
aan mij ligt, heeft Groenlo volgend jaar nog 
maar één voetbalvereniging!’ 
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Grol 1 kampioen in het seizoen 1972-1973. Staand van vlnr Wim Pennings, Loekie Dibbets, Wolfgang Zuidinga, Hemmie Oolthuis, 
Bennie klein Gunnewiek, Fons Zuidinga, Harry Notten, Theo Kaak, Theo Klein Gunnewiek en Frans Koenders en 
gehurkt vlnr Aloys Klein Gunnewiek, Hennie Oesterholt, Theo Hulshof, Paul Overkemping, Hein Freijer, Jan Blanckenborg en 
Jos Giesen. Trainer bij Grol was Wim Pennings uit Winterswijk, leider/grensrechter  Frans Koenders en verzorger Ad Haen.
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Geboren op 20 april 1940 en in het 
jubileumjaar van Grol 78 jaar oud, 
behoort geboren en getogen Grollenaar 
en s.v. Grol-man Theo Kaak helemaal tot 
het meubilair van de club. Niet alleen 
door zijn toedoen, maar mede door de 
inbreng van zijn vader Antoon Kaak, 
broers Wil(lie) en Ton, zoon Tom en 
inmiddels kleinzoon Jakob mogen de 
‘Kaakies’ worden aangemerkt als een 
hechte voetbal-, in dit geval Grolfamilie.    

Het zit in de genen, een veel gebruikte 
uitdrukking die helemaal van toepassing is 
op de familie Kaak. Theo’s vader Antoon 
is zijn voetbalcarrière als doelverdediger 
begonnen bij Koningin Wilhelmina, de 
voorganger van de in 1948 opgerichte 
zustervereniging  Grolse Boys. De 
overstap naar Grol werd gemaakt in 
1928. Antoon Kaak was bij Grol niet 
alleen een talentvolle doelverdediger, 
maar tevens een voorbeeldig aanvoerder. 
Gingen zijn keeperstalenten naar zoon 
Willie, als veldspelers wisten zijn zonen 
Ton (als middenvelder) en Theo (als 
voorhoedespeler) zich te nestelen bij de 
amateurvoetbaltop in deze regio.

SVV EN DE GRAAFSCHAP

Theo Kaak, gehuwd met de op 16 juni 2012 
op 67-jarige leeftijd overleden Wil Jentink 
en vader van dochter Suzan en zoon Tom, 
speelde reeds op 15-jarige leeftijd in Grol 1. 
Buiten Grol maakte de sigarettenkoning van 
Groenlo furore bij de betaalde voetbalclubs 
SVV in Schiedam en De Graafschap in 
Doetinchem.

Omdat de voetbalhistorie in vroegere jaren, 
en dat onder de kop ‘De sportfamilie van 
de Achterhoek’ aandacht kreeg in dagblad 
Tubantia van 13 mei 1961, trokken de toen al 
bekende voetbalcapaciteiten van Theo Kaak 
de aandacht van Bob Janse, de toenmalige 
trainer van Excelsior Rotterdam. Bij een 
door Kaak op Woudestein gespeelde 

oefenwedstrijd, waar hij direct drie 
doelpunten voor zijn rekening nam, was 
als spion de toenmalige SVV-trainer Hans 
Croon aanwezig, die de Grolspeler prompt 
inlijfde. Zijn overgang in 1961 op 21-jarige 
leeftijd naar de destijds bekende BVO 
SVV, waarvoor hij drie seizoenen uitkwam 
in de eerste divisie, leverde s.v. Grol een 
bedrag op van 3 duizend gulden, in die tijd 
erg veel geld. Bij SVV speelde Theo Kaak 
onder anderen samen met Piet Romeijn 

(later Feyenoord) en Dick van Dijk (later FC 
Twente en Ajax).
“Een wedstrijd die ik mij nog goed kan 
herinneringen, was op De Vijverberg 
in Doetinchem tegen De Graafschap”, 
vertelt Kaak. “Wij wonnen die wedstrijd 
en ik scoorde tweemaal voor SVV. Amper 
drie dagen later werd ik benaderd door 
Evert Theunissen, destijds trainer bij De 
Graafschap en het seizoen daaropvolgende 
speelde ik bij de Superboeren.”
Speelde Kaak drie seizoenen bij SVV in de 
hoofdmacht, bij De Graafschap deed hij dat 

twee seizoenen met onder anderen spelers 
als Chris Hartjes en Gerrit Bosveld.
Met ingang van het seizoen 1966-1967 
keerde Theo Kaak terug bij Grol. Tijdens 
de algemene ledenvergadering op 3 
oktober 2016 kreeg hij een gouden speldje 
in verband zijn 50-jarig lidmaatschap. 
Maar stipt geredeneerd, had hij er toen 61 
lidmaatschapsjaren bij ‘zijn’ Grol opzitten. 
Dit omdat de jaren 1950-1961, de periode 
alvorens hij zich in het betaalde voetbal 
stortte, toch echt meegeteld hadden 
moeten worden.

DE ‘KAAKIES’ ALS EEN HECHTE VOETBALFAMILIE

THEO KAAK IS GETROUWD MET S.V. GROL

Tom (links) en Theo Kaak (rechts).
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VAN VADER THEO 
NAAR ZOON TOM

Praten met Theo Kaak doen we op het 
terras van Wissink op de Markt in Groenlo. 
Genietende van het kopje ‘Theo Kaak koffie’ 
(koffie met twee zakjes suiker en een portie 
slagroom) en natuurlijk de onmisbare sigaret 
in de directe nabijheid, praat Theo Kaak 
honderd uit over zijn in het betaalde en 
amateurvoetbal opgedane ervaringen en 
vliegen amusante en tegelijkertijd de meest 
waanzinnige anekdotes over tafel.

“Mijn beste trainer in het betaalde voetbal 
was Hans Croon. Een man die reeds op 

Een voormalig Grol A-team met staand 
derde van links Theo Kaak.

21-jarige leeftijd trainer was van DWS 
Amsterdam en in Nederland en België veel 
bekendheid genoot. Iemand die te vroeg 
geboren is, want in de huidige tijd had hij 
het kunnen schoppen tot de beste trainer 
van Nederland. Hij heeft slechts 48 jaar oud 
mogen worden.” Een trainer noemen bij 
Grol, die er duidelijk uitsprong, vindt Kaak 
geen eenvoudige zaak.

“Natuurlijk hebben we bij Grol goede 
trainers gehad. Namen noemen, vind ik 
echter moeilijk. Wanneer ik er dan toch 
eentje moet noemen, is dat Wim Pennings 
uit Winterswijk, waarmee wij in 1973 tijdens 
die legendarische wedstrijd tegen RKZVC 

in Zieuwent kampioen werden. Wanneer ik 
het over de jeugd bij Grol heb, schieten mij 
gelijk de namen te binnen van een tweetal 
‘ouderwetse’ jeugdleiders, te weten Ome 
Toon Brockötter en Jan Overkemping. Mensen 
die alles, maar dan ook alles over hadden voor 
de club Grol. Voetballers aan wie ik met veel 
plezier terugdenk, en dat vanzelfsprekend in 
de periode dat ik in Grol 1 speelde, zijn Henk 
Blanken en Tonnie van Schaik, maar ook 
Jaap Kwakkel en Theo Berns. Een voetballer 
die alles in zich had, was Bernard Kuipers. 
Wat men heden ten dage aanduidt als 
voetbalgogme, is een eigenschap die Bernard 
in al zijn facetten bezat.”

Theo Kaak is het er zoveel jaren na dato 
helemaal mee eens dat hij veel meer uit het 
voetbal had kunnen halen. “Ik was geen 
harde werker, noem het een knokker en aan 
conditietrainingen had ik een broertje dood. 
Overigens, en dat wil ik niet onvermeld 
laten, had ook mijn zoon Tom er veel 
meer uit kunnen halen. Hij heeft het via 
de Gelderse selectie wel geschopt tot De 
Graafschap, Heracles en clubs in Engeland 
en Schotland om via de amateurclubs 
IJsselmeervogels uit Spakenburg en DVS 
‘33 uit Ermelo weer terug te keren bij Grol. 
Maar daarmee heeft hij niet bereikt, waarop 
zijn capaciteiten recht hadden.”
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Eerste contract van Theo Kaak bij SVV Schiedam.

VOETBALCARRIÈRE VAN TOM KAAK

• Vertrokken als speler in de C-jeugd van s.v. Grol naar De Graafschap
• Daar 4 jaar in de jeugd gevoetbald
• Vervolgens een 2-jarig contract (1996-1998) ondertekend
• Met uitzondering van enkele beker- en oefenwedstrijden voornamelijk in De Graafschap 2   
   gespeeld (heden ten dag Jong De Graafschap)
• Na 6 jaar vertrokken naar Heracles Almelo
• Daar een 2-jarig contract (1998-2000) ondertekend
• In totaal 16 wedstrijden in Heracles 1 gespeeld en één doelpunt gescoord (tegen Dordrecht’90)
• Na 2 jaar in 2000 een contract ondertekend bij Darlington FC in Engeland
   8 wedstrijden gespeeld en 2 doelpunten gescoord (tegen York City en Plymouth Argyle)
• Daarnaast nog een aantal bekerwedstrijden gespeeld, tegen onder andere Bradford City en 
   Nottingham Forest
• Na een halfjaar vertrokken voor een maand naar Clydebank FC in Schotland

    2 wedstrijden gespeeld en één doelpunt gescoord (tegen Queen of the South)
• Na de winterstop (2001-2002) begonnen bij IJsselmeervogels en daar 2,5 jaar gespeeld
• Daar (bij de grootste amateurclub van Nederland) niet alleen topscorer, 
   maar ook speler van het jaar geweest
• In totaal 55 wedstrijden gespeeld en 23 doelpunten gescoord
• Daarna 2 seizoenen (2003-2005) bij DVS’33 in Ermelo gevoetbald met een topscorersbokaal 
   in het tweede seizoen
• In totaal 32 wedstrijden gespeeld en 16 doelpunten gescoord
• Daarna teruggekeerd bij de club, waar het allemaal begonnen is: s.v. Grol in Groenlo
• Daar nog zeven seizoenen (2005-2012) in Grol 1 gespeeld
• In het eerste seizoen op de laatste competitiedag kampioen geworden tegen Longa ‘30
• Topscorer en aanvoerder mogen zijn van het vlaggenschip van Grol
• In totaal 116 wedstrijden gespeeld en 42 doelpunten gescoord
• Opmerking: Alle vermelde wedstrijden betreffen alleen competitiewedstrijden!
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WOLFGANG ZUIDINGA EN 
THEO KLEIN GUNNEWIEK
EEN ONVERZETTELIJK VERDEDIGINGSDUO IN GROL 1

Theo Klein Gunnewiek en Wolfgang Zuidinga.

Wolfgang Zuidinga in vroegere jaren.
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In de jaren zeventig acteerde de 
hoofdmacht van de s.v. Grol steevast 
in de 3e of 4e klasse van de KNVB. 
Met name bij de oudere leden staan 
een tweetal spelers van het eerste 
elftal uit die jaren nog helder op het 
netvlies: Wolfgang Zuidinga en Theo 
Klein Gunnewiek. Zij speelden jarenlang 
samen centraal achterin. Reden genoeg 
voor een interview met beide heren op 
een terras op de Grolse markt. Theo, 
thans woonachtig in Enschede, en 
Wolfgang, die al jaren achtereen aan de 
Lichtenvoordeseweg in Groenlo woont, 
blijken elkaar zo’n 15 jaar geleden voor 
het laatst ontmoet te hebben.

De eerste keer dat beide heren samen 
speelden, was een happening om niet snel 
te vergeten. Wolfgang: “Dat was bij SV 
Waldhof Mannheim op een internationaal 
toernooi voor B-jeugd, spelers van 16 en 17 
jaar. Deelnemers waren clubs als Wacker 
04 Berlin en Racing Club Straatsburg uit 
Frankrijk. Alle spelers, twee en soms drie, 
werden ondergebracht bij gastgezinnen. Ik 
was de enige die alleen bij een gezin werd 
geplaatst, omdat mijn Duits zo goed was. 
Ik had meteen heimwee, maar een paar 
dagen later bij het afscheid had ik tranen 
in de ogen. Ik wilde niet meer weg. Onze 
leider in Mannheim was Henk Meulenbeek, 
op dat toernooi beter bekend als Heinrich 
Meulenbach.“

Een aantal jaren later speelden Theo en Wolf 
samen in de defensie van Grol 1.
Theo: “We waren eigenlijk de opvolgers 
van de zogenaamde ‘gouden generatie, het 
eerste elftal van Grol’, waarvan inmiddels 
al 11 van de 15 spelers zijn overleden. We 
speelden in die tijd met een heel ander 
systeem: met 5 spelers voorin was het 
voetbal veel meer op de aanval gericht. In 
het begin waren de wedstrijdbesprekingen 
nog bij Hotel de Moriaan, later werden 
ze verplaatst naar de kleedkamer of de 
bestuurskamer op het sportpark.”
Theo, wiens ouders aan de huidige 
Deventerkunstweg woonden, komt uit 
een gezin van maar liefst 13 kinderen. 
Theo, volgens Wolfgang de man met de 

uitschuifbare benen, begon bij de Grol 
op 10-jarige leeftijd. Toen later op de 
toenmalige HBS de schoolresultaten geen 
gelijke tred hielden met de voetbalresultaten, 
moest hij van zijn ouders noodgedwongen 
een tijdje stoppen met voetbal. 

Theo: “Van 1970 tot 1976 heb ik in het 1e van 
Grol gespeeld. Vanaf 1971 werd ik zelfs tot 
aanvoerder gekozen. Een hele eer vond en 
dat vind ik nu nog steeds. Tot 1975 studeerde 
ik in Tilburg voor sportleraar en zat daar op 
kamers. Mijn toenmalige vriendin en huidige 
vrouw woonde en werkte toen in Velp. In de 
weekenden kwamen we dan zondags naar 
Groenlo om te voetballen. Eens in de maand 
maakten we extra kilometers: vrijdagavond 
vanuit Tilburg naar Velp, vandaar zaterdags 
naar Sneek waar haar ouders woonden om 
op zondagmorgen koers te zetten richting 
Groenlo voor familiebezoek en uiteraard het 
voetbal. In de loop van de avond reden we 
weer naar Velp en van daaruit door naar 
Tilburg. Gelukkig was er toen al een vorm 
van sponsoring, want ik kreeg van de Grol 
een reiskostenvergoeding voor de afstand 
Tilburg-Groenlo v.v. Vanaf 1975 kreeg ik een 
baan in Enschede en ben ik nog een jaar drie 
keer per week naar Groenlo gereden voor de 
trainingen en de wedstrijd. In mei 1976 heb 
ik mijn laatste wedstrijd voor Grol gespeeld. 
Het betrof een beslissingswedstrijd voor 
klassenbehoud in de derde klasse. Een 

overwinning was een waardige afsluiting 
van een voetbalperiode, waar ik nog steeds 
met voldoening op terugkijk. Hierna heb ik 
nog vijf jaar in Enschede gevoetbald bij de 
tweedeklasser De Tubanters en vervolgens 
nog drie jaar samen met mijn jongere broers 
Tonnie en Willie bij VIOS 1 in Beltrum.”

Wolfgang Zuidinga speelde zijn eerste 
wedstrijd in Grol 1 toen hij 17 jaar was. “Dat 
was een wedstrijd tegen WVC. Ik weet dat 
de tribune er nog niet stond. Alles bij elkaar 
heb ik 14 jaar in het eerste elftal gespeeld. 
Het was een prachtige tijd met spelers als 
mijn broer Fons, Theo Kaak, Harrie Notten. 
Onze ‘supersupporters’ waren Harry Groot 
Bruinderink en ‘den Broajerd’. Begin jaren 
‘80 ben ik gestopt als speler van het eerste, 
omdat ik af en toe ook in het weekend 
moest werken. Daarna heb ik nog een 
seizoen in Grol 3 gespeeld.”
Op de vraag van de ober wat men wil 
drinken, bestelt Theo een cassis. 
Wolf begint te lachen en roept: “Geweldig, 
40 jaar geleden dronk hij dat ook al, we 
waren de enige spelers die het bier konden 
weerstaan.”

Hoogtepunten, verhalen en anekdotes 
gaan over en weer. De derby’s tegen 
Longa ‘30 en Varsseveld springen eruit, 
en dan vooral die tegen Longa. Over 
en weer werden in de nacht voor de 

wedstrijd dan enige aanpassingen gedaan 
aan de wederzijdse sportaccommodaties 
door een aantal fanatieke supporters. 
Onvergetelijk was de kampioenswedstrijd 
tegen RKZVC in 1972. Voor maar liefst 
6000 toeschouwers werd middels een 2-1 
overwinning het kampioenschap in de 4e 
klasse binnengehaald. Een opmerkelijk 
verhaal was de invalbeurt van Theo in de 
2e helft tegen DVC ‘26. Hij was te laat 
voor de wedstrijdbespreking en werd uit 
de opstelling geschrapt,  maar scoorde 
uiteindelijk drie keer als invaller. 
Wolfgang: “Er meldden zich soms ook 
spelers van buitenaf. Een van die jongens 
was Dicky Kraster. Hij kwam uit Ulft en werd 
meteen opgesteld. Van Schaik sr., vader 
van toenmalig speler Toon van Schaik, liep 
meteen naar voorzitter Koehorst met de 
vraag: Wat mot den jongen hier, da’s d’r ene 
van butenaf!“

Beide oud-spelers zijn nog steeds actief. 
Theo heeft geskeelerd en schaatst samen 
met zijn vrouw in de wintermaanden 
tweemaal per week op de ijsbaan in 
Enschede. Samen hebben ze ook twee 
keer deelgenomen aan de Elfstedentocht. 
Daarnaast doet hij aan spinning en toert 
hij op de mountainbike. Wolfgang is na 
zijn actieve voetbalperiode via Gerry van 
Dongeren bij de Lopersvereniging en heeft 
meerdere malen zowel de halve als de hele 
marathon van Enschede gelopen. 

Volgen jullie de prestaties van Grol 1 
nog steeds?
Wolfgang: “Absoluut, ik volg de uitslagen 
nog steeds, maar kom niet meer zo vaak 
op het sportpark.” Theo: “Sinds mijn 
vertrek keek ik op maandag altijd als 
eerste naar de resultaten van Grol in de 
krant. Sinds vorig jaar ben ik zelfs weer lid 
van Grol en ben ik bij de thuiswedstrijden 
bijna altijd aanwezig. Ik mis daar eigenlijk 
iemand, die het voortouw neemt en de 
ploeg stuurt, organiseert en medespelers 
op hun plaats zet”.

Twee nog steeds fanatieke sporters met 
een vleugje blauw bloed in de aderen, 
mooier kan toch niet!

Op de voorgrond Theo Klein 

Gunnewiek en rechts Wolfgang 

Zuidinga.
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KAMPIOENSCHAP 1979

Grol 1 kampioen in het seizoen 1978-1979. Staand vlnr Henny Heinsman, 
Benno Hulzink, Henri Ponds, Tonnie Zieverink, Tonny Hartman, Hans Emaus, 
Marcel ten Have, Wolfgang Zuidinga, Hemmie Oolthuis, Paul Overkemping en 
Harry Notten en gehurkt vlnr Rudy Groot Zevert, Theo Hulshof, Laurens te Veluwe, 
Tonnie Vaarwerk, Tonnie Theissen, Erik Baten en Rudi Geelink.
Trainer bij Grol was Harry Notten uit Groenlo, leider/grensrechter Tonny Hartman en 
verzorger Henny Heinsman.
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KAMPIOENSCHAP 1985

In het tweede nummer van het clubblad 
(jaargang 1985) prijkte boven een artikel:
‘Grol 1 Kampioen ………. Wat kan voetbal 
toch mooi zijn!’
Onder leiding van trainer Chris te Winkel uit 
Doetinchem werd met de 0-2 overwinning 
in Ulft tegen Ulftse Boys de kampioenstitel 
gepakt in de vierde klasse C. Een kampi-
oenschap dat gepaard ging met een dagen 
durend uitbundig feest.

 
Grol 1 kampioen in het seizoen 1984-1985. 
Staand vlnr Toon ten Brincke, Jan Baks, 
Theo Hulshof, Hans Emaus, 
Paul Overkemping, Jos Tuinte,
Tonnie Vaarwerk, Marus Flikweert en 
Chris te Winkel en 
gehurkt vlnr Erik Baten, Edwin Bosman,  
Erwin te Veluwe, Don Haen, Michel Grothe, 
Laurens te Veluwe en Erik te Veluwe.
Trainer bij Grol was Chris te Winkel uit 
Doetinchem, leider Toon ten Brincke, 
grensrechter Marus Flikweert en 
verzorger Jan Baks.
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MICHEL GROTHE 
‘ALS VOETBALLER HEB IK BIJ GROL EEN MOOIE TIJD GEHAD!’
Het is dinsdag 1 mei 2018. Voor het opte-
kenen van een redactionele bijdrage ten 
behoeve van dit jubileumboek, hebben 
wij telefonisch een lang en tegelijkertijd 
ingrijpend gesprek met Michel Grothe. 
Ingrijpend omdat deze destijds als voet-
baller in Grol A en Grol 1 excellerende 
buitenspeler een periode van bijna twee 
jaar achter de rug heeft, waarin hij in 
totaal maar liefst vijf maanden verbleef 
in het academisch ziekenhuis Radbou-
dUMC en CWZ in Nijmegen. De in Lent 
bij Nijmegen met zijn gezin woonachti-
ge, inmiddels 53-jarige geboren Grol-
lenaar vertelt heel openhartig dat in 
die periode de ziekte lymfeklierkanker 
verwoede pogingen deed om zijn leven 
te ruïneren.      

STAMCELTRANSPLANTATIE

“Maar gezien de omstandigheden gaat het 
op dit moment gelukkig goed met mij. Af-
gaande op alle ontwikkelingen en de daaruit 
voortvloeiende medische berichten, durf ik 
voorzichtig te stellen dat het met mij beetje 
bij beetje de goede kant opgaat. Na melding 
mijnerzijds van een aantal klachten, is de 
kanker in de zomer van 2016 ontdekt, waar-
bij er sprake was van twee verschillende 
typen tumoren. Die ontdekking was tevens 
het begin van een lange weg met talrijke 
ups en downs. Dit met name omdat er spra-
ke was van een agressieve vorm van kanker, 
die gepaard ging met zware chemokuren en 
ellenlange verblijven in het ziekenhuis. Om 
te kunnen genezen, heb ik enkele medi-
sche experimentele behandelingen moeten 
ondergaan en daarnaast een overvloed aan 
medicatie moeten accepteren. Uiteindelijk 
is het mijn redding geweest dat er een 
stamceldonor beschikbaar was, zodat er 
achteraf gezien een succesvolle transplan-
tatie kon plaatsvinden. Ondanks het vele 
vallen en opstaan en het noodgedwongen 
weken achtereen op een geïsoleerde wijze 

in het ziekenhuis moeten verblijven, heeft 
het totale medische proces goed uitgepakt 
zo lijkt het nu.” Michel vertelt dat hij, mede 
gesteund door zijn partner Charlotte en hun 
beide zonen Tygo (15) en Just (12), de kracht 
heeft kunnen opbrengen om gedurende 
het gehele proces positief in het leven te 
kunnen blijven staan. Ook de niet aflatende 
steun van familie, vrienden en collega’s mag 
niet onvermeld blijven. Dit laatste heeft 
mij er ook weer toe gebracht om bepaalde 
zaken weer op te pakken en zelfs om mijn 
werk bij Geonovum, zij het nog voor slechts 
enkele uurtjes per week, geleidelijk aan te 
hervatten.”

VOETBALLEN BIJ GROL

Pratende over de sportvereniging Grol, 
zegt Michel een erg mooie periode beleefd 
te hebben bij de club in Groenlo en dat 
in het bijzonder in Grol A en Grol 1. “Wat 
beide selecties betreft, bewaar ik de beste 
herinneringen aan een tweetal behaalde 
sportieve successen. Met Grol A is dat een 
kampioenschap in destijds de hoofdklasse 
onder trainer Ben Bomers met daaraan 
gekoppeld promotie naar de interregionale 
jeugdklasse. Ik herinner mij daarbij nog 
goed de twee gespeelde wedstrijden tegen 
Go Ahead Eagles uit Deventer. We speelden 
eerst uit in Deventer oftewel een wedstrijd, 
waarbij wij onszelf geen enkele kans gaven. 

Maar wat gebeurde er? Wij wonnen met 1-3. 
Daarna volgde de thuiswedstrijd tegen ‘de 
Eagles’, die voor onvoorstelbaar veel publiek 
op het hoofdveld van het sportpark Den El-
shof werd gespeeld en die in een glansrijke 
6-0 zege eindigde. Een prachtig succes, dat 
werd behaald met spelers als onder anderen 
Sjaak Jansen, Freddy Brockötter, Erik Eve-
rink, Hans Luttikholt, Don Haen, Mark en 
Koen Wissink. En dat onder de bezielende 
leiding van het begeleidingstrio Ben Bomers, 
Jos Lensink en Jan Baks. Ik weet nog goed 
dat het geen team was met extreem veel 
individuele klasse, maar wel een uiterst 
uitgebalanceerd team met een goede onder-
linge sfeer en altijd een erg leuke derde helft 
in de altijd gezellige Grol-kantine.”

Just, Michel en Tycho
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Zijn periode in Grol 1 heeft volgens Michel 
circa drie jaar of iets langer geduurd. “Dat 
kwam wegens mijn studie in Nijmegen. Ik 
heb dat eerst nog wel kunnen combine-
ren door doordeweeks bij De Treffers in 
Groesbeek te trainen, maar uiteindelijk was 
dat niet meer te doen. Wel heb ik in de 
personen van Chris te Winkel en Eric Deti-
ger twee hoofdtrainers meegemaakt. In die 
periode gaan mijn beste herinneringen terug 
naar 1985, het jaar waarin wij onder Te Win-
kel kampioen werden met Grol 1. Een team 
met daarin spelers als Tonnie Vaarwerk, 
Theo Hulshof, Hans Emaus, Erik Baten en 
niet te vergeten Edwin Bosman.”

VOETBALLENDE ZONEN

Met name gelet op zijn eigen voetbalverle-
den, gaat Michel er bijzonder trots op dat 
zijn beide zonen ook de voetbalsport beoe-
fenen en dat ook nog eens niet onverdien-
stelijk doen. “Beiden zijn voorhoedespelers, 
maar desondanks totaal verschillende type 
voetballers. Tygo als oudste is enorm snel, 
met scorend vermogen maar daarnaast erg 
bescheiden. Just is daarentegen minder snel, 
maar beschikt over een gave techniek en een 
heel goed speloverzicht. Beiden spelen bij 
de voetbalvereniging DVOL (Door Vrienden 
Opgericht Lent). Door mijn ziekteperiode 

heb ik mijn beide jongens de laatste twee 
jaar helaas weinig tot niet kunnen zien voet-
ballen, maar ik hoop dat daarin op korte ter-
mijn verandering komt. Naast dat voorname-
lijk passieve sportplezier, hoop ik samen met 
het beoefenen van de wintersport ook de 
tennissport weer op te kunnen pakken. Op 
mijn 35e heb ik daarmee een begin gemaakt 
en dat zelfs in competitieverband. Ben in 
die tak van sport geen hoogvlieger, maar 
wel een liefhebber. Daarnaast hoop ik weer 
de nodige bezoekjes in mijn geboortestadje 
Groenlo te kunnen afleggen en dat natuurlijk 
in de eerste plaats bij mijn ouders, maar ook 
bij vrienden. En verder wil ik graag weer 

eens een kijkje nemen op het sportpark Den 
Elshof bij de voetbalvereniging, die mij nog 
steeds erg lief is: de sportvereniging Grol!”

Eric Detiger, Michel Grothe, Ivo Versteegen
en Max de Vries
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Zondag 5 juni 2016. Een mooi plaatje. 
Moeder Rikie te Veluwe (81) temidden 
van haar zoons Erwin (53), Erik (52), 
Freddy (49), Jeroen (46). Glimmend van 
trots, maar ook met een stil verdriet 
zichtbaar achter haar lach. 

Er ontbreekt er immers eentje. Laurens, de 
oudste zoon, overleed in 2013 op 54-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van kanker. Uiteraard 
ontbreekt hij hier niet en wordt er over 
hem verteld, evenals over vader Theo, 
die op 55-jarige leeftijd overleed. Theo 
was met echtgenote Rikie stichter van het 
gezin, gezegend met elf kinderen, dat naast 
de voetballende broers bestond uit ‘de 
vrouwleu’ Lidy, Ans, Mariëtte, Roswitha, 
Ursula en Suzanne, die evenals haar oudste 
broer op zeer jonge leeftijd overleed aan 
de bewuste ziekte. Ook Jeroens echtgenote 
Yvette overleed op jonge leeftijd en moest 
een half jaar nadat Laurens overleed een 
liefhebbende man en twee opgroeiende 
dochters achter laten. Toch werd altijd weer 
de kracht gevonden om er met elkaar de 
schouders onder te zetten en in de geest 
van de nimmer klagende vader en moeder 
door te gaan. Een hecht gezin, waarin 
eerlijkheid, nuchterheid, no-nonsense, hard 
werken en humor belangrijke pilaren waren 
in de opvoeding. Een gezin ook met grote 
toewijding voor de voetbalsport, s.v. Grol in 
het bijzonder.“

Alles draaide hier om voetbal,” bekent Erwin. 
“Als zondagavond Studio Sport aan ging, dan 
baalden de vrouwleu onmundig. Dallas met 
JR en Sue Ellen mos moar wachten, maar 
het was gewoon een gegeven”, haalt hij zijn 
schouders op, alsof het de normaalste zaak 
van de wereld was. Zondagavond klokslag 
zeven uur klonk de tune van Studio Sport 
en gold de wet die het eerst komt, het eerst 
maalt. “Ik zorgde dat ik altijd op tijd thuis 
was. Als je niet op tijd thuis was, had je een 
slechte plek en zat je met je bord op schoot 
achteraan”, weet Freddy nog, terwijl zijn 
broers lachen.

STEUN  

De vijf broers doorliepen allen zowat 
het zelfde rijtje teams; meestal de 
hoogste teams in de jeugd, evenals bij 
de senioren, waar ieder uiteindelijk een 
aantal wedstrijden in Grol 1 speelde, met 
Laurens, Erwin en Erik met een zeer groot 

aantal zelfs. Vader en moeder steunden 
‘de jongens’ volop in hun drive hun zo 
geliefde voetbalspelletje op een zo’n hoog 
mogelijk niveau uit te kunnen oefenen, wat 
betekende twee tot drie keer trainen in de 
week, zaterdagavond op tijd naar bed en 
vader Theo die zowel zaterdag als zondag 
naar zijn zoons ging kijken als ze moesten 

spelen. Moeder ging op zaterdag ook wel 
eens mee om naar haar jongens te kijken. 
Tenminste als haar drukke tijdschema het 
toeliet. Zondag ging ze bij hoge uitzondering 
mee. “Voetbal op zondag is alleen veur de 
kearls zei va altied,” vertelt Erwin. Hoewel 
het meest bescheiden in het gezin, haar hele 
leven al, is moeder Te Veluwe de grote spil 

‘ALS JE NIET OP TIJD THUIS WAS, ZAT JE MET BORD OP SCHOOT ACHTERAAN!’

FAMILIE TE VELUWE ‘HOOFDLEVERANCIER VAN  S.V. GROL’

Vlnr Jeroen, Freddy, moeder Rikie, Erik en Erwin te Veluwe.
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‘ALS JE NIET OP TIJD THUIS WAS, ZAT JE MET BORD OP SCHOOT ACHTERAAN!’

FAMILIE TE VELUWE ‘HOOFDLEVERANCIER VAN  S.V. GROL’

in het gezin en de draaiende motor achter 
het voetbalsucces van de prestaties van haar 
zoons. Altijd zichzelf wegcijferend. “Als we 
thuiskwamen, gooiden we de tas altijd daar 
in de hoek”, wijst Erwin naar het bewuste 
plekje, direct achter de achterdeur. “Als 
we dan een dag of twee dagen later weer 
moesten trainen of spelen, dan stonden 

er vijf tassen op een rij klaar met schone 
kleren en gepoetste schoenen. En dan moet 
je weten dat we vroeger maar één setje 
trainingskleren hadden. Die had ze dan 
allemaal al weer gewassen en opgevouwen 
in de tas gestopt. Later bracht zwager Toon 
Hartman nog wel eens een setje sportkleren 
voor ons mee en hadden we twee setjes”, 
vertelt Erwin, terwijl Erik moeder op de 
schouders tikt als compliment. Ze haalt 
glimlachend haar schouders op. “Ach ja, ie 
wisten gewoon neet anders, moar ik vroag 
mi-j no nog wal es af hoo ik ’t vrogger toch 
allemoale edoane heb”, bekent ze decennia 
later. “Um dree uur begon ik al met kokken. 
Dat ging deur tot zeuven uur. D’r mosten 
d’r altied wal een paar trainen.” Dan schiet 
Jeroen een anekdote te binnen van Yvette, 
haar zus Mychon en ‘mo’, die samen naar 
TEC (Tiel) reden om daar de uitwedstrijd van 
Grol 1 bij te wonen. In het nog Tom-Tomloze 
tijdperk kwamen ze echter nooit aan in Tiel. 
“Wi-j hebt jullie helemoal neet ezene. Blek 
dat ze zich kats verreden hebt”, weet Jeroen. 
“Zaten ze op een gegeven moment tien 
kilometer onder Rotterdam.” Zelfs moeder 
kan er nu om lachen.
 
ERWIN

Erwin zette zijn eerste schreden op 
sportpark Den Elshof, dat toen nog gewoon 
‘Grolveld’ heette, op 7-jarige leeftijd. Een 
logische keuze, kijkt hij hier op terug. “Er 
was gewoon niets anders”, begint hij. “En 
bij ons thuis speelde voetbal een belangrijke 
rol. Laurens voetbalde bij Grol, al gingen 
we niet kijken, maar we voetbalden wel 
veel op straat al. Natuurlijk volgden we 
ook het eredivisievoetbal fanatiek en 
waren mijn broers voor Ajax, vader en ik 
voor Feyenoord. Hij was als enige voor 
Feyenoord. Dat vond ik een beetje sneu, 
toen ben ik ook maar voor Feyenoord 
gegaan. Natuurlijk heb ik daar nooit spijt 
van gehad”, lacht Erwin en komen er 
diverse meesmuilende opmerkingen uit het 
020-kamp. Op straat voetbalde Erwin met 

jongens uit de buurt. “Veel jongens uit de 
Groeneweg voetbalden al bij de Grol; Ewald 
Eskes, Eric en Robert Porskamp, Ronald 
en Rudi Porskamp, Ruud Roerdink. We 
hebben heel wat potjes gespeeld. Het ging 
er fanatiek aan toe.” Mocht je verwachten 
dat één van de vele kampioenschappen die 
hij mocht vieren, waaronder met Grol 1, zijn 
hoogtepunt zou zijn, blijkt dit echter niet 
het geval. “Mijn hoogtepunt was deelname 
aan de TROS Penaltybokaal, begin 
jaren zeventig, een populair voetbal-tv-
programma voor de jeugd. Mocht ik samen 
met Peter Woertman, Edwin Harbers, Albert 
ter Brake, Stephan Arink en Edwin Bosman 
meedoen. Mochten we penalty’s schieten 
op Jan Jongbloed, de latere keeper van het 
Nederlands Elftal.” Voetbal was zijn leven, 
niet de testjes op de trainingen echter. “Ik 
had een bloedhekel aan coopertests. Liepen 
we rondjes, gingen we stiekem een rondje 
achter de bosjes zitten.”
 
ERIK

De derde voetballer in de rij ging niet 
voetballen, omdat zijn twee oudere broers 
hem al voor waren gegaan, zo blijkt als 
de in Doetinchem woonachtige Erik zijn 
verhaal vertelt. “Wij waren nooit zo met 

de ander bezig. Wel zaten we elkaar vaak 
in de haren, omdat we precies wisten hoe 
de ander het moest doen, of had moeten 
doen”, lacht Erik, terwijl zijn broers als 
de bekende hond op de hoedenplank 
van vele auto’s, instemmend knikken. 
Ontzettend fanatiek waren de oudste 
drie broers. “Dat zie je tegenwoordig 
niet meer, hoe jullie er voor leefden”, 
laat Jeroen zich ontvallen. Ook Erik reeg 
successen aaneen in alle leeftijdsklassen. 
Het kwam niet zomaar aanwaaien echter. 
“Wedstrijden tegen RKZVC uit Zieuwent 
gingen keihard. Met spelers als Laurens 
Knippenborg, dat ging d’r duftig op”, 
weet Erik nog. “Tegen Eibergen werden 
er vooraf weddenschappen afgesloten 
wie er het eerst uitgestuurd zou worden: 
Ruud Arts van Eibergen of ik.” Onder 
Chris te Winkel maakte Erik zijn beste 
periode door. “Toen hij wegging bij Grol, 
ging hij naar MvR. Vroeg hij me mee, 
maar dat zag ik niet zitten.” Het was Chris 
te Winkel, die in 1981 het initiatief nam 
voor een zogenaamde Snertloop, later 
Nieuwjaarsloop. In 1982 eindigden Laurens, 
Erwin en Erik respectievelijk als nummer 2, 
3 en 4, achter winnaar Patrick te Walvaart. 
De daaropvolgende vier jaar eindigde Erik 
als winnaar. Ondanks dat de middelste 

Vlnr Erik, Erwin en Laurens te Veluwe.
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van de jongens al vele jaren geleden uit 
Groenlo vertrokken is en in Doetinchem 
woont, volgt hij s.v. Grol nog steeds. 
“Het blijft toch een beetje je club. Mooie 
herinneringen aan”, vertelt het voetbaldier 
die ook ooit nog voor de Gelderse selectie 
werd geselecteerd.

FREDDY

Als jonge telg zag ook Freddy naar zijn 
zevende verjaardag uit. “Niet om de 
cadeautjes, maar dan mocht ik op voetbal 
en kreeg ik voetbalkleren. Kwam Toon 
Hartman bij ons om het papier in te vullen. 
Een paar sjikkeren en dan ging hee weer”, 
weet Freddy nog. Uit zijn eerste jaren 
herinnert hij zich vooral wedstrijden tegen 
Longa en WVC. “Als je daar van won, was 
je kampioen. In die tijd gingen we ook 
bijna overal nog met de fiets naar toe. 
Een kleine tien kilometer naar Zieuwent 
of Mariënvelde werd dan niet geschuwd, 
terwijl tegenwoordig de jongens al overal 
met de auto worden afgezet. En bij Longa 
gewoon nog ouderwets onder de pomp in 
een kleedkamer, die het jaar daarvoor nog 
als varkensschuur diende.” Ook Freddy 
heeft wedstrijden in Grol 1 gespeeld. “Enkel 
in gevallen echter als sprintkanon Edwin 
Bosman verstek liet gaan”, lacht Freddy 
hard. “Maar uiteindelijk heb ik meer op de 
bank gezeten.” Bij uitwedstrijden vond hij 
dat niet zo erg, bekent hij. “Hoefde ik mooi 
geen entree te betalen.” Freddy heeft verder 
vooral in Grol 2 en daarna in bijna elk team 
tot en met Grol 8 gespeeld. “Toch telkens 
wel op niveau, om Grol uiteindelijk op mijn 
27e de rug toe te keren. Ik woonde al drie 
jaar in Arnhem en was al drie jaar elke 
week op en neer van Arnhem gekomen.” 
Toch komt hij nog graag op Den Elshof. 
“Het was dan ook een hele eer dat VDZ 
uit Arnhem via mij werd uitgenodigd voor 
het Wissink D- en E-toernooi in 2015. Bij 
aankomst keken spelers en begeleiding uit 
Arnhem hun ogen uit naar de geweldige 
accommodatie en met name naar de 
kantine”, waar Freddy voor de Arnhemse 
begeleiding met trots een heuse rondleiding 
verzorgde langs zijn kampioensfoto’s, zo 
vertelt hij lachend.

JEROEN

In tegenstelling tot zijn andere broers, 
ging Jeroen wel regelmatig bij zijn broers 
kijken die in Grol 1 uitkwamen. “Samen met 
Freddy ben ik zelfs nog een jaar tot Super 
Supporter uitgeroepen.” Later kwam hij er 
zelf in uit. Daarna jarenlang in Grol 2, 4 en 
6. “In het seizoen ‘90/’91 werden we onder 
trainer George Peeters periodekampioen 
bij MEC in Miste in de vierde klasse C. 
We vierden het alsof we kampioen waren 
geworden”, weet Jeroen nog. “Dat gebeurde 
met een minder team dan het jaar daarvoor, 
waaruit diverse spelers waren vertrokken en 
we dus een nieuw elftal moesten bouwen.” 
Na het bewuste jaar werd Peter Schulte 
aangesteld als hoofdtrainer. “De seizoenen 
‘91/’92 en ‘92/’93 onder hem waren mijn 
beste jaren. Hij bracht discipline en wist 
precies hoe iedereen in zijn vel zat. Een 
goede kerel.”Een hoogtepunt voor Jeroen 
was ook het kampioenschap van Grol 2, 
onder leiding van trainer Hans Emaus. 
“Dat was een zeer goed team. Met dat 
team zijn we toen nog uitgenodigd voor 
de kampioenendag in Amsterdam.” Als 
uitsmijter heeft Jeroen nog iets speciaals te 
melden. “Ik ben de enige van ons die nog in 
de Tweede Klasse heeft gespeeld. Ik bedoel 
maar”, sluit hij lachend af.
    
LAURENS

Als de anderen hun verhaal gedaan hebben, 
halen ze gezamenlijk herinneringen op aan 
hun oudste broer, de Voetballer van het 
jaar in het seizoen 1980-1981. Begenadigd 
met het meeste talent. Iets wat ook betaald 
voetbal organisaties FC Twente en De 
Graafschap niet ontgaan was. Hij werd 
door beide clubs uitgenodigd, evenals 
voor de Gelderse selectie. Een betaalde 
voetbalcarrière zat er niet in. Laurens bleef 
Grol bovendien trouw. Laurens ademde van 
jongs af aan voetbal in en uit, was hij naast 
dragende speler van Grol 1, jeugdleider, 
evenals Erwin later ook. De oudste zoon van 
het gezin was met stip de beste voetballer 
van het voetbalkwintet. Hij maakte deel uit 
van een lichting, waarvan nog steeds gezegd 
wordt door kenners dat dit de beste lichting 

ooit was binnen sv Grol, met namen als 
Tonnie Vaarwerk, Hans Emaus, Jos Giesen. 
Na jarenlang de aanvoerdersband van het 
vlaggenschip van Grol te hebben gedragen, 
ging Lau lager voetballen. Tot vlak voor zijn 
overlijden voetbalde hij nog en was hij in 
slechte tijden altijd aanwezig. Een man waar 
je op kon bouwen, en veel van kon leren!

UIT AFSCHEIDSREDE LAURENS IN 
CULTUREEL CENTRUM DE BRON: 

“Je was gek van voetbal en was geen 
doorsnee kijker. Niet één van de 15 miljoen 
bondscoaches of een teletekstsupporter. 
Je had er een bijzonder goede kijk op. 
Je voetbalde zelf ook graag. Je hebt bij 
Grol vanaf je jeugd in de hoogste teams 
gespeeld. Vele jaren in Grol 1, met voor 
ons als broers toch wel een zeer bijzondere 
herinnering. Ooit maakten wij als 4 broers 
tijdens een wedstrijd tegen Doesburg 
allen deel uit van het eerste team. Allen 
op hetzelfde wedstrijdformulier. Een 
herinnering die we koesteren. Hij schopte 
het het verst van ons. Niet zo vreemd. Je 
had een enorm doorzettingsvermogen en 
was enorm gedreven.”

KAMPIOENSCHAP 1992

Grol 1 kampioen in het seizoen 1991-1992. 
Het kampioenschap werd in dat seizoen 
behaald met Sjaak Jansen (doelverde-
diger), Roy Wolberink (reserve-doelver-
dediger), Leo Reijrink, Han Hilderink, 
Jeroen te Veluwe, Freddy Brockötter, 
Michel Hoffman, Bata Nijland, 
Ivo Versteegen, Max de Vries,
William Krabbenborg, Frank Luttikholt, 
Arréan Arink, Axel Kuska, 
Erwin te Veluwe, Frank ter Bogt en 
Walter Vrijdag. 
Trainer bij Grol was Peter Schulte uit 
Haaksbergen, leider Hans Emaus,
grensrechter Hennie Wildenborg en 
verzorger Jan Baks.
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Drie generaties 
Henk, Michel, 
Titus en Dries
Hoffman.
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DRIE GENERATIES (HENK, MICHEL EN TITUS/DRIES) 
HOFFMAN EEN ‘VOETBALGEKKE’ FAMILIE IN DE BAN 
VAN DE S.V. GROL 
Wanneer er één familie is, die een posi-
tieve stempel en dat in tal van opzichten 
heeft gedrukt op het wel en wee van 
de sportvereniging Grol, dan is het wel 
de familie Hoffman. We hebben het 
in dit geval over Henk Hoffman, zoon 
Michel en de beide kleinzonen Titus en 
Dries. Alle ingrediënten voor dit verhaal 
worden aangereikt tijdens een buiten-
gewoon gezellige avond in de fraaie 
woning van Michel Hoffman en partner 
Natascha Dankbaar aan de Barakken-
plaats in hartje Groenlo. Een lange 
avond, die mede vanwege de uitwis-
seling van tal van ‘s.v. Grol’ ervaringen 
van zowel de gesprekspartners Henk en 
Michel als de scribent van dit verhaal, 
een bijzonder samenzijn wordt met een 
door een lach en een traan gekenmerkt 
intiem karakter.

HENK HOFFMAN

Henk Hoffman wordt geboren op 17 augus-
tus 1938 aan de Ruurloseweg in Groenlo. 
Het gezin Hoffman, dat vier voetballende 
jongens telt (Gerard, Henk, Tonny en Ber-
tus), verhuist halverwege de vorige eeuw 
naar de Beatrixstraat. De vier broers gaan 
voetballen bij de Grol, waarbij aangetekend 
moet worden dat Henk zich van de voet-
balprestaties van zijn oudere broer Gerard 
weinig meer kan herinneren. 

“Zelf ben ik op 12-jarige leeftijd in de jeugd 
van Grol begonnen om uiteindelijk in 2004 
op nog net 65-jarige in Grol 11 een punt te 
zetten achter een actieve voetbalperiode 
van 54 jaar. Na de overstap van de junioren 
naar de senioren, heb ik in zowel Grol 1 
als Grol 2 gespeeld”, vertelt de echtgenoot 
van Mimi en de trotse vader van niet alleen 
Michel maar ook Susan, samenwonend 
met clubman John Ligtenberg en hun beide 

kinderen Jill en Boet. 
“Ik speelde voornamelijk linksbuiten, een 
plek waarbij ik door de jaren heen sterke, 
noem het maar moordende concurrentie 
ondervond van met name Henk Blanken en 
verder Wim Hofacker, Tonnie Tops en Fons 
Zuidinga. Twee opvallende zaken uit die tijd 
met betrekking tot Grol 1 vergeet ik nooit. 
Dat is het moment waarop ik in februari 
1961 tijdens een uitwedstrijd in Gaanderen 
tegen VVG ’25 de kniebanden scheurde. Een 
brancard, laat staan een verzorger was er 
in die tijd niet bij. Ik strompelde op eigen 
kracht zelf naar de kleedkamer en na de 
wedstrijd naar de bus. Vier maanden later, 
en dat zonder enige vorm van therapie, 
voetbalde ik al weer. Een ander opvallend 
feit is dat ik het gehele seizoen 1971-1972, 
en dat op 33-jarige leeftijd onder leiding 

Henk Hoffman, op de tweede rij hele-
maal rechts gebogen staand, in de jeugd 
van de s.v. Grol. 

van trainer Frits Kleinnibbelink, in Grol 1 
heb gespeeld. Maar los van Grol 1 heb ik 
ook prachtige jaren gehad in de lagere, 
recreatieve teams van Grol. Met name het 
gegeven dat ik daarbij ontelbare wedstrijden 
samen met mijn, inmiddels overleden broer 
Tonny in hetzelfde team heb gevoetbald, 
zorgt voor gepaste trots en geeft mij veel 
voldoening.”

EEN RECALCITRANTE, 
SCORENDE SPITS

Vader Henk laat zijn zoon Michel, geboren 
op 19 juni 1966, met ingang van 1 september 
1973 inschrijven als lid van Grol. Naast vele 
plezierige voetbaljaren in de jeugd, laat de 
voornamelijk als spits fungerende zoon met 
name bij de senioren, en in het bijzonder in 

Grol 1, van zich zien en ook horen. 
“Ik heb 20 jaar in Grol 1 gespeeld, pardon 19 
jaar, want in het seizoen 1990-1991 speelde 
ik onder het regime van trainer Jaap Jacobs 
in de geel-zwarte clubkleuren van WVC 
Winterswijk. George Peeters was trainer van 
Grol en naast hem geloofde bijna niemand 
dat ik een zogenoemde ideale voetbalbles-
sure had. Namelijk een blessure, waarbij ik 
wel mocht voetballen, maar die daarentegen 
wel opspeelde bij duurwerk. Daar kwam 
nog eens bij dat dit trainingsonderdeel 
niet aan mij was besteed, omdat ik een 
bloedhekel heb aan looptrainingen. Van het 
ene jaartje WVC, iets wat bijna niemand 
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in Groenlo mij in dank afnam, heb ik veel 
geleerd en dat bovenal van trainer Jacobs.“ 
Wanneer Michel wordt gevraagd om zich-
zelf als voetballer te typeren, laat hij direct 
de aanduiding ‘Een recalcitrante, scorende 
spits’ vallen. “Voorop gesteld, toen ik voor 
de eerste maal het woord recalcitrant naar 
de oren geslingerd kreeg, heb ik in een 
encyclopedie moeten bladeren om de bete-
kenis daarvan te vinden. Maar los daarvan, 
ik mag dan wel niet de meest technische 
speler zijn, de eerste aanname van de bal 
is bij mij praktisch altijd goed, met andere 
woorden de functionele techniek is mijn 
grote kracht. Tegelijkertijd was en ben ik als 
voetballer altijd ontspannen. Het moeten 
wachten op een kans is voor mij geen 
probleem, ook al gaat het om een alles-
beslissende kans. Daarnaast sta ik bekend 
als een spits die veel met het hoofd scoort. 
Naast het actieve spelletje zelf, weet ik heel 
goed dat ik van intimideren en draken houd. 
Ik heb een grote mond, maar degenen die 
mij goed kennen, weten dat ik een klein 
hartje heb. Kan vervelende zaken snel 
vergeten, kan goed relativeren en ben nooit 
rancuneus. Eigenschappen die goed bij een 
teamspeler passen.”

TOPSCORER VAN GROL 1, 2 EN 3

Michel Hoffman gaat terecht trots op een 
groot aantal geleverde, tevens bijzonder 
sportieve prestaties. “Met name het feit dat 
ik in één seizoen, zonder het hebben van 
een vaste basisplaats in de drie teams, niet 
alleen topscorer werd van Grol 1, maar tege-
lijkertijd van Grol 2 en Grol 3. En wat te den-
ken van trainer Henry Golstein, die in het 
seizoen 2008-2009 nog een beroep op mij 
deed, waardoor ik op de leeftijd van 42 jaar 
en vijf maand andermaal mijn opwachting 
maakte in Grol 1. Bovendien nog iets, wat 
velen niet zullen weten laat staan geloven, ik 
ben als voetballer van Grol 1 nooit geschorst 
geweest door de KNVB. Daarentegen wel 
door trainers. Maar vanzelfsprekend ben 
ik veruit het meest trots op de behaalde 
kampioenschappen. Ook bewaar ik tal van 
mooie herinneringen, onder andere aan het 
moment dat ik in 1993 in Ootmarsum werd 
gehuldigd als topscorer van Oost-Nederland. 

Vergezeld van het Huisorkest van de s.v. 
Grol gingen wij met twee volle touringcars 
richting het Twentse land. Wat een feest! 
Wat ik ook mooi vind, is het gegeven dat ik 
maar liefst vijfmaal over het GP-mannetje 
van de Gelderlander heb gewonnen en dat 
ik bij mijn eigen club Grol drie keer ben 
uitverkozen tot ‘Voetballer van het jaar’ en 
nota bene bij mijn afscheid van Grol 1 werd 
benoemd tot Lid van verdienste van deze 
geweldige vereniging. Tenslotte ben ik er 
supertrots op dat Natascha initiatiefnemer 
en nog steeds aanjager is van het G-voetbal 
binnen de s.v. Grol. De geleding waar wij 
vanaf het begin ook sponsor van zijn.” 

KAMPIOENSCHAP 
SEIZOEN 1992-1993

Het kampioenschap van Grol 1, dat op 
Michel Hoffman de meeste indruk heeft 
gemaakt, is de titel in het seizoen 1992-
1993 onder trainer Peter Schulte. “Niet 
dat die prestatie werd geleverd bij het 
75-jarig bestaan van de vereniging, niet dat 
Grol 1 daardoor voor de eerste maal in de 
geschiedenis promoveerde naar de tweede 
klas van de KNVB, maar met name omdat 
de prestatie werd neergezet in een seizoen 
waarin aanvoerder Leo Reijrink door een 
verkeersongeval (in december 1992) om het 

leven kwam. Een voorval met een enorme 
impact, waarbij Leo’s vader mij de gedenk-
waardige woorden toevertrouwde: ‘Het 
was Leo’s grootste wens om kampioen te 
worden en dat is nu mijn grootste wens. 
En jij Michel gaat daarvoor zorgen.’ Het 
gevolg was dat ik daarna praktisch bij iedere 
wedstrijd moest overgeven wegens de door 
de wens van Leo sr. opgelegde verplichting. 
Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Daarom 
heeft het kampioenschap in 1993 voor mij 
het ultieme bewijs geleverd dat er niets gaat 
boven een kampioenschap met je eigen 
team, in dit geval het vlaggenschip van de 
club. Mede daarom wil het er bij niet in dat 
heden ten dage spelers op veel te jonge 
leeftijd stoppen met voetballen in de hoofd-
macht van de vereniging. Ik weet zeker dat 
de betreffende spelers er spijt van krijgen, 
ondanks dat ze dat mogelijk nooit zullen 
toegeven. Let wel, voetballen in een lager 
elftal kan altijd nog!”     

Michel Hoffman doet graag een boekje 
open over opgedane ervaringen, ook al dra-
gen deze een emotioneel dan wel humorvol 
karakter. “Neem als voorbeeld de minuut 
stilte voorafgaande aan een thuiswedstrijd 
van Grol 1 in verband met het overlijden van 
Grolspeler Arjan Thuinte, waarbij nota bene 
Sylvia Vaarwerk als echtgenote en moeder 

van de overleden Tonnie Vaarwerk en zijn 
beide zoontjes Freek en Job de wedstrijdbal 
had aangeboden. Heeft een grote, onuitwis-
bare indruk op mij gemaakt”, om vervolgens 
door te schakelen naar een kolderieke anek-
dote. “Voormalig Grolvoorzitter Theo Huijs-
kes hield de naam van een nieuwe hoofd-
trainer altijd bijzonder zorgvuldig geheim 
om vervolgens de onthulling met veel cachet 
gepaard te laten gaan. Maar wat gebeurde 
er toen er een opvolger moest komen voor 
Peter Schulte? Op een donderdagavond na 
de training circuleerde de naam van Henk 
Pieneman uit Doetinchem. In samenwerking 
met enkele andere spelers, onder wie Edwin 
Bosman en Max de Vries medium, heb ik 
zijn telefoonnummer opgezocht en als jour-
nalist van de Gelderlander gebeld met de 
boodschap: ‘Proficiat meneer Pieneman met 
uw benoeming tot hoofdtrainer van Grol.’ 
Reactie aan de andere kant van de lijn: ‘Hoe 
weet u dat, ik heb van de voorzitter de 
mededeling gekregen dat dit geheim moest 
blijven!’ Hilariteit alom natuurlijk.”     

Over spelers en trainers gesproken, zegt 
Michel goede herinneringen te bewaren 
aan met name trainers als René Keemers en 

Bij zijn afscheid van Grol 1 benoemd tot 
‘Lid van verdienste’.
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Gerard Bos, waarbij eerstgenoemde bij hem 
met stip op één staat, dit omdat hij spelers 
echt liet nadenken over het spel en mensen 
beter maakte. “Wat de meest favoriete 
voetballers om mij heen betreft, denk ik in 
de eerste plaats aan William Krabbenborg, 
dit vanwege de vele assists die ik van hem 
kreeg en waaruit ik kon scoren. Daarnaast 
de buitenspelers Edwin Bosman en Frank 
Luttikholt, in verdedigend opzicht Frank 
Oosterholt en als doelverdediger Sjaak Jan-
sen. In de periode dat ik teammanager was, 
waren het in mijn ogen met name speler 
Lennard Walterbos, doelverdediger Max de 
Vries en niet te vergeten trainer/coach Jos 
Heutinck, die door hun kwaliteiten mede 
gezorgd hebben dat Grol 1 naar de eerste 
klas KNVB promoveerde.” 

GROL IS VEEL MEER DAN 
EEN VOETBALCLUB       

Henk en Michel Hoffman hebben over de 
voetbalclub Grol één en dezelfde mening: 
“Grol is veel meer dan een voetbalclub. 
De vereniging is naast de aanbieder van 
actieve en passieve voetbalsport ook nog 
eens een ontmoetingscentrum voor jong 
en oud. Wanneer er ergens een plek in 
Groenlo is waar mensen met elkaar worden 
verbonden, dan is het wel het sportpark 
Den Elshof. Dit komt natuurlijk ook door de 
aanwezigheid van de sporthal, de kegelba-
nen met de daarbij horende verenigingen.”
Volgens beiden zijn in het verlengde daarvan 
tal van voorbeelden te noemen. Wanneer 
Michel de vrijwilligers(woensdag)groep aan-
haalt, verschijnt er een brede lach op het ge-
zicht van Henk. “Naast andere vrijwilligers-
werkzaamheden, zoals bij onder andere de 
VSVG, ben ik al vanaf oktober 2000 lid van 
deze bij de Grol alom geprezen vrijwilligers-
groep. Een heel hecht team, waarbij ieder-
een doet waar hij goed in is en waarbinnen 
bovenal een gezellige sfeer heerst.” Michel 
geeft aan dat in het kader van de gezellige 
sfeer het Sportcafé niet onvermeld mag 
blijven. “Daarbij wil ik een uitzondering ma-
ken door Annelies Porskamp te benoemen. 
De inbreng, beter gezegd de invloed van 
haar door de jaren heen, en dat niet alleen 
in goede tijden maar ook in minder goede 

tijden, kan en mag niet genoeg geprezen 
woorden. Een top wijf die alle mogelijke lof 
verdient en ook moet krijgen.”
Terugkomende op het voetballend bezig 
zijn, vindt Henk dat het in zijn algemeen-
heid wel als een ietwat kwalijke zaak moet 
worden aangemerkt dat aan de gezelligheid 
zo nu en dan een hogere prioriteit wordt 
gegeven dan aan het prestatieve gedeelte. 
Michel: “Gezelligheid is prima, maar de 
focus moet altijd op het voetbal gericht zijn. 
En daar ontbreekt het bij Grol nog wel eens 
aan. Dit geldt niet alleen voor een team als 
Grol 1, maar bijvoorbeeld ook voor Grol C5.” 
Neemt niet weg dat vader en zoon Hoffman 
door het vuur gaan voor de Groenlose voet-
balclub. “Er is maar één club en dat is dé 
Grol!”. Een credo dat inmiddels is overge-
nomen door de derde generatie Hoffman, 
die vertegenwoordigd wordt door Titus 
en Dries, geboren in respectievelijk 2001 
en 2004. Vader Michel koestert zijn beide 

Henk Hoffman in actie in vroegere jaren, 
toen nog namens zijn werkgever Nedap.

zonen, die evenals neefje Boet direct na hun 
geboorte door opa Henk zijn aangemeld als 
lid van ‘de Grol’. “Nichtje Jill had bij haar 
geboorte de pech dat het meisjesvoetbal bij 
Grol nog niet zo leefde. Terugkomende op 
mijn beide boys, het zijn kanjers die beiden 
in de Groljeugd spelen. Het is nog veel te 
vroeg om te roepen dat het voetballers zijn 
die Grol 1 mogelijk gaan halen. Feit is wel 
dat Titus in de B1-selectie van Grol op dit 
moment als verdedigende middenvelder 
een verdienstelijke speler is. Hij doet er alles 
aan, heeft er veel voor over om bij de bes-
ten te horen. Daarnaast is hij al enkele jaren 
jeugdtrainer, zet zich in voor de bij Grol ge-
introduceerde Voetbalschool en is daarnaast 
ook nog verenigingsscheidsrechter. Dit alles 
doet mij goed. Dries is jonger en anders. Dit 
laatste komt met name tot uiting in tal van 

andere zaken waarin hij geïnteresseerd is.”
Het is inmiddels middernacht geweest. 
Buiten is het donker en regenachtig. 
In huize Hoffman liggen Titus en 
Dries al geruime tijd op één oor, maar 
onder het mom ‘Gezelligheid kent 
geen tijd!’, worden er nog een tweetal 
Grolsch beugels aangesleept, schenkt 
de hoofdbewoner van het huis zichzelf 
nog een wijntje in en toont zich daarbij 
tevens een waardige keukenprins door 
stukjes kaas te snijden en toastjes te 
bereiden. Het siert de familie Hoffman: 
het is de familie Hoffman ten voeten uit. 
Zonder iets te zeggen, kijken vader Henk 
en zoon Michel elkaar aan. De blikken op 
beide gezichten zeggen veel, zo niet alles!
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KAMPIOENSCHAP 1993 
(TEVENS VOOR DE EERSTE MAAL PROMOTIE NAAR 
DE TWEEDE KLASSE VAN DE KNVB)
Eindelijk …………….. eindelijk is het er dan 
toch van gekomen. Uitgerekend in het jaar, 
waarin de s.v. Grol haar 75-jarig jubileum 
op grootse wijze viert, weten de spelers en 
begeleiders van Grol 1 de al zo lang begeer-
de promotie naar de tweede klasse van de 

KNVB te realiseren. Deze tekst prijkte in 
clubblad 2 van jaargang 13 in 1993.

Het kampioenschap wordt bewerkstelligd in 
de op zondag 25 april 1993 gespeelde en ge-
wonnen uitwedstrijd tegen Angerlo Vooruit 

op het sportpark Mariëndaal in Angerlo.
Een kampioenschap met een pikzwarte 
rouwrand, omdat aanvoerder Leo Reijrink in 
december 1992 als gevolg van een verkeers-
ongeval om het leven kwam. 
De kampioensreceptie onder leiding van 

ceremoniemeester Ferry Broshuis vindt 
plaats op vrijdag 28 mei 1993 bij Marveld 
Recreatie.
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Grol 1 kampioen in het seizoen 1992-1993. Staand vlnr Peter Schulte, Ivo Versteegen, Freddy Brockötter, Frank Oosterholt,
Michel Hoffman, Jeroen te Veluwe, Max de Vries, Arréan Arink, Bata Nijland, Han Hilderink, Hans Emaus en Hennie Wildenborg 
en zittend vlnr Frank Luttikholt, Marcel Terhaerdt, Frank ter Bogt, Roy Wolberink, Sjaak Jansen, Axel Kuska, William Krabbenborg, 
Edwin Bosman en Jan Baks.
Trainer bij Grol was Peter Schulte uit Haaksbergen, leider Hans Emaus, grensrechter Hennie Wildenborg en verzorger Jan Baks.
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KAMPIOENSCHAP 2000
Met een sprankelende 5-1 overwinning op 
eigen terrein tegen SDOUC 1 uit Ulft pakte 
Grol 1 in het seizoen 1999-2000 de kampi-
oenstitel in de vierde klasse van de KNVB.
Grote smaakmaker in deze, door veel 
publiek bezochte kampioenswedstrijd, was 
spits Michel Hoffman met drie doelpunten. 
Verder scoorde Jorrit Bomers een treffer en 
zorgde SDOUC voor een kampioenscadeau-
tje door een eigen doelpunt te fabriceren.
Na deze wedstrijd brak er een gigantisch 
groot feest los in eerst het Sportcafé, even 
later tijdens een etentje bij Marveld Recrea-
tie en ’s avonds weer in het eigen Sportcafé. 
Terwijl ’s middags de muzikale omlijsting 
werd verzorgd door het Huisorkest van de 
s.v. Grol, is het ’s avonds de Hofkapel De 
Knolle, die voor de muzikale toon zorgde.
Op de maandag werd het feest vervolgd en 
vond er voor de eerste maal in de geschie-
denis van de s.v. Grol een officiële ontvangst 
plaats op het Stadhuis van de gemeente 
Groenlo, compleet met een balkonscène of 
in dit geval een bordespresentatie. En deze 
eerste huldiging, waarbij de kampioenen 
werden vergezeld van een bestuursde-
legatie, werd  verzorgd door het college, 
bestaande uit burgemeester Petra van Win-
gerden en de wethouders Leo Huurneman 
en Henk Gerrits, bijgestaan door secretaris 
Jan Meijer.

De kampioensreceptie met tal van sprekers 
uit Groenlo en omgeving vond enkele weken 
later plaats in de grote zaal van City Lido.

Grol 1 kampioen in het seizoen 1999-2000. Staand vlnr Pascal ten Brincke, 
Hennie Schovers, Roy Krabbenborg, Michel Hoffman, Kevin Stöteler, 
Patrick Blanckenborg, Jorrit Bomers, Jean-Paul Papen, Frank Oosterholt en 
René Keemers 
en gehurkt vlnr Jan-Marc Bosman, Joost Frank, William Krabbenborg,
Tom Klein Zeggelink, Dennis Dibbets, Wouter Scharenborg, Holger Braun 
en Jan Froeling.
Trainer bij Grol was René Keemers uit Haaksbergen, leider Hennie Schovers, 
grensrechter Pascal ten Brincke en verzorger Jan Froeling.
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KAMPIOENSCHAP 2006
Het kampioenschap in 2006 betekende 
tevens dat de hoofdmacht van Grol voor 
de tweede maal in de op dat moment 
88-jarige geschiedenis van Grol promo-
veerde naar de tweede klasse van de 
KNVB.

Een prestatie van formaat, maar wat als een 
absoluut hoogtepunt moet worden aange-
merkt, is het gegeven dat het kampioen-
schap op 14 mei 2006 in de laatste competi-
tiewedstrijd werd bewerkstelligd en dat nota 
bene in eigen huis tegen aartsrivaal Longa 
’30 uit Lichtenvoorde. Saillant detail was 
verder dat dit prachtige resultaat werd be-
haald onder leiding van trainer/coach Gerard 
Bos, die voor zijn periode van vier jaar bij 
Grol ook Longa ’30 vier jaar achtereen had 
getraind en tevens ook een kampioenschap 
had bezorgd. Op een bomvol sportpark Den 
Elshof, waar een fantastische voetbalsfeer 
heerste, won Grol met 3-2 van Longa ’30, 
dat toen onder leiding stond van ad interim 
trainer Frans Zelle.

De kampioensreceptie vond plaats op 
donderdag 8 juni 2006 in een volle zaal van 
City Lido. Het was daar ceremoniemeester 
Bob Lebbink (bestuurslid), die tal van spre-
kers mocht aankondigen. Onder hen naast 
gemeentelijke alsmede KNVB-vertegen-
woordigers en anderen vanzelfsprekend ook 
voorzitter Clemens Kortes van Longa ’30, 
die achter het spreekgestoelte plaatsnam 
voor een passende en vooral humoristische 
toespraak.

Trainer Gerard Bos blikte in een lange 
toespraak terug op acht jaar in de Gelderse 
Achterhoek, waarvan vier jaar bij Grol. Was 
het Bos, die Longa ’30-voorzitter Clemens 
Kortes een historische kater bezorgde door 
in het openbaar aan te geven dat hij het nog 
altijd een blunder van formaat vond dat er 
nooit een receptie is georganiseerd ter ge-
legenheid van het kampioenschap waarmee 
hij zijn Lichtenvoordse periode had afgeslo-
ten, Grolvoorzitter Theo Huijskes wees bur-
gemeester Henk Heijman van de gemeente 
Oost Gelre (voorheen in de gemeente 

Grol 1 kampioen in het seizoen 2005-2006. Staand bovenaan vlnr Bjorn Koldeweij, 
Jorrit Bomers, Kevin Stöteler, Wouter Scharenborg, Joost Frank, Jonathan Lammers 
en Frank Oosterholt en staand midden vlnr Gerard Bos, Hennie Schovers,
Jean-Paul Papen, Sander Wiggers, Dennis Dibbets, Erik Thuinte, Tom Kaak, 
Khalid Chahboune, Jan Froeling en Frans Klein Gunnewiek 
en zittend vlnr Alex van Beckhoven, Jalal Essbai, Sander Nijhoff, 
Tom Groot Kormelink, Jeroen van Dalen en Juliën Harbers.
Trainer bij Grol was Gerard Bos uit Haaksbergen, leider Hennie Schovers, 
grensrechter Frans Klein Gunnewiek en verzorger Jan Froeling.

Haaksbergen collega van Huijskes en Bos) er 
fijntjes op dat het niet de bedoeling was dat 
de eerste burger van de gemeente met lege 
handen was gekomen.
De receptie ging vervolgens over van een of-
ficiële stemming in een opmerkelijk feestelij-
ke stemming. En in het kader van dit alles 
moest de winnende en tevens vertrekkende 
trainer Gerard Bos samen met zijn gehele 
spelers- en begeleidingsgroep op het grote 
podium van City Lido zijn onvervalste hit 
‘Egeltje’ ten gehore brengen.
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WINNAAR NACOMPETITIE 2013  
(TEVENS VOOR DE EERSTE MAAL PROMOTIE NAAR 
DE EERSTE KLASSE VAN DE KNVB)
Maakte ik als voorzitter in 1993 een meer 
dan gedenkwaardig moment mee in de his-
torie van de sportvereniging Grol, namelijk 
het gegeven dat Grol 1 voor de eerste maal 
promoveerde naar de tweede klasse van de 
KNVB, in 2013 maakte ik als erevoorzitter 
een soortgelijke unieke gebeurtenis mee 
toen de hoofdmacht, zij het via de nacom-
petitie, voor de eerste maal in het toen 
95-jarige bestaan van de club uit Groenlo de 
overstap maakte naar de eerste klasse van 
de KNVB. 

ONMISKENBAAR HET MEEST TOT 
DE VERBEELDING SPREKENDE 
HOOGTEPUNT IN HET BESTAAN 
VAN GROL. 

De eindoverwinning in de nacompetitie met 
vervolgens de promotie naar de eerste klas-
se van de KNVB werd bewerkstelligd door 
de volgende 22 spelers:

Max de Vries (doelverdediger) en 
Wessel Baarslag (reserve-doelverdediger), 
Sil Brockötter, Simon Dibbets, Doné 
Emaus, Bram Huls, Michel Kamphuis, 
Bjorn Koldeweij, Tom Meulenbeek, 
Sander Nijhoff, Mark Peters, Tim Peters, 
Christian Pillen, Wouter Pillen, 
Bart Porskamp, Thomas Porskamp, 
Bram Rhebergen, Robin Schuurmans, 
Lennard Walterbos, Mathijs Warnar,
Mart Willemsen en Mart Zieverink.

Trainer bij Grol was Jos Heutinck uit 
Zieuwent, assistent-trainer Tom Kaak, 
keeperstrainer Sjaak Jansen, hersteltrai-
ner Gerry van Dongeren, verzorgster 
Sophie Pouwels. Hersteltrainer/verzorger 
Jan Froeling, elftalbegeleider Hennie 
Schovers, teammanager Michel Hoffman 
en grensrechter Frans Klein Gunnewiek.
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Het zijn en blijven onlosmakelijk 
sportieve dieptepunten in de roemrijke 
geschiedenis van de sportvereniging 
Grol. Tweemaal twee degradaties op rij 
voor het eerste team van Grol oftewel 
het visitekaartje, het uithangbord van 
de Groenlose voetbalclub. Negatieve re-
sultaten die bovendien zorgen voor veel 
teleurstelling, commentaar en kritiek 
binnen alle geledingen van de vereni-
ging. Aspecten die alleen maar negatieve 
energie veroorzaken. Maar tevens aspec-
ten die maar één ding overduidelijk ma-
ken: ‘Wanneer het goed gaat met Grol 1, 
gaat het goed met de gehele club!’     

De eerste twee degradaties op rij vonden 
plaats in de seizoenen 1995-1996 en 1996-
1997. In het eerste seizoen degradeerde Grol 
1 van de tweede klas naar de derde klas 
onder leiding van het interim-trainersduo 
Erik Koppelman (Haaksbergen) en Hans 
Emaus (Groenlo. Dit duo had lopende het 
seizoen de door het Grolbestuur ontslagen 
oefenmeester Erik Stokkers (Haaksbergen) 
opgevolgd. De in het seizoen daarop volgen-
de degradatie van de derde klas naar de 
vierde klas vond plaats onder de verant-
woordelijkheid van trainer Henk Veldhuis 
(Haaksbergen). 

Het omvangrijke sportieve drama herhaalde 
zich in de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016. 
In 2015 kukelde Grol 1 met trainer Jos Heu-
tinck (Zieuwent) vanuit de eerste klas naar 
de tweede klas door in de nacompetitie het 
onderspit te delven tegen WSV Apeldoorn 
(thuis 0-1 en uit 4-2 verlies). Het jaar daarna 
in 2016 volgde met trainer Jeroen Burghout 
(Apeldoorn) degradatie van de tweede klas 
naar de derde klas en dit na een negatief 
resultaat in de nacompetitie (thuis 0-0 en uit 
1-0 verlies, nota bene in de verlenging van 2 

TWEEMAAL OVER TWEE DEGRADATIES OP RIJ VOOR GROL 1  
BLIJVEN PIJNLIJKE HERINNERINGEN VOOR DE VOORZITTERS 
THEO HUIJSKES EN HANS SCHEINCK

x 15 minuten) tegen SC Varsseveld.
Beide voorzitters over de ingrijpende klap-
pen, die de club hierbij te incasseren kreeg, 
de gevolgen en het wederom oppakken van 
een positieve sportieve draad.

grote familie!’, een eveneens door voorma-
lig voorzitter Huijskes bedachte titel.  

Theo Huijskes: “Op het moment dat ik deze 
reactie ventileer (september 2016), is het 
reeds circa 20 jaar geleden dat mij dit spor-
tieve dieptepunt als voorzitter overkwam. 
Dit in tegenstelling tot Hans Scheinck voor 
wie het amper drie maand geleden is. De 
tijden zijn veranderd, maar ook in de jaren 
negentig van de vorige eeuw hadden de 
twee degradaties op rij een enorme impact. 
Vergeet niet dat Grol ook toen een toonaan-
gevende club in de gehele Achterhoek was, 
die zaakjes als organisatie, accommodatie 
e.d. perfect voor elkaar had. Daar komt nog 
bij dat wij in 1993 en dus nog maar net een 
historisch hoogtepunt achter de rug hadden, 
te weten een kampioenschap bij de viering 
van het 75-jarige bestaan en voor de eerste 
maal in de Grolhistorie promotie naar de 
tweede klas. Ik ben nooit iemand geweest 
die in dat soort minder goede tijden met de 
vinger naar de trainer als hoofdverantwoor-
delijke wijs. Maar de eerlijkheid gebiedt 
mij wel te zeggen dat wij in die jaren niet 
gelukkig zijn geweest met de trainerskeuzes. 
Daar waar deze club hoogtijdagen beleefde 
onder Haaksbergse trainers als Peter Schulte 
en Gerard Bos, waren het in de twee achter-
eenvolgende degradatieseizoenen de Haaks-
bergse oefenmeester Erik Stokkers en Henk 
Veldhuis, die de hoofdmacht van onze club 
niet op het juiste spoor wisten te krijgen.

Na de tweede degradatie werd het eerstvol-
gende kampioenschap (en promotie naar de 
derde klas) begroet in het seizoen 1999-
2000 onder leiding van jawel Haaksberge-
naar René Keemers en vervolgens werd in 
het seizoen 2005-2006 weer een kampioen-
schap ( en promotie naar de tweede klas) 
bewerkstelligd onder het trainersregime van 

Gerad Bos uit Haaksbergen. Terugkomende 
op de beide opeenvolgende degradaties, 
deze hadden ondanks de grote teweeg ge-
brachte teleurstelling geen negatieve weer-
slag op de overige geledingen binnen de 
vereniging. Niet alleen bleef het ledenaantal 
groeien, ook nam het aantal sponsoren toe 
en wat misschien wel het belangrijkste is, 
het aantal vrijwilligers binnen de club zat 
in een opwaartse spiraal, hetgeen Grol in 
de daarop volgende jarren absoluut geen 
windeieren heeft gelegd.”              

Theo Huijskes (voorzitter 1985-2010), 
tevens de eerste voorzitter onder wiens 
bestuurlijke leiding Grol 1 voor de eerste 
maal promoveerde naar de tweede klas 
(seizoen 1992-1993), blikt terug.

ÉÉN GROTE FAMILIE

“Onder mijn voorzitterschap wordt Grol 
tweede klasser! Deze krasse uitspraak deed 
Grol-voorzitter Theo Huijskes in augustus 
1988 en dat aan de vooravond van het 
70-jarig bestaan van de Groenlose voetbal-
club. In 1993, nota bene in het jaar dat Grol 
haar 75-jarig bestaan op uitbundige wijze 
vierde, werden zijn woorden bewaarheid!” 
Met deze woorden opende het in 1993 
uitgegeven en door Harrie Blanken en Ferry 
Broshuis geschreven jubileumboek: ‘Eén 

Hans Scheinck (voorzitter 2010- ….), 
tevens de eerste voorzitter onder wiens 
bestuurlijke leiding Grol 1 voor de eerste 
maal promoveerde naar de eerste klas 
(seizoen 2012-2013), blikt terug.

EEN BAL OP DE HORIZON  

“Kenmerkend voor de twee degradaties 
op een rij in de seizoenen 2014-2015 en 
2015-2016 was dat je die dieptepunten ziet 
aankomen. Het is geen stip op de horizon, 
het is een bal op de horizon. Zo groot, 
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dat iedereen hem kan zien. Een stip op de 
horizon, daar ga je naartoe. Een bal op de 
horizon, die komt op je af. En deze komt 
hard op ons af.” Deze woorden wijdde 
Grol-voorzitter Hans Scheinck op zondag 5 
juni 2016 toen de tweede degradatie op rij 
voor Grol 1 een feit was.

Hans Scheinck: “Veel mensen konden of 
wilden die bal niet zien aankomen. De 
bal die daarna twee keer achter elkaar in 
het eigen doel belandde. Een paar men-
sen binnen de Grol stonden niet op het 
verkeerde been, maar het zicht werd hun 
ontnomen door een grote groep die dacht 
dat het vanzelf goed ging komen. Ook de 
spelers en begeleiders behoorden tot die 
groep. Dat kan gebeuren, maar twee keer 
achter elkaar? De voorzitter floot als oud- 
KNVB-scheidsrechter zo hard als hij kon op 
zijn Italiaanse fluitje, maar het snerpende 
geluid leverde alleen maar verontwaardigde 
blikken op. In de harde nabeschouwing van 
twee seizoenen stond hij in zijn gelijk, maar 
dat gelijk had hij helemaal niet willen heb-
ben. Hij zag de vereniging zeker een hele 
lange zomer in vertwijfeling en ongeloof, 
niemand wist hoe nog verder. Hoe was het 

nu zo gekomen? Drie historische seizoenen 
samengevat. 

Het eerste elftal promoveerde in 2013 via de 
nacompetitie van de 2e naar de 1e klas. Een 
fantastische prestatie onder leiding van de 
gedreven trainer Jos Heutinck.  Het seizoen 
daarop 2013-2014 handhaafde Grol 1 zich 
met inzet en technisch voetbal keurig in de 
1e klas.  De voorbereiding op het tweede 
seizoen in de 1e klasse verliep al rommelig 
en niet professioneel. Een late dispensatie 
voor de trainer om met een te laag trainers-
diploma nog een jaar in de 1e klas te mogen 
functioneren, een slechte vakantieplanning, 
niet genezen blessures, zelfoverschatting na 
het eerste seizoen in de 1e klas. Alles kwam 
bij elkaar. Vanaf het eerste moment in de 
competitie liep het niet. En dat haal je nooit 
meer in. De nacompetitie om handhaving of 
degradatie was uiteindelijk het hoogst haal-
bare. Tegen WSV uit Apeldoorn. De ploeg 
die werd getraind door de trainer die de 
Grol voor het seizoen daarna aangetrokken 
had. Ook dat nog. Maar dat paste eigenlijk 
wel in het beeld van het hele seizoen. Grol 
1 werd over twee wedstrijden kansloos 
teruggezet naar de 2e klas. Dat was voor de 

vereniging nog wel een beetje te verteren 
want de doelstelling was en blijft een stabie-
le tweedeklasser te zijn. Het seizoen werd 
opnieuw beëindigd met niet genezen en 
ook een paar zware blessures van spelers. 
Dat zouden de eerste haarscheuren zijn voor 
het nieuwe seizoen. 

Een seizoen dat voor de winterstop best 
goed verliep binnen de doelstelling van 
handhaving in deze 2e klas. Met de jonge 
trainer Jeroen Burghout, die oog had voor 
de kwetsbaarheid van deze ploeg. In de 
winterstop wijzigden trainer en staf echter 
van spelopvatting. Een minder verdedigen-
de strategie, weer met drie spitsen spelen. 
Nog steeds diezelfde zelfoverschatting. Dat 
pakte helemaal verkeerd uit. De wedstrijden 
werden achter elkaar verloren. Op enig 
moment sprak men alleen nog maar over 
de laatste vier wedstrijden, tegen allemaal 
degradatiekandidaten. In de allerlaatste 
wedstrijd van het seizoen was Grol 1 in de 
89e minuut zeker van handhaving en in de 
92e minuut deelnemer aan de nacompetitie 
om handhaving of degradatie. Hetgeen 
weer geheel in het beeld van de tweede 
helft van het seizoen paste. En opnieuw 

hielden maar een paar mensen hun hart 
vast. De anderen vonden derdeklasser Vars-
seveld nog best een tegenstander die je kon 
hebben. Voetbalkenners wezen er voorzich-
tig op dat Varsseveld een ploeg was die 240 
minuten op de nul kon spelen. In de eerste 
wedstrijd - tijdens het Marveld Toernooi en 
daarom spelend op het tweede kunstgras-
veld -  liet Grol teveel kansen liggen en hield 
dus Varsseveld de wedstrijd op 0-0. De 
tweede wedstrijd in Varsseveld een week 
later was al in de eerste minuut dramatisch. 
Doelman Max de Vries jr. van Grol moest na 
een botsing met een zware hoofdblessure 
met de ambulance naar het ziekenhuis. De 
wedstrijd lag een half uur stil. In het Grol-
doel stond verder de keeper van A1 (Tim 
Penterman). Een wedstrijd met nauwelijks 
kansen voor beide ploegen. Tot de 87e mi-
nuut. Bij een temperatuur van meer dan 30 
graden perste de voorhoede van Varsseveld 
er nog één aanval uit. Een inschattingsfout 
van de verdediging van Grol werd fataal. De 
reflex van de Grol-keeper was prima maar 
de bal kwam voor de voet van de spits van 
Varsseveld die de bal binnen tikte. Einde 
wedstrijd, dolle vreugde bij Varsseveld, 
diepe nachtmerrie voor Grol. 

De voorzitter en de oud-voorzitter stonden 
samen ontgoocheld voor de bestuurskamer 
van Varsseveld. Cola en bier smaakten 
nergens meer naar. Zo snel mogelijk naar 
het clubhuis in Groenlo, hoewel ze ook niet 
wisten wat ze daar moesten doen.  
Vier maanden later op de algemene 
ledenvergadering werd een nieuwe stip 
op de horizon gezet. Meer voetbal, meer 
voetbal, meer voetbal, hetzelfde plezier en 
gezelligheid. De blik naar voren met zijn 
allen. De blik op de blauwwitte toekomst 
van de jeugd.” 

Op de foto een gedeelte van het 
Grolbestuur met vlnr Bart Porskamp,  
Hans van Halm, Hans Scheinck, 
Tonnie Zieverink en Marco Frank.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OP 3 OKTOBER 2016

Onder aanvoering van voorzitter Hans 
Scheinck wordt de daad bij het woord 
gevoegd. Op voorstel van het bestuur gaat 
de algemene ledenvergadering akkoord met 
de beschikbaarstelling van forse financiële 
investeringen in de voetbaltechnische oplei-
ding van de jeugdafdeling van de club.

In het weekblad de Groenlose Gids, die 
twee dagen later huis-aan-huis in Groenlo 
en omgeving op de deurmat valt, wordt één 
gehele pagina gewijd aan de uitkomsten van 
de gehouden algemene ledenvergadering.
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GROL 1 SLUIT VOETBALCOMPETITIE 2017-2018 IN STIJL AF 

Met een 3-1 thuisoverwinning op VIOD uit 
Doetinchem, heeft de hoofdmacht van Grol 
op zondag 27 mei 2018 de voetbalcompetitie 
2017-2018 in stijl afgesloten.

In het jubileumjaar van de Groenlose 
voetbalclub eindigt Grol 1 daarmee op een 
verdienstelijke vijfde plaats van de ranglijst 
in de derde klasse C van de KNVB met 44 
punten uit 26 wedstrijden. Er werden in de 
26 gespeelde wedstrijden 56 doelpunten 
gescoord en moesten 37 tegendoelpunten 
geïncasseerd worden. De titel topscorer van 
het jaar gaat deze keer naar een drieman-
schap, te weten Luc Berentsen, Jordy Oonk 
en Wouter Rexwinkel, die ieder negen 

treffers voor hun rekening namen.

Ondanks de in de ogen van menig supporter 
bescheiden vijfde plaats op de eindrang-
lijst, heeft Grol 1 het wel gepresteerd om 
deze competitie twee officieuze titels in de 
wacht te slepen. Van alle 14 ploegen in 3C 
wist het visitekaartje van Grol namelijk de 
meeste gelijke spelen (11) te bewerkstelligen 
en daarnaast de minste nederlagen (4). Dit 
laatste nota bene één minder dan kampioen 
DCS uit Zevenaar.

Maar de mogelijk meest belangrijke titel 
bestaat uit het feit dat het huidige Grol 1 in 
het afgelopen seizoen, ondanks de soms 

mindere wedstrijden, duidelijke vorderingen 
heeft gemaakt en dit van de doelverdediger 
tot en met de verdediging, tot en met het 
middenveld en tot en met de aanval. Het 
is in het verlengde hiervan een welkome 
constatering dat op één speler na de gehele 
spelersgroep voor het nieuwe seizoen 2018-
2019 in tact blijft. 

Alleen Tim Leusink heeft besloten om lager 
te gaan voetballen. Daarnaast zullen enkele 
spelers uit de Groljeugd de overstap maken 
naar de eerste selectie. 

Wat de begeleidingsgroep betreft, blijft 
zoals bekend hoofdtrainer Sander Hoopman 

en gaat assistent-trainer Thomas Porskamp 
de voetbalschoenen weer aantrekken. In zijn 
functie wordt hij opgevolgd door Frencis 
Malawau, momenteel nog trainer van Grol 
2. Keeperstrainer blijft Tjiko Wolberink en 
het medisch verzorgingsteam blijft bestaan 
uit Paul Mittelmeijer, Luuk Molenveld en 
Gert-Oeds Kristen. Daarnaast zal Frank 
Slutter als teambegeleider in touw blijven 
en wordt Bart Lucassen de opvolger van 
Peter Nijland als assistent-scheidsrechter. Dit 
laatste wel met de aantekening dat Nijland 
op de achtergrond beschikbaar blijft.

Derhalve met z’n allen op naar het nieuwe 
voetbalseizoen 2018-2019!
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Grol 1 in het seizoen 2017-2018 met op de achterste rij vlnr: Mart Willemsen, Wouter Rexwinkel, Rutger van Schijndel, Jordy Oonk, Luc Berentsen en Mart Zieverink, op de middelste rij 
vlnr: Gert Oeds Kristen (hersteltrainer/fysiotherapeut), Luuk Molenveld (stagiair sportmasseur), Paul Mittelmeijer (verzorger), Rick Arink, Bjorn te Braake, Thomas Porskamp (assistent-
trainer), Sander Hoopman (hoofdtrainer), Tjiko Wolberink (keeperstrainer), Tim Leusink, Quint Kristen, Peter Nijland (assistent-scheidsrechter) en Frank Slutter (teambegeleider) en op 
de voorste rij vlnr: Ramon Landewers, Teun Pasman, Eduardo de Sousa Cavalcante, Wessel Baarslag, Tim Penterman, Michel Kamphuis, Mathijs Warnar en Roel Bruins.
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Alleen met het onderwerp hoofdtrainers 
bij de s.v. Grol zou al een afzonderlijk 
boek kunnen worden gevuld. 
In de periode 1918-1968, te weten in de 
eerste 50 jaar van het bestaan van de 
s.v. Grol, deed het hoofdtrainerschap 
eigenlijk pas zijn intrede na de Tweede 
Wereldoorlog.
Naoorlogse trainers van de eerste 
selectie van de s.v. Grol in de periode 
1945-1968 zijn:
Jans uit Varsseveld, Frohlich uit 
Enschede, Oostveen uit Enschede, De 
Ruiter uit Enschede, Otten uit Hengelo 
Ov., Scholten uit Hengelo Ov., Wiegerink 
uit Enschede, Mol uit Harfsen en 
Nienhuis uit Rietmolen.
 
Een drietal inmiddels reeds overleden 
hoofdtrainers uit die periode, die velen 
van ons zich nog goed zullen kunnen 
herinneren, zijn Hennie Wiegerink uit 
Enschede, Bob Moll uit Harfsen en Jan 
Nienhuis uit Rietmolen. Deze trainers 
hadden in de periode 1958-1968 de 
technische leiding over de eerste selectie 
van de s.v. Grol. 

Seizoen ’58-’59 Hennie Wiegerink (Enschede)
Seizoen ’59-’60 Hennie Wiegerink (Enschede)
Seizoen ’60-’61 Hennie Wiegerink (Enschede) Kampioenschap Grol 1 in de 4e klasse
Seizoen ’61-’62 Hennie Wiegerink (Enschede)
 Bob Moll (Harfsen) Kampioenschap Grol 1 in de 4e klasse
Seizoen ’62-’63 Bob Moll (Harfsen)
Seizoen ’63-’64 Hennie Wiegerink (Enschede) Kampioenschap Grol 1 in de 4e klasse
Seizoen ’64-’65 Hennie Wiegerink (Enschede)
Seizoen ’65-’66 Hennie Wiegerink (Enschede)
Seizoen ’66-’67 Hennie Wiegerink (Enschede)
 Jan Nienhuis (Rietmolen)
Seizoen ’67-’68  Jan Nienhuis (Rietmolen)

Een hoofdtrainer die tot op heden als enige 
in de historie van de s.v. Grol bij zijn afscheid 
een verenigingsonderscheiding te beurt viel, 
was Hennie Wiegerink. 
De in Enschede woonachtige oefenmeester, 
die alle oefenstof afstemde op de technische 

kant van de voetbalsport en die gedurende 
twee periodes het eerste elftal van Grol 
van oefenstof voorzag, kwam eind jaren 
vijftig beginjaren zestig voor één avond 
(meestal de woensdagavond) van Enschede 
naar Groenlo om Grol 1 van oefenstof te 
voorzien. Als financiële vergoeding ontving 
hij daarvoor in eerste instantie 10 gulden per 
avond, welk bedrag in een later stadium 15 
gulden per avond bedroeg.  
Maar voor al zijn verdiensten voor 
Grol werd de sympathieke en integere 
Hennie Wiegerink tijdens de algemene 
ledenvergadering van 17 juli 1967 benoemd 
tot lid van verdienste van de s.v. Grol. 
En zoals tot op heden blijkt een terechte 
onderscheiding. Want de grote vakman 
Hennie Wiegerink is nog steeds de 
hoofdtrainer met de langste staat van 
dienst bij de s.v. Grol. Verdeeld over 
een tweetal periodes leidde hij ruim 
zeven jaar de trainingen van Grol. In het 
seizoen 1966-1967 moest hij vanwege 
gezondheidsomstandigheden halverwege 
het seizoen helaas afhaken. Het is te hopen 
dat hij hierboven in de hemelbibliotheek 
dit boek onder ogen krijgt om te kunnen 

lezen dat hij nog altijd de langstzittende 
hoofdtrainer van Grol is.

Bob Moll uit Harfsen stond  bekend als 
een bijzonder flamboyante oefenmeester 
en tevens een trainer met een vurig 

temperament. Een imposante verschijning 
met een stem, die hij met name liet schallen 
op het trainingsveld, zodat de gehele buurt 
ervan mee kon genieten.
Begin jaren zestig van de vorige eeuw een 
trainer, voor wie iedereen binnen de club 
veel ontzag had. Moll nam afscheid van 
Grol, omdat hij bij Be Quick Zutphen aan de 
slag kon. Een promotie die hij niet aan zich 
voorbij wilde laten gaan. 
Moll, van 1955 tot 1959 ook trainer van FC 
Wageningen, is ook twee periodes trainer 
geweest van de voetbalvereniging WVC in 
het naburige Winterswijk en dat van 1965 tot 
1968 en van 1978 tot 1980.

JAN NIENHUIS

BOB MOLL

Jan Nienhuis uit Rietmolen, beroepsmilitair, 
was eveneens een trainer met een groot 
postuur en een dito uitstraling. Bovendien 
een trainer met een breed Bourgondisch 
karakter, hetgeen tot gevolg had dat hij als 
gezelligheidsdier helemaal tot zijn recht kwam 
binnen de gemeenschap Groenlo en in het 
bijzonder binnen de voetbalfamilie Grol.

Nienhuis kwam halverwege het seizoen 1966-
1967 Hennie Wiegerink vervangen, wiens 
gezondheid het niet langer toestond om het 
werk van hoofdtrainer uit te oefenen.

HOOFDTRAINERS VAN DE SPORTVERENIGING GROL

Uiteraard en vanzelfsprekend uitvoeriger 
dient er aandacht te worden besteed aan de 
hoofdtrainers, die de s.v. Grol onder contract 
had in de tweede 50 jaar van het bestaan 
van de club: de periode 1968-2018. 

1979 Harry Notten Kampioenschap in 4C
1985 Chris te Winkel Kampioenschap in 4C
1992 Peter Schulte Kampioenschap in 4C
1993 Peter Schulte Kampioenschap in 3C
2000 René Keemers Kampioenschap in 4C
2006 Gerard Bos Kampioenschap in 3C

En in die periode zijn het een tweetal 
(Haaksbergse) hoofdtrainers (Peter Schulte 
en Gerard Bos) geweest, die met de 
hoofdmacht van de s.v. Grol niet alleen voor 
een kampioenschap, maar tegelijkertijd 
voor een promotie hebben gezorgd naar de 
tweede klas van de KNVB.

In dit rijtje van successen mag natuurlijk niet 
onvermeld blijven, dat Grol 1 onder leiding 
van trainer/coach Jos Heutinck in 2013 voor 
de eerste maal in de historie van de s.v. Grol 
(via de nacompetitie) promoveerde naar de 
eerste klas van de KNVB. 

PERIODE 1968 - 2018
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HOOFDTRAINERS VAN DE SPORTVERENIGING GROL
Ook zijn er een aantal trainers geweest, die 
de mededeling kregen dat het bestuur had 
besloten om hen voortijdig op non-actief 
te zetten. Opvallend is hier misschien het 
gegeven, dat een tweetal trainers onder hen 
(Erik Stokkers en André Simmelink) op dat 
moment over het diploma Oefenmeester 
I beschikten. Maar ook hier geldt, dat 
wanneer club en trainer niet bij elkaar 
passen oftewel wanneer er om welke 
redenen dan ook geen klik is, er sprake is 
van een mislukt voetbalhuwelijk. Bovendien 
kwam in deze, voor de vereniging altijd 
bijzonder vervelende, situaties aan het licht, 
dat wanneer de spelersgroep een trainer 
het liefst ziet vertrekken, je als bestuur in 
feite machteloos bent en eigenlijk maar één 
ding in het belang van de vereniging kunt en 
moet doen, en dat is gehoor geven aan de 
roep van dezelfde spelersgroep. Waardoor 
er maar één optie rest: Uit elkaar gaan!

GERRIT KERKDIJK (1968 - 1970)

In het jubileumjaar 1968 (50-jarig bestaan) 
werd Gerrit Kerkdijk, geboren op 4 mei 1934 
en woonachtig in Neede, aangesteld om met 
ingang van het voetbalseizoen 1968-1969 als 
hoofdtrainer van de s.v. Grol te fungeren.
Voor die tijd wist het dagelijks bestuur 
(Koehorst-Porskamp-Nahuis) daarmee 
beslag te leggen op een toptrainer, die 
reeds de diploma’s C en D op zak had en 
die zijn opleiding had genoten van onder 
meer voetbalcoryfeeën als Toon Valks en 
Evert Theunissen, in die tijd trainers van 
respectievelijk Heracles en SC Heerenveen.
Voor zijn komst als 34-jarige trainer naar 
Grol, is Kerkdijk gedurende een periode 
van 16 jaar actief speler geweest bij Sparta 
Enschede, alsmede 4 jaar als semi-prof bij 
Sportclub Enschede.

Met Gerrit Kerkdijk als hoofdtrainer 
begon Grol het seizoen 1968-1969 met 
acht seniorenteams, waaronder een team 
met uitsluitend spelers boven 32 jaar, acht 
juniorenteams en drie pupillenteams.
Kerkdijk houdt het als trainer/coach twee 

jaar vol in Groenlo en moet noodgedwongen 
afscheid nemen met een degradatie naar 
de vierde klasse van de KNVB. Uit de 
contracten, die destijds werden opgemaakt 
en ondertekend en vervolgens verzonden 
werden naar de KNVB, blijkt dat Kerkdijk 
in zijn eerste jaar een salaris ontving van 70 
gulden per week en in zijn tweede jaar een 
salaris van 85 gulden per week. Niet vermeld 
is of dit bruto of netto was, laat staan dat er 
vermeld werd of hij op een andere manier 
nog wat kreeg toegeschoven. 

Wanneer de altijd nog in Neede 
woonachtige Kerkdijk in 2012 wordt gebeld, 
komt er 44 jaar later een op dat moment 
78-jarige man aan de telefoon, die zich de 
periode bij Grol nog goed kan herinneren en 
daarbij ook moeiteloos een aantal namen 
kan invullen.

“Ik had een team tot mijn beschikking met 
daarin Joop Koenders op doel en verder 
jongens als Jan en Chrit Kolkman, Theo Kaak 
en Harry Notten, Fons Zuidinga en Tonnie 
Tops.

Het bestuur van Grol werd in die jaren 
aangevoerd door de grote drie: de heren 
Koehorst, Porskamp en Nahuis. Ik heb twee 
mooie jaren gehad, maar geen sportief 
succes behaald. Maar waar ik nu nog altijd 
het meest trots op ga, is het feit dat ik in 
mijn jongere actieve voetbaljaren als een 
begenadigd speler werd aangemerkt. Mijn 
mooiste jaren als voetballer heb ik uiteraard 
meegemaakt met Sportclub Enschede, 
waarmee ik in die jaren in het befaamde 
Diekman Stadion onder andere wedstrijden 
mocht spelen tegen Ajax, Feyenoord en PSV. 
Als voetbaltrainer behaalde ik mijn mooiste 
succes door met Achilles ’12 uit Hengelo 
Ov. kampioen te worden. Verder heb ik als 
trainer successen geboekt bij SSS Eibergen 
en Sportclub Eibergen. Maar ondanks dat 
ik er geen succes heb kunnen boeken, blijft 
de korte periode bij Grol voor mij heel 
bijzonder.”

FRITS KLEINNIBBELINK (1970 - 1972 
en tijdelijk in het seizoen 1976 - 1977) 

vaste baan als gymleraar in het onderwijs. 
Het werd het laatste, omdat ik met het 
aannemen van die baan tevens verzekerd 
was van een woning. Het gevolg hiervan 
was bovendien, dat ik de kans kreeg om 
naast de school ook nog een amateurclub te 
gaan trainen. En toen kwam Grol. De eerste 
trainingen: circuittraining, conditietests 
en de gebruikmaking van de beruchte 
weegschaal (‘Hoeveel ben je aangekomen 
in de vakantie?’) maakten veel indruk in 
Groenlo en ‘Het broekie‘ uit Varsseveld met 
zijn ‘Buddy Holly brilletje’ kreeg de groep 
naar zijn hand.”

Wat is jou bijgebleven uit die periode? 
“Ik was bezig de trainingsattributen klaar 
te zetten en de training zou over enkele 
minuten beginnen. Iedereen moest op tijd 
zijn. Anders had ik voor de laatkomers ‘iets 
lekkers’ in gedachten. Tot mijn verbazing 
zag ik Theo Kaak, die door zijn vrouw 
werd gebracht, uit de auto springen en 
sprintend(!) naar de kleedkamer rennen om 
toch maar vooral op tijd te komen. Toen ik 
dat zag, dacht ik wanneer ik Kaak aan het 
sprinten krijg zoals op dat moment, dan 
komt de rest vanzelf. Terugdenkende aan 
de selectie, die ik toen tot mijn beschikking 
had, schieten mij spontaan de volgende 
namen door het hoofd: Hein Freijer, Tonnie 
Vaarwerk, toen nog jeugdkeeper, Bennie 
klein Gunnewiek, Theo Klein Gunnewiek, 
Fons Zuidinga, Wolfgang Zuidinga, Jan 
Kolkman, Hans Theissen, Theo Hulshof, 
Jan Blanckenborg, Loekie Dibbets, Hennie 
Oesterholt, Henk Hoffman, Theo Porskamp, 
Wim Hofacker, Theo Kaak en Harry Notten. 
Bij Grol heb ik mij altijd als een vis in het 
water gevoeld. Een fantastisch bestuur, 
een goede organisatie, gezellige mensen, 
ongelooflijk sympathiek kantinevolk en dus 
bovenal een perfecte verenigingssfeer. De 
sportvereniging Grol in Groenlo? Ik zou er bij 
wijze van spreken morgen zo weer aan de 
slag gaan!”

De jongste hoofdtrainer in de geschiedenis 
van de s.v. Grol. Bij zijn aanstelling in 1970 
had Kleinnibbelink de leeftijd van 20 jaar 
en toen hij zeven jaar later als interim 
trainer voor enkele maanden de leiding had 
over de eerste selectie van Grol, was de in 
Varsseveld geboren en getogen, van huis uit 
leraar lichamelijke opvoeding nog maar 27 
jaar. Direct voorafgaande aan zijn aanstelling 
als hoofdtrainer bij Grol zat Kleinnibbelink 
nog op het CIOS in Overveen met als 
klasgenoten onder anderen Fritz Korbach en 
Jan Reker. Via zijn docent aldaar, te weten 
ene Jaap van der Leck, werd de nog zeer 
jeugdige Kleinnibbelink assistent-trainer van 
De Graafschap in Doetinchem. De aanleiding 
hiervoor was dat Guus Hiddink zich alleen 
maar op de actieve voetbalsport wilde 
toeleggen en daarom stopte als assistent. 
En na een succesvolle afronding van het 
CIOS met als examinatoren Kick Smit, Barry 
Hughes en George Kessler, kreeg hij die 
baan.

Frits Kleinnibbelink herinnert het zich 
allemaal nog als de dag van gisteren.
“Na één seizoen had ik in de avonduren 
een onderwijsbevoegdheid als gymleraar 
erbij gehaald en kon ik kiezen: een driejarig 
contract in Doetinchem of stoppen en een 
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Ruim 40 jaar na het meest tot de verbeelding 
sprekende kampioenschap van Grol in en 
tegen Zieuwent vindt er op 4 februari 2014 
een ontmoeting plaats met het echtpaar 
Wim en Truus Pennings, wonende in 
het wooncomplex De Molenaar aan de 
Bilderdijkstraat in Winterswijk. In hun woning 
wordt een nog kerngezond stel aangetroffen, 
waarvan de mannelijke helft op 20 mei van 
hetzelfde jaar 94 jaar hoopt te worden en 
de vrouwelijke helft op 19 mei 91 jaar. Het 
echtpaar Pennings heeft één dochter, twee 
kleinkinderen en zes achterkleinkinderen, 
die er volgens hen de oorzaak van zijn dat 
zij zich jong blijven voelen. Wim Pennings 
is circa 80 jaar lid van WVC (tegenwoordig 
FC Winterswijk geheten). Hij speelde 16 
jaar in het eerste team van WVC en stond 
op 72-jarige leeftijd nog op het trainingsveld 
van de toen aan de Morgenzonstraat 
gevestigde Winterswijkse voetbalclub. De 
voetbalvakman, die in zijn carrière na de 
WVC-jeugd getraind te hebben, maar liefst 
acht clubs afwerkte (Sp. Lochem, Fortuna W., 
Reünie, AZSV, AD ’79, Winterswijkse Boys, 
MEC en natuurlijk Grol), fleurt helemaal op 
wanneer hij zijn Grolperiode in herinnering 
haalt.

“Het is niet de club waar ik het langst getraind 
heb, maar wel de club waar ik nog steeds met 
veel plezier aan terugdenk. Ik had een selectie 
tot mijn beschikking met daarin technische 
spelers als Theo Kaak en Harry Notten, maar 
ook hardwerkende spelers als Bennie klein 
Gunnewiek en Hemmie Oolthuis, alsmede Jan 
Blanckenborg en Fons Zuidinga, twee spelers 
die helaas al zijn overleden. Dat evenals de 
leider van Grol 1 destijds: Frans Koenders en 
de voorzitter in die periode: Ton Kaak.”

Wim en Truus Pennings kunnen zich de 
kampioensreceptie in 1973 in zaal Meijer in 
Groenlo nog goed herinneren. En wanneer er 
dan toch over een receptie wordt gesproken, 
beloven zij graag aanwezig te willen zijn bij de 
jubileumreceptie van Grol ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan in 2018. “Wij zullen dan 
de leeftijd van respectievelijk 98 en 95 jaar 
hebben en ook nog eens 70 jaar met elkaar 
getrouwd zijn. Wat zal dat een bijzonder feest 
gaan worden!” 

WIM PENNINGS (1972 - 1975) 

In de tweede vijftig jaar van de s.v. Grol is 
er via het ontslaan dan wel op non-actief 
zetten, alsmede op eigen verzoek ook 
van een aantal trainers voortijdig afscheid 
genomen. De eerste hoofdtrainer, die in 
de tweede helft van de bestaanseeuw van 
de s.v. Grol voortijdig vertrok, was Wim 
Pennings uit Winterswijk. 

Ondanks het legendarische kampioenschap 
in het seizoen 1972-1973 met de finale der 
finales tegen RKZVC in Zieuwent, gaf 
Pennings in de eerste helft van het seizoen 
1974-1975 aan op eigen verzoek voortijdig te 
willen vertrekken. In de bestuursvergadering 
van 29 november 1974 werd besloten de 
ontslagaanvraag van Winterswijker en WVC-
man Pennings te aanvaarden en hem te 
vervangen door een duo uit eigen gelederen, 
dat het seizoen tot een goed einde moest 
brengen: Harry Notten en Fons Zuidinga.

Wim Pennings met zijn echtgenote Truus.
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JAAP VAN DE PAL (1975 - 1977) 

Met ingang van het seizoen 1975-1976 stond 
Jaap van de Pal, geboren op 19 november 
1936 in Zuilen bij Utrecht en op dat moment 
wonende in Doetinchem, bij Grol aan het 
trainersroer. 

Bij het nalezen van de bestuursnotulen uit 
die periode, komt echter naar voren dat het 
in eerste instantie niet de bedoeling van 
het bestuur was om deze oefenmeester te 
contracteren. Uit het archief blijkt namelijk 
dat er tijdens de bestuursvergadering 
van 24 april 1975 een uitvoerige en felle 
discussie heeft plaatsgevonden, waarbij 
uiteindelijk Gerrit Woordes uit Winterswijk 
werd aangesteld als de nieuwe trainer. 
Maar deze WVC-man heeft nooit bij Grol 
op het trainingsveld gestaan. Omdat in het 
verenigingsarchief de ware reden hiervoor 
niet te achterhalen is, wordt er in 2012 
contact opgenomen met de Winterswijker.
De op dat moment reeds 76-jarige Woordes 
vertelt dan, dat WVC ook plotseling een 
hoofdtrainer nodig had en daarvoor destijds 
een dringend beroep op hem deed.
“Tja, en wat doe je dan wanneer je eigen 
club je als trainer wil hebben, nadat je even 
daarvoor Grol je jawoord hebt gegeven? 
Ik heb aangegeven mij aan de zijlijn op te 
zullen stellen en alle initiatieven aan de 
beide voorzitters over te willen laten. Die 
(Ton Kaak van Grol en Tom van de Land van 
WVC) zijn toen, ik geloof ergens halverwege 
Groenlo - Winterswijk, met elkaar in conclaaf 
gegaan en hebben samen een oplossing 
verzonnen, waarbij ik trainer werd van WVC 
en niet van Grol. Van de ene kant mooi, 
maar van de andere kant ook jammer. Ik was 
toen 39 jaar en daarvoor had ik als voetballer 
van WVC 1 vele malen tegen Grol gespeeld. 
Uit die tijd staan mij nog steeds de namen 
bij van onder anderen Frans Blanken, Harry 
Notten, Theo Kaak en Tonnie van Schaik.”

Het gevolg van deze door de beide 
voorzitters gecreëerde oplossing was, 
dat Jaap van de Pal uit Doetinchem werd 
aangetrokken als de nieuwe hoofdtrainer 
van Grol. Een trainer, die met veel bombarie, 
maar dat niet in de laatste plaats wegens 

zijn eigen opstelling en aanpak, werd 
binnengehaald. Het bleek derhalve al vrij 
snel dat deze trainer totaal niet paste bij de 
filosofie en cultuur van de s.v. Grol. 
Een trainer dus, die door het bestuur 
tussentijds op non-actief werd gezet. Het 
was namelijk in het seizoen 1976-1977, de 
periode dat Henk Stokkers voorzitter was en 
Theo Huijskes in het hoofdbestuur fungeerde 
als waarnemend voorzitter. En omdat 
Stokkers vanwege zijn werkzaamheden 
voor zijn toenmalige werkgever Sweetheart 
Monocon veel in het buitenland vertoefde, 
was Huijskes de aangewezen persoon, die 
toen als 28-jarig bestuurslid de gesprekken 
voerde met misschien wel één van de meest 
markante trainers die de s.v. Grol heeft 
gekend. In dit geval de aanduiding markant 
uit te leggen als bijzonder en apart.

Een drietal anekdotes mogen in dit verband 
in dit boek niet onvermeld blijven. Jaap van 
de Pal was iemand die overal zijn charmes 
in de strijd gooide om een opvallende rol 
te spelen. Zo kwam hij er al gauw achter 
dat carnaval en Grol, dus feestvieren en 
voetbal in Groenlo, onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. Derhalve voelde hij zich 
ook geroepen om een pronkzitting dan wel 
een gala-avond van carnavalsvereniging 
de Knunnekes te bezoeken. En dat deed 
hij natuurlijk op zijn eigen manier. We zien 
hem nog zitten in de grote zaal van toen 
het City Centrum met een smoking aan en 
op zijn hoofd een door hemzelf gekochte 
steek, die wegens de afwijkende kleuren 
goed opviel tussen de steken van alle 
hoogheden, gardeleden en anderen van 
carnavalsvereniging de Knunnekes.

Een voorval dat voor vele, eigenlijke niet 
meer te stoppen lachsalvo’s heeft gezorgd, 
is de kwestie Jan Blanckenborg. Deze 
jaren achtereen in de Grolse hoofdmacht 
geacteerd hebbende speler betrad met in 
zijn hand de voetbaltas voor een wedstrijd 
van Grol 1 de kleedkamer, waarop Van de 
Pal hem verwelkomde met: ‘Goedemiddag, 
u bent vanmiddag zeker onze grensrechter?’ 
Waarop Jan enigszins verrast reageerde met: 
‘Nee mijnheer de trainer, ik ben vanmiddag 
één van uw elf spelers!’ 

De derde anekdote speelde zich af op 
een zondagmorgen ter hoogte van de 
kleedaccommodatie toen Van de Pal bij 
een op het hoofdveld gespeelde wedstrijd 
van Grol 7 stond te kijken. Het was op een 
moment dat spits Jan Harbers van mogelijk 
wel 30 meter afstand de bal snoeihard op 
de lat schoot. Van de Pal aanschouwde het 
en haastte zich daarop richting enkele in de 
buurt staande bestuursleden met de vraag: 
‘Kunnen jullie voor mij even de naam van 
die speler noteren, want die wil ik er zondag 
in Grol 1 bij hebben.’

Reeds in zijn eerste seizoen bleek al dat 
Van de Pal niet de aangewezen trainer was 
voor de s.v. Grol. De samenwerking met 
onder anderen jeugdtrainer Harry Notten 
was verre van ideaal en dat had de nodige 
conflicten tot gevolg. Desondanks begon de 
Doetinchemmer aan zijn tweede seizoen 
in Groenlo. Maar het definitieve breekpunt 
dient zich al aan in oktober 1976 wanneer 
Van de Pal zich ziek meldt en Harry Notten 
hem gaat vervangen.

Alles afwegende, wordt vervolgens in de 
bestuursvergadering van 29 oktober 1976 
unaniem het besluit genomen om voortijdig 
en dat per 1 november 1976 afscheid te 
nemen van Jaap van de Pal. De afspraak 
wordt gemaakt dat het dagelijks bestuur zo 
spoedig mogelijk daarna een gesprek heeft 
met betrokkene. Wanneer er vervolgens 
telefonisch contact is, nodigt Van de Pal, 
op dat moment nog niets vermoedende, 
het dagelijks bestuur uit om bij hem in 
Doetinchem op bezoek te komen.
En zo gebeurde het dat voorzitter Henk 
Stokkers, secretaris Tonny Porskamp, 
penningmeester Theo Nahuis en 
waarnemend voorzitter Theo Huijskes 
enkele dagen later in de auto stappen om 
naar Doetinchem te rijden. Een bijzonder 
avondje uit, dat een serieuze insteek had, 
maar uiteindelijk een vermakelijke, eigenlijk 
lachwekkende uitvoering kreeg.
Via de lift in de flat van Van de Pal en zijn 
vriendin aankomende, stond de koffie 
met luxe gebak al voor de delegatie van 
Grol klaar. De koffie en het overheerlijke 
gebak waren nog maar net verorberd of de 

Grolsch halve liters, speciaal in huis gehaald, 
kwamen op tafel. Toen even later ook de 
pinda’s en de nootjes werden aangesleept 
en overheerlijke hapjes voorbij kwamen, 
moesten de Grolmensen elkaar niet 
aankijken om in lachen uit te barsten. 

Voorzitter Henk Stokkers werd steeds 
onrustiger en stak de ene na de andere 
sigaret op. Maar eindelijk kwam het hoge 
woord eruit en wist gastheer Jaap van de Pal 
dat aan zijn dienstverband als hoofdtrainer 
van Grol een einde was gekomen. Maar 
ook nu bleef de bestuursdelegatie van Grol 
van de ene in de andere verbazing vallen. 
Want Van de Pal incasseerde de mededeling 
met een brede lach op zijn gezicht en was 
zichtbaar opgelucht dat zijn werk bij Grol 
erop zat. Op de terugweg naar Groenlo heeft 
het bestuurskwartet, naast een sanitaire stop 
in Slangenburg wegens het vele genuttigde 
bier, de komische film onder veel gelach 
nog eens teruggedraaid. In Lievelde werd er 
zelfs nog een andere ingelaste tussenstop 
gemaakt bij destijds Hotel-Restaurant-
Zalencentrum Reijrink, waarna er koers werd 
gezet richting Groenlo. Daar aangekomen 
werd, onder het nuttigen van een laatste 
afzakkertje bij Henk Stokkers thuis, direct 
de toen 34-jarige Harry Notten gebeld en 
hem gevraagd of hij de taken van Van de Pal 
wilde overnemen. Aldus gebeurde, met dien 
verstande dat ook hij, en dat in verband met 
een lichamelijk letsel, het seizoen niet kon 
afmaken. Daarvoor werd een beroep gedaan 
op Frits Kleinnibbelink uit Varsseveld, die 
daarvoor ook al een tweetal seizoenen de 
eerste selectie van Grol had getraind.              
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HARRY NOTTEN (1977 - 1979)

De op 7 april 1942 in de Kerkstraat in hartje 
Groenlo geboren en getogen Harry Notten 
heeft niet alleen vele jaren achtereen bij 
Grol gevoetbald, hij is er ook geruime tijd 
zowel jeugdtrainer als hoofdtrainer geweest 
en zelfs nog een poosje hoofd opleiding en 
vorming. Als kind was Henricus Marinus 
Josephus Notten, zoon van oud-bestuurslid 
en Erelid Jan Notten, al bezeten van de 
voetbalsport. Op 10-jarige leeftijd deed hij 
als spelend lid zijn intrede bij de s.v. Grol. 
Reeds op 16-jarige leeftijd maakte hij zijn 
debuut in Grol 1. Van zijn 19e tot zijn 24e 
levensjaar speelde Harry Notten betaald 
voetbal bij achtereenvolgens Vitesse Arnhem 
en De Graafschap Doetinchem. Zowel bij 
de Arnhemse club als bij de Doetinchemse 
club speelde hij twee seizoenen profvoetbal. 
Bij Vitesse deed hij dat onder anderen 
samen met bekende spelers als Beekman, 
Veenstra en Huiberts en bij De Graafschap 
met onder anderen Bosveld, Hartjes en 
Mensert. Laatstgenoemde fungeerde 
later nog twee seizoenen achtereen als 
hoofdtrainer bij Grol.  

Na zijn Vitesse- en De Graafschap- periode 
keerde Harry Notten in augustus 1966 terug 
op het oude nest in Groenlo, waar hij tot 
zijn 33e in Grol 1 speelde.            
Als hoofdtrainer maakte hij samen met 
Fons Zuidinga zijn debuut in het seizoen 
1974-1975 toen Winterswijker Wim 
Pennings zelf aangaf om voortijdig te willen 
vertrekken. 

Het duo Notten-Zuidinga zorgde er toen 
voor dat Grol 1 op een negende plaats 
eindigde in de eindrangschikking van de 
derde klasse C van de KNVB. In het seizoen 
1976-1977 mocht Notten voor de tweede 
maal opdraven om deze keer een door het 
Grolbestuur ontslagen hoofdtrainer (Jaap 
van de Pal) te vervangen. 

Harry Notten, is zowel als actief 
voetballer en als hoofdtrainer kampioen 
geworden met Grol 1.
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Vervolgens werd Harry Notten met ingang 
van het seizoen 1977-1978 gedurende een 
tweetal seizoenen hoofdtrainer van de 
hoofdmacht van Grol. Twee seizoenen, die 
hij in 1979 afsloot met een kampioenschap.
Ondanks dat kampioenschap volgde er 
geen derde achtereenvolgend seizoen, 
omdat het bestuur hem in februari 1979 
reeds had meegedeeld dat het contract 
niet zou worden verlengd. Tijdens die 
bewuste bestuursvergadering, gehouden 
op 8 maart 1979, waren twee stemmingen 
nodig om het lot van Notten te bepalen. 
Dit alles had te maken met een grote 
verdeeldheid binnen de eerste selectie, 
waardoor zowel de spelers als de 
spelersraad geen standpunt konden of 
wilden innemen over al dan niet een 
contractverlenging. Dat het besluit om 
Harry Notten geen contractverlenging 
aan te bieden later in het jaar bij het 
behalen van het kampioenschap in de 
vierde klasse C nog een staartje kreeg, laat 
zich natuurlijk gemakkelijk raden. In een 
interview met het dagblad de Gelderlander, 
waarbij Harry’s broer Ton in die jaren als 
journalist werkzaam was, liet Notten als 
kop optekenen: ‘Bij God en bij Grol is alles 
mogelijk!’ Enkele verdere citaten uit dat 
interview: ‘De gebeurtenissen in februari 
van dit jaar hebben bij mij een levensgrote 
kater achtergelaten. Het niet verlengen van 
het contract -een nette bewoording voor 
ontslag- kwam voor mij als een donderslag 
bij heldere hemel. Nog steeds weet ik niet 
waarom ik ben ontslagen. Toen ik naar het 
waarom vroeg, kreeg ik te horen dat het 
voor mij beter was om ook eens buiten 
Groenlo te gaan werken en meer van dat 
vage gedoe. Men sprak tegen mij als tegen 
een kind. Volgens mij moeten de personen, 
die zich tegen mij keerden, buiten het 
bestuur worden gezocht. Ik omschrijf ze als 
mensen die de ballen verstand van voetbal 
hebben.’

Harry Notten waaide destijds uit om als 
trainer buiten Groenlo bij diverse clubs aan 
de slag te gaan, zoals Erix Lievelde, Sp. 
Neede, SKVW Winterswijk en SDOUC Ulft. 
Ondanks de bij hem toen aanwezige wrok, 
teleurstelling en zelfs woede jegens de s.v. 

Grol, zag het er lange tijd naar uit dat er in 
zijn hart maar plaats was voor één club: de 
sportvereniging Grol. Deze destijds levende 
veronderstelling bleek echter niet juist te 
zijn. Want op 1 juli 1982 bedankte hij zich 
met onmiddellijke ingang als lid van de 
club, die 30 jaar achtereen zoveel voor hem 
had betekend. In het clubblad van Grol, 
en dat in het eerste nummer van 1983, zei 
Harry Notten onder andere het volgende: 
‘Of men Harry Notten ooit nog weer bij 
de s.v. Grol terugziet? Het woord nooit wil 
ik liever niet in de mond nemen. Haat en 
liefde zijn immers twee begrippen, die erg 
dicht bij elkaar liggen. Maar de eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen, dat ik op dit moment 
niets heb met de s.v. Grol en soms zelfs 
leedvermaak heb wanneer Grol 1 verliest.’

Maar wat gebeurde er vervolgens? Met 
ingang van 1 november 1986 meldt Harry 
Notten zich weer aan als ondersteunend 
lid van de s.v. Grol en met ingang van het 
seizoen 1998-1999 wordt hij bij de club, 
en dat als opvolger van Erik Koppelman 
uit Haaksbergen, hoofd opleiding en 
vorming. Maar deze functie bleek 
Grollenaar Notten niet op het lijf te zijn 
geschreven. Vergaderen, overlegsituaties 
beleggen en leiden, schema’s bijhouden, 
administratief werk doen en daarbij de 
automatiseringskant van het werk ten 
volle benutten, bleken werkzaamheden 
die niet aan hem waren besteed. Toen hij 
op 56-jarige leeftijd aan de functie begon, 
liet hij via andermaal een interview in het 
clubblad weten, dat voor hem wat betreft 
de s.v. Grol de cirkel weer rond was.
Maar nadat hij was gestopt als hoofd 
opleiding en vorming, werd het 
vervolgens erg stil rond de persoon en de 
voetballiefhebber Harry Notten. Was er bij 
hem toch nog sprake van teleurstellende, 
beter gezegd frustrerende gevoelens over 
de gehele gang van zaken met betrekking 
tot al zijn bij Grol uitgevoerde functies dan 
wel gespeelde rollen?

Wanneer wij vervolgens circa 15 jaar verder 
zijn, is het 29 januari 2014 waarop Harry 
Notten telefonisch contact opneemt met 
voormalig Grolvoorzitter Theo Huijskes. 

ik bij Grol trainer van de jeugd, de eerste 
selectie en zelfs even van de tweede selectie 
was, alsmede in de korte periode dat ik 
heb gefunctioneerd als hoofd opleiding 
en vorming. Maar ondanks dit alles heeft 
Grol altijd een bijzondere plek in mijn hart 
blijven behouden. Dat ik tussen de bedrijven 
door ook wel eens mijn gezicht laat zien bij 
Grolse Boys, heeft te maken met het feit 
dat mijn zoon Sven daar met vrienden ging 
voetballen. Maar ik ben altijd trouw lid en 
supporter gebleven van de club Grol en zal 
dat ook blijven tot aan mijn dood. Want 
waar ik nog steeds supertrots op ben, is het 
feit dat ik niet alleen als actief voetballer, 
maar ook als hoofdtrainer kampioen ben 
geworden met Grol 1. Ik schat zo in, dat ik 
de enige Grolman ben, die dat van zichzelf 
kan zeggen. Van een bepaalde vorm van 
rancune is totaal geen sprake meer. Wanneer 
je ouder wordt, ga je immers veel meer 
relativeren, word je veel milder en probeer 
je met name te genieten van de mooie 
dingen in het leven en daar is de s.v. Grol er 
één van!”

Hij wil graag een gesprek onder vier ogen. 
Dit onderhoud vindt vervolgens plaats op 
3 februari 2014 en dat in de bestuurskamer 
op het sportpark Den Elshof. Samengevat 
kwam er toen het volgende uit zijn mond: 
“Mijn opstelling, frustratie en teleurstelling 
van de laatste jaren hebben vooral te maken 
met het gegeven dat ik van de zijde van de 
s.v. Grol nooit de aandacht, de erkenning en 
met name de waardering heb gekregen voor 
in de eerste plaats mijn sportieve prestaties 
bij niet alleen Grol, maar ook bij Vitesse en 
De Graafschap en in een later stadium voor 
al mijn werkzaamheden, en dat voornamelijk 
als trainer, bij de Groenlose voetbalclub. 
Toen ik naar Vitesse verkaste, incasseerde 
Grol wel een bedrag van 5 duizend gulden 
voor mij, in die tijd erg veel geld. Maar een 
stukje dankbaarheid is altijd achterwege 
gebleven. Bij Grol ging in die periode de 
aandacht veel meer uit naar de Blankens en 
de Kaaks. En dat is vervolgens in de loop 
der jaren altijd zo gebleven. Het gevoel niet 
gewaardeerd te worden en te zijn, is bij mij 
altijd blijven hangen. Dit ook in de jaren dat 
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BERTUS MENSERT (1979 - 1981)

Hubertus Johannes Mensert, geboren op 
21 augustus 1939 in de Randstad, speelde 
als actief speler betaald voetbal bij FC 
Hilversum en De Graafschap in Doetinchem. 
Onder oefenmeester Evert Teunissen maakte 
hij twee achtereenvolgende seizoenen deel 
uit van de hoofdmacht van de Superboeren 
(seizoenen ’65-’66 en ’66-’67).

De destijds naar Doetinchem verhuisde 
Mensert woont daar in januari 2013 nog 
steeds wanneer hij wordt gebeld met het 
verzoek om een babbeltje te maken over zijn 
Grolperiode. Mensert, op dat moment 73 
jaar oud, nog steeds gelukkig getrouwd met 
Wil, vader van drie dochters en opa van zes 
kleinkinderen, vertelt tijdens dat spontane 
gesprek met terechte trots over zijn 
voetbalverleden en dat als speler en trainer.
“Na twee jaartjes voor een karig salaris te 
hebben gespeeld bij De Graafschap, ben 
ik op 27-jarige leeftijd in het trainersvak 
gestapt. Ik ben bij SC Varsseveld begonnen 
en ben 40 jaar later bij DVV Duiven gestopt. 
Bij SC Varsseveld (ik werkte overdag in 
dezelfde plaats bij Helmink) verdiende ik 
in die tijd in de avonduren meer als trainer 
dan daarvoor als betaald voetballer bij 
De Graafschap. In Groenlo heb ik en ook 
mijn vrouw Wil en mijn dochters (trouwe 
supporters bij alle thuis- en uitwedstrijden 
van Grol 1) twee mooie jaren gehad. 
Wanneer ik in gedachten bij de s.v. Grol 
ben, moet ik altijd terugdenken aan Tonnie 
Vaarwerk, in ieder geval in mijn periode in 
Groenlo een voorbeeldig doelverdediger. 
In die tijd waren er praktisch nog geen 
keeperstrainers en nam ik hem vóór 
de groepstraining altijd een halfuurtje 
afzonderlijk onder handen. Hij was nooit te 
beroerd om voor die training eerder naar 
het sportpark te komen. Een supersportman 
en ook nog eens een goed mens. Hem 
noemende, moet ik ook weer terugdenken 
aan een uitwedstrijd, beter gezegd dé 
derby tegen Longa ’30 in Lichtenvoorde. 
Bij de stand 2-2 stuurde ik doelman Tonnie 
Vaarwerk bij een door Grol te nemen vrije 
trap mee naar voren. Bij de direct daarop 
volgende tegenaanval scoorde Longa ’30 

3-2 en dacht deze altijd beladen wedstrijd 
te hebben gewonnen. Maar omdat onze 
doelman niet ter plekke was, werd het 
doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. In 
mijn beleving nog steeds een schitterende 
anekdote. Grol is in mijn herinneringen 
altijd blijven voortbestaan als een goed 
georganiseerde en bovenal gezellige club, 
waar het goed werken en vertoeven was. 
Een vereniging met echte clubmensen en 
dat met een lange staat van dienst. Onlangs 
ben ik bij toeval nog even teruggekeerd op 
het sportpark Den Elshof en heb daarbij mijn 
ogen uitgekeken hoe de accommodatie er 
bij ligt. Grote complimenten!”   

CHRIS TE WINKEL (1981 - 1986)

De in Doetinchem woonachtige en op 28 
oktober 1940 geboren en op dat moment 
derhalve 40-jarige trainer Chris te Winkel 
wordt met ingang van het seizoen 1981-1982 
de nieuwe hoofdtrainer van Grol en blijft 
dat gedurende maar liefst vijf volledige 
seizoenen.

Als voetballer heeft Te Winkel in 
de hoofdmacht gespeeld van de 
zaterdagmiddagclubs SKVW in Winterswijk 
en de CJV-ers in Deventer. In de functie 
van hoofdtrainer begon hij bij de CJV-ers in 
Deventer om daarna te verkassen naar AD 
’69 in Aalten. Na een verblijf van 2 jaar bij 
de club van de toenmalige voorzitter Jan 
Obelink, heeft Te Winkel gedurende een 
periode van 4 jaar de technische scepter 
gezwaaid bij Be Quick Zutphen, de club 
die hij van de tweede naar de eerste klasse 
van de KNVB leidde. Bij Grol is Chris te 
Winkel maar liefst 5 seizoenen achtereen 
hoofdtrainer geweest en behaalde met Grol 1 
in het seizoen 1984-1985 het kampioenschap 
in de vierde klasse, hetgeen automatische 
promotie naar de derde klasse betekende.
Velen bij de s.v. Grol waren enorm 
gecharmeerd van de trainer en de mens 
Chris te Winkel. Een weliswaar voorzichtige 
man, die altijd zijn woorden selecteerde 
en woog alvorens hij deze uitsprak, maar 
daarnaast een bloedfanatieke voetbaltrainer. 
Een bekende uitspraak van hem was dan 
ook: “Mijn fanatisme eist een hoge prestatie. 

Op het veld leef ik met mijn jongens op voet 
van oorlog. Daarnaast wens ik dan afstand 
en ontzag. Mij op die momenten Chris 
noemen, is er niet bij. Voor mijn spelers ben 
ik trainer of meneer Te Winkel. Samen na 
afloop van een training of een wedstrijd een 
biertje drinken, is een goede zaak, maar dat 
niet eerder dan dat er op het veld keihard is 
gewerkt.” Maar ondanks deze uitspraken, 
was Te Winkel tegelijkertijd ook een 
bijzonder gevoelsmens, die veel investeerde 
in de menselijke kant van de mensen 
waarmee hij werkte en die zich daarbij het 
lief en leed van een ieder aantrok.
Vanuit zijn tijd bij Grol herinneren velen 
zich nog goed zijn vrouw Truus, die 
regelmatig een pijp rookte en zijn beide 
dochters: Mareille en Bernke, destijds een 
tweetal bijzonder talentvolle volleybalsters 
bij het Doetinchemse Orion. Ook was 
Chris te Winkel in 1982 de uitvinder c.q. 
initiatiefnemer van eerst de jaarlijkse 
Snertloop en heden ten dage de jaarlijkse 

Nieuwjaarsloop aan het begin van een 
nieuw kalenderjaar. Wat verder als bijzonder 
opmerkelijk mag worden aangemerkt, 
is dat Te Winkel ervoor zorgde dat zijn 
selectiespelers na de trainingen en 
wedstrijden in eerste instantie geen water 
en al zeker geen bier kregen aangereikt, 
maar melk. En wanneer wij een clubblad 
uit die tijd moeten geloven, werd die melk 
geleverd door ene Bella, een 5 jaar oude, 
in Rietmolen geboren koe, behorende tot 
het Fries-Hollandse ras. In de periode van 
hoofdtrainer Chris te Winkel zag ook de 
eerste officiële technische commissie binnen 
de s.v. Grol het levenslicht. Deze commissie 
werd gevormd door: Chris te Winkel 
(hoofdtrainer), Jan Blanckenborg (trainer 
tweede selectie), Ben Bomers (jeugdtrainer), 
Jan Froeling (trainer damesvoetbal), Frans 
Koenders (hoofdbestuur), Anton ten Hoopen 
(wedstrijdsecretaris) en Max de Vries 
(jeugdbestuur).   
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ERIC DETIGER (1986 - 1988) 

De op het moment van binnenkomst 
44-jarige Eric Detiger is op 4 juni 1942 
geboren in Batavia en is vervolgens op 
3-jarige leeftijd met zijn ouders naar 
Alblasserdam in Nederland verhuisd. Op 
latere leeftijd verkaste hij in verband met 
zijn benoeming tot chef personeelszaken 
van destijds de gemeente Bergh naar 
’s-Heerenberg.

Na zijn actieve voetballoopbaan is hij via de 
jeugd van Alblasserdam in het trainersvak 
verzeild geraakt. Alvorens hij bij Grol aan de 
slag ging, was Detiger vier jaar achtereen 
hoofdtrainer van Ulftse Boys.

Bij Grol was Detiger de eerste hoofdtrainer 
die naast de twee wekelijkse trainingen op 
de dinsdag- en donderdagavond ook op de 
zaterdag naar Groenlo afreisde om een extra 
training te verzorgen voor hen, die wegens 
werk, studie of anderszins door de week niet 
of weinig konden trainen. Overigens was 
één van de eerste reacties van oefenmeester 
Detiger: ‘Wanneer een club mij contracteert, 
krijgen ze mijn echtgenote Rina er gratis 
bij!’ En dit laatste klopte inderdaad, want 

er ging praktisch geen wedstrijd van Grol 1 
voorbij, waarbij de luidruchtige, fanatieke 
aanmoedigingen en aanwijzingen van Rina 
Detiger in en buiten het veld niet waren te 
horen.

Circa 26 jaar later vindt er een telefonisch 
gesprek plaats met de nog altijd in 
’s-Heerenberg woonachtige Eric Detiger en 
komen er gelijk tal van Grolherinneringen 
naar boven. Zo laat de op dat moment 
72-jarige oefenmeester, vader van zoon 
Leon en dochter Erica, weten dat hij Grol 
heeft leren kennen als een dynamische, 
goed geleide club met een schitterende 
accommodatie. “In het eerste jaar was 
het voor mij aftasten en helaas verliep het 
tweede jaar niet zoals gepland. Tot aan het 
veelbesproken Sinterklaasfeest, met in de 
hoofdrollen Erik Baten, Han Hilderink en 
Max de Vries, ging het prima. Daarna kwam 
de klad erin en werd uitgerekend M.v.R., 
nota bene de club uit mijn woonplaats, 
kampioen. Dat het Sinterklaasfeest Erik 
Baten de kop ging kosten en ook het 
vertrek inluidde van elftalbegeleider Ton ten 
Brincke, betreur ik zoveel jaren later nog 
steeds.” Inderdaad, wanneer Grol 1 ooit een 
kampioenschap heeft laten liggen naar de 

tweede klasse van de KNVB (en dat zou dan 
voor het eerst in de geschiedenis van de 
Groenlose voetbalclub zijn geweest!), dan 
was dat wel in het seizoen 1987-1988 onder 
Eric Detiger.

Na de s.v. Grol heeft Detiger nog 
verschillende clubs getraind, zoals 
Gendringen, Silvolde, DVV Duiven, SC 
Doesburg, VVL Lengel en SVVG Megchelen.
“Ik ben tegenwoordig nog steeds 
keeperstrainer bij SVVG in Megchelen. 
Twee keer in de week ben ik daar bezig met 
pupillen-, junioren- en seniorenkeepers. 
Heerlijk om te doen. Op 65-jarige leeftijd 
kreeg ik tijdens de wintersport een TIA, 
maar dankzij mijn fitheid en dientengevolge 
goede lichamelijke conditie ben ik daar 
goed doorheen gekomen. Wanneer ik 
aan Grol denk, denk ik met name aan een 
aantal overleden personen, die ik goed 
heb gekend, zoals Tonnie Vaarwerk en zijn 
beide zoontjes, Leo Reijrink, die mij nog om 
advies heeft gevraagd alvorens hij naar De 
Graafschap overstapte en Ferry Froeling, 
een goede vent en een echte clubman, die 
allemaal veel te vroeg zijn overleden.”

GEORGE PEETERS (1988 - 1991) 

Detiger, staand tweede van rechts.
Volgde Eric Detiger destijds bij Silvolde 
George Peeters op, het was dezelfde 
Peeters die bij Grol Detiger opvolgde als 
hoofdtrainer. Zelden heeft men bij de Grol 
iemand meegemaakt, die zo blij was met 
zijn benoeming tot hoofdtrainer van de club 
als de toen nog in Groenlo woonachtige 
George Peeters. Saillant detail daarbij is 
dat hij destijds zelf de telefoon pakte en 
Grolvoorzitter Theo Huijskes belde om 
in aanmerking te kunnen komen voor de 
vacante trainerspost bij de s.v. Grol. Iets 
wat in die periode niet zo vaak gebeurde 
in de voetballerij, dit omdat het merendeel 
van de trainers gevraagd wilde worden. En 
toen de Grolvoorzitter dezelfde Peeters na 
enkele gevoerde gesprekken belde, destijds 
op de basisschool waar hij als onderwijzer 
werkzaam was, met de mededeling dat 
het Grolbestuur had besloten om hem met 
ingang van het seizoen 1988-1989 aan te 
stellen als hoofdtrainer van Grol, ging de 
echtgenoot van Ria Kemkens en dus de 
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zwager van Jan Kemkens, alsmede de vader 
van dochter Kim en de bij Grol destijds 
voetballende zonen Mike en Pieter, helemaal 
uit zijn dak. George Peeters, geboren op 
9 april 1946 in Doetinchem en daar actief 
voetballer bij eerst Viod Doetinchem en 
later, dat vanwege zijn verkering met Ria 
Kemkens, bij RKZVC Zieuwent, had reeds 
diverse clubs van oefenstof voorzien alvorens 
hij zijn intrede deed bij de s.v. Grol. Zo was 
hij na jeugdtrainer te zijn geweest onder 
anderen hoofdtrainer bij GFC Goor, Vios 
Beltrum, Pax Hengelo Gld. en Silvolde.
Bij Grol was George Peeters één van de 
eerste trainers, die in de voorbereiding op 
de nieuwe competitie een groep looptrainers 
om zich heen verzamelde, bestaande uit 
Gerry van Dongeren, Marus Flikweert, Henk 
Rietberg en Richard Koster. George Peeters 
heeft tijdens zijn 3-jarig dienstverband geen 
grote triomfen bij Grol kunnen vieren. Wel 
vormde hij samen met elftalbegeleider 
Richard Koster, verzorger/fysiotherapeut Jos 
Wolters en assistent-scheidsrechter Marus 
Flikweert een bijzonder hecht team.
Een dieptepunt was de degradatie in 
zijn tweede jaar, toen Grol 1 in de laatste 
competitiewedstrijd op de derde plaats van 
onderen eindigde, een plek die in dat jaar 
voor de eerste maal rechtstreekse degradatie 
inhield (in dit geval naar de vierde klasse 
KNVB). Toch heeft Peeters altijd met plezier 
teruggekeken op zijn periode bij Grol, 
waarbij hij te pas en te onpas iedereen 
die het horen wilde, liet weten dat hij de 
basis heeft gelegd voor zijn opvolger (Peter 
Schulte), die twee kampioenschappen op 
rij met Grol 1 bewerkstelligde. Na Grol heeft 
George Peeters nog diverse clubs getraind, 
waaronder Erix Lievelde, AD ’69 Aalten, 
Lochuizen en Klein Dochteren.



197

PETER SCHULTE (1991 - 1993)  

Eind vorige eeuw en begin deze eeuw 
was het opvallend dat er opmerkelijk veel 
trainers vanuit het Haaksbergse naar Groenlo 
werden gehaald. In een betrekkelijk korte 
periode zijn er maar liefst zes hoofdtrainers 
uit Haaksbergen door het Grolbestuur 
gecontracteerd. Of het te maken had met 
het gegeven dat in die periode de aan het 
roer staande Grolvoorzitter Theo Huijskes bij 
de gemeente Haaksbergen werkte?
Hoe het ook zij, het betrof hier de 
Haaksbergenaren Peter Schulte, Erik 
Stokkers, Erik Koppelman, Henk Veldhuis, 
René Keemers en Gerard Bos. En dan 
hebben we het alleen over hoofdtrainers. 
Want ook als jeugdtrainer heeft Grol 
een vijftal seizoenen een inwoner uit 
Haaksbergen onder contract gehad, te 
weten Harrie Seesink in het seizoen ’92-’93 
tot en met ’94-’95 en Erik Koppelman in het 
seizoen ’95-’96 tot en met ’96-‘97.
Wanneer er hoe dan ook een top 5 en 
mogelijk zelfs een top 3 van hoofdtrainers 
bij de s.v. zou worden samengesteld, dan 
gaat Peter Schulte daar ongetwijfeld deel 
van uitmaken. Hij is het immers geweest, die 
als trainer/coach de hoofdmacht van Grol 
twee opeenvolgende kampioenschappen 
bezorgde met als de bekende kers op 
de voetbaltaart het kampioenschap in 
het jubileumjaar 1993 (75 jaar s.v. Grol), 
waardoor Grol 1 voor de eerste maal in haar 
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periode bij Grol nog als trainer/coach heeft 
gefunctioneerd bij diverse clubs, waaronder 
Dierense Boys, Pax Hengelo Gld., Zelos 
Zelhem en DVV Duiven.

ERIK STOKKERS (1995 - 1996) 

Een trainer/coach uit de Haaksbergse 
stal, beter gezegd HSC ’21, was ook 
Erik Stokkers, geboren 15 mei 1958. Als 
voetballer een technische en controlerende 
middenvelder en dat vele jaren achtereen 
in het amateurvoetbal. Als 15-jarige maakte 
Stokkers in geboorteplaats Boekelo zijn 
debuut in Unisson 1 om vervolgens vier jaar 
in Eilermark 1, vijf jaar in Rohda Raalte 1 en 
drie jaar in HSC 21 1 te spelen.
Met het diploma Oefenmeester 1 in de 
binnenzak meende het Grolbestuur als 
opvolger van Henk Pieneman een toptrainer 
in huis te hebben gehaald. Niets ten 
nadele van de voetbalvakman en ook de 
mens Erik Stokkers, maar al vrij snel bleek 
dat er totaal geen klik was tussen de op 
dat moment dienstdoende spelersgroep 
en deze Haaksbergse oefenmeester. En 
wanneer er geen klik is, vallen spelers over 
alle voorbijkomende zaken, waaronder 
de kleinste details. Zo had men een 
broertje dood aan de ellenlange voor- en 
nabesprekingen met daarbij de vele, 
in de ogen van de spelers veel te ver 
doorgevoerde theoretische aspecten.
Erik Stokkers zelf over zijn periode bij Grol: 
“De omstandigheden waren prima, maar 
er waren geen prestaties. Zelf hanteer ik 
het uitgangspunt om samen met de gehele 
groep iets op te bouwen, maar dat lukte 
mij bij Grol niet. Aan het ontslag heb ik een 
bijzonder nare smaak overgehouden en dat 
met name aan de voorgeschiedenis, hoe 
het allemaal is gegaan. Drie weken ervoor 
had ik met het bestuur nog een principe-
afspraak gemaakt om een jaar door te gaan, 
maar drie weken later kon die afspraak de 
prullenmand in. Wel moet ik zeggen dat 
het financiële gedeelte door de club Grol 
bijzonder goed is afgehandeld, maar dat 
neemt niet weg dat je niet gelukkig wordt 
wanneer je iets dergelijks overkomt. Maar 
zoals ieder nadeel zijn voordeel heeft, is het 

ook weer leerzaam voor mij geweest.”
Het trainerschap van Stokkers bij Grol heeft 
circa acht maanden geduurd. Na zijn vertrek 
heeft het duo Erik Koppelman (eveneens 
afkomstig uit Haaksbergen en voetbalmaatje 
van Erik Stokkers) en Hans Emaus het 
seizoen afgemaakt.
Dat Stokkers als hoofdtrainer zijn mannetje 
staat, heeft hij na zijn periode bij Grol 
bewezen bij onder andere Koninklijke UD 
Deventer, Dos ’19 Denekamp en FC Twente 
B1 met in die selectie bekende spelers 
als Collins John, Wout Brama en Karim El 
Ahmahdi.

HENK VELDHUIS (1996 - 1999) 

Na Erik Stokkers andermaal een trainer 
uit Haaksbergen en andermaal afkomstig 
uit het voetbalnest HSC ’21, sedert jaar 
en dag gehuisvest op het sportpark Groot 
Scholtenhagen.
De familie Veldhuis stond en staat in 
Haaksbergen nog altijd bekend als een echte 
voetbalfamilie. Evenals zijn Haaksbergse 
voorgangers bij de s.v. Grol (Peter Schulte 
en Erik Stokkers) wist ook Henk Veldhuis, 
geboren op 5 maart 1962, zich op te werken 
tot een vaste basisspeler van de hoofdmacht 
van het grote amateurvoetbalbolwerk HSC 
’21. Een voetballer die het moest hebben 
van hard werken en derhalve mede wegens 
zijn tomeloze inzet het hoogste platform bij 
zijn club wist te bereiken. Dezelfde inzet en 
het daarmee gepaard gaande enthousiasme 
wist hij aan de dag te leggen gedurende de 
periode dat hij hoofdtrainer was bij Grol. 
Toch kwam het zover dat hij zijn derde 
seizoen in Groenlo niet mocht afmaken. 
Tussentijds werd hij door het Grolbestuur op 
non-actief gezet. Na alle inmiddels voorbije 
jaren kan de persoon in kwestie er hartelijk 
om lachen. “De angst voor eventuele 
degradatie en het morren van gevestigde 
spelers, die voor hun plaats moesten vrezen 
en knokken, leidde uiteindelijk tot het 
ontslag. Ondanks dat het ver achter ons ligt, 
blijft het een onplezierige herinnering. In dit 
soort zaken blijkt de invloed van bepaalde 
personen, waarbij hun eigen ego voorop 
staat, doorslaggevend te zijn. Maar waar 

bestaan promoveerde naar de tweede klasse 
van de KNVB. Wanneer s.v. Grol in 2018 100 
jaar bestaat, is het precies 25 jaar geleden 
dat dit hoogtepunt werd bereikt.
Peter Schulte, geboren op 29 juli 1958 en 
zoon van HSC ’21-clubman Henk Schulte, 
heeft bij de trots van Haaksbergen: HSC 
’21 als speler veel furore gemaakt. Mister 
HSC ‘21, zoals hij in de Haaksbergse 
voetbalsamenleving werd genoemd, speelde 
reeds op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht. 
In de jaren tot zijn 25e levensjaar wist hij 
met de op Scholtenhagen in Haaksbergen 
gehuisveste club voor de eerste maal het op 
dat moment hoogste amateurvoetbalniveau 
te bereiken: de hoofdklasse.      
Na een succesvol uitstapje naar Heracles 
Almelo, dat gepaard ging met promotie naar 
de eredivisie in het betaalde voetbal, keerde 
de robuuste verdediger op zijn oude en 
vertrouwde nest bij HSC ’21 terug.  
Begonnen als jeugdtrainer en vervolgens 
jeugdcoördinator bij de Haaksbergse club 
en na vervolgens twee jaar als trainer 
bij Vorwärts Gronau in Duitsland te 
hebben gewerkt, ging de op dat moment 
33-jarige Schulte aan de slag bij Grol. Na 
zijn successen in Groenlo voorzag hij nog 
diverse andere voetbalclubs van oefenstof, 
waaronder Excelsior ’31 Rijssen, Den Ham, 
Quick ’20 Oldenzaal, NEO Borne en Sparta 
Enschede. Sedert zijn vertrek is Peter Schulte 
de Groenlose voetbalclub altijd blijven 
volgen. Dit mag mede worden afgeleid 
aan zijn niet uit te wissen reactie: “Ik heb 
twee fantastische jaren in Groenlo gehad. 
Grol is een enerverende en tegelijkertijd 
voorbeeldige vereniging. Een vereniging 
die er te allen tijde staat, ook in slechte 
en trieste tijden. Dat laatste heb ik zelf 
van dichtbij meegemaakt toen speler Leo 
Reijrink als gevolg van een verkeersongeval 
kwam te overlijden. Dat er sprake is van 
een intense verbondenheid binnen de 
voetbalclub Grol, kwam toen ook duidelijk 
naar voren en dat onder alle geledingen, 
onder alle leden. Mede daarom heb ik altijd 
volop genoten van de grote betrokkenheid 
van de Grolleden. Het is een extreem 
hechte club, hetgeen alleen al is af te leiden 
uit allerlei statistieken en overzichten, die 
nauwgezet worden bijgehouden.”

HENK PIENEMAN (1993 - 1995) 

Na de twee succesjaren van Peter Schulte 
had nieuwkomer Henk Pieneman als 
trainer/coach een zware, in de volksmond 
ondankbare taak om Grol 1 tijdens het 
debuutjaar in de tweede klasse van de KNVB 
aan een goede klassering te helpen.
Pieneman, geboren op 5 april 1955 in 
Amsterdam, was voorheen een begenadigd 
voetballer. Hij speelde achtereenvolgens 
voor OVVO Amsterdam (hoofdklasse 
amateurs), FC Amsterdam, Telstar (1 jaar), 
De Graafschap (10 jaar) en VFL Rhede 
Duitsland (3 jaar). Bij de Doetinchemse BVO 
behoorde Pieneman in de periode 1977 tot 
1987 tot het keurkorps van de Superboeren. 
Bij de betaalde voetbaltrots van de Gelderse 
Achterhoek speelde hij onder de trainers 
Henk Ellens, Pim van de Meent, Sandor 
Popovics en Henk van Brussel. Aan Grol 
bewaart Henk Pieneman, en dat ondanks 
twee zware seizoenen, alleen maar goede 
herinneringen. Zo goed, dat hij zelfs in de 
afgelopen jaren nog enkele malen heeft 
getwijfeld om opnieuw een poging te doen 
naar het trainerschap bij Grol. “Zeker wat 
organisatie en accommodatie betreft, heeft 
Grol het allemaal uitstekend voor elkaar. 
Bij diverse andere clubs, waar ik als trainer 
heb gewerkt, heb ik vaak Grol als voorbeeld 
gesteld, anders gezegd: verteld en uitgelegd 
hoe ze het daar voor elkaar hebben”, aldus 
de Doetinchemse postbode, die na zijn 
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in de voetballerij is dat niet het geval? Daar 
staat tegenover dat de positieve gevoelens 
jegens de s.v. Grol blijven overheersen. 
Want wanneer er één club is, waarbinnen 
sprake is van een warme band, dan is het 
wel de s.v. Grol. Een club waarbinnen 
de behulpzaamheid op alle terreinen 
ongelooflijk groot is, die daarnaast beschikt 
over een prachtige accommodatie, waaraan 
menige tot de verbeelding sprekende 
voetbalclub een puntje kan zuigen. 
Daarnaast herbergt de club een prima 
organisatie, waar men als vereniging trots 
op mag zijn, een typische ‘Vestingstad trots‘ 
noem ik dat”, aldus Henk Veldhuis.

RENÉ KEEMERS (1999 - 2002) 

De bij Grol succesvolle trainer René 
Keemers, geboren 7 maart 1967 en bij 
binnenkomst derhalve 32 jaar, was de 
vierde oefenmeester uit het Haaksbergse 
en tevens de vierde telg afkomstig van het 
voetbalbedrijf HSC ’21.
Als speler bij HSC ’21, FC Twente, Heracles 
en Rietmolen was Keemers iemand die 
niet alleen als voetballer, maar ook als 
doelverdediger goed uit de voeten kon. 
Als voetballer en dat op de positie van spits 
maakte hij het ene na het andere doelpunt 
en als doelverdediger bouwde hij faam op 
wegens zijn goede en verre uittrappen. 
In theorie dus iemand die in iedere 
profielschets voor een trainer past.
Bij Grol diende Keemers slechts drie jaar. 
Waarom gebruikmaking van het woordje 

slechts? Omdat hij een trainer was die 
erg goed bij de vereniging s.v. Grol paste 
en bovenal goed lag bij zowel de spelers- 
als de begeleidingsgroep. Een spontane 
voetbalman, die als Tukker uitstekend wist 
om te gaan met de cultuur en de mentaliteit 
van een Achterhoeker. Maar mede wegens 
zijn dagelijkse werk, zag hij na drie jaar 
s.v. Grol af van verdere contractverlenging, 
maar zette de voetbalsport zeker niet op 
een laag pitje. Zo acteerde hij in het seizoen 
2002-2003 als spits in Rietmolen 2 en schoot 
er, dat overigens naar eigen zeggen, in één 
seizoen 75 in.

Zijn drie jaar bij Grol kunnen bestempeld 
worden als een prestatief goede periode. In 
het eerste seizoen (1999-200) werd hij direct 
kampioen met Grol 1 in de vierde klasse 
van de KNVB. Het kampioenschap werd in 
eigen huis bewerkstelligd dankzij een 5-1 
overwinning op SDOUC 1 uit Ulft. In zijn 
tweede seizoen wist hij er met Grol 1 een 
beslissingswedstrijd om het kampioenschap 
uit te slepen. Deze wedstrijd tegen WVC 
uit Winterswijk, gespeeld bij Longa ’30 in 
Lichtenvoorde, werd met 3-0 verloren. In 
zijn derde seizoen legde Grol 1 beslag op 
de derde plaats op de ranglijst, hetgeen het 
spelen van nacompetitie tot gevolg had. 
Dit voetbaltoetje werd echter een deceptie. 
Want de laatste wedstrijd, tevens de laatste 
wedstrijd van René als trainer van Grol, werd 
thuis met 1-7 verloren van FC Lienden, terwijl 
men de uitwedstrijd tegen hetzelfde Lienden 
nota bene nog met 0-1 had gewonnen.
Wanneer René Keemers gevraagd wordt 
welke herinneringen hij bewaart aan 
Grol, volgt er een soort herhaling van 
zijn Haaksbergse voorgangers als trainer 
in Groenlo. “Een echte voetbalclub, 
waar het fijn vertoeven en werken is. De 
samenwerking binnen de club is perfect. Je 
hebt er te maken met praktisch alleen maar 
mensen met een groot Grolhart. Eigenlijk 
heel uniek. Daarnaast heeft Grol een 
accommodatie die er mag zijn in deze regio. 
Een fantastisch mooi sportcomplex.”

GERARD BOS (2002 - 2006) 

In een interview met het clubblad van de s.v. 
Grol deed hij zelf ooit de uitspraak:
“Als trainer ga ik soms misschien wel over 
de schreef. Voor 90% weet ik wat ik zeg. 
Voor 10% ben ik misschien gek. Maar weet 
je wat belangrijk is? De jongens, in dit geval 
mijn spelers, weten precies wat ik bedoel en 
daar gaat het mij allemaal om.”
Het gaat hier om Gerard Bos, geboren op 
1 maart 1956, tevens de vijfde Haaksbergse 
oefenmeester die met ingang van het 
seizoen 2002-2003 bij Grol als hoofdtrainer 
werd aangesteld. Deze keer niet iemand 
uit het HSC ’21-nest, maar iemand die als 
voetballer actief was bij de vv Haaksbergen 
en dat vanaf het moment dat hij vanuit het 
noorden van dit land in Haaksbergen kwam 
wonen. Dit laatste omdat hij was aangesteld 
als onderwijsambtenaar bij de gemeente 
Haaksbergen.
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Een voetbaltrainer over wie door de jaren 
heen veel is gezegd en ook geschreven. 
Niet alleen bij de trainingen, maar ook 
tijdens de wedstrijden altijd verbaal en dat 
zeer nadrukkelijk aanwezig en dat op een 
manier, die ‘Bossie’ in de regionale media de 
bijnaam ‘Vaatje buskruit’ opleverde.
Omdat Gerard Bos het voorbeeld van een 
trainer was, die niet alleen aandacht had 
voor de eerste selectie, maar voor werkelijk 
alles en iedereen binnen de vereniging, was 
hij een populaire trainer bij de s.v. Grol. 
Iemand die als trainer erg geliefd was en dat 
niet alleen bij de spelers, maar ook bij de 
begeleiders, de supporters, de vrijwilligers, 
de leden en anderen. Als mens altijd zeer 
attent en vriendelijk in alle vormen van 
omgang.  

Wat Gerard Bos zelf bij de vereniging het 
meest is opgevallen, is de gigantische 
grote vorm van saamhorigheid en de grote 
betrokkenheid van een ieder. Hij voelde zich 
bij Grol altijd een echte verenigingsman en om 
als trainer te werken als een vis in het water.

Met Grolvoorzitter Theo Huijskes had 
Bos een bijzondere band of noem het 
werkverhouding. Dit omdat zij overdag 
collega’s van elkaar waren op het 
gemeentehuis in Haaksbergen en in de 
vrije tijd dus de verhouding voorzitter-
hoofdtrainer speelde. Maar het moet 
gezegd en dus hier opgeschreven worden, 
het werden vier fantastische jaren die 
gekenmerkt werden door een perfecte 
samenwerking, waarbij er tegelijkertijd veel 

begrip, respect en waardering was voor 
elkaar als functionaris binnen de club, maar 
zeker ook als mens. 

In zijn 4-jarige periode als trainer bij 
Grol heeft Bos sportief gezien uitstekend 
gepresteerd. In het eerste seizoen (2002-
2003) een tweede plek op de ranglijst van 
de derde klasse, in het seizoen 2003-2004 
een derde plek en in het seizoen 2004-
2005 een gedeelde eerste plaats samen 
met Varsseveld. De beslissingswedstrijd 
op neutraal terrein, op het sportpark De 
Greune Weide van RKZVC in Zieuwent, 
werd helaas met 2-0 verloren. Maar in 
zijn vierde en laatste seizoen was het 
bingo. Het kampioenschap werd behaald 
op zondag 14 mei 2006 en dat in de 
laatste competitiewedstrijd, nota bene 
op eigen veld tegen aartsrivaal Longa ’30 
uit Lichtenvoorde, de club die Gerard Bos 
voordat hij naar Grol verkaste vier jaar lang 
had getraind. Op een bomvol sportpark 
Den Elshof en dat gepaard gaande met een 
geweldige ambiance werd het 3-2 voor Grol 
tegen Longa ’30, dat toen getraind werd 
door trainer ad interim Frans Zelle. Een 
kampioenschap dat tot gevolg had dat Grol 
1 voor de tweede maal in de Grolhistorie 
promoveerde naar de tweede klasse van 
de KNVB en daarmee tegelijkertijd op een 
hoger niveau mocht acteren dan Longa ’30.
Ondanks dat Grol, en dat niet alleen het 
bestuur maar ook de spelersgroep wel met 
hem door wilde gaan in een vijfde seizoen, 
besloot Bos zelf om te vertrekken en dat 
naar de voetbalvereniging NEO in Borne.

ANDRÉ SIMMELINK (2006 - 2007) het wel prettig dat we wat dichter bij huis 
gaan spelen: 4x naar Enschede, 2x naar 
Hengelo Ov. en nog bezoeken aan Markelo, 
Nijverdal, Heino, Denekamp en Almelo. Ik 
hoop dat er ook in het nieuwe seizoen weer 
veel toeschouwers uit Groenlo mee zullen 
gaan naar de uitwedstrijden. We zullen hun 
steun in dit eerste jaar in deze zware klasse 
hard nodig hebben. Maar de achterban van 
Grol kennende, twijfel ik daar geen moment 
aan. Onze doelstelling is om de komende 
jaren een stabiele tweedeklasser te worden 
en als de tijd er rijp voor is, de stap naar 
de eerste klasse te gaan zetten. Een goede 
opleiding van onze eigen jeugdspelers moet 
een basis gaan vormen voor de aanwas 
van spelers ten behoeve van het eerste 
elftal. De sportvereniging Grol heeft in het  
afgelopen jaar belangrijke stappen gezet om 
de jeugdopleiding verder uit te breiden en te 
verbeteren. De spelersgroep is grotendeels 
in tact gebleven. Drie spelers zijn vertrokken 
naar andere clubs of zijn lager gaan 
spelen. Hier tegenover staat de komst van 
twee nieuwelingen: Jorrit Splitthoff (vv 
Doetinchem) en Erwin van de Wolfshaar 
(KSV). Ook zullen één of meerdere spelers 
de overstap van de A-jeugd naar de eerste 
selectie gaan maken. Het tweede elftal 
herbergt ook spelers, die op den duur 
de overstap naar het eerste team zouden 
kunnen maken. Al  met al een selectie met 
een goede mix van routine, jeugd, ras- en 
werkpaarden.”

Ondanks dat Andé Simmelink bij de s.v. Grol 
in herinnering blijft als een oefenmeester 
met misschien wel de beste en tot in 
de kleinste details verzorgde trainingen, 
doorspekt met oefenstof die iedere speler 
aansprak, vertrok de Doetinchemse trainer/
coach voortijdig bij de club. Een en ander 
met name op voorspraak van de spelers- 
en begeleidingsgroep. De belangrijkste 
reden? Buiten het veld en dat vooral in 
de omgang met de groep speelde hij een 
afstandelijke rol. Hij stond niet tussen zijn 
spelers, waardoor er op geen enkele wijze 
een klik was tussen de groep en de trainer. 
Een spijtig eind van een voetbalvakman, die 
helaas niet paste binnen de sfeer en bij de 
cultuur van de Groenlose voetbalvereniging.    

De opvolger van Gerard Bos werd André 
Simmelink uit Doetinchem. De in Aalten 
geboren Simmelink was docent sport aan 
het Graafschap College in Doetinchem, in 
het bezit van het trainersdiploma TC1 en 
tevens als docent verbonden aan de KNVB. 

Eén dag na zijn eerste training bij Grol, 
en dat op maandag 31 juli 2006, liet 
Doetinchemmer Simmelink het Grolbestuur 
voor een publicatie het volgende weten.
“Toen Grol op de laatste speeldag van de 
afgelopen competitie tegen aartsrivaal 
Longa ’30 kampioen werd en promoveerde, 
beleefde ik dat succes op het veld van 
Pax, waar ik met het team van Ulftse Boys 
het klassebehoud veilig wist te stellen. En 
toen ook daar het mooie bericht over Grol 
werd verspreid, kon mijn dag niet meer 
stuk. Nu zijn wij met Grol ingedeeld in 
de tweede klasse J, oftewel de Twentse 
klasse. Even hadden we nog gehoopt op 
de Gelderse tweede klasse met derby’s 
tegen WVC (finale om promotie verloren), 
SDOUC (gepromoveerd naar eerste 
klasse) en Varsseveld, maar dat ging dus 
om verschillende redenen niet door. Dit 
betekent dat we ons nu moeten gaan richten 
op het Twentse, beter gezegd Overijsselse 
voetbal. De ploegen zijn bij ons wat minder 
bekend, maar ook daar zal  wel elf tegen 
elf gespeeld worden. Voor de supporters is 
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HENRY GOLSTEIN (2007 - 2011)

Een in de voetballerij veel gebezigd 
kernwoord is voetbalgogme. En wanneer 
er een voetbalman is die niet alleen 
als voetballer, maar ook als trainer de 
eigenschap voetbalgogme in zijn bagage 
meedraagt, dan is het wel Henry Golstein.
Na het bewogen en tevens onrustige 
voetbaljaar 2006-2007, stapte deze door de 
wol geverfde oftewel gepokt en gemazelde 
oefenmeester de poorten van het sportpark 
Den Elshof in Groenlo binnen met de kreten: 
‘Rust, herkenbaarheid en stabiliteit zijn de 
basis voor een goed seizoen!’

Bij zijn binnenkomst bij Grol liet hij de 
communicatiemensen van Grol het volgende 
weten: “Na diverse jaren in de top van het 
amateurvoetbal te hebben gewerkt (bij 
de hoofdklassers  Colmschate, RKHVV en 
Excelsior ‘31), maar ook bij eersteklasser 
OBW, alsmede in de vierde en derde klasse 

bij Sportclub Lochem en SDOUC, nu dan in 
de tweede klasse bij de sportvereniging Grol 
aan de slag. Wanneer je het sportpark Den 
Elshof in Groenlo opkomt, valt één ding je 
direct op: de uitstraling van een prachtige 
sportaccommodatie. Alles ligt er verzorgd, 
zeg maar gewoon tiptop bij. Dit kan alleen 
doordat er een fantastische prestatie is en 
wordt geleverd door al die vrijwilligers. Daar 
kan de s.v. Grol in mijn ogen erg trots op 
zijn. Deze prestatie is een kwestie van goed 
teamwork, hard werken en de wil om er met 
z’n allen iets moois neer te willen zetten. 
Een vergelijkbare topprestatie zullen wij 
het komende seizoen ook met onze eerste 
selectie proberen neer te zetten. 

Dit jaar is de s.v. Grol ingedeeld in de 
tweede klasse I van de KNVB. Naast de 
ploegen uit de regio Nijmegen, spelen we 
enkele prachtige wedstrijden tegen clubs 

uit de Achterhoek en de Liemers, te weten: 
Varsseveld, SDOUC, Pax en OBW. Het is 
mooi voor het voetbal in de regio dat dit 
soort wedstrijden niet alleen in de daarvoor 
bekende en inmiddels erg populaire derde 
klasse C worden gespeeld, maar nu gelukkig 
ook op een hoger niveau. Persoonlijk is 
het een weerzien met oude bekenden. 
Daar ik woonachtig ben in Hengelo Gld. 
en bovendien oud-speler ben van Pax, is 
deze wedstrijd voor mij een thuiswedstrijd. 
Daarnaast zijn SDOUC en OBW, zoals 
hiervoor aangegeven, ook nog eens clubs 
waar ik als trainer werkzaam ben geweest. 

De selectie van Grol kent weinig mutaties 
en het zou mooi zijn als we de ontwikkeling 
van met name de jongere spelers dit jaar 
door zouden kunnen trekken. Zelf ben 
ik een voorstander van goed verzorgd 
voetbal en een speelstijl, die aantrekkelijk 
en herkenbaar is voor het publiek. Zeker 
in thuiswedstrijden in het bijzijn en met de 
steun van de vele Grolsupporters moet dat 
de belangrijkste insteek zijn.”

Henry Golstein bereikte in zijn 4-jarige bij 
Grol een 8e, 2e, 7e en 9e plaats in de tweede 
klasse en dat in respectievelijk seizoen 2007-
2008, 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011.  

PETER BOKMA (2011 - 2012) 

De Twentse oefenmeester Peter Bokma 
stelde zich in de presentatiegids bij de start 
van het seizoen 2011-2012 als volgt voor:
“Bij al mijn bezoekjes aan Groenlo en zeker 
na mijn eerste werkweken bij de s.v. Grol, 
heeft de club mij positief verrast. Het is 
een voetbalvereniging die uitblinkt wegens 
de aanwezige betrokkenheid en warmte. 
Ik zag en ondervond het direct aan alles 
en iedereen. Bij s.v. Grol is alles goed voor 
elkaar dan wel super geregeld!”
Ondanks deze positieve verbale aftrap, is 
de in Enschede geboren Bokma slechts één 
seizoen hoofdtrainer geweest in Groenlo. 
De bij de Enschede club De Tubanters als 
voetballer begonnen Peter Bokma, tijdens 
zijn periode bij Grol in het dagelijks leven 
als accountmanager werkzaam in het 
Duitse Ahaus, kreeg namelijk een bijzonder 
aantrekkelijk financieel aanbod van de vv 
Glanerbrug om daar met ingang van het 
seizoen 2012-2013 aan de slag te gaan. 
Het betrof hier overigens de voetbalclub 
Glanerbrug, die in het seizoen 2013-2014 bij 
Grol was ingedeeld in de eerste klasse van 
de KNVB en in het voorjaar van 2014 door 
de KNVB uit de competitie werd genomen 
wegens een faillissement.       
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JOS HEUTINCK (2012 - 2015)

Wanneer er ooit een trainer is geweest, die 
op het juiste moment bij het voetbalbedrijf 
met de naam s.v. Grol binnenstapte, dan is 
het wel Jos Heutinck. En die conclusie heeft 
niet alleen te maken met de op dat moment 
50-jarige leeftijd en de mede daardoor vele 
en belangrijke levenservaringen van de in 
Zieuwent geboren en getogen Heutinck, 
maar veel meer met zijn daarvoor opgedane 
lange leerschool als hoofdtrainer. De ooit als 
actief voetballer voor RKZVC 1 uitkomende 
Heutinck, in zijn periode bij Grol werknemer 
van de Rouwmaat Groep in Groenlo, 
kwam immers het sportpark Den Elshof in 
Groenlo oplopen met 16 jaar belangrijke 
trainerservaring in zijn voetbalbagage. 
Een zeer nuttige leerperiode, gepaard 
gaande met de nodige successen die hij had 
opgedaan bij RKZVC (4 jaar), Gendringen (4 
jaar), Pax (4 jaar) en Silvolde (4 jaar).

Aan het begin van zijn eerste seizoen 
werd er ten behoeve van de nieuwe 
presentatiegids van Grol een interview 
gemaakt met de echtgenoot van Hedwig 
Rensing (jawel de zus van Annelies) en de 
vader van de zonen Bas en Ties, alsmede 
dochter Pleun.

Op de vraag ‘Waarom s.v. Grol?’ antwoordde 
Jos Heutinck destijds: “Gaandeweg de 
diverse gesprekken met bestuurders, 
commissieleden en ook spelers, ontwikkelde 
zich een vertrouwensrelatie, die voor mij 
de doorslag heeft gegeven om bij Grol 
aan de slag te gaan. Vertrouwen met al de 
mensen, met wie je binnen een club als 
deze van doen hebt, is voor mij namelijk de 
belangrijkste basis voor succes. Dit heeft 
er voor mij en ik denk ook voor de club 
zelf toe geleid dat wij met elkaar in zee zijn 
gegaan en een contract voor twee jaar zijn 
overeengekomen. En daar ben ik bijzonder 
blij mee!”

Jos Heutinck ging bij Grol van start met 
een zeer jonge, maar wel talentvolle 
selectie. Een en ander kan een reden zijn 
geweest dat er van meet af een klik was 
tussen hem en de voltallige spelersgroep, 
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alsmede begeleidingsgroep. Maar het staat 
buiten kijf dat hij het zelf is, die daarvoor 
de belangrijkste bijdrage heeft geleverd. 
Daarmee kreeg in ieder geval een vooraf 
veelgestelde vraag reeds in een zeer vroeg 
stadium een duidelijk antwoord. Die vraag 
luidde: ‘Jos Heutinck past heel goed bij Grol, 
maar past de s.v. Grol wel zo goed bij Jos 
Heutinck?’

Immers met de legendarische promotie 
van Grol 1 naar de eerste klasse van de 
KNVB (voor de eerste maal in de historie 
van de s.v. Grol) in zijn eerste seizoen als 
trainer in Groenlo had Jos Heutinck geen 
duidelijker antwoord kunnen geven op die 
vraag. Vervolgens kwam daarover heen ook 
nog eens een verdienstelijke zevende plaats 
in de eindrangschikking van het seizoen 
2013-2014 in die eerste klasse. Het tweede 
seizoen (2014-2015) in de eerste klasse werd, 
ondanks de derby van het Oosten Grol - 
Longa ’30 met tweemaal over circa 4.000 
toeschouwers, een rampseizoen. Dit laatste 
wegens een record aantal blessures van ook 
nog eens belangrijke, spelbepalende spelers. 
De nacompetitie om degradatie werd nog 
wel bereikt, maar niet voorkomen kon 
worden dat het voetbaljaar moest worden 
afgesloten met degradatie naar de tweede 
klasse. 

Reeds in december 2014 had het bestuur 
van de s.v. Grol noodgedwongen naar buiten 
moeten brengen dat Heutinck aan het eind 
van het seizoen 2014-2015 de club zou gaan 
verlaten. Ondanks dat zowel bestuur als 
trainer het samenwerkingsverband graag 
had voortgezet, is het de KNVB die een 
stokje stak voor verdere contractverlenging, 
omdat de Groltrainer niet beschikte over het 
diploma TC1. Na tweemaal over dispensatie 
was er nu geen plaats meer voor respijt. 
Maar desondanks is Jos Heutinck altijd een 
graag geziene gast op het sportpark Den 
Elshof in Groenlo gebleven! 
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JEROEN BURGHOUT (2015 - 2017)

Met ingang van het seizoen 2015-2016 wordt 
Jeroen Burghout, geboren op 20 oktober 1984 
en woonachtig in Apeldoorn, aangesteld als 
hoofdtrainer van de s.v. Grol. 
Het betreft hier de trainer, op het moment 
van de aanstelling bij Grol 30 jaar oud, die 
met WSV Apeldoorn aan het eind van het 
voetbaljaar 2014-2015 Grol in de nacompetitie 
na twee overwinningen terugzette naar de 
tweede klasse om zelf met de Apeldoornse 
club te promoveren naar de eerste klasse van 
de KNVB.

Met de komst van Burghout naar Grol 
gold in alle opzichten een oud, maar 
bekend gezegde: ‘Nieuwe heren, nieuwe 
wetten!’ Jeroen Burghout, in het bezit 
van het trainersdiploma UEFA A/Trainer-

Coach I KNVB, laat dat op alle mogelijke 
manieren zien en horen. De gedreven en 
enthousiaste Burghout, bij de Apeldoornse 
voetbalvereniging WSV groot geworden 
oefenmeester, is iedere dag van de week 
met voetbal bezig. Maar het zit hem in 
Groenlo niet mee. Mede wegens het vertrek 
van belangrijke basisspelers naar andere 
verenigingen in de regio en daarnaast ook 
nog eens het moeten accepteren van tal van 
erg langdurige blessures, zorgen voor een 
forse deuk in het prestatieniveau van de 
eerste selectie van Grol. Het gevolg is een 
tweede degradatie op rij met als gevolg het 
noodgedwongen moeten spelen in de derde 
klasse KNVB in het seizoen 2016-2017. 
Ondanks dat er weer spelers waren 
vertrokken, wordt dat seizoen bijzonder 
enthousiast en ambitieus aangepakt met een 
jonge, gretige selectie.

Hoofdtrainer Jeroen Burghout met zijn selectie in het seizoen 2016-2017
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SANDER HOOPMAN (2017 - )

Sander Hoopman uit Winterswijk wordt met 
ingang van het voetbalseizoen 2017-2018 de 
nieuwe hoofdtrainer van de sportvereniging 
Grol uit Groenlo. Hoopman wordt daarmee 
de opvolger van Jeroen Burghout uit 
Apeldoorn, die voor zichzelf besloten had 
om de Groenlose voetbalclub aan het 
eind van het seizoen 2016-2017 na twee 
voetbaljaren te verlaten.

Sander Hoopman, geboren op 22 december 
1969 in Winterswijk, was tot het moment 
van aantreden bij s.v. Grol trainer/coach 
van SC Varsseveld. De club waarmee hij 
in het seizoen 2015-2016 promoveerde 
naar de tweede klasse KNVB door in 
de nacompetitie, nota bene Grol te 
verslaan. Werd het in Groenlo nog 0-0, in 
Varsseveld werd de equipe van trainer/
coach Burghout in de verlenging van 2 x 15 
minuten op een 1-0 nederlaag getrakteerd. 
Hoopman is drie seizoenen achtereen 
technisch eindverantwoordelijke geweest 
van de eerste selectie van SC Varsseveld. 
De voormalig eerste elftalspeler van 
WVC Winterswijk is in het bezit van een 
TC2-diploma en hij is voor zijn periode 
in Varsseveld vijf seizoenen achtereen als 
hoofdtrainer werkzaam geweest bij FC Trias 
in Winterswijk en vervolgens één seizoen 
bij FC Eibergen. FC Trias bracht hij met een 
kampioenschap van de vierde naar de derde 
klasse van de KNVB en met SC Varsseveld 
is hij dus als winnaar van een periode 
in de derde klasse in de nacompetitie 
gepromoveerd naar de tweede klasse 
KNVB.

In het eerste clubblad van Grol in het 
kalenderjaar 2017 liet Hoopman het 
volgende optekenen.

“Ik ken Grol al heel lang. Heb er vaak tegen 
gevoetbald. Een club met veel potentie, 
die ik om die reden evenals Longa ‘30 altijd 
volg. Ik zie genoeg mogelijkheden om Grol 
weer hogerop te brengen. Er zit goede jeugd 
aan te komen en dat biedt dus perspectief. 
Dus ik verwacht voldoende mogelijkheden 

wat betreft de voetbaltoekomst van Grol.”
Na afloop van zijn eerste jaar bij Grol en dat 
enkele weken voor de voorbereiding op de 
competitie 2018-2019, laten wij Hoopman 
terugblikken op het voetbaljaar 2017-2018.
“Het eerste jaar bij Grol is mij erg 
goed bevallen. Het is een mooie, goed 
georganiseerde vereniging, die alles 
uitstekend voor elkaar heeft. Natuurlijk heb 
ik in dit eerste jaar veel baat gehad bij de 
bij eerdere clubs als hoofdtrainer opgedane 
ervaringen. Neemt niet weg dat het eerst 
wennen is aan elkaar en dat geldt niet 
alleen voor mij met de spelers, maar ook 
met de leden van de begeleidingsgroep, 
bestuurs- en commissieleden, supporters 
en anderen. Ik heb een leergierige 
spelersgroep aangetroffen, waarin ik van 
niet alleen de vele jonge, aankomende 
spelers, maar ook van reeds ervaren spelers 
veel voetbalplezier heb beleefd. Het is een 
homogene spelersgroep, die met een vijfde 
plaats op de eindrangschikking goed heeft 
gepresteerd. Mede omdat wij de kampioen 
zijn geworden van de gelijke spelen, had 
er een hogere klassering ingezeten. Maar 
ondanks dat wij slechts één puntje tekort 
kwamen voor een periodetitel, ben ik al 
met al tevreden. En wat belangrijker is, met 
deze groep met hier en daar een aanvulling 
kunnen wij in het nieuwe seizoen hoger 
eindigen. 

Wat de toekomst van Grol betreft, zit er 
goede jeugd aan te komen. Hier moeten wij 
met ons allen heel zuinig op zijn en daarbij 
niet de fout maken om een jeugdteam, dat 
op fraaie wijze kampioen is geworden, maar 
direct in zijn totaliteit te kwalificeren als het 
nieuwe Grol 1. Om in de hoofdmacht van 
een vereniging goed uit de verf te kunnen 
komen, gelden op de eerste plaats de 
individuele kwaliteiten van de spelers en 
niet de in de jeugd geleverde groeps- dan 
wel teamprestatie. Neemt niet weg, dat 
de voetbaltoekomst van Grol er niet slecht 
uitziet. 

Laten we er met ons allen mooie en 
succesvolle voetbaljaren van maken, te 
beginnen met het seizoen 2018-2019.”               
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1 Henk Smit
2 Frans Hoog Antink
3 Toon Hulsinck
4 Bernard Wolters
5 Herman Olijslager
6 Willie Offenberg
7 Piet Legro
8 Bennie Wicherink
9 Willie Olijslager
10  Bernard Smeltink
11 Frans Nijhoff
12 Bennie Siebelder
13 Berry Willemsen
14 Frans Wiesman
15 Nerus Groot Bruinderink
16 Herman Dechering
17 Jan Dechering
18 Hendrik Groot Bruinderink
19 Gerrit Schuurmans
20 Toon Brockötter
21 Frits Brockötter
22 Jan van Schaik
23 Tonnie Hoijtink
24 Theo Konnik
25 Harrie Roerdink
2) Bennie Klein Antink
27 Piet Bennink
28 Karel Cuppers
29 Jan Lensink 

1 Bernard te Marvelde 
2 Hendrik Overkemping
3 Henk Hartman 
4 ?
5 Joop Bouwhuis
6 Jan Platter
7 Jan Wildenborg
8 Ben Timmen
9 Theo Klein Gunnewiek
10  Willem Stoverink 
11 Eduard Hoijtink
12 Jan Groot Zevert
13 Gerard Huitink
14 Appie Huisman
15 Bernard Klein Gunnewiek
16 Jan Platter
17 Gerard (Broer) Reijrink
18 Bernard Kuipers
19 Herman Wientjes
20 Henk van de Klomp

21 Jan Huiskes
22 Willie Groot Kormelink   
23 Jan van Uem
24 Gerrit Bekkenutte
25 Marinus Hazekamp
26 Harry Huijskes
27 Jan Reijrink 
28  Herman Arink
29 Hennie Hoog Antink
3) Toon Walterbos
31 ?
32 Toon Groot Kormelink
33 Jan Olijslager
34  Toon Tops
35 Theo Konings
36 Sjef Gunnewijk
37 Frans van Schaik
38 Jan Brockötter
39 Jan Gunnewijk
40 Frans Hoijtink
41 Theo Groot Bruinderink
42 Mathieu Leunissen
43 Harrie Overkamp
44 Theo Nahuis
45 Fons Koppelman
46 Jan Stortelder 
47 Gerrit Oosterholt  
48 Henk ten Bruin
49 Jan te Brake
50 Joop Reijrink
51 Henny Kiens
52 Janny Kiens
53 Bennie Langela
54 Jan Wolterink
55 Tonnie van Druten
56 Frans Reijrink
57 Bennie Wallerbosch
58 Jan Bruggeman
59 Willie Firing
60 Gerrit Hulsinck
61 Frits Hezling
62 Carel Cuppers  
63 Bertie van de Riet

1 Jan Essink
2 Frans Bleumink
3 Gait Klein Nienhuis
4 Gerrit ter Braak
5 Jan Houben
6 Hendrik ter Braak

7 Jan Kuipers
8 Toon Bleumink
9 Hans Konings
10 Hennie Reijrink
11 Dorus Gelinck
12 Willem Groot Bruinderink
13 Herman Wiegerinck
14 Thijs Lensen
15 Jan Overkemping
16 Willie Op den Akker
17 Gerrit Bloemen
18 Bennie (Puckie) Olijslager
19 Theo Baks
20  Jan Reijrink
21  Gerrit Kuipers
22  Gerrit Rootinck
23  Hennie Rouwmaat
24  Henk Kuiper 
25  Herman (Ajax) Oosterholt
26  Joop Migchielsen
27  Louis Meulenbeek 
28  Theo Brockötter
29  Jan Mulder
30  Jan Huisman
31  Julius Firing
32  Bertus Heuitink
33  Wim Bennink
34  Wim Huisman
35  Theo Bonenkamp
36  Jan Porskamp
37  Teun Knuever
38  Hendrik Wolters
39  Bernard Wildenborg
40  Teun te Bogt
41  Gerry Lamers
42  Chris Groot Kormelink
43  Benny van Dongeren 
44  Theo Groot Zevert
45  Willie Groothuis
46  ? 
47  Wim Willemsen
48  Frans Koenders
49  Fons Baks
50  Bernard Frank
51  ?
52  Willie Stöteler
53  Antoon Kolkman
54  Herman Stortelder
55  Broer Andringa
56  Jan Smit
57  Herman Hoijtink
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VAN PUPILLEN TOT JUNIOREN, TOT SENIOREN

THEO BROCKÖTTER:
“INDERDAAD GROLMAN ‘OME TOON’ BROCKÖTTER IS MIJN VADER” 

In de eerste jaren van het bestaan van Grol 
kende de Groenlose voetbalclub slechts 
twee jeugdteams. Direct na de Tweede We-
reldoorlog was het Toon Brockötter (Ome 

Toon), die het jeugdvoetbal in Groenlo in 
het algemeen en bij Grol in het bijzonder 
pas goed van de grond wist te krijgen. On-
danks dat hij hierin een hoofdrol vertolkte, 

wist hij tegelijkertijd mensen om zich heen 
te verzamelen, die dezelfde insteek hadden: 
het animeren en stimuleren van jongeren in 
het bedrijven van volkssport nummer één: 

de voetbalsport. Het gevolg hiervan was 
dat zich een enorme toeloop aandiende van 
jeugdleden, waardoor het aantal jeugdelftal-
len met sprongen toenam.   

Theo Brockötter, geboren op 13 april 1930 
op huisnummer B 493 aan de toenmalige 
Fabrieksteeg B 493 in Groenlo, was in zijn 
jeugdjaren een begenadigd voetballer.
Reeds op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn 
debuut, zij het tijdens een oefenwedstrijd, 
in Grol 1. Een hardnekkige enkelblessure 
was er echter de oorzaak van dat zijn optre-
den in de hoofdmacht van Grol tot slechts 
enkele jaren beperkt bleef.  

 

In zijn woning in het wooncomplex Canisi-
ushof aan de Nieuwstraat in Groenlo, geeft 
Brockötter aan dat zijn relaxfauteuil op 
exact dezelfde plaats staat waar vroeger de 
vijfde klas was van de toen bestaande lagere 
school St. Canisius.
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“Ik heb zelf ook in die klas gezeten en 
daarbij onder anderen de meesters Polman 
en Leunissen meegemaakt.” Ondanks dat 
zijn fysieke gesteldheid nog uitstekend 
is en hij zonder problemen nog dagelijks 
fietstochten maakt van 25 kilometer (op het 
moment van het gesprek ten behoeve van 
dit boek is Theo Brockötter bezig met zijn 
85e levensjaar), zegt de echtgenoot van de 
op dat moment nog maar pas overleden 
Trees Heutinck en daardoor de vader van 
drie kinderen: Jeanette, Marcel en Marian, 
alsmede grootvader van zes kleinkinderen 
en overgrootvader van twee achterklein-
kinderen, dat hij er enorm van baalt dat hij 
vergeetachtig wordt. Dit laatste speelt hem 
ook parten wanneer het gesprek gaat over 
zijn vader: Antonius Bernardus Brockötter, 
geboren op 27 juni 1904 en op 9 juni 1982 op 
77-jarige leeftijd overleden, bij de s.v. Grol in 
de jaren dertig, veertig en vijftig van de vo-
rige eeuw grote bekendheid genietende als 
Ome Toon Brockötter. Een man die bij Grol 
bijzonder geliefd was en dat in verschillende 
rollen: van jeugdtrainer tot elftalbegeleider 
of van seniorenleider tot jeugdvoorzitter. 
Een integere Grolman die niet alleen door 
alle jeugdleden, maar ook door alle andere 
voetbalaanhangers binnen en buiten de club 
op één manier werd aangesproken en dat 
was met Ome Toon.

 

Een historische jeugdleiders(vrijwilligers)groep met staand vlnr Gerrit Lindner, 
Henk Meulenbeek, Hendrik Groot Bruinderink, Gerrit Roerdink, Ome Toon Brockötter 
en zittend vlnr Henk ten Barge, Theo van Lith, Wim Jansen en Jan Overkemping. 

“Voor mijn vader heb ik altijd ontzettend 
veel respect gehad. Een fantastische man, 
die mij in mijn jongensjaren nog nooit één 
klap heeft gegeven. Hij loste het altijd op 
met praten. Echt geweldig. Ik ben op 12-ja-
rige leeftijd lid geworden van Grol. In die 
tijd mocht dat niet eerder, maar wanneer 
het aan mijn vader had gelegen, was dat 
veel eerder gebeurd. Mogelijk omdat hij 
naast mijn zus Diny met mij maar één zoon 
had, was ik zijn oogappel en dat zeker op 
het voetbalveld. Hij was niet alleen mijn 
grote fan, maar ook mijn grote stimulator. 
Zondags voorafgaande aan de wedstrijd had 
hij thuis altijd maar één en hetzelfde advies: 
‘Theo, d’ran!’, terwijl mijn moeder (Anna 
Eeftink uit Vragender) daar steevast aan toe-
voegde: ‘Jongen, zorg dat je de benen heel 
houdt!’ Reacties, die je nooit meer vergeet.”
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Staand vlnr Frans Firing, Gerard Colmer, Theo Kaak, Harry Groot Bruinderink, Benny van Dongeren, Piet Simones, 
Tonnie Hoffman, Eddy Krielen, Bennie (Puck) Rave, Frans Kiens en Ome Toon Brockötter en gehurkt vlnr Wim Simones, 
Herman Penterman, Marinus te Molder, Jan Klein Gunnewiek en Jeroen van Schaik.
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Het kampioenschap van Grol C in het seizoen 1956-1957. Staand vlnr Theo van Lith, Henk ten Barge, Tonnie Tops, 
Wim Nieuwenhuis, Jan Blanckenborg, Frans Lindner, Gerrit Roerdink, Fons Zuidinga, Ferry Froeling, Hendrik Groot Bruinderink, 
Ome Toon Brockötter en Jan Overkemping en gehurkt vlnr Gerrit Lindner, Bertus Hoffman, Leo Welling, Henny Wallerbos, 
Jack Jansen, Chrit Kolkman, Jan Roerdink en Wim (Joens) Jansen.
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NEVEN HENK, MARTIEN EN PAUL OVER ‘OME JAN’ OVERKEMPING:
‘HIJ WAS VRIJGEZEL, MAAR GETROUWD MET DE GROL!’
Ondanks het feit dat hij nooit een officiële 
functie bekleedde binnen s.v. Grol, maakt 
hij toch een onderdeel uit van het degelijke 
fundament onder dezelfde club: Jan 
Overkemping. 

Voor neven Henk, Paul en Martien ‘Ome 
Jan,’ de vrijgezelle broer van vader Hendrik 
Overkemping en inwonend in het ouderlijk 
huis aan de Borculoseweg. De broers 
hebben zelf ook een behoorlijke staat van 
dienst binnen de Groenlose voetbalclub. De 
één als voetballer van het beruchte Grol 11 
en 18 jaar voorzitter van de Supportersclub 
(Martien), de ander weer vooral als speler/
boegbeeld van Grol 1 en jeugdleider (Paul), 
de ander naast spelend lid tot zijn 30e 
en nog steeds sympathisant van s.v. Grol 
(Henk). Deze keer vertellen ze gezamenlijk 
over hun ‘Ome Jan’, een man waar ze 
nog steeds enorm veel waardering en 
respect voor hebben en daarom warme 
herinneringen aan bewaren.

ALTIJD ONTZETTEND GEZELLIG

“Ome Jan heeft altijd bij ons ingewoond, 
in een huisje met vier kamers aan de 
Borculoseweg. Op het meest volle moment 
sliepen vijf jongens bij elkaar op de kamer, 
met af en toe nog een paar meer. Verder 
de drie meiden bij elkaar op één kamer, 
vader en moeder bij elkaar in een kamertje 
beneden naast de woonkamer en boven 
ook nog een aparte kamer voor ‘Ome Jan’ 
”, vertelt Martien. “En dan was d’r nog 
ruumte zat um te etten en te drinken. Het 
was altied ontzettend gezellig bi’j ons”, 
vult Henk aan. “En dan kwamen er soms 
ook nog onze kameraden bij”, vervolgt 
Martien. “Moeder maakte soms nasi in een 
grote wasketel voor alle gasten inclusief. 
Daarnaast kwamen elke dag melkventer 
Huijskes, grutter Groot Bruinderink en 
Schovers vaak ’s morgens koffie drinken. 
Ook Hoffmann van de OGZO, Baks van 
de huur. Ook Nales, de Grolse bakker, en 
Jan van den Halfweg (Groot Zevert) met 
boerenroggen kwamen geregeld langs 
voor de koffie. Dus altijd volk bi’j ons in de 
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tente. Beregezellig. Ook na het overlijden 
van vader in 1993, heeft moeder Ome Jan 
altijd nog verzorgd en dat tot en met in 
de Batenburg in de Lepelstraat aan toe, 
waar ze ook samen in een aanleunwoning 
woonden. Het laatste anderhalf jaar van zijn 
leven zat ‘Ome Jan’ nog op een kamer in de 
Molenberg.”

OPPASSER

Op de vraag of hun vader gevoetbald heeft, 
weten de broers enkel en alleen dat hij ooit 
deel uitmaakte van het bedrijfsvoetbalteam 
van bouwbedrijf Reukers, waar de 
latere wethouder werkzaam was. 
“Vader was vooral bezig met de politiek, 
toneelvereniging DITO en de vakbond”, 
weet Martien nog te herinneren. ‘Ome 
Jan’ voetbalde wel zelf. “Jan heeft wel 
gevoetbald bij de Grol”, aldus Henk.

 Een echte, officiële functie daarentegen 
bekleedde hij nooit volgens de broers. 
“Naast tal van vrijwilligersactiviteiten, is hij 
alleen elftalleider geweest bij de junioren en 
de senioren”, weet Paul. “Normaliter zou 
hij misschien best wel in het jeugdbestuur 
hebben gezeten, maar in die tijd was er 
helemaal geen jeugdbestuur. Hij stond 
ook wel bij de kassa. Hij was meer een 
oppasser, beschermheer. Als er iets was 
of als iemand probeerde via een andere 
weg binnen te komen, dan klepte hij er 
wel naar toe en wees hij naar de ingang. 
Dat vonden wij niet altijd fijn, maar zo was 
hij. Hij werd ook wel eens gecorrigeerd 
en accepteerde dat altijd. Ook als hij thuis 
wel eens iets over ons zei.” Het was Jan 
ten voeten uit. Velen zullen zich hem zo 
herinneren. “Och man, de Grol dat was 
wat voor hem”, gaat Martien verder. “Hij 
was vrijgezel, maar getrouwd met de Grol. 
Hij deed van alles, pakte alles aan waar hij 
voor gevraagd werd. Van loten verkopen tot 
zitting nemen in toto- en lottocommissie. 
Bij mensen, die niet bij Kock, later Van 
Leuteren, waren geweest om formulieren 
op te halen of in te leveren, ging Jan die 
adressen zelf af op de fiets. Als hij weg was, 
dan wist je het, hij was dan bij de Grol of 
voor de Grol onderweg. ‘Ome Jan’ dat was 

de Grol. Niet zo verwonderlijk dat aan hem 
de hoogste verenigingsonderscheiding, 
te weten het Erelidmaatschap van de 
club is toegekend. Hij was daar apetrots 
op!” Naast het Erelidmaatschap van Grol 
heeft Jan Overkemping van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond ook nog eens de 
zilveren en gouden KNVB-speld in ontvangst 
mogen nemen.

ACTIEF

“Als leider was hij bijzonder actief bij Grol 
6 met spelers als den langen Bruunderink 
(Harrie Groot Bruindelink), Bennie Stortelder 
(alias Beckenbauer), Huub Monasso, Paul 
Kwak en nog veel meer van die ‘talenten.’ 
Dat vond hij wel prettig”, weet Paul zich nog 
goed te herinneren. “Het ging hem vooral 
om de gezelligheid en om de boel op het 
gebied van mentaliteit op één lijn te zetten. 
Fanatiek was hij niet. Grol 6 was in die tijd 
een heel bekend team bij de Grol, alsmede 
in geheel Groenlo. Allerlei acties voerden 
ze uit. Zo werden bij de afscheidswedstrijd 
van doelman Jopie Koenders Eddy (de Keu) 
Achterberg en trainer Spitz Kohn van FC 
Twente uitgenodigd om met Grol 6 tegen 
Grol 1 te spelen.”

Bij de fancy fairs bij de Moriaan, met 
Grolvoorzitter tevens speaker Johan Koehorst 
in een hoofdrol, deed hij ook enorm veel, 
weet Martien nog. “Hij won daar vaak 
boodschappenpakketten. Prachtig vonden 
wij dat. Daar stopte hij veel geld in. Iedere 
keer riep hij ons en fietsten wij weer met 
zo’n boodschappenpakket achter op de 
fietse noar de kit.” Hij won er ook een 
wasmachine, de hoofdprijs. “Zo’n ding met 
zo’n arm er aan, die iedere keer zo’n slag 
maakte”, beschrijft Henk het eerste witgoed 
in huize Overkemping. “Heeft hij net zolang 
loten gekocht en zijn best gedaan totdat hij 
die won. Hij wilde die zo graag voor moeder 
winnen. Daar was ze zo ontzettend blij mee. 
Een enorme oplossing voor haar met zoveel 
was. Ook aan onze eerste zwart-wit televisie 
in 1962 heeft hij bijgedragen.”

FOTO’S MAKEN

Jan was ook de man met de camera. 
Onafscheidelijk waren ze. Overal maakte hij 
foto’s van. Martien: “Hij maakte ook thuis 
veel foto’s van alle gelegenheden. En alles 
wat hij maakte, liet hij ontwikkelen en gaf hij 
weg. Dat was zijn hobby.” Vaak nam Jan zijn 
voetballende neven mee naar wedstrijden 

van Grol 1. “Als Bernard van Uem er liep 
met die grote kist snoep, kreeg je altijd 
iets. Hij was soms nog meer een grote 
broer dan een oom. Je was er helemaal niet 
mee bezig dat hij een oom was. Hij werkte 
ook veel in onze grote groentetuin en ook 
plakte hij banden voor ons. Hij werkte 
bij de Nedap en had er enkele jaren een 
verzekeringsportefeuille bij, maar dat was 
niet zijn ding. Moest hij centen bij mensen 
thuis ophalen. Als hij ziek was, deden wij 
dat voor hem.”

Ondanks de voetballende broers was 
voor Grolman Ome Jan ‘de Grol’ niet vaak 
onderwerp van gesprek aan de keukentafel, 
weten de broers nog. “Wel werd gevraagd 
wat de Grol gemaakt had, maar daar hield 
het wel mee op. We zaten vrij krap met 
twaalf man aan één tafel. Het was vlot 
naar binnen werken en weer van tafel 
met die krapte. Je moest het vlees aan de 
vork prikken, anders was je het kwijt.” 
Terugbladerend in hun geheugen naar de 
pagina’s waar ome Jan deel van uitmaakt, 
is één ding wel duidelijk. De broers dragen 
hem jaren na zijn overlijden nog steeds op 
handen. “Hee was gewoon ne fijne kearl”, 
sluit Martien af.

Vlnr: Paul, Henk en Martien Overkemping
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“Wanneer ik alles nog eens over had 
kunnen doen, dan had ik op jonge leeftijd 
een scheidsrechterscursus willen volgen. 
Een carrière als scheidsrechter - en dan 
op niveau hè - dat was wel wat voor mij 
geweest. Lekker alleen op pad, goed 
in de kleren zitten en een autoriteit 
uitstralen!”

Tonny (oftewel Toon) Hartman, geboren 
op 11 november 1950, heeft een staat van 
dienst bij s.v. Grol die zijn weerga niet kent. 
Hij is een echte duizendpoot binnen de 
club. Om dat aan te tonen, kunnen wij het 
best al zijn onderscheidingen opsommen. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
1990 werd bekendgemaakt dat hij door 
het Grolbestuur was benoemd tot Lid van 
verdienste. Daarvoor werd hij in het seizoen 
1986-1987 uitgeroepen tot Super-Supporter 
van het jaar en in 1993 werd hij in het kader 
van het 75-jarig bestaan Erelid van de club. 
Hij ontving in 2012 de Gouden Grolspeld in 
verband met 50-jarig lidmaatschap en in het 
seizoen 1998-1999 werd Toon gekroond tot 
Verenigingsman van het jaar. 

Tonny Hartman groeide op in een gezin met 
6 kinderen. Vader Henk Hartman en moeder 
Annie Brockötter verhuisden met hun 
gezin van de Walstraat naar de Tramstraat 
en vervolgens naar de Oranjestraat. Vader 
Henk overleed op 67-jarige leeftijd. Toon: 
“Ik word volgend jaar 67 en eerlijk is eerlijk, 
dat houdt mij wel bezig. Het zal toch niet 
zo zijn dat ik ook…… .” Toon ging naar de 
basisschool St. Canisius om daarna de LTS in 
Lichtenvoorde te bezoeken. In de loop der 
jaren was hij werkzaam bij achtereenvolgens 
Monocon, Tabakswarenhandel Kiens, 
Welgro, Jongensinternaat Harreveld en de 
Koninklijke Hulshof Verenigde Fabrieken in 
Lichtenvoorde. ‘Manusje van alles’ Tonny 
Hartman trouwde op 26 april 1984 met 

‘ZOLANG HET MOGELIJK IS, BLIJF IK MIJ MET HART EN ZIEL INZETTEN VOOR DE CLUB!’

TONNY HARTMAN: 
EEN NIET TE EVENAREN CLUBICOON

Lidy te Veluwe en woont met haar aan de 
Thorbeckestraat 35 in Groenlo. 

De vader van Toon was voetballer bij Ratti 
in Kranenburg. “Dat betekende voor mij 
in eerste instantie niet dat ik ook besmet 
werd met het voetbalvirus. Ik was helemaal 
in de ban van de zwemsport. Ik was kind 
aan huis bij de Bempte en haalde alle 
zwemdiploma’s. Ik schopte het zelfs tot 
assistent-badmeester. In 1962 raakte ik 
betrokken bij Grol en het vrijwilligerswerk 
daar begon mij toen steeds meer aan te 
spreken.” Vanaf die periode heeft Toon op 
voetbaltechnisch gebied onvoorstelbaar veel 
werk verzet. Hij trainde, met uitzondering 
van A1, bijna alle selectieteams bij de jeugd. 
Daarnaast was hij elftalleider van diverse 
teams, grensrechter bij Grol 1, initiatiefnemer 
van de jeugdkampen, vervulde hij diverse 
bestuursfuncties en was de drijvende kracht 
achter de terreincommissie. Ook het wassen 
van kleding mag niet onvermeld blijven. 
Hierbij heeft ook echtgenote Lidy een 
belangrijke rol gespeeld. Dertig jaar lang 
werden tenues, hesjes en trainingspakken 
gewassen! 

In al die jaren functioneerde Toon onder de 
regie van maar liefst vijf voorzitters (Johan 
Koekorst, Ton Kaak, Henk Stokkers, Theo 
Huijskes en Hans Scheinck). “Ik heb voor alle 
vijf, zonder te aarzelen, veel waardering. Er 
zit geen slechte tussen. Met Henk Stokkers 
had ik de beste band. Hij was familiair en 
had oprecht veel interesse in alle facetten 
van de club.” Toon maakte ook nog de 
bijzonder dominante Johan Koehorst mee. 
Toon: “Ik vroeg aan Johan – goh Johan hoe 
gaat het met de bouw van de tribune? – 
Johan Koehorst daarop: Toon, ik heb niet 
bij jou in de klas gezeten, voor jou ben ik 
meneer de voorzitter als je me aanspreekt.” 
Het wegstemmen van Ton Kaak op een 

jaarvergadering vindt Toon nog altijd een 
dieptepunt. “Dat had Ton niet verdiend. 
Hij kon met sarcastische humor uit de hoek 
komen en dat maakte hem bij sommige 
leden niet populair.” 

Nieuwe hoofdtrainers wordt steevast in het 
oor gefluisterd om Annelies Porskamp en 
Tonny Hartman te vriend te houden. Lukt 
dat niet, dan is het doorgaans niet prettig 
werken bij s.v. Grol. “De eerste indruk 
van een hoofdtrainer is cruciaal. Valt de 
eerste kennismaking tegen, dan staat de 
samenwerking met mij direct onder druk.” 
Tonny is nog altijd enorm gecharmeerd van 
Jos Heutinck. “Een heel fijne trainer, die 
meedenkt en ook andere belangen in de 
club respecteert. Hij luistert goed en dat is 
voor veel andere trainers nog wel eens lastig. 
Ook Gerard Bos en Peter Schulte heeft hij 
‘hoog zitten’. “In de beleving die Gerard Bos 
meenam, zie ik mezelf ook terug. Dat spreekt 
me dan erg aan.” Negatieve ervaringen heeft 
Toon bijvoorbeeld met André Simmelink. 
Toon: “Die begon zich direct te bemoeien 
met de kwaliteit van het gras op veld 3. Dan 
ben je bij mij aan het verkeerde adres.”

Hoe ziet een gemiddelde dag van Tonny 
Hartman eruit in 2016? “Om 7.30uur ben ik 
op Den Elshof. Ik controleer dan eerst alle 
ballenkasten en kleedkamers. Vervolgens 
doe ik wat administratief werk. Denk 
hierbij aan het bijhouden van diverse 
mailboxen en het bijwerken van trainings- 
en wedstrijdschema’s. Rond 13.30 uur ga ik 
naar huis en eet dan een warme maaltijd. 
Vervolgens even rusten tot een uur of 
vier en dan rijd ik weer terug naar ‘mijn 
kantoor’ op het sportpark.” Sinds een paar 
jaar heeft Toon zijn ‘eigen kantoortje’. Het 
zijn twee voormalige kleedkamers voor 
scheidsrechters die samen zijn gevoegd. 
Daar heeft Toon zijn eigen computer staan. 

We zien hem daar vaak in korte broek met 
de kachel aan. Toon: “Ik voel me daar echt 
thuis. Voorheen had ik een werkplek achter 
de entree van de kantine. Maar dat werd 
te klein en Rob Porskamp had ook ruimte 
nodig.” Tussen 16.30 en 20.00 uur is er altijd 
veel bedrijvigheid rondom ‘zijn kantoortje’. 
Jeugdleiders lopen binnen met vragen en 
ik zorg dat alles blijft draaien. Na 20.00 uur 
drink ik een paar biertjes aan de bar en rond 
21.30 uur ga ik naar café Frielink voor een 
paar afzakkertjes. Om 22.30 ga ik naar huis. 
Dit vaste patroon volg ik praktisch iedere 
dag. Ik houd van ritme en regelmaat. Het 
wordt alleen wel eens onderbroken door een 
potje kaarten of biljarten!”

Als Tonny gevraagd wordt naar zijn grootste 
passie, dan hoeft hij niet lang na te denken. 
Dat is de organisatie van het Marveldtoernooi. 
“Dat zou ik absoluut niet willen missen. 
We hebben een commissie waarbinnen 
iedereen aan elkaar gewaagd is. Allemaal 
mooie karakters die elkaar goed aanvullen. 
Onderschat niet dat we eigenlijk het hele 
jaar door druk zijn met dit evenement. We 
vergaderen eens in de drie weken.” Tonny is 
lovend over hoe voorzitter Marco Frank hierin 
opereert. “Marco heeft een geheugen als een 
olifant. Je ziet hem nooit hectisch overkomen. 
Hij heeft overal grip op en zorgt voor een 
bepaalde rust in zo’n weekend.” Toon is de 
laatste jaren verantwoordelijk voor de reizen 
en de prijzen. Dat wil hij graag nog een aantal 
jaren doen. 

Toon Hartman, een verenigingsman en 
clubicoon bij uitstek. Je kunt er niet omheen. 
Ziet meer dan je denkt. Nog altijd krachtig. 
In trainingspak of zondagse kleren. Soms 
onmogelijk voor zichzelf en anderen. Altijd 
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken 
binnen de club. Soms stuurs, meestal 
gezellig! Al meer dan 50 jaar!
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Iedereen die met Grol op kamp is 
geweest, herinnert zich het brood eten 
aan lange tafels, de totempaal, de 
sterritten, het slapen in de stapelbedden 
en de kussengevechten tussen de 
kinderen en de leiding. In tijden dat 
mensen nog niet zoveel op vakantie 
gingen als nu, was een jeugdkamp voor 
veel kinderen het absolute hoogtepunt 
van het jaar. 

Tonny Hartman was in 1971 de 
initiatiefnemer van het eerste jeugdkamp 
van de s.v. Grol. De uitvoering van dat 
initiatief heeft de nodige voeten in de aarde 
gehad. Het in die tijd actieve jeugdbestuur 
was namelijk geen voorstander van 
jeugdkampen. Men was met name bevreesd 
dat dergelijke kampen gepaard zouden gaan 
met teveel verenigingsgeld. Destijds werd 
er door het jeugdbestuur een vergelijking 
gemaakt met de landelijke NKS-kampen, 
die circa 60 gulden per persoon kostten.

Toenmalig Grolvoorzitter Johan Koehorst 

was daarentegen een groot voorstander 
van de jeugdkampen. En juist dit laatste 
zorgde voor een bepaalde drijfveer om 
het idee uit te gaan werken. Het eerste 
jeugdkamp werd georganiseerd op een 
boerderij in Kranenburg nabij Vorden. Het 
eerste kamp was bestemd voor de A- en 
B-pupillen, destijds 23 jongens in totaal. Het 
eerste jeugdkamp werd begeleid door de 
volgende leiders/leidsters: Tonny Hartman, 
Hennie Schovers, Betsie Hartman, Tekelaar 
Spieker, Willie Wekking, Leny Schovers en 
Hans Huijskes. Alles was geregeld vanaf het 
vervoer tot en met zelfs de Heilige Mis, die 
toen nog werd opgedragen door kapelaan 
Henk Krüthoff, geestelijk adviseur van de 
s.v. Grol. De A- en B-kampen verdwenen 
al snel van het toneel. Hoewel er jaren 
later eenmalig nog wel een A-kamp werd 
georganiseerd in Lochem. 

De basis voor de jaarlijkse jeugdkampen van 
de s.v. Grol was gelegd, want een jaar later 
werden er al kampen georganiseerd voor 
de D-pupillen en de C-jeugd. De D-kampen 

vonden steevast plaats op het Grolcomplex. 
Ronald Porskamp en later Stef Oldenkotte 
spanden zich enorm in voor de D-kampen, 
die op het sportpark Den Elshof werden 
georganiseerd. Het C-kamp trok jaarlijks 
naar Buurse, alwaar kampeerboerderij De 
Pol ongeveer 30 jaar lang de uitvalsbasis 
was voor allerlei activiteiten met de jeugd. 
Hele generaties jeugdleiders zorgden 
ieder jaar voor een onvergetelijke ervaring 
voor de jeugd. De vossenjachten in 
Enschede op zaterdagmiddag leidden 
tot veel spektakel. Dat een sterrit uit de 
oude doos totaal de mist inging door een 
groot ruilverkavelingsproject, zorgde voor 
veel hilariteit. Ieder kamp leverde tal van 
anekdotes op. Je zou daar een boek op zich 
van kunnen maken!

In de jaren ’80 en ’90 was Ronald Porskamp 
de grote animator van de E- en F-kampen. 
Jarenlang fietste de jeugd naar camping 
Kerkemeijer in Borculo. De Haverkamp 
in Veldhoek was daarna ‘Place to be’. 
De laatste twee jaar bivakkeert de jeugd 

op groepsaccommodatie De Waltakke in 
Lochem. In het kader van de jeugdkampen 
heeft de revue (oftewel de ouderavonden) 
altijd een grote rol van betekenis gespeeld. 
Jaren achtereen was dat hét hoogtepunt 
van het jeugdkamp. Het idee van een 
revue schijnt ontsproten te zijn aan het 
brein van de Grolleden Hennie Schovers 
en zijn zwager Willie Wekking, terwijl 
ze een avondje uit waren in de destijds 
roemruchte horecalokaliteit Bar Nijhoff op 
de Markt in Groenlo. In eerste instantie 
was het de bedoeling om er een buutachtig 
karakter aan te geven, maar al spoedig werd 
besloten om er een playbackshow van te 
maken. En juist met deze shows is er door 
de jaren heen veel succes en vooral veel 
lol geoogst. 

Hierbij een heel mooie compilatie van 
foto’s van de diverse kampen. 
Herkent u zichzelf? 
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16 Z A T E R D A G M O R G E N

Wie zaterdag ’s ochtends nog half slaperig op het voetbalveld aankomt, wordt 

altijd weer op een heel prettige manier wakker geschud door het ongeremde 

enthousiasme van de jongste aanwas binnen onze voetbalclub. Terwijl me-

nigeen een kwartiertje daarvoor nog dacht aan een heerlijk bakje koffie in 

de gezellige kantine, is bij het aanschouwen van de jonge voetballertjes (die 

al in vol ornaat staan te trappelen om te trainen) alle ellende van het op-

staan meteen vergeten!

[MARC ROTS]

ma staat, geloof je soms je ogen niet. 

Prachtige guitige koppies die er zin in 

hebben. Ze kijken je dan met grote ogen 

aan en lijken te willen zeggen “trainers 

niet te veel poespas; het liefst spelen we 

partijtje”.

Laten we het eens hebben over de di-

verse tenuetjes die de kleine spelertjes 

aan hebben. Ze vormen samen een mooi 

bont gezelschap. Op de ruggetjes prij-

ken allerlei namen van de huidige en 

vroegere Topvoetballers. Logisch ook 

dat de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s 

er dus voor zorgen dat de eerste verrich-

tingen van hun kroost vastgelegd wordt 

op beeld. Met de digitale camera’s in 

de aanslag volgen ze Prachtige guitige 

koppies die er zin in hebben. Ze kijken 

je dan met grote ogen aan en lijken te 

willen zeggen “trainers niet te veel poes-

Daar staan dan zo’n 30 à 40 kinderen, 

in dit geval jongens. Sommigen wat on-

wennig, anderen enthousiast en onge-

duldig om te beginnen met de training. 

Vaak zijn de kinderen al een minuut of 

15 voor aanvang van de training op het 

veld. Een vast trainingsveld heeft de Za-

terdagochtend Selectie helaas niet. Vroe-

ger werd er steevast op het eerste veld 

getraind. Nu is het elke week afwachten 

op welk veld er gebald kan worden.

Tijdens de training zijn er altijd enkele 

leiders aanwezig om de kinderen in de 

gaten te houden. Maar nog belangrijker 

is dat ze al lekker met hen aan het voet-

ballen gaan.

Wanneer dan om half elf de training be-

gint en de groep kinderen en leiders bij 

elkaar komen om even door te nemen 

wat er voor die ochtend op het program-

Jonge hondjes op zaterdagochtend

pas; het liefst spelen we partijtje”.

Laten we het eens hebben over de di-

verse tenuetjes die de kleine spelertjes 

aan hebben. Ze vormen samen een mooi 

bont gezelschap. Op de ruggetjes prij-

ken allerlei namen van de huidige en 

vroegere Topde talentjes nauwlettend. 

Waarschijnlijk wordt er bij velen langs 

de lijn ook al een vergelijking gemaakt 

met grote jongens zoals Van Persie of 

Robben.

Op de ruggetjes 

prijken allerlei 

namen van 

de huidige en 

vroegere Top

de talentjes
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Jonge hondjes op zaterdagochtend

Tijdens de training worden de kinderen 

begeleid door een aantal enthousiaste 

leiders o.l.v. Edwin Tuller, Sander van 

Dongeren, 

Zij zorgen ervoor dat er voldoende aan-

dacht is voor de acties en de prestaties 

van de kinderen. Die aandacht is ook 

nodig omdat er een aantal boys soms zo 

enthousiast is dat er niet meer naar de 

ander gekeken wordt. Zo komt het dan 

nog wel eens voor dat er een kleintje 

een bal recht op zijn dopje krijgt. Dan 

vloeien er natuurlijk even tranen maar 

de leiders zijn dan snel ter plaatse om ze 

te troosten en de pingelaars in te dam-

men.

Zoals elk groot feest afgesloten wordt 

met vuurwerk, sluit de training van de 

Zaterdagochtend Selectie af met penalty 

schieten. Het is een geweldige afsluiting 

van een uurtje trainen waarin de kinde-

ren hun beste geven. Niemand wil die 

penalty missen onder het toeziend oog 

van de hele familie en al die andere toe-

schouwers die elke zaterdagochtend weer slaperig meegaan 

om te kijken naar de talentjes totdat het enthousiasme van de 

kids hen in hun grip heeft.

Eerst een penalty nemen en dan een penalty keepen betekent 

naar de kleedkamer met z’n allen waar een lekker bekertje 

ranja klaar staat. Gratis om de dorst te lessen en dan snel onder 

de douches met z’n allen. Ook dat is weer een feestje op zich. 

De ouders moeten hun kids wel een aantal malen vragen of ze 

nu eindelijk eens onder de stralen vandaan willen komen. Dan 

snel aankleden en hup naar huis. Potverdikkie weer een week 

wachten voordat we weer lekker kunnen trainen denken ze bij 

zichzelf. Daar doen we het bij de Grol toch voor !!!
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RUDI PORSKAMP: 
‘DE S.V. GROL IS EEN STUK INVULLING VAN MIJN LEVEN!’
Rudi Porskamp is 60 jaar. Van afbouwen 
moet hij niets weten. Zowel op zijn werk 
bij de gemeente Winterswijk als bij S.V. 
Grol staat hij midden tussen de mensen 
en weet telkens weer nieuwe uitdagin-
gen te vinden. Van de familie Porskamp, 
die jarenlang aan de Groenweg woonde, 
is Rudi de meest continue factor. Hij is 
al ruim 30 jaar actief in verschillende 
functies en rollen. Broer Ronald sloot 
jaren geleden het hoofdstuk S.V. Grol 
af, broer Tom overleed tien jaar geleden 
plotseling en broer Erwin is wat minder 
nadrukkelijk aanwezig en fungeerde of 
fungeert nog steeds bij Grol vooral als 
chauffeur en cameraman.

GEMEENTE WINTERSWIJK

Rudi is getrouwd met Silvia en heeft vier 
kinderen. Van oud naar jong: Sandy, Bart, 
Carmen en Lynn. Bij de gemeente Winters-
wijk werkt Rudi al 33 jaar op de afdeling 
financiën. De laatste zeven jaar met veel 
plezier op de afdeling ‘mens en omgeving’. 
Rudi: “Ik heb een afwisselende baan en dat 
maakt dat ik totaal nog niet bezig ben met 
mijn pensioen. Ik ben contactpersoon voor 
de ouderenbond, wikkel subsidies af, maar 
ben ook verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de leerplichtwet en kinderopvang.”

FURORE IN HET GELDERS ELFTAL

Rudi komt uit een echt voetbalgezin. Naast 
de hierboven genoemde broers, heeft hij 
ook nog drie zussen: Karin, Inge en Muriel. 
Zijn vader keepte in Grol 1. Hij voetbalde 
met zijn broers en buurjongens in de straat 
naast de inmiddels afgebroken woning van 
Klein Tank of op de weilanden achter de 
Groeneweg. Op 7-jarige leeftijd wordt hij 
lid van S.V. Grol en sluit aan bij de pupillen. 
Rudi: “Bij S.V. Grol zagen ze al snel dat 
Ronald en ik talent hadden. We speelden 
altijd in de eerste teams van de jeugd en 
op 16-jarige leeftijd nam jeugdtrainer Harry 
Notten mij mee naar het eerste elftal.” 

In de B-jeugd haalde Rudi misschien wel 
zijn top. Hij speelt met het Gelders Elftal 
om het kampioenschap van Nederland en 
bondscoach Fadrhonc staat langs de kant te 
kijken. Rudi: “Dat was een schitterende tijd. 
Herman Cuppers begeleidde mij altijd en 
alleen al de verhalen van hem onderweg zal 
ik nooit vergeten.”

IN GESPREK ZIJN EN BLIJVEN

Op 28-jarige leeftijd gaat Rudi deel uitmaken 
van het hoofdbestuur. Rudi: “Daar rolde ik 
zo in. Bij de gemeente Winterswijk deed ik 
administratief werk. Dus bij Grol pakte ik 
de ledenadministratie op. Zo ging dat in die 

tijd.” Bij die bestuursfunctie bleef het niet. 
Rudi pakte alles aan bij S.V. Grol. Zo was hij 
jarenlang jeugdleider van C3 en C4, deed 
hij de advertenties van het clubblad en nam 
zitting in het bestuur senioren. Nog steeds 
is hij elftalleider van Grol 8. Rudi gooide 
in al die jaren, zoals hij zelf zegt, nooit ‘de 
kont tegen de krib’. In lastige kwesties blijft 
hij in gesprek met de mensen en probeert 
altijd in gezamenlijkheid tot een oplossing 
te komen. Rudi ziet in de loop der jaren de 
maatschappij veranderen, hetgeen ook zijn 
weerslag heeft op Grol. Rudi: “We hebben 
nu meer een ‘ik-maatschappij’. Daar waar 
we vroeger samen de schouders eronder 
zetten, vragen mensen zich nu sneller af of 

ze er zelf beter van worden. Daarom wordt 
het vooral lastiger vrijwilligers te vinden die 
een lange periode wat willen doen voor de 
club.”

SCHUTTERSKONING IN 2008

Buiten het voetbal beleeft Rudi een heel 
bijzonder moment tijdens de Grolse Kermis 
van 2008. Rudi: “Mijn vader was een 
kermisman in hart en nieren. Dus dat ik 
jarenlang deel uitmaakte van het Kermisco-
mité was meer dan logisch. In het voorjaar 
van 2008 overleed Tom en dat neem je 
toch mee als je datzelfde jaar kermis gaat 
vieren. En toen gebeurde het. Ik schoot die 

Rudi Porskamp werd in 2016 benoemd tot Lid van verdienste van de s.v. Grol.
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bewuste maandag op de vogel en die kwam 
flink los. Ik keek naar rechts en daar stond 
Edwin Grothe, de volgende schutter, wat 
te friemelen aan het pootje van zijn bril. Ik 
keek naar boven… en weer terug en zag 
toen de vogel alsnog naar beneden komen. 
Een emotioneel moment!”

BROOD EN KAPPIE

Ben je een markant persoon bij S.V. Grol, 
dan krijg je ook een bijnaam. Wat Rudi on-
derscheidt van al die anderen, is dat hij zelfs 
twee bijnamen heeft. Rudi: “Ik trok veel op 
met de jongens van vriendengroep ‘De Lin-
kerds”. Dat zijn onder anderen: Peter Rooks, 
André Huurneman en Alfons Scheinck. Ook 
Tom, Ronald en ik sloten hierbij aan. Het 
was in de tijd dat Herman Brood popu-
lair was. Hoe het is ontstaan, weet ik niet 
precies maar tijdens een kaartavondje kreeg 
ik plots het etiket ‘Brood’ opgeplakt. Ik 
ben daar niet meer vanaf gekomen.“ Toen 
Rudi in 1981 trouwde, namen allerlei gasten 
een brood mee. De volgende dag was het 
kersverse bruidspaar eigenaar van twee 
vuilniszakken vol met brood. Zijn bijnaam 
‘Kappie’ heeft in tegenstelling tot wat je 
zou verwachten niets te maken met brood. 
Rudi: “Kappie komt van het kappen en 
draaien met de bal. Dat was mijn handels-
merk. Door sommigen werden mijn twee 
bijnamen later samengevoegd. Toen werd 
het ‘Broodkappie’. Lachen toch?!”

CARNAVAL

Met de ‘Groldrieters’ viert Rudi ieder jaar 
flink carnaval. De groep ontstaat uit een 
groot aantal voormalig spelers van Grol 3. 
Door de jaren heen is de groep wat aan het 
verkleuren. Er vallen mensen weg en er slui-
ten zich wat nieuwe aan. Ze zijn nu met zes-
tien kerels. In 1999 wordt Rudi adjudant en 
zijn zwager Rob van Meurs prins. Rudi: “We 
gaven Tonnie Vaarwerk op de Grolavond 
voorafgaand aan het carnavalsweekend een 
onderscheiding. Wat was hij daar trots op. 
Later in die maand ging hij op wintersport 
en kwam nooit meer terug…. .”

Rudi Porskamp loopt anno 2018 nog 
altijd met een warm gevoel over 
sportpark Den Elshof. Hij houdt van de 
gezelligheid en maakt nog altijd graag 
een praatje links en rechts. Rudi: “Ik 
ben gek op voetbal, maar mijn vrouw 
en kinderen ook. Daarom ben ik nog 
steeds leider van Grol 8, terwijl mijn 
generatiegenoten al gestopt zijn. Ik wil 
het ritme van de zondag en alles wat 
daarbij hoort nog niet missen. Bewust of 
onbewust zoek ik altijd weer een nieuwe 
klus binnen onze club. Het is gewoon 
een stuk invulling van mijn leven.”
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GERRY VAN DONGEREN:
‘DE S.V. GROL BEPAALT EEN AANZIENLIJK DEEL VAN MIJN LEVEN!’
In 1989 oftewel in jaargang 9 van het 
clubblad van de sportvereniging Grol, 
schreef redacteur Ronald Porskamp in 
de derde uitgaaf van dat jaar de alles-
zeggende woorden: “Grolvrijwilliger 
Gerry van Dongeren heeft aan het niet 
meer weg te denken vrijwilligerswerk 
binnen de club Grol in de afgelopen 
jaren een steentje bijgedragen. 
Nou ja, een steentje, zeg maar gerust 
een kruiwagen vol stenen.” Inmiddels 
29 jaar later, en dat gezeten bij zomerse 
weersomstandigheden op het terras 
van het Sportcafé op het sportpark Den 
Elshof, wordt deze conclusie tijdens een 
gesprek met dezelfde Gerry van Donge-
ren andermaal getrokken.

Gerry van Dongeren, geboren op 3 oktober 
1953, lid van de Grol sedert 1 september 
1965, gehuwd met Tiny en vader van 
de zonen Gijs en Rik, hoort thuis in een 
illuster rijtje met actieve Grolvrijwilligers 
en is dientengevolge bij de club volkomen 
verdiend benoemd tot ‘Lid van verdienste’. 
Hij komt derhalve helemaal terecht in aan-
merking voor een plaatsje in dit jubileum-
boek. Wanneer je met Gerry praat over zijn 
functies bij de Groenlose voetbalclub, kun 
je beter vragen wat hij eigenlijk niet heeft 
gedaan door de jaren heen.

“Vooropgesteld, als actief voetballer heb 
ik weinig tot niets kunnen betekenen voor 
mijn grote liefde. Ik heb wel even ge-
voetbald, maar moest daar als gevolg van 
een zeer ingrijpend ongeval reeds in 1973 
een punt achter zetten. Jammer, want ik 
stam uit een rasechte voetbalfamilie. Zo 
heeft mijn vader Theo (Piet) van Donge-
ren gevoetbald en was daarna lang een 
zeer trouw supporter van de blauw-witte 
voetbalfamilie. Ook mijn broers Benny, 
Henk (Piet) en Theo hebben gevoetbald, 
waarbij ik wel de aantekening moet maken 
dat Benny van het gehele stel de meest 
begaafde voetballer was.”

BESTUREN    

Dat Gerry op andere terreinen dan het 
actieve voetbal zich zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt voor Grol, blijkt wel uit een waslijst 
van functies die hij altijd zeer gedisciplineerd 
en tegelijkertijd met veel clubliefde heeft 
vervuld. Die functies variëren van jeugdleider 
tot jeugdtrainer, van lid van het jeugdbestuur 
tot lid van het hoofdbestuur, van lid van de 
terreincommissie tot lid van de clubblad-
commissie, van leider van de D1 tot leider 
van de C1, van lid van het bestuur van de 
Supportersclub tot lid van de Commissie 
Opleiding en Vorming, van hersteltrainer 
tot looptrainer, van verenigingsfotograaf tot 
medeorganisator van tal van verenigingsacti-
viteiten en ga zo maar door.

“Aan al dat werk bewaar ik nog steeds 
vele dankbare herinneringen. De onderlin-
ge goede, eigenlijk heel sterke band, was 

daarbij heel belangrijk en zorgde altijd voor 
een stimulerende werking, dit ongeacht wat 
je ook deed voor de club. Het zal de tijd 
zijn, maar ik heb het gevoel dat dit heden 
ten dage allemaal veel minder is. Tijden 
veranderen en dus ook de mentaliteit, het 
verenigingsgevoel en de mate van betrok-
kenheid. Zelf heb ik veel geleerd van mijn 
werk bij de Grol en in het bijzonder van de 
onderlinge contacten. Vooral het bekleden 
van een bestuursfunctie heeft veel met mij 
gedaan en beschouw ik daarom nog altijd als 
één van de mooiste ervaringen. Dit laatste 
heeft mede tot gevolg gehad dat ik mij me-
deoprichter mag noemen van Lopersvereni-
ging Groenlo en een bestuurlijk aandeel mag 
leveren in het inmiddels een kwart eeuw 
bestaande Grolsch Verzamelaars Gilde. Bij 
het ‘besturen’ luister ik altijd goed naar een 
ander, maar daarnaast heb ik het gevoel dat 
men ook naar mij luistert.”

HOOGTEPUNT

Als een hoogtepunt in zijn afgelopen jaren 
bij Grol beschouwt Gerry van Dongeren 
zijn werk als loop- c.q. hersteltrainer onder 
het regime van hoofdtrainer Jos Heutinck. 
“Niet zozeer omdat Grol 1 met Jos aan het 
bewind voor het eerst in de geschiedenis 
promoveerde naar de eerste klasse van de 
KNVB. Het was meer de manier waarop 
er gewerkt werd, beter gezegd samenge-
werkt. De verhoudingen binnen de staf, 
waarbij ik met nadruk ook de naam van 
assistent-trainer Tom Kaak wil noemen, 
waren geweldig. Samen vormden wij een 
heel hecht team, waarbij eenieder in de 
waarde werd gelaten. Een onvergetelijke 
periode was dat. 

Daarnaast kijk ik met ongelooflijk veel 
plezier terug op mijn periode als lid van 
het bestuur van de Supportersclub. En dan 
doel ik vooral op de beginjaren van deze 
club. Er werd niet alleen veel gedaan voor 
alle geledingen binnen de club, ook hadden 
wij met elkaar verschrikkelijk veel lol. En 
natuurlijk mag ik mijn tijd in het jeugdbe-
stuur niet onvermeld laten met mensen als 
Tonnie (Fut) Vaarwerk, Max de Vries sr., 
Hans Emaus en vele anderen. Bijzonder 
jammer dat iemand als Hans Emaus niets 
meer te maken wil hebben met de s.v. Grol 
en zelfs niet meer met al die mensen die 
direct of indirect iets hebben met de club. 
Echt onvoorstelbaar! 

Maar naast hoogtepunten, zijn er ook 
diverse dieptepunten. In dat verband 
hoef ik alleen nog maar te wijzen op 
de talrijke overlijdens binnen de club, 
waarbij zonder iemand tekort te willen 
doen de herinnering in de eerste plaats 
uitgaat naar al die jonge mensen, die 
ons in de afgelopen decennia zijn ont-
vallen. Daarom zeg ik: Leef het leven 
en geniet niet iedere week, maar iedere 
dag van de sportvereniging Grol!”
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WILKO POORTMAN:
AL 42 JAAR ACTIEF ALS VRIJWILLIGER BIJ GROL!
De s.v. Grol drijft op zijn vrijwilligers en 
daar zijn er in de afgelopen 100 jaar heel 
veel van geweest. De een draait 1 of 2 
seizoenen mee als leider van een voet-
balteam en de ander is ruim 40 jaar lang 
inzetbaar geweest of nog actief in vele 
andere functies binnen de club. Eén van 
deze ‘super’ vrijwilligers is Wilko Poort-
man, al 42 jaar actief op de achtergrond.

Wilko is een geboren en getogen Grollenaar 
en dat vanaf 19 oktober 1962. Stammend uit 
een protestants gezin en schoolgaand naar 
de protestantse school, was hij eigenlijk 
voorbestemd om bij de Grolse Boys te gaan 
voetballen. “Volgens mij was er één protes-
tant eerder lid dan wij, maar samen met de 
klasgenoten Geert Jan Stokkers en Bert ten 
Brinke zijn wij in 1970 lid van de s.v. Grol 
geworden. Daar was gewoon meer te doen 
en het leek ons daar veel leuker”. 

GROL 11: LEGENDARISCH!

Zijn voetbalcarrière speelde zich af in de 
lagere teams van de s.v. Grol. “Ik was 
absoluut geen talent, maar wel een goede, 
stugge verdediger. Mijn hoogtepunt is één 
helft voetballen in Grol A1. Dit omdat er in 
dat seizoen maar weinig A-spelers voorhan-
den waren. Maar ik was er wel altijd, was 
nooit ziek, had geen blessures en meldde 
mij gewoon nooit af.” 

Daarna vervolgde hij zijn carrière in Grol 9, 
Grol 10 wat later het legendarische Grol 11 
werd met spelers als Erik ‘Pipo’ Wiegerinck, 
Olaf Lagas, Eric Woertman, Ewald ‘Mus’ 
Eskes, Ewald ‘Hakkie’ Brockötter en Pascal 
‘Taconi’ ten Brinke. Tot 1994 speelde Wilko 
in dit team om daarna samen met Henri 
‘Wally’ Walterbos leider van het team te 
worden. Wally stopte hier al vrij snel mee, 
maar Wilko hield het bij Grol 11 ongeveer 17 
jaar vol. Inmiddels was het weer Grol 10, 9 
en uiteindelijk is het nu Grol 7 geworden. 
“Steeds meer van de oudere spelers stopten 
ermee en er kwamen veel jongeren bij, dan 

wordt het op een gegeven moment tijd om 
er een punt achter te zetten.”

Het leiderschap was iets waar Wilko al 
vroeg mee begonnen was. Op 14-jarige leef-
tijd wilde hij al jeugdleider worden maar de 
toenmalig voorzitter van het jeugdbestuur, 
Tonnie ‘Futje’ Vaarwerk, hield dit tegen. 
Vervolgens is Wilko in 1972 maar lid van de 
terreincommissie geworden: “Een echte leu-
ke groep met jongens als Stef Oldenkotte, 
Pascal ‘Tacconi’ ten Brinke, Jitse Cuppers, 
Bennie ‘Nebs’ ter Bogt, Tonny Hartman, 
maar ook de oudere leden als Carel Cuppers 
en Henk ten Barge. “Ik moest op een gege-
ven moment de betonnen palen rond het 
eerste veld schilderen. In het berghok onder 
de tribune staat nog steeds in het wit Wilko 
op de muur. Dit omdat destijds de kwast 
schoon gemaakt moest worden.”

Inmiddels drie jaar later werd Wilko dan 
toch jeugdleider. Ook in dit geval voorna-
melijk van de lagere teams. Hij begon in de 
E-jeugd samen met Richard Groot Schaars-
berg en later een jaar met Peter Wolberink 
om daarna 12 jaar lang met Tom Rooks de 
laagste A-elftallen te begeleiden. “Tom 
stond langs de lijn te coachen en ik was 
grensrechter. Het plezier stond voorop en 
ondanks dat we bijna alles verloren, hadden 
we een hoop lol”. 

LID VAN HET JEUGDBESTUUR

Wilko Poortman is als vrijwilliger ook nauw 
betrokken geweest bij de kampen van de E-, 
F- en D-jeugd. Vanaf 1979 heeft hij dit 15 jaar 
lang, en dat altijd op en rond Hemelvaarts-
dag, samen met onder anderen Ronald 
Porskamp georganiseerd. Bij al die kampen 

zorgde Wilko als gevolg van zijn slaapwan-
delactiviteiten regelmatig voor veel plezier 
onder de aan de kampen deelnemende 
jeugd. Op een gegeven moment voelde hij 
zich te oud worden voor al die jonge aanwas 
en is hiermee in 1994 gestopt. Een en ander 
ook wegens het feit dat hij in 1988 al lid 
was geworden van het jeugdbestuur. Daarin 
kwam een vacature vrij als contactpersoon 
voor de E- en F-jeugd. Samen met Ronald 
Brockötter (D-jeugd), Erik (‘Ketje’) Schuur-
mans (C-jeugd), Tonny Hartman (B-jeugd) 
en Hans (‘Köpken’) Emaus (A-jeugd) 
vormden zij het voetbaltechnische hart van 
het jeugdbestuur. Maar daarnaast regelde 
Wilko in het begin de scheidsrechters voor 
de wedstrijden, de busjes voor de uitwed-
strijden en zoals eerder gememoreerd de 
organisatie van de jeugdkampen. Bovendien 
regelde hij niet alleen de scheidsrechters, 
maar ging zelf ook wedstrijden fluiten, het-
geen hij zo’n 10 jaar heeft volgehouden.

Wilko Poortman was, en ook in dit geval 
weer samen met Ronald Porskamp altijd 
erg actief wat betreft de organisatie van 
winteractiviteiten. “Hierbij werd er voor 
het eerst ook de samenwerking met Grolse 
Boys gezocht. De kinderen van ‘de Boys’ 
kwamen hiervoor wel naar het Grolveld, 
maar helaas kwamen er geen leiders mee 
met het gevolg dat het weer snel einde 
verhaal was.” Waar je tegenwoordig een 
commissie nevenactiviteiten voor hebt, 
werd voorheen door clubmensen als Wilco 
georganiseerd. Zelf denkt hij nog vaak 
terug aan een activiteit als het Sinterklaas-
feest. “Altijd weer een hoogtepunt. Het 
spelletjescircuit vooraf en dan het moment 
van Sinterklaas. Ook de leiders knepen 
hem dan best wel. Misschien moest je wel 
naar voren komen als leider. Toon ten Brin-
ke en later Adri Wittenbernds werden als 
Sinterklaas benaderd en kwamen dan na 
de spelletjesmiddag in de sporthal optre-
den. Jaren achtereen hebben de kinderen 
hier veel lol aan beleefd. En dat ook aan tal 
van andere activiteiten, zoals het zoeken 
van Paaseieren op Eerste Paasdag.”
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REORGANISATIE BESTUREN

Toen Wilko Poortman in 2011 stopte als 
leider van Grol 9, werd hij door toenmalig 
voorzitter bestuur senioren Rob van Meurs 
direct gevraagd om toe te treden tot zijn 
bestuur. Dit met de intro: ‘Wanneer je altijd 
op- of aanmerkingen hebt, moet je het ook 
maar waar gaan maken!’ “Ik heb vervol-
gens die uitdaging opgepakt en dat met de 
taak contactpersoon voor de recreatieve 
teams met als neventaak kledingbeheer. De 
recreatieve teams begeleiden ging de eerste 
drie tot vier jaar prima tot het moment 
dat de damesteams erbij kwamen. Toen 
werd het een hoofdpijndossier en werd het 
tegelijkertijd duidelijk dat er ook een dame 
in het bestuur senioren moest komen. Drie 
dames hebben het geprobeerd, maar zijn er 
uiteindelijk ook voor weggelopen.” Wilko 
Poortman bleef zijn werk doen, maar toen 
er na een periode vervolgens een reorga-
nisatie met betrekking tot de verschillende 
besturen werd doorgevoerd, is hij gestopt. 
De laatste jaren in het bestuur senioren was 
hij onder andere bezig met het opzetten van 
het 45+ en later het 35+ voetbal. Anno 2018 
is Wilko Poortman nog leider van het twee-
de team van de 45+ . Een team, dat bestaat 
uit totaal verschillende persoonlijkheden 
maar waarbij maar één aspect belangrijk is 
en dat is de gezelligheid.”

En het houdt maar niet op met de vrijwilli-
gerswerkzaamheden van Wilko Poortman 
bij Grol. Zo maakte hij elf jaar deel uit van 
de clubbladcommissie, maakte vanaf 1998 
vijf jaar het programmaboekje ten behoe-
ve van de thuiswedstrijden van Grol 1, zat 
in 2013 in de organisatie van het eerste 
voetbalplaatjesboek, regelde jarenlang de 
verkeersregelaars voor de Nieuwjaarsloop, 
bouwde maar liefst 28 jaar mee aan de 
carnavalswagen van de Grol en had dit jaar 
voor 16e keer zitting in de kassacommissie 
van het Internationaal Marveldtoernooi. 
“Ondanks dat ik wel eens een beetje ‘Grol 
moe’ ben geweest, was het en zal het altijd 
mijn clubje blijven. Zo ga ik nog steeds naar 
iedere thuiswedstrijd en soms een uitwed-
strijd van Grol 1 kijken en blijf ik voorlopig 
ook nog leider van het team 45+ 2”.

NIEUWE STRUCTUUR VAN DE 
VERENIGING

De inmiddels ingevoerde nieuwe (bestuurs)
structuur van de vereniging Grol vindt 
Wilko Poortman bijzonder onduidelijk. Ook 
verbaast hij zich over de hoogte van de 
salariskosten voor de diverse trainers, die 
tegenwoordig tijdens iedere jaarvergade-
ring de revue passeren. “Absurd dat deze 
al boven de 100 duizend euro liggen en 
dat iedere jeugdselectietrainer heden ten 
dage betaald moet worden. Waar zijn de 
echte jeugdleiders gebleven? Nu zijn het 
veel vaders die het opvangen en gaat de 
jeugd op zaterdag werken en daarnaast is 
er een trend gaande dat scheidsrechters en 
jeugdleiders niet eens meer lid van de s.v. 
Grol zijn! Voor mij onbegrijpelijk. Ik weet 
het, je mag niet altijd naar vroeger kijken, 
maar de verschillen worden langzamerhand 
wel bijzonder groot en dat met name in het 
nadeel van de club.”
Over dieptepunten gesproken, wil Wilko 
Poortman eigenlijk alleen kwijt dat hij niet 
altijd de gewenste waardering heeft meege-

maakt, laat staan gevoeld. Desondanks blijft 
hij vurig hopen dat het in de toekomst met 
de Grol goed blijft gaan en dat de eerste 
selectie het voor elkaar weet te krijgen om 
een stabiele tweedeklasser te worden en te 
blijven en dat bij voorkeur samen met re-
gionale teams, zoals Longa ’30, RKZVC, FC 
Winterswijk en andere, maar dat alles wel 
zonder het halen en betalen van spelers.

LID VAN VERDIENSTE

Naast de s.v. Grol heeft Wilko ook nog tijd 
voor andere hobby’s en niet te vergeten 
zijn werk als leraar biologie op Het Assink 
lyceum in Neede. Zijn passie voor biologie 
wordt helemaal duidelijk wanneer je bij 
hem achter het huis staat in een tuin met 
al die planten en een grote volière met een 

prachtige verscheidenheid aan vogels waar 
hij zeer ‘bevlogen’ over kan vertellen. Daar-
naast is Wilko ook een fervent motorrijder 
en heeft hij in die hoedanigheid reeds di-
verse landen bezocht met als hoogtepunten 
IJsland, Noorwegen, Roemenië, Bulgarije en 
een bezoek aan St. Petersburg in Rusland. 
Ook zet hij zich in voor de carnavalsver-
eniging de Knunnekes en met name voor 
de geleding KAPSTOK, waar hij voorzitter 
van is. Hij is ook nog een echte fan van 
Feyenoord. al gaat hij niet naar de Kuip in 
Rotterdam om zijn helden aan het werk te 
zien. Hij blijft kiezen voor ‘zijn helden van 
de s.v. Grol’. Zijn geliefde Groenlose voet-
balclub, die hem op 4 juni 2016 helemaal 
terecht verblijdde met de eretitel ‘Lid van 
verdienste’.
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STEF OLDENKOTTE:
EEN BEVLOGEN CLUBMAN EN GEPASSIONEERD JEUGDTRAINER VAN D3
Stef Oldenkotte is op 23 januari 1961 ge-
boren in Lievelde. Stef is geen jongen die 
de wijde wereld intrekt. Hij is en blijft een 
jongen die zich ‘happy’ voelt in het buiten-
gebied. Vanaf zijn 14e levensjaar is hij onaf-
gebroken lid van s.v. Grol. Stef woont aan 
de Lange Maat 4, een doodlopend landweg-
getje tussen Groenlo en Zwolle. Met een 
paar minuten is hij op het sportpark Den 
Elshof. Hij werkt alweer een aantal jaren bij 
Fortes Energiesystemen in Lichtenvoorde. 
Dagelijks zorgt hij dat het magazijn op orde 
is. En dat is wel aan Stef toevertrouwd. Hij 
laat niets aan het toeval over. Zo kennen 
we hem ook bij s.v. Grol. Als jeugdleider, 
kampleider en terreinknecht: altijd met veel 
gedrevenheid en geen half werk.

Stef zit boordevol trots wanneer hij praat 
over ‘zijn’ elftal: Grol D3. “Ik ben al ruim 20 
jaar trainer van D3. Ieder jaar is het weer 
een uitdaging om er een team van te sme-
den. In het begin ben ik altijd heel duidelijk 
en wat streng. Maar wel rechtvaardig en 
ik behandel iedereen gelijkwaardig. Ieder 
kind is anders en als trainer moet je dat 
telkens goed kunnen inschatten. Naarmate 
het seizoen vordert, leer ik de jongens beter 
kennen en kan ik de touwtjes ook wat meer 
laten vieren. Geweldig om te doen!” 

Stef werd meerdere keren kampioen met 
zijn D3. Hij vindt het belangrijk om de jon-
gens weerbaarder te maken. Stukje mentali-
teit bijbrengen. “De jongens moeten ervoor 
gaan. Ik probeer ze dat bij te brengen. Ook 
betrek ik de spelers bij andere activiteiten 
binnen de club. Zo houden de spelers van 
D3 ook altijd het scorebord handmatig bij als 
Grol 1 thuis voetbalt.”

Stef beleeft naast veel plezier ook veel 
succes als jeugdtrainer. Maar hij kent ook de 
keerzijde. Hij beleeft een inktzwarte periode 
als zijn collega-leider Arjan Thuinte overlijdt. 
Stef blikt emotioneel terug op dat rampjaar, 
nu bijna 20 jaar geleden: 

“Arjan was net anderhalve maand jeugdlei-
der en het klikte geweldig. Op maandagoch-
tend werd ik op het werk gebeld dat Arjan 
was overleden. Dat hakte er enorm in. Dat 
doet nu nog pijn.“ Samen met Marco Frank 
maakt hij dat seizoen af. Marco is voor Stef 
een fijn klankbord en zorgt ervoor dat Stef 
overeind blijft. 

Stef is een actief baasje. Jarenlang is hij 
de grote aanjager en organisator van het 
D-kamp. In de periode dat de voetbalcom-
petitie stil ligt, is hij druk in de weer om de 
D-pupillen een onvergetelijke mini-vakantie 
te bezorgen. Na 20 jaar heeft Stef het stokje 
doorgegeven aan de nieuwe generatie. Nu 
is hij in de zomervakantie bezig om allerlei 

Stef Oldenkotte werd in 2008 benoemd tot Lid van verdienste van s.v. Grol.

klusjes in en rondom het huis uit te voeren. 
Stef: “Gedurende het voetbalseizoen blijven 
die liggen. Ik ben geen type die van vakan-
ties houdt. Als ik dan vrij ben, ben ik graag 
met mijn handen bezig. ’s Avonds drink ik 
dan een paar biertjes in de kantine. Dat is 
voor mij ontspanning.” Dat geldt ook voor 
het Marveldtoernooi. Stef neemt dan een 
week vrij en verleent in zo’n week allerlei 
hand- en spandiensten. 

Stef is een vaste waarde binnen de sport-
vereniging Grol. Hij is een ‘op-en-top’ 
vrijwilliger met een vast patroon. Hij gedijt 
bij regelmaat en bestuurders kunnen altijd 
een beroep op hem doen. Stef: “Ik ben 
trots op het mooie sportpark Den Elshof 

dat we hebben en de gezellige kantine. Het 
totaalplaatje maakt de club zo bijzonder. En 
ik ben erg gelukkig dat ik daar onderdeel 
van uit mag maken.”
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Stef Oldenkotte op het vaste stekkie aan de bar in het Sportcafé 
met links Tonny Hartman en midden Bennie ter Bogt.

Grol B1 aan het eind van het seizoen 
1972-1973 met staand vlnr Tonnie Rave 
(jeugdbestuur), Cor Migchielsen 
(trainer), Henri Ponds, Tonnie Zieverink, 
Ruud Roerdink, Rudy Groot Zevert, 
Rudi Porskamp, Benny van Uem (leider), 
Herman Cuppers (jeugdbestuur) en
Jan Blanckenborg (jeugdbestuur) 
en gehurkt vlnr Hans Emaus, 
Jos Blankenborg, Luc Franssen, 
Patrick te Walvaart, Tonnie Vaarwerk, 
Marco Bleumink, Eddy Olijslager en 
Laurens te Veluwe.
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Selectie Grol A seizoen 1977-1978.
Staand vlnr Jan Kolkman, Benno Hulzink, Martin te Brake, Robert van Schaik, Wout Jansen, Frans Heming, Eugène Barnaart, 
Paul Lensink, Marcel ten Have, Rudi Geelink en Guus Lindner 
en gehurkt vlnr Jos Lensink, Eddy Zieverink, Erik Baten, Peter Hulshof, Ronald Reijrink, Ben Meuleman en Henny Elschot.
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Grol C1 kampioen in het seizoen 1978-1979. 
Met staand vlnr Ben Bomers, Jurgen Lurvink, Hans Luttikholt, Eric Everink, Huub Tuinte, Freddy Brockötter, Benry Bleumink, 
Ronnie ter Bogt, Tim Wekking en Ronald Porskamp en gehurkt vlnr Don Haen, Michel Hoffman, Michel Grothe, William Koenders, 
Ronald Buesink en Myron Meekes.

Deze groep, die grotendeels bij elkaar bleef, 
werd niet alleen kampioen in de C1, maar 
ook in de B1 en de A1. Daarna volgden de 
onvergetelijke promotiewedstrijden tegen 
Go Ahead A1 uit Deventer (uit 1-3 winst en 
thuis 6-0 winst). Vervolgens speelde Grol 
A1 in de Interregionale Jeugdcompetitie 
met daarin o.a. Sportclub Enschede, Rohda 
Raalte en PEC Zwolle als tegenstanders.
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Grol A met staand vlnr Laurens te Veluwe, Michel Grothe, Koen Wissink, Hans Luttikholt, Max de Vries, Eric Everink, 
Cees klein Goldewijk, Ronnie ter Bogt, Marco Hoffman en Ben Bomers en gehurkt vlnr Mark Wissink, Tim Wekking, 
Jurgen Lurvink, Michel Hoffman, Sjaak Jansen, Myron Meekes en Mario Klein Gunnewiek.
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Grol E5 voorjaarskampioen in het seizoen 1993-1994 met staand vlnr Marc Tiggers, Gert-Jan Hubers, Dennis Koster, Ivo Thuinte, 
Gijs van Dongeren, Thijs Hissink en Ronny Maarse; midden vlnr Renate Reinders, Ellen Kamphuis en Sylvia Rave; 
liggend vlnr Erik Kok en Marc Sprenkeler.
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Grol E1 in 2001 met de begeleiding, bestaande uit Hans Emaus en Tom Hoffman, en verder op de middelste rij 
met vlnr Martijn Rooks, Ruben Zieverink,  Wouter Pillen, Tim Hubers, Bas Weenink en Frank Slutter 
en vooran vlnr Pleun Bosch (in rolstoel) en Michel Klein Gunnewiek
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Albert Heijn F-pupillencompetitie 2008.
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Grol C1 kampioen van Nederland in het seizoen 2015-2016 met vlnr Tjibbe Paardekooper, Nick Oude Luttikhuis, Mike te Brake, 
Mick Wissink, Teun Reijrink, Mik Wolterink, Yordi Rupert, Joep Lagers, Titus Hoffman, Ties Frank, Jeroen Gerretsen, 
Remco Everink, Tygo ten Bulte, Max de Vries jr. (trainer), Twam Nijkamp en Marc Rots (leider). 
Op de foto onrbreken Stan Nijhuis (speler) en Maxime Bennink en Eduardo de Sousa Cavalcante (begeleiding). 
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PIET ARETS EN MICHEL FRENKEN:
WINTERSWIJKSE VOETBALTRAINERS OVER DE S.V. GROL 
Door de jaren heen, en dat zeker gedu-
rende de tweede vijftig jaar (1968-2018) 
in het bestaan van de club, heeft de s.v. 
Grol tal van trainers versleten. 

Trainers die overal vandaan kwamen, 
maar dat wel voornamelijk uit aan de 
ene kant de Achterhoek en aan de ande-
re kant Twente.

Uit Winterswijk bijvoorbeeld zijn er dat 
ook een aantal geweest, waarbij bij een 
aantal ondervraagde Grolleden direct 
een viertal namen voorbij komen, te 
weten die van Wim Pennings, Herman 
Wevers, Michel Frenken en Piet Arets 
naast de huidige hoofdtrainer Sander 
Hoopman.

Met laatstgenoemde twee vindt er op 31 
januari 2014 een ontmoeting plaats. Een 
weerzien, dat geregisseerd is op het nog 
maar net een halfjaar in gebruik genomen 
fonkelnieuwe, indrukwekkende sportpark 
van FC Winterswijk, de uit WVC, SKVW en 
v.v. Winterswijk (voorheen Winterswijkse 
Boys) voortgekomen fusieclub. 
Michel Frenken is op dat moment 60 jaar 
en bestuurslid facilitaire zaken van FC Win-
terswijk en Piet Artes 77 jaar en vrijwilliger 
van die andere Winterswijkse voetbalclub: 
FC Trias.

Was Piet Arets tien seizoenen achter-
een (1999-2000 tot en met 2008-2009) 
keeperstrainer bij Grol, Michel Frenken 
was tweemaal over drie seizoenen trainer 
van de tweede selecte bij Grol (1984-1985 
tot en met 1986-1987 en 1989-1990 tot en 
met 1991-1992). Arets en Frenken hebben 
ooit nog samen gevoetbald bij Fortuna 
W. Piet als doelverdediger en Michel als 
rechtsbuiten. Vervolgens zijn de wegen van 
beide heren zich gaan scheiden, omdat Piet 
koos voor FC Trias en Michel voor WVC. 
Wat het trainen van clubs betreft, heeft 

Piet Arets een grote voorsprong op zijn 
plaatsgenoot Michel Frenken.
Met betrekking tot de keeperstraining, heeft 
Piet naast Grol praktisch de gehele gemeen-
te Winterswijk onder handen gehad en 
dat van Ratum tot WVC, van Vosseveld tot 
MEC, van v.v. Winterswijk tot Sp. Meddo en 
van Fortuna W. tot FC Trias.

Michel Frenken is als trainer begonnen bij 
de jeugd en vervolgens bij de senioren van 
WVC. Naast een tweetal uitstapjes naar Grol 
heeft hij verder de voetbalverenigingen Erix 
Lievelde en AD ’69 Aalten van oefenstof 
voorzien. 

Wanneer de voetbalclub Grol ter sprake 
komt, hebben beide Winterswijkse voetbal-
mensen één en dezelfde mening: 
“Een vereniging die uitblinkt wegens de 
perfecte organisatie, maar bovenal een 
vereniging die zaken als gastvrijheid en 
gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan 

en daarom buitenstaanders, zoals wij dat 
waren, een bijzonder warm en familiair 
gevoel heeft gegeven.”
Michel roemt daarbij de vindingrijkheid en 
creativiteit van de verschillende Grolgele-
dingen en geeft aan er als gevolg daarvan 
veel geleerd te hebben en ontzettend veel 
leuke contacten te hebben opgedaan en 
dientengevolge gezellige mensen te hebben 
ontmoet.

Met een brede glimlach op zijn gezicht, is 
Piet meer dan lyrisch over zijn tienjarige 
periode bij de voetbalclub in Groenlo.
“De afstand tussen Winterswijk en Groenlo 
is hemelsbreed misschien 10 kilometer, 
maar de omgang met elkaar, de beleving 
en vooral de hartelijkheid van de mensen, 
vormen in vergelijking met Winterswijk een 
wereld van verschil. Wat heb ik in Groenlo 
een prachtige tijd gehad. Eigenlijk raak ik 
er niet over uitgepraat. Ook de wetenschap 



242

TECHNISCHE COMMISSIE

In de periode dat Chris te Winkel hoofdtrainer van de s.v. Grol was, zag ook de eerste 
officiële technische commissie binnen de s.v. Grol het levenslicht. 
Deze commissie werd gevormd door:

Chris te Winkel (hoofdtrainer),
Jan Blanckenborg (trainer tweede selectie), 
Ben Bomers (jeugdtrainer), 
Jan Froeling (trainer damesvoetbal), 
Frans Koenders (hoofdbestuur), 
Anton ten Hoopen (wedstrijdsecretaris)
Max de Vries (jeugdbestuur).   

RECREANTEN

Bij de s.v. Grol kan er naast prestatief voetbal reeds sedert de oprichting in 1918 
ook recreatief voetbal worden beoefend.
Het was in 1983 dat het bestuur van Grol besloot om met ingang van het seizoen 1983-1984 
een afzonderlijke trainingsavond voor de recreatieve senioren in het leven te roepen: 
‘Het experiment recreanten op de woensdagavond!’
De avond, destijds bedoeld voor de seniorenteams 6 tot en met 13, werd direct een succes 
en derhalve was de basis gelegd voor een structureel vervolg.

In de loop van haar 100-jarig bestaan heeft 
s. v. Grol een aantal jaren, van 1972 tot en 
met 1982, een team gehad dat uit bijna 
louter leerkrachten bestond. 

De wordingsgeschiedenis is gauw ver-
teld. In de jaren ’60 en ’70 werd er in de 
zomermaanden een bedrijfsvoetbaltoernooi 
gehouden. Daar nam ook een team aan 
deel dat uit ambtenaren en onderwijzers 
bestond. 

In 1972 is het idee ontstaan een elftal op te 
richten dat zou bestaan uit onderwijsge-
venden en dat aan de reguliere competitie 
zou deelnemen. Dat idee is werkelijkheid 
geworden en vanaf september van dat jaar 
heeft dit team in competitieverband bestaan 
tot en met 1982, dus tien jaar lang. 
De voetballers van dat elftal - dat meestal 
de naam Grol 12 droeg en ook wel eens Grol 
11 - werden gerecruteerd uit leerkrachten 
van het lager onderwijs, de mavo’s, (daar 
waren er in die tijd twee van in Groenlo) en 
het Marianum. Naarmate de tijd verstreek, 
speelden er ook voetballers van buiten het 
onderwijs in dit elftal. Desondanks werd 
Grol 12 in die tijd steevast het onderwijzer-
selftal genoemd. 

Het kampioenschap is in de afdeling waarin 
het team speelde, nooit gehaald, hoewel 
er wel enkele jaren zijn geweest waarin dit 
binnen het bereik lag. 
Als leider/coach fungeerde Eduard (Eedjen) 
Hoijtink, een zeer aimabel en sympathiek 
mens met wie alle voetballers een goede 
band hadden.

In 1982 was de grote uittocht: vijf à zes 
voetballers stopten toen om uiteenlopende 
redenen met voetballen en dat was in feite 
het einde van het onderwijzersteam.
De leerkrachten hebben een decennium 
lang met veel plezier en in een prima onder-
linge verstandhouding een balletje getrapt. 
Het voetballen was afgelopen, maar de 
mooie herinneringen zijn bewaard gebleven.

dat ik bij die club na mijn terugtreden nog 
altijd welkom ben, is een fantastisch gevoel. 
Een vereniging, die voor mij gelijk staat met 
een hechte familie. Men staat er wanneer 
er iets te vieren is, maar men staat er nog 
meer wanneer men te maken heeft met 
pijn en verdriet. Een opstelling waar menige 
voetbalclub een voorbeeld aan kan nemen. 
Ik heb het zelf ondervonden toen ik in het 
ziekenhuis werd opgenomen. De belangstel-
ling vanuit Grolle was op dat moment, maar 
ook nog tijden daarna onbeschrijflijk groot. 
Deze club heeft een onbeschrijflijk belang-
rijk plekje in mijn hart!”

Piet Arets overlijdt op 12 september 2016 
op 80-jarige leeftijd in hospice De Lelie in 
Winterswijk. 

HET ONDERWIJZERS- C.Q. LERARENELFTAL VAN S.V. GROL
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HET ONDERWIJZERS- C.Q. LERARENELFTAL VAN S.V. GROL

Staand vlnr Eduard (Eedjen) Hoijtink (leider, coach), Pieter Comello, Felix Smeets, Gerard van Huet, Bart van Winsen, 
Jan van Groessen, Herman Ubbink en Maarten van Uhm en 
gehurkt vlnr Hennie Hilderink, Marcel van Winsen, Reinout Hegger, Willy Lohuis, Jos Driever en Harry Broshuis.
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DAMES- EN MEISJESVOETBAL BIJ  DE SPORTVERENIGING GROL
Het damesvoetbal heeft bij de sport-
vereniging Grol officieel haar intrede 
gedaan in 1969. In dat jaar werd er op 
13 september in Lichtenvoorde een 
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld 
tegen Longa ’30. Het initiatief tot deze 
wedstrijd was genomen door de bestu-
ren van beide voetbalverenigingen. 

Dit vanzelfsprekend met het doel om het 
damesvoetbal in Lichtenvoorde en Groen-
lo te promoten. Maar grote organisator 
van de wedstrijd was destijds kapper 
Wim (Pereboom) Wekking, de vader van 
onder anderen Max Wekking uit Lich-
tenvoorde. Hij zorgde bij deze wedstrijd 
ook voor een bekende Nederlander als 
scheidsrechter, namelijk Rita Corita.

De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, 
waarna strafschoppen de beslissing moesten 
brengen. Hierin was Longa ’30 de sterkste. 
De wedstrijd ging overigens gepaard met 
een bijzondere uitverkiezing, namelijk die 
van Miss Voetbal. En die titel ging naar Ans 
Kampshof uit het team van Grol. Naast haar 
speelden voor Grol onder anderen mee: Will 
en Ans Roerdink, Truus Wildenborg en Carla 
Koster. Trainer/coach van de Groldames 
was Frans Koster. Mede door zijn toedoen 
kreeg het damesvoetbal na die wedstrijd 
een vervolg.

Zo werd er in 1970 en dat op 5 mei bij de 
herdenking ‘Groenlo 25 jaar vrij’ in het kader 
van een uitgebreid bevrijdingsfeest gevoet-
bald onder de naam ‘De Snoeze Poezen’. 
Het betrof hier een wedstrijd voorafgaande 
aan een speciaal voor deze dag georgani-
seerde voetbalwedstrijd: Grol 1 tegen een 
elftal bestaande uit Engelse Militairen.

Beide gelegenheidswedstrijden vielen zo 
goed in de smaak bij de dames c.q. meisjes, 
dat er eenstemmig werd besloten om onder 
de vlag van de s.v. Grol aan de competitie 
deel te gaan nemen. Nadat in eerste instan-
tie gymnastiekleraar Frans Koster hiervoor 
de basis had gelegd, diende Tonny Hartman 
zich aan om het damesteam te gaan trainen.

Wim (Pereboom) Wekking met Rita Corita.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
kwam het damesvoetbal bij s.v. Grol goed op 
gang. Na één seizoen (‘69-’70) Tonny Hart-
man, nam Theo Huijskes het trainerschap 
voor zijn rekening en dat gedurende zeven 
seizoenen (tot en met het seizoen 1977-1978). 
Grol kwam in die periode met een damesse-
lectie op de proppen, die meer weg had van 
een regio-selectie dan een plaatselijk dames-
team en daarom veelvuldig werd aangemerkt 
als een vreemdelingenlegioen.
 
Want de dames kwamen niet alleen uit 
Groenlo (Maria Wieriks, Agnes en Marion 
Klein Zeggelink, Will en Ans Roerdink, Cilia, 
Trees en Bernadette Balk, Ria en Betsie 
Hartman, Coleta Ars en Marian Holken-
borg), maar ook uit Lichtenvoorde (Carola 
Berentsen), uit Lievelde (Maria Arink), uit 
Voor-Beltrum (Yvonne Groot Zevert), uit 
Beltrum (Dorien Pierik), uit Vragender (Annie 
Gunnewick, Resie Theissen, Fien ter Bogt, 
Yvonne Overkamp en Marga Ubbink) en 
uit Zieuwent/Mariënvelde (Wilma Papen, 
Angela Wieggers, Lucie Hummelink, Marian 
Spekschoor, Tineke en Marijke Doppen en 
Jeanette Knippenborg) en ga zo maar door.

In die periode voetbalden de Groldames 
op een hoog niveau en moesten het in de 
competitie opnemen tegen damesteams uit 
diverse districten van de KNVB, waaronder 
het toen regionaal en zelfs landelijk bekende 
Puck uit Deventer.

De twee meest succesvolle seizoenen waren 
1971-1972 en 1972-1973. In beide voetbaljaar-
gangen werden de Groldames ongeslagen 
kampioen. Overigens mag het resultaten-
lijstje over de periode 1971-1978 (zeven jaar) 
er zijn. 

Het tweede ongeslagen kampioenschap 
van de Groldames viel overigens samen 
met het om diverse redenen ‘nostalgische’ 
kampioenschap van Grol 1 en de tegelij-
kertijd bewerkstelligde promotie naar de 
derde klasse C van de KNVB in het seizoen 
1972-1973. In dit geval het spraakmakende 
kampioenschap, behaald in Zieuwent tegen 

Angela Wieggers en Wilma Papen uit Zieuwent, in de zeventiger jaren belangrijke 
steunpilaren van het damesvoetbal bij Grol. Tegenwoordig wonen beiden samen in 
De Meern bij Utrecht.   
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DAMES- EN MEISJESVOETBAL BIJ  DE SPORTVERENIGING GROL
RKZVC 1, waarbij duizenden toeschouwers 
aanwezig waren. Grol 1 werd toen getraind 
door Wim Pennings uit Winterswijk.

Met ingang van het seizoen 1978-1979 
fungeerde de toen bijna 24-jarige Jos 
Porskamp, op dat moment speler van Grol 
1, als trainer van de afdeling damesvoetbal. 

Met ingang van hetzelfde seizoen 1978-1979 
vond er bovendien een tweetal opmerkelijke 
overschrijvingen plaats. Onder de nieuwe 
trainer (Jos Porskamp) kwamen namelijk een 
tweetal speelsters van Longa ’30, te weten 
Carola Berentsen en Jeanette Knippenborg, 
de gelederen van Grol versterken.
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Damesselectie s.v. Grol (seizoenen 1978 t/m 1980) 
met staand vlnr Jos Porskamp, Carola Berentsen, Fien te Bogt, Marianne Spekschoor, Hedwig Stoltenborg, Marga van Bronkhorst, 
Carla Weenink, Marion Klein Zeggelink, Wilma Papen, Ans Roerdink, Angela Wieggers, Dorien Pierik en Toon Rave en 
gehurkt vlnr Marion Meekes, Miriam Hulsinck,  Marga Ubbink, Lucy Hummelink, Yvonne Groot Zevert, Jeanette Knippenborg, 
Hilda Kiers, Yvonne Overkamp, Annie Gunnewick en Coleta Ars.
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ANS THEISSEN-ROERDINK EN CARRY WALTERBOS-EVERINK 
OVER DAMES- EN MEISJESVOETBAL BIJ S.V. GROL
Wanneer er twee personen zijn, die hun 
sporen dubbel en dwars voor het dames- 
en mesjesvoetbal bij de s.v. Grol hebben 
verdiend, dan zijn dat wel Ans Theis-
sen-Roerdink en Carry Walterbos-Eve-
rink. Niet voor niets zijn beide dames 
officieel benoemd tot Lid van verdienste 
van de vereniging. Bovendien viel Carry 
Walterbos-Everink bij de afsluiting van 
het seizoen 2004-2005 de eer te beurt 
om te worden gehuldigd als Verenigings-
vrouw van het jaar.

Ans Theissen-Roerdink is in 1969 begon-
nen met het voetballen bij de s.v. Grol. Zij 
was daarmee tevens één van de oprichters 
van het damesvoetbal bij Grol. Als kind 
voetbalde zij al vaak en ook gewoon met 
de jongens mee. Met haar zus Will ging 
Ans ook regelmatig gras voor de konijnen 
plukken aan de zijkanten van de voetbalvel-
den van de Grol om dan tussendoor lekker 
op het veld te kunnen voetballen. De zusjes 
Roerdink waren dan ook betrokken bij de 
door kapper Wim (Pereboom) Wekking in 
1969 georganiseerde damesvoetbalwedstrijd 
tussen Longa ’30 en Grol.

Ans ging in het damesteam spelen (meis-
jesvoetbal was er toen nog niet), wat in het 
begin een soort vreemdelingenlegioen was. 
De dames, veelal voortkomende uit het 
handbal, kwamen uit alle hoeken van de 
regio. Tot 1992 heeft Ans gevoetbald bij de 
s.v. Grol. Daarbij verschillende kampioen-
schappen behaald en zelfs twee jaar in de 
hoofdklasse gespeeld. “Maar op dat niveau 
werden de tegenstanders gewoon betaald 
en gesponsord, zoals bij Puck in Deventer. 
Toen wij het presteerden om van hen te 
winnen, was het bij ons dan ook groot feest. 
Wilma Papen verkaste van Grol naar Puck, 
maar kwam na één seizoen al weer terug 
omdat zij de sfeer bij de Grol toch miste. 
Het weekend begon op de vrijdagavond met 
lekker trainen en dan zondags voetballen.”

De dames speelden toentertijd vele interna-
tionale toernooien, in onder andere België, 
Duitsland en Frankrijk. Ook de jaarlijkse 

voetbalkampen en eindfeesten waren een 
succes, want feesten konden de dames ook. 
“Volgens onze trainers, achtereenvolgens 
Theo Huijskes en Jos Porskamp, waren de 
feesten met het vrouwenteam het mooist. 
Frans Koster, toenmalig gymleraar, was de 
eerste trainer bij de dames. Hij had hele 
goede en moderne oefenstof voor die tijd 
met veel aandacht voor de motoriek. Theo 
Huijskes stond er als trainer om bekend dat 
hij hele boekwerken maakte met opstellin-
gen, verslagen van de wedstrijden, alsmede 
trainingsvormen. Hij bereidde altijd alles tot 
in de puntjes voor. Jos Porskamp was en is 
tegenwoordig nog steeds zeer nauw ver-
bonden met het damesvoetbal. Daarnaast 
mag Jan Froeling, later verzorger bij Grol, 
niet onvermeld blijven en niet te vergeten 
Tom Porskamp, de man van de kampen en 
de boekjes met seizoenoverzichten. Ook 
trainers als Joop Roerdinkholder en Frits ten 
Dolle uit Winterswijk, Ab Wassink uit Halle 
en Stefan Meermann en Bennie Olthof uit 
Groenlo hebben een steentje bijgedragen 
aan het damesvoetbal bij Grol.”

Na haar actieve voetbalcarrière heeft Ans 
nog vijf jaar het damesteam begeleid als 
leidster, terwijl zij tegelijkertijd meetrainde. 
Zij is nog steeds ondersteunend lid van de 
s.v. Grol en volgt de club nog in het nieuws 
en via haar man Tonnie, die niet alleen als 
vrijwilliger erg actief is op het sportpark Den 
Elshof, maar ook als trouw supporter altijd 
van de partij is.

Carry Walterbos-Everink is op 11-jarige leef-
tijd begonnen bij de s.v. Grol. Zij voetbalde 
al veel op straat met de jongens en toen 
haar vader hoorde dat het meisjesvoetbal bij 
de Grol werd ingevoerd, werd Carry direct 
aangemeld. Tom Porskamp was met het 
meidenvoetbal in 1980 gestart en een jaar 
later speelde Carry ook mee. “Ik was één 
van de jongste meiden in een periode dat 
Grol nog maar één meidenteam kende en 
de leeftijden noodgedwongen gemixt wer-
den.” Op haar 16e is Carry overgestapt naar 
het damesteam en een jaar later werd zij 
ook leidster bij de meiden. Ook Carry denkt 
graag terug aan de behaalde kampioen-

Carry Walterbos-Everink (links) en Ans 
Theissen-Roerdink (rechts).

schappen, alsmede aan de meegemaakte 
toernooien en kampen.

“Overal werd er door ons gezongen en 
maakten wij zelf voor iedere gelegenheid 
liedjes, het was een en al gezelligheid.” Op 
haar 27e is Carry gestopt. Inmiddels trainde 
zij al enige jaren de meiden. Zelf had zij net 
de jeugdtrainerscursus JVT gevolgd en werd 
zij gevraagd de dames te gaan trainen. Dit 
laatste heeft ze twee jaar behartigd, maar 
was teveel om dat in combinatie met zelf te 
voetballen goed te doen. 
Inmiddels getrouwd met Frank Walter-
bos volgden de kinderen Wout, Lorin en 
Ise: “De eerste jaren heb ik nog wel door 
gevoetbald, maar op een gegeven moment 
ben ik er toch mee gestopt.”
Een periode zonder damesvoetbal bij 
de s.v. Grol volgde en de speelsters die 
bleven voetballen, gingen bij clubs in de 
buurt spelen. Maar het bloed kruipt ook 
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bij Carry waar het niet gaan kan en zo ging 
zij in 2002 van start met een dameszaal-
voetbalteam op de vrijdagavond. Dit had 
tot gevolg dat in 2007 het damesvoetbal 
buiten op het veld haar herintrede deed bij 
de s.v. Grol.

Met name Jos Porskamp heeft zich hiervoor 
ingezet en samen met Carry het dames- en 
meidenvoetbal bij de s.v. Grol weer breed 
op de kaart gezet. Carry zelf ging in 2012 op 
de woensdagavonden een recreatief dames-
team trainen en werd ook nog even leidster 
bij haar dochter Ilse. Daarnaast volgde zij 
nog de JVSL-cursussen meidenvoetbal en 
een cursus voetbalscheidsrechter. “Ik heb 
ooit één wedstrijd gefloten, maar doe dat 
nooit meer!”

Sedert het seizoen 2016-2017 maakt zij zich 
verdienstelijk voor het team van haar doch-
ter Ilse en vergeet daarnaast ook niet haar 
dochter Lorin wanneer die de handbalsport 
beoefent. Ook zoon Wout krijgt alle aan-
dacht van haar wanneer hij moet voetballen 
of als jeugdtrainer zich inzet voor de club.
Alsof haar geschiedenis bij het dames- en 
meidenvoetbal nog niet genoeg is, heeft 
Carry ook nog enkele jaren deel uitgemaakt 
van het jeugdbestuur om het meidenvoetbal 
ook op bestuurlijk niveau te promoten.

HOE ZIT HET MET DE AANDACHT 
VOOR HET VROUWENVOETBAL 
BIJ DE S.V. GROL?

Volgens Ans werd er vroeger nogal lach-
wekkend over het damesvoetbal gesproken, 
het was vooral hard werken. “Maar toen de 
dames hoofdklasse gingen spelen, kwamen 
er steeds meer mannen langs de lijn staan, 
die het spel gingen waarderen. Gelukkig 
wordt er nu serieuzer over gedaan en is er 
meer waardering vanuit het bestuur. In mijn 
tijd moesten wij alles zelf regelen en mocht 
het niets kosten met het liefst trainers van 
de club zelf.”

Volgens Carry worden de randzaken nu 
inderdaad wel steeds beter, maar blijft het 
wat betreft materialen, trainingspakken 
en dergelijke nog steeds een moeizaam 

Damesteam van s.v. Grol in het seizoen 2013-2014.
Bovenste rij vlnr Renate Piek, Liset Bouwman, Miranda Wijgerink, Sophie Pouwels en Leonie Schutten; 
middelste rij vlnr Nancy Reinders, Natalie te Koppel, Michelle Oonk, Carmen Porskamp, Marieke Frank, Nardie Spexschoor, 
Jessie te Woerd en Carry Walterbos en onderste rij vlnr Wendy Zieverink, Renate Reinders, Susan Verheijen, 
Astrid Ensink en Lynn Dieker.

verhaal. “Je moet blijven vechten voor deze 
zaken. Bij de mannen is dit allemaal veel 
makkelijker en vanzelfsprekend. Ik ben blij 
dat er nu meer teams in iedere leeftijds-
klasse zijn met leiders die zich daarvoor ook 
willen inzetten.”

Beide dames zijn het er over eens dat het 
damesvoetbal geïntegreerd en vanzelfspre-
kend moet worden. Bij andere sporten is 
dit al heel normaal, maar in de voetbalsport 
loopt het achter.

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN HET 
DAMESVOETBAL ERUIT? 

Ans en Carry vinden dat het bij de s.v. Grol 
ingezette beleid moet worden voortge-
zet, waardoor het niveau nog verder kan 

groeien. “De meiden beginnen nu eerder 
met voetbal. In de F-jeugd spelen ze nog 
gemengd en vanaf de E-jeugd kunnen ze 
kiezen. De betere speelsters en de echte 
voetbaldieren blijven vaak bij de jongens 
spelen en dit kan tot en met de A-jeugd. 
Ook hierdoor zal het niveau van het dames-
voetbal beter worden. Verder is samenwer-
ken met andere clubs een goede zaak, zoals 
tegenwoordig de samenwerking met Vios 
Beltrum. Ook een goede zaak is dat steeds 
meer toernooien worden uitgebreid met het 
onderdeel meidenvoetbal.”

PROFESSIONEEL DAMESVOETBAL ? 

Daar is volgens Ans en Carry wel sprake 
van, maar dat zal in hun ogen nooit worden 
zoals bij de mannen. “Je ziet al dat FC 

Twente geen jeugdteams meer heeft en de 
meiden daarom naar Zwolle moeten. Er zijn 
wel voetbalscholen en de KNVB selecteert 
meiden voor hun teams. Voorbeelden hier-
van binnen de Grol zijn Maxime Bennink, 
Joos van Os geweest en  Sophie te Brake. 
Verder is het moeilijk om goede trainers te 
krijgen.”

TOT SLOT: HOE ERVAREN JULLIE 
100 JAAR S.V. GROL?

Ans en Carry in koor: “Een geweldige 
vereniging waar wij ons nog steeds mee 
verbonden voelen. Het blijft bij voor- en 
tegenspoed ‘Ons Cluppie’!” 
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MEISJESVOETBAL BIJ DE S.V.GROL
Het meisjesvoetbal of ook wel meidenvoet-
bal genoemd binnen de s.v. Grol deed haar 
intrede in het seizoen 1980-1981.  Het waren 
Tom Porskamp en Coleta Ars, die aan de 
wieg stonden van de afdeling meisjesvoetbal 
en die ook de eerste training en begeleiding 
verzorgden. Speelden enkele jaren daar-
voor meisjes nog gewoon mee in een elftal 
met jongens, in het seizoen 1980-1981 is de 
KNVB gestart met een aparte competitie 
voor meisjes. 

En zo nam ook de s.v. Grol in dat seizoen, 
zij het in de tweede helft van dat seizoen, 
voor het eerst met een elftal deel aan die 
competitie. In het seizoen 1981-1982 telde de 
afdeling meisjesvoetbal bij de s.v. Grol reeds 
circa 25 leden, eigenlijk teveel voor één elftal 
en te weinig voor twee elftallen.

Het meisjesvoetbal kreeg geleidelijk aan 
steeds meer aandacht en dat resulteerde in 
het gegeven dat het seizoen 1983-1984 door 

de KNVB werd uitgeroepen tot het seizoen 
van het meisjesvoetbal. In hetzelfde seizoen 
waren het bij de s.v. Grol met name Tom 
Porskamp en begeleider Hennie Janszen die 
de kar ‘meisjesvoetbal’ trokken.

 

Staand vlnr Tom Porskamp, 
Natasja Everink, Anne-Marie Reinders, 
Cindy Starte, Susan Mulders,
 Joyce Kemkens, Annemarie ter Bogt 
en Bianca Zwama en 
gehurkt vlnr Astrid Elschot, 
Susan Weenink, Janneke Jellema 
en Angela Roerdink.
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Staand vlnr Nancy Everink (leidster), Annemarieke Huurneman, Nienke Boerkoel, Ilona Wolters, Lianne Lindner, Sabine Oosterholt 
en Carry Everink leidster en gehurkt vlnr Wendy Zieverink, Linda Weijers, Simone Lindner en Nicole ten Have.
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Staand vlnr Nathalie Oosterholt, Wencke te Hoonte, Dorien Spekschoor, Sylvia Rave, Ellis Garstenveld, Nancy Everink, 
Esther Burgers, Nies Burgers (leider), Anke Theissen en Susan Koldeweij en gehurkt vlnr Carry Everink, Ellen Bomers, 
Sabine Spiekker, Liane te Boome, Renate Frank en Jan Froeling (trainer).
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ZES JAAR GEEN DAMESVOETBAL
Nadat s.v. Grol een zestal seizoenen ach-
tereen (2005-2006 tot en met 2010-2011) 
geen damesvoetbal kende, kreeg de club 
op initiatief van de dames zelf met ingang 
van het seizoen 2011-2012 weer een afdeling 
damesvoetbal.

Daarvoor kende de s.v. Grol enkele decennia 
achtereen een zeer florerende dames-
voetbalafdeling. Jarenlang werd er op het 
allerhoogste niveau gespeeld en oefende  de 
s.v. Grol een sterke aantrekkingskracht uit 
op vrouwelijke voetbaltalenten en liefheb-
sters uit de gehele regio. Enkele jaren lang 
kwamen zelfs twee damesteams uit in com-

petitieverband. Helaas moest met ingang 
van het seizoen 2005-2006 vanwege gebrek 
aan voldoende dames de damestak worden 
opgeheven. Meiden die door dienden te 
stromen naar de senioren, waren dus ineens 
uitgevoetbald bij de s.v. Grol. Het was op 
dat moment of stoppen of je heil zoeken 
bij verenigingen in de buurt, daar waar 
mogelijk.

Maar geleidelijk aan diende zich toch weer 
veel belangstelling aan voor het damesvoet-
bal, sterker gezegd er was geleidelijk aan 
sprake van een explosieve groei.
De aanwas van meisjes was er altijd al wel, 

maar gelet op de aantallen, was het altijd 
nodig dat deze meisjes deel uitmaakten 
van gemengde teams. Ondanks dat een en 
ander altijd uitstekend functioneerde, werd 
er gelet op de steeds maar toenemende 
aanwas meisjes en gekeken of het wenselijk 
en haalbaar was weer meisjesteams deel te 
laten nemen aan de competitie. De animo 
hiervoor bleek er te zijn.  

Als trainers/leiders werd het enthousiaste 
trio Rein Nienhuis, Ronald Westervoorde en 
Yvonne klein Gunnewiek aangesteld en het 
succes kende vervolgens geen grenzen. De 
aanpak van de trainers en leiders sloeg zo 

geweldig aan, dat zich steeds maar nieuwe 
meisjes bleven aanmelden. Het sprak zich 
rond, van mond tot mond en ‘social media’ 
als hyves en facebook deden ook hun werk. 
Ook ‘oudere jonge meiden’  kregen zo 
ook mee dat voetbal dus best heel leuk is. 
De vriendinnen Lynn Rootinck en Michel-
le Oonk brachten het balletje vervolgens 
verder aan het rollen. Toen daarna bleek dat 
ook het jeugd- alsmede het hoofdbestuur 
van de s.v. Grol eraan mee wilde werken om 
opnieuw een actieve seniorendamesafdeling 
in het leven te roepen, werden in de perso-
nen van Vincent te Brake en Edin Bicic twee 
enthousiaste trainers aangesteld.
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DAMES- EN MEISJESVOETBAL BIJ S.V. GROL ANNO 2017-2018

Volgens Jos Porskamp, reeds sedert 
het seizoen 1978-1979 betrokken bij het 
damesvoetbal, en Patrick Pos, sedert 
enkele jaren actief en dat niet alleen als 
begeleider maar ook als scheidsrechter, 
zit het dames- en meisjesvoetbal in het 
algemeen en bij s.v. Grol in het bijzonder 
behoorlijk in de lift.

Dit laatste is mogelijk de reden dat Jos 
Porskamp na het seizoen 2017-2018 een punt 
zet achter het trainerschap bij het dames-
voetbal. Hij heeft er dan circa veertig jaar 
opzitten, waarbij hij zich niet alleen heeft 
ingezet voor het dames- en meisjesvoetbal 
bij s.v. Grol, maar ook bij Vios Beltrum 
en FC Trias Winterswijk. Wat de s.v. Grol 
betreft, kijkt Porskamp met veel plezier en 
voldoening terug op het in het seizoen 2016-
2017 behaalde kampioenschap met dames 
1 en de daarmee gepaard gaande promotie 
naar de derde klasse.

Het team dames 1 van s.v. Grol voor de 
competitie 2017-2018 met op de achterste 
rij vlnr Jill Ligtenberg, Carmen Arend-
sen, Inge Hulshof en Bente Geelink; 
middelse rij vlnr Peter Hulshof (assistent 
scheidsrechter), Yvonne Klein Gunne-
wiek (leidster), Kelly Bokstart, Marlin te 
Woerd, Ruth Hulshof, Renate Piek en Jos 
Porskamp (trainer) en voorste rij vlnr 
Saimi Woertman, Pam ter Bogt, Laura 
Nijland, Lotte Westervoorde, Milou 
Groot Kormelink, Annemai Wichers en 
Anna Donatz.
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Patrick Pos: “Toen in het seizoen 2013-2014 
de trainer/leider wegviel bij het team mei-
den B van s.v. Grol, voelde ik mij geroepen, 
mede omdat echtgenote Mirjam als bege-
leidster en dochter Jamie als speelster deel 
uitmaakten van dat team, om de ontstane 
leemte op te vullen. Het duurde vervolgens 
niet lang voordat ik in de gaten kreeg dat dit 
in mijn beleving de allerleukste tak is binnen 
de grote s.v. Grol-familie. Dit komt met 
name door de kameraadschap onder elkaar, 
het leergierige aspect, de lol en voor de rest 
alle bijkomstige meidendingen. Vanaf het 
seizoen 2016-2017 zijn Mirjam en ik (samen 
met Maartje Dute, Loes Hummelink, Manon 
Bleumink en Ashley Klein Gunnewiek) de 
leiders en trainer van dames 2. Dames 2 is 
een combinatieteam van Vios B en s.v. Grol. 
Dit team zorgt ervoor dat de beide eerste 
selectieteams daadwerkelijk kunnen selecte-
ren, dat er zoveel dames op voetbal blijven 
en daarbij tegelijkertijd voor uiterst gezellige 
en sociale contacten zorgen.”

Kijkende naar de toekomst, is Patrick Pos 
van mening dat voetbalverenigingen er goed 
aan doen om nog meer samenwerkingsver-
banden te bewerkstelligen. “De krimp en 
het verloop zorgen ervoor dat je elkaar moet 
helpen. En in mijn ogen is Vios B hier een 
meer dan geschikte partner voor. Gericht 
op de toekomst dient in mijn ogen s.v. Grol 
zich veel meer te richten op het verenigen 
van mensen in plaats van alleen maar op 
het prestatieve gedeelte en te investeren 
in de faciliteiten. Dit is zeer zeker van toe-
passing op het meiden- en damesvoetbal. 
Hierin moet naar mijn mening nog meer 
geïnvesteerd worden om de dames en de 
meiden bij de vereniging te betrekken en te 
behouden.  De successen van onze Oranje 
Leeuwinnen in 2017 zijn hierbij een lichtend 
voorbeeld.”

In het seizoen 2017-2018 kent de s.v. Grol 
met betrekking tot het dames- en meis-
jesvoetbal de volgende teams: vrouwen 1, 
vrouwen 2 (samen met Vios B.), vrouwen 3 
(vrijdagavond team, 7 vs 7), meisjes onder 17 
1, meisjes onder 15 1, 2 en 3, meisjes onder 13 
1 en 2 en meisjes onder 11 1.

Grol MO-13-1 kampioen 2004-2005 Grol MO-15-1 kampioen 2004-2005
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Grol 7 bekerfinale 2006-2007 Grol 8 kampioen 2006-2007 Grol D1 kampioen 2006-2007

Grol D2 kampioen 2006-2007Grol D3 kampioen 2006-2007Grol E5 kampioen 2006-2007

Grol E5 kampioen 2005-2006

Grol E4 kampioen 2004-2005 Grol F8 kampioen 2004-2005Grol F4 kampioen 2004-2005

Grol F2 kampioen 2005-2006 Grol 2 zaal kampioen 2005-2006

KAMPIOENEN DOOR DE JAREN HEEN
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Grol E1 kampioen 2011-2012

Grol D3 kampioen 2011-2012

Grol F5 kampioen 2012-2013

Grol 6 kampioen 2013-2014 Grol A1 promotie 2013-2014 Grol 9 kampioen 2013-2014

Grol F3 kampioen 2012-2013 Grol 8 kampioen 2012-2013

Grol F6 kampioen 2012-2013 Grol 3 kampioen 2012-2013

Grol E2 kampioen 2011-2012 Grol A1 kampioen 2011-2012

KAMPIOENEN DOOR DE JAREN HEEN
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Grol C5 kampioen 2015-2016

Grol F7 kampioen 2015-2016

Grol Dames 1 kampioen 2015-2016 Grol JO-19-2 kampioen 2016-2017 Grol 45+2 kampioen 2016-2017

Grol JO-13-3 kampioen 2016-2017Grol JO-17-1 kampioen 2016-2017Grol 35+1 kampioen 2016-2017

Grol C6 kampioen 2015-2016

Grol F6 kampioen 2015-2016

Grol 6 kampioen 2015-2016

Grol 8 kampioen 2015-2016
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Asad Omar (JO19-1)
Ik ben sinds 2008 lid van s.v. Grol. Ik kom 
uit Somalië en mijn moeder was al hier 
toen ik naar Nederland verhuisde. Ik ben 
begonnen in E-7 en via E-3 in de D-1 terecht 
gekomen. Opa Max de Vries, die nu niet 
meer leeft, heeft mij zien voetballen en dat 
doorgegeven. De afgelopen tien jaar heb ik 
veel geleerd bij Grol. Door het voetballen 
heb ik de taal snel kunnen leren en veel 
vrienden gemaakt. Het meedoen aan het 
Marveldtoernooi zie ik als een hoogtepunt. 
Tijdens het Marveldtoernooi heb ik zelfs 
gegamed met Nouri van Ajax. Dat vergeet 
ik nooit meer! Ik heb drie keer de Nieuw-
jaarsloop gewonnen, maar dat zegt me niet 
zoveel. Ik had liever kampioen geworden 
met de B-1. We verspeelden op de laatste 
dag het kampioenschap. Wat de toekomst 
me gaat brengen? Ik weet het niet. Mijn 
moeder is terug naar Somalië en mijn 
vader woont in Saoedi Arabië. Ik woon nu 
zelfstandig in Lichtenvoorde. Mijn familie 
en het geloof zijn belangrijk voor mij. Vanuit 
Nederland wil ik graag voor mijn familie wat 
betekenen.

 

Okke Roorda (JO17-2)
Deze club met blauwwitte clubkleuren is 
fantastisch, daar zijn alle leden het met 
elkaar over eens. Iedere tegenstander van 
de Grol vindt het ook geweldig als ze weer 
tegen Grol mogen spelen, al helemaal 
omdat het altijd zo’n strijd is. Ik kreeg in het 
jeugdvoetbal, van zowel ouders langs de 
lijn als tegenstanders, te horen dat het altijd 
een harde strijd is als er tegen Grol wordt 
gespeeld. Dit is nog steeds erg herkenbaar 
als je nog even een middagje naar het eer-
ste team van Grol gaat kijken. Volgens het 
clublied is het spel van Grol altijd kwiek en 
snel, maar dit is volgens mij alleen zo in de 
derde helft. Voor deze helft, de belangrijk-
ste, worden dan ook veel krachten bespaard 
en meestal vindt de derde helft op zeer 
bijzondere wijze al voor de eerste plaats. 
Dit is weleens lastig als er al gevoetbald 
moet worden. Gelukkig zijn de mannen en 
de vrouwen bij de Grol hier zeer goed op 
getraind, na inmiddels al 100 jaar ervaring.

Emile Spaan (JO 16-1)
Vanaf 2008 ben ik lid van s.v. Grol. Toen 
ik in de -F8 zat, heb ik een keer met 24-0 
gewonnen. Voor de tegenstanders was het 
hun eerste wedstrijd in de competitie. Dus 
werd er vóór de wedstrijd al gespeculeerd 
over een mooie zege. Maar dit hadden we 
echt niet verwacht. De goals kwamen bijna 
aangewaaid. Dus hadden we in de rust 
bedacht dat we eerst tien keer moesten 
overspelen alvorens  we op goal mochten 
schieten. Dus stonden wij hardop tellend 
op het veld te tellen tot we weer op goal 
mochten schieten. Toen we op een gegeven 
moment met ongeveer 16-0 voor stonden, 
besloten we te proberen het hele team te 
laten scoren inclusief de keeper. Dat lukte 
ook nog. Dit maak je maar één keer in je 
leven mee. Daarom is dit een herinnering 
om nooit te vergeten voor mij.  

Shaya Repija (MO15-2)
Ik ben Shaya Repija, ik ben 13 jaar en al drie 
jaar lid van de Grol. Veel van mijn vriendin-
nen gingen op voetbal. Toen ben ik een keer 
mee gaan trainen en vond dat heel erg leuk. 
Mijn broer voetbalde ook bij de Grol. Dus 
ik ging al vaak kijken.  Ik vind het leuk om 
met mijn vriendinnen te voetballen en heb 
door voetbal ook veel nieuwe meiden leren 
kennen. We hebben een heel leuk team en 
spelen ook hoog. Grol is een leuke vereni-
ging waar altijd veel mensen zijn, die ik ken 
en er worden veel leuke dingen georgani-
seerd. Het mooiste voetbalmoment is dat 
we in de MO13-1 ongeslagen kampioen zijn 
geworden en dat we met de MO15-2 van de 
MO15-1 hebben gewonnen in de halve finale 
met een toernooi.

  

VOETBALGELEDINGEN BINNEN DE SPORTVERENIGING GROL
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Simon Broshuis (JO15-3)
Ik voetbal vanaf mijn vijfde jaar bij de Grol. 
Dit jaar voetbal ik in de JO15-3 met als 
trainer Roy Röring. Tot nu toe vond ik het 
D- kamp het leukste sinds ik op voetbal zit. 
Jammer dat er voor de C- jeugd geen kamp 
meer wordt georganiseerd. Ook heb ik twee 
jaar meegedaan met een toernooi in Pijnac-
ker met de D-2. Dat vond ik ook leuk, ook 
al eindigden we nooit hoog. Door voetbal 
heb ik veel mensen leren kennen. Ik hoop 
dat we een leuk jubileumfeest krijgen en dat 
iedereen met plezier blijft voetballen!

 

VOETBALGELEDINGEN BINNEN DE SPORTVERENIGING GROL

Jelle Eskes (JO13-4)
Ik ben Jelle Eskes en ik voetbal al zeven jaar 
bij de Grol. Ik speel nu in de D-4 (JO13-4). 
Ik vind het erg leuk om te trainen en naar 
de voetbalschool van de Grol te gaan. Ook 
heb ik nog een voetbalclinic gevolgd van 
Martijn Meerdink. Mijn voetbalhoogtepunt 
tot nu toe was op een toernooi bij de Grolse 
Boys. Ik scoorde een goal tegen Longa 
’30. Ik schoot hem binnen met links, in de 
rechterkruising. We wonnen die wedstrijd 
overigens met 4-1 (2 doelpunten van mij).

  

Boet Schuurmans (JO11-1)
Ik ben Boet Schuurmans en ik ben elf jaar. Ik 
speel in JO11-1 en ik ben keeper. Toen ik vier 
was en de s.v. Grol 93 jaar, ben ik begonnen 
met voetbal bij de f-pups. Daarna zat ik in de f7 
en stond ik spits. In de f3 begon ik al iets meer 
te verdedigen en in de f1 was ik verdediger en 
keeper. Maar later wou ik het liefst gewoon 
blijven keepen. Vlak voor de zomervakantie 
werden de nieuwe teams bekend gemaakt. En 
er stond bij dat ik was geselecteerd voor de E1 
en ik was heel blij. We hadden het heel leuk en 
zijn we zelfs kampioen geworden in de eerste 
helft van de competitie. En daarna hadden we 
nog het Wissink toernooi bij de Grol. In de 
poule ging het goed. Alleen hadden we verlo-
ren van Vreden. Maar in de finale moesten we 
weer tegen Vreden. We wisten al een beetje 
hoe zij speelden, maar dat zegt niks. Vlak voor 
rust maakte onze spits 1-0. Het was heel span-
nend, maar we hebben gewonnen. Mijn idool 
bij de S.V Grol is Wessel Baarslag, omdat ik 
later ook keeper van Grol 1 wil worden. Als de 
Grol 125 jaar is, speel ik hopelijk in Barcelona. 
Ik vind dat Barcelona altijd gewoon een leuk en 
goed team heeft. Mijn wens voor de Grol is dat 
ze heel lang blijven bestaan en de Eredivisie 
halen. En de derby tegen Longa ‘30 winnen.

Jasmijn Reinders (MO11-1)
Ik ben Jasmijn Reinders. Ik zit in een team 
met Ymke, Isa, Angelina, Lise, Niké, Sarah, 
Noor en Jill. Mijn leiders zijn Lisanne, Irma 
en Patrick (mijn vader). Ik ben spits! We 
hebben dit jaar een interland tegen Duitse 
meisjes uit Vreden gespeeld en dat was heel 
leuk. Na de wedstrijd was daar een barbe-
cue en je kon daar een broodje braadworst 
krijgen. Dat was erg gezellig. We moesten 
op zaterdag 23 juni een toernooi spelen bij 
DZC in Doetinchem. Daar zijn we zesde 
geworden en kregen daarvoor een soort van 
trofee. Daarna sloten we af bij de McDo-
nalds en dat was superleuk. Het maken van 
doelpunten en samenspelen vind ik erg leuk 
aan voetbal. Het is gewoon de allerleukste 
sport die ik ken.
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Veertien seniorenelftallen 
in de competitie

Met ingang van het seizoen 1988-1989 had 
de s.v. Grol met de komst van Grol 14 maar 
liefst veertien seniorenelftallen in de officië-
le competitie van de KNVB.

Na talloze discussies binnen de vereniging 
en vele omwegen was het dan eindelijk 
zover. Een twintigtal jongens kreeg waar ze 
om gevraagd hadden: een vriendenteam 
binnen de s.v. Grol. Hiervoor was in die da-
gen wel het nodige lobbywerk nodig in het 
hoofdbestuur van de Groenlose voetbalclub. 
Hennie Borckinck, door de spelers van het 
team aangeduid als hun ‘weekend-papa’, 
was bereid om als kledingsponsor op te tre-
den, waardoor het team weliswaar nieuwe 
blauw-witte, maar wel opvallende kleding 
kon aanschaffen. Leider van het team werd 
Mark Daniël en tot aanvoerder werd Harold 
Blanken gekozen.

De selectie van Grol 14 werd ingevuld met 
onder anderen: Mark Rots, Tilly ‘Camacho’ 
Hilderink, Hans Nikkessen, Niels Wester-
hof, Frank Heinsbroek, Marco Bouwman, 
Berend Jan Blanken, Richard Grothe, Arjan 
Blanken, Marcel Migchielsen, Wouter 
Boschker, Raymond ‘Nelly’ Terhorst, Maar-
ten Waalderbos, Marcel Wamelink, Jan 
Herman Elfers, Harald Huis in ’t Veld en 
Robert Kroelenstoel.
  

Zaalvoetbal
De sportvereniging Grol houdt zich sedert 
de oprichting in 1918 alleen bezig met de 
voetbalsport. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is het zaalvoetbal, dat reeds 
decennia lang en dat op recreatieve basis 
bij de Groenlose voetbalclub kan worden 
beoefend.

De thuishaven, bedoeld wordt de plek waar 
het allemaal plaatsvindt en waar tevens de 
zaalvoetbalwedstrijden in competitiever-
band of anderszins worden afgewerkt, is de 
sporthal Den Elshof.

Het zaalvoetbal heeft vooral in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw een 
enorme vlucht genomen. In die jaren was 
het zaalvoetbal niet alleen in Nederland, 
maar ook in België, Duitsland en zelfs Ame-
rika de snelst groeiende zaalsport.

Toch is de ontwikkeling c.q. groei van het 
zaalvoetbal bij de s.v. Grol altijd met horten 
en stoten gegaan. Een en ander heeft altijd 
te maken gehad met in eerste instantie het 
gebrek aan voldoende zaalruimte om te 
kunnen trainen en spelen. In dit geval mag 
immers niet worden vergeten, dat wekelijks 
meerdere zaalsportverenigingen gebruik 
moeten maken van dezelfde sporthal Den 
Elshof. Een tweede aspect behelsde de altijd 
aanwezige vraag of selectiespelers bij het 
veldvoetbal toestemming moet worden ge-
geven tot het spelen van zaalvoetbal. Hierbij 
spelen immers zaken als blessuregevaar, 
overbelasting en een verminderde motivatie 
voor het veldvoetbal. Daarnaast speelde 
altijd het probleem van het al dan niet in 
competitieverband zaalvoetbal spelen, iets 
wat onder de zaalvoetballers in de regel 
zowel voor- als tegenstanders oplevert.
En tenslotte spelen voor de vereniging zelf 
ook nog eens de nodige problemen op orga-
nisatorisch gebied, zoals de invoering van 
een aparte contributie voor zaalvoetballers 
en de begeleiding van het zaalvoetbal (in-
deling van de teams, zaaldiensten, alsmede 
alle overige organisatorische aspecten).
Ondanks al deze mogelijk tegenwerkende 
motieven heeft het zaalvoetbal binnen de 
s.v. Grol zich altijd kunnen handhaven.
Begin 1982 werd tijdens een speciale ver-
gadering besloten om met betrekking tot 
het zaalvoetbal binnen de vereniging een 
nieuwe lijn te gaan volgen.

Allereerst werd er een speciaal zaalvoetbal-
bestuur gevormd, bestaande uit:
Peter Rooks (voorzitter), André Huurneman 
(secretaris) en Henk ten Barge en Ronald 
Porskamp (leden).

Het nieuwe bestuur kreeg van het hoofdbe-
stuur de opdracht mee om het zaalvoetbal 
binnen de s.v. Grol goed te onderbouwen 
en het uitzetten van een organisatorische 

Flint Harbers (JO9-3)
Ik ben Flint Harbers en ik ben acht jaar. Ik 
zit nu 3,5 jaar op voetbal en heb al best in 
veel teams gespeeld. Eerst de F-pups toen 
naar de 4 x 4, daarna naar de F8, de F3 en 
nu speel ik net bij de F2. Het liefst speel ik 
wedstrijden en met de training vind ik een 
partijtje doen het leukst. Ik train op dinsdag 
en vrijdag. Vaak brengt opa mij en haalt 
papa of mama mij weer op. Grol vind ik 
een hele mooie voetbalclub. Later hoop ik 
in het eerste van de Grol te voetballen of bij 
Barcelona.

 

Stijn ter Heerdt (JO8-3)
Mijn naam is Stijn ter Heerdt en ik ben net 
zeven jaar geworden. Het afgelopen half 
jaar heb ik bij JO8-3 gespeeld en ga na de 
zomervakantie naar de JO8-1. Ik heb het heel 
fijn gehad bij JO8-3. Er zitten leuke spelers in 
mijn team. In mijn team zitten Aage, Faas, 
Ruus, Siep, Siem, Tijme en ik. Mijn trainers 
zijn Ivo, Kevin en John. Voor de JO8-3 zat ik 
bij de F-pups. Ik kan heel goed de schaar en 
kapbewegingen maken en ik ben ook heel 
snel. Ik ben een middenvelder. In de Zidane 
beweging wil ik nog beter worden. Mijn 
favoriete teams zijn Barcelona, Real Madrid 
en Ajax. Mijn favoriete speler is Ronaldo. Ik 
heb een broer, Julian, hij speelt aankomend 
seizoen bij een JO10 team. Mijn broertje Flo-
ris wil ook super graag op voetbal, maar is 
nog te jong (3 jaar, bijna 4). Ik hoop nog lang 
en met veel plezier bij Grol te spelen, maar 
later wil ik wel prof worden bij een profclub. 
Maar niet bij FC Twente of Feyenoord!
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en technische lijn, welke de komende jaren 
gevolgd kan worden.

Tijdens de bewuste vergadering ontspon 
zich ook een pittige discussie over de vraag: 
‘Moet de s.v. Grol de zaalvoetbalsport 
gaan bedrijven met prestatieteams of met 
vriendenteams. Uiteindelijk werd door 
stemming bepaald dat de meerderheid van 
de zaalvoetballers toch wel van mening was, 
dat wanneer de s.v. Grol op zaalvoetbalge-
bied wil meetellen, er een zo sterk mogelijk 
eerste en tweede team moet komen.
En dat er goede beslissingen waren geno-
men, bleek al direct in het nieuwe (zaal)
voetbalseizoen 1982-1983). Er werd niet 
alleen met in totaal vier teams afgetrapt, 
ook zorgde het team Grol 1 voor een flit-
sende start met drie overwinningen uit drie 
wedstrijden. 

 

 

Een prominent zaalvoetbalteam uit de 
periode 1985-1995 met staand vlnr 
Jan Blanckenborg, Corry Kregting,
Ferry Froeling, Hans van Halm en 
Toon Hoffman en zittend vlnr
Bertus Geerdink, Theo Porskamp en 
Bertus Oostendorp.

Kampioensteam 2017-2018
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Grol 2 kampioen en promotie naar de 
eerste klasse GVB (Gelderse Voetbal 
Bond) in het seizoen 1960-1961. 
Vlnr Joop Reijrink, Broer Andringa,
Jan Froeling, Tonny Porskamp, 
Jan Luiken, Bernard Kuipers, 
Toon Hoffman, Hans Tops, 
Bennie (Puckie) Olijslager,
Frans Koenders, Jan Smit, 
Appie Huisman (leider) en 
Henk Hoffman (leider).
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Grol 2 kampioen in de zestiger jaren. 
Staand vlnr Herman Cuppers, 
Gerrit Kerkdijk, Bertus Hoffman, 
Theo Klein Gunnewiek, Louis Teerink, 
Bertus Oostendorp, Henk Hoffman, 
Fons Bluemink, Harrie Emaus en 
Henk ten Barge. Gehurkt vlnr
Arnold Hubers, Frank Smeets, 
Hans Theissen, Jan Blanckenborg, 
Henk Dekkers, Hennie Oesterholt en 
Hennie van Eeten. 
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Grol 5 beginjaren negentig met staand 
vlnr Werner Ueffing, Bert te Brinke, 
Ronald Buesink, Stef Oldenkotte, 
Marcel Wolters, Ewald Brockötter, 
René Bomers, jan Blankenborg (leider) 
en Walter Vrijdag en gehurkt vlnr 
Ben Meuleman, Eugène Beemers, 
Peter Hushof, Albert te Braake, 
Peter Hartman, Peter Nijland,
 Mark van der Donk en Leo Luttikholt.
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Grol 6 uit de jaren zestig, en dat als win-
naar van de zogenoemde ‘Weihnachts-
cup’, gemaakt door de Grolse edelsmid 
Harrie (den Broajert) Huijskes.
Staand vlnr Henk (Boontjen) Bonen-
kamp (keeper), Jan Snijders (verzorger), 
Jan Overkemping (leider), Willie Wek-
king, Theo Menzing, Bennie Stortelder, 
Bertus Oesterholt, Nol Koppelman, 
Herman (den Gleunigen) Oosterholt, 
Jan Giesbers, Clemens Nales, Frans 
Lindner en Joop Koenders (keeper) en 
gehurkt vlnr Harrie Groot Bruinderink, 
Theo Huijskes, Thomas van Kesteren en 
Harrie (den Broajert) Huijskes.
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De oprichting in de jaren zestig van des-
tijds Grol 7 in Bar Nijhoff op de Markt in 
Groenlo van gastvrouw Tante Greet.

Op de foto staand vlnr Andries Hui-
tink (leider), Joop Meulenbeek, Wim te 
Lintelo, Frans Poelhuis, Jules Moormann, 
Geert Blijham en Anton Smit en zittend 
vlnr Hans Reijrink, Toon Betting, Frans 
van den Mosselaar, Gerard Schutten, 
Henk Laarveld en Adriaan Ars.
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Grol 45+ met staand vlnr John Ligtenberg, Rik Steentjes, Bert Roeterdink, 
René Wolters, Ronald Buesink, Bob Lebbink, Michel Hoffman, Mark Wissink, 
Marc Rots, Ivo Versteegen, Tim Ebbers, Steef van der Laan en Stephan Arink,
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‘TWEE HANDEN OP ÉÉN BUIK!’
“Wij houden alle twee van Ajax, maar 
wij houden alle twee nog veel meer van 
de Grol. Een prachtige voetbalclub, die 
ons door de jaren heen heel veel plezier 
heeft bezorgd.”

Het is woensdag 8 november 2017 
wanneer wij op bezoek zijn bij Benny 
en Sander van Dongeren. Met vader 
en zoon die beiden, en dat om totaal 
uiteenlopende redenen, veel op hebben 
met de Groenlose voetbalvereniging, 
gaan wij onder een toeziend oog en een 
luisterend oor van dochter/zus Susan 
een bijzonder geanimeerd gesprek aan.

En omdat wij voor deze gelegenheid vertoe-
ven in het nieuwe onderkomen van Sander, 
een appartement van de onder de Stichting 
De Lichtenvoorde ressorterende woonvoor-
ziening De Schans/Jaartsveld, is vanzelfspre-
kend hij het middelpunt. Sander, geboren 
op 7 januari 1980, is zichtbaar in zijn nopjes 
dat hij op deze wijze aandacht krijgt van 
de club, ‘zijn’ club. En omdat vader Benny, 
geboren 4 augustus 1939, ziet dat Sander blij 
is, is ook hij een voldaan mens en dat alles 
tot volle tevredenheid van Susan, woon-
achtig in Eibergen, getrouwd met Chris en 
moeder van een tweetal kinderen: zoon 
Robin en dochter Nikki.

Een verkeersongeluk 
zette zijn leven op de kop

Natuurlijk komt het overlijden (op 18 sep-
tember 2016) van echtgenote en moeder 
Henny ter sprake. “Het hakt er bij mij nog 
steeds in”, zegt Benny. “Want het is nog 
maar zo kort geleden. Ik mis haar iedere 
dag”, waarna het gesprek verzeild raakt bij 
de datum 13 oktober 1981 oftewel de dag 
waarop de op dat moment 11-jarige Sander 
met een vreselijk ongeluk krijgt te maken. 

Op weg naar het Grolcomplex wordt hij 
op de Oude Winterswijkseweg, op slechts 
enkele meters afstand van de toegang tot het 
sportpark Den Elshof, aangereden door een 
auto. Na geruime tijd in coma en zeker in het 
ziekenhuis in Enschede te hebben gelegen 

voor onder andere enkele ingrijpende ope-
raties, volgt een langdurig revalidatieproces. 
Maar ondanks dat Sander nooit meer de 
oude Sander wordt, vecht hij zich voorbeel-
dig door deze enorme tegenslag heen.

Zijn liefde voor de sportvereniging Grol en 
voor het voetbal in het bijzonder pakt hij 
met veel verve en vooral veel liefde weer 
op. Hij weet zich, en dat ondanks zijn han-
dicap, op een voorbeeldige wijze binnen de 

club te profileren. Hij wordt en is nog steeds 
een kind van de club Grol. Sander voetbalde 
voor het ongeluk in de jeugd van Grol en dat 
onder andere in de jeugdteams D5 en D3. 
“Ondanks dat ik het een mooie sport vind 
om te beoefenen, was ik nooit een goede 
voetballer geworden en zeker niet eentje 
zoals mijn vader”, zegt hij met een brede 
lach op zijn gezicht en een alleszeggende 
blik richting voormalig Grol 1-speler Benny 
van Dongeren.

In de afgelopen jaren heeft Sander zich bij 
Grol met name vermaakt met het zijn van 
een trouw supporter van Grol 1 en door zich 
in te zetten voor de club, onder andere met 
het trainen van de pups. “Het was in die 
tijd Max de Vries, die er mij als een soort 
assistent bij betrokken heeft. Ondanks dat 
ik daarbij in eerste instantie in de rolstoel 
begon, heb ik prachtige tijden meegemaakt. 
Ook bij Grol 1 werd en word ik nog steeds 
door iedereen goed ontvangen. 
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Sander van Dongeren, gehurkt rechtson-
der als speler van Grol D5 in 1980.

Wanneer heden ten dage het vervoer 
naar de uitwedstrijden met de bus wordt 
geregeld, kan en mag ik altijd mee. Heb 
tal van trainers bij Grol 1 meegemaakt. 
Vaak moet ik nog denken aan trainer Henk 
Pieneman en met name zijn vrouw Wilma, 
met wie ik een bijzonder goede band had. 
Ondanks dat er momenteel op een iets 
lager niveau wordt gespeeld, geniet ik nog 
altijd volop van zowel de thuis- als uitwed-
strijden van Grol 1.”

DE PERIODE VAN BENNY VAN 
DONGEREN IN GROL 1

Benny van Dongeren vertelt dat hij na een 
debuut op 17-jarige leeftijd in Grol 1 vervol-
gens van 1957 tot 1963 en dat gedurende zes 
seizoenen achtereen voor de hoofdmacht 
van Grol is uitgekomen. “Met uitzondering 
van keeper heb ik op alle plaatsen in het 
elftal gespeeld. Het voordeel hierbij was 

dat ik tweebenig ben. Een mooie tijd met 
een tweetal behaalde kampioenschappen 
(’59-’60 en ’60-61).” Een hoogtepunt was 
voor mij de jubileumwedstrijd in 1958 tegen 
de oud-Internationals ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van de s.v. Grol. Een 
dergelijke partij voetbal is tegenwoordig de 
gewoonste zaak van de wereld, maar was 
in die dagen een absoluut hoogtepunt, niet 
alleen voor de club, de plaats Groenlo, maar 
voor de gehele regio. Met tal van grote voet-
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ballers, zoals Theo Kaak, Henk Blanken en 
Tonnie van Schaik, heb ik in Grol 1 gespeeld. 
Mijn meest favoriete medespeler was ver-
dediger Jan Gunnewijk, in die tijd een soort 
vaderfiguur voor mij. Als voetballer stond ik 

bekend als een bijtertje, een soort Jan Wou-
ters-type. Ik zocht in de wedstrijd altijd de 
grens op en ging daar regelmatig overheen. 
Dit ging soms wel eens zover dat mijn vader 
(Theo ‘Piet’ van Dongeren) pogingen onder-

nam om mij van het veld te halen. Wanneer 
ik op mijn voetbalperiode terugkijk, vind ik 
het jammer dat wij tegenwoordig niet meer 
van die spelers hebben, die het gras willen 
opvreten, alhoewel dat tegenwoordig met 

kunstgras op de velden ook niet meer zo ge-
makkelijk kan. Of ik nu op 78-jarige leeftijd 
en in het jubileumjaar van Grol (in augustus 
op 79-jarige leeftijd en in november op 
hopelijk 80-jartige leeftijd) nog aan sport 
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Benny van Dongeren, gehurkt tweede 
van links, tijdens de jubileumwedstrijd 
van Grol 1 in 1958 tegen de oud-Interna-
tionals met onder andere de legendari-
sche doelman Leo Halle. 

doe? Jazeker, ik tennis nog op twee morgens 
in de week. En je wilt het niet geloven, maar 
dat zijn mijn mooiste uitjes.” 

Sander kijkt zijn vader aan, lacht tevre-
den en geeft hem een stevige schou-
derklop. Het respect en vooral de liefde 
is wederzijds. Benny en Sander: twee 
handen op één buik! 
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MICHAEL DANIËL:
DE EERSTE BUITENLANDSE SPELER IN GROL 1
Voetbal is wereldwijd verreweg de 
populairste sport. Dat was vroeger niet 
anders, maar toen was het allemaal een 
stuk overzichtelijker. Als je in Silvolde 
woonde dan speelde je gewoon voor 
de plaatselijke sportclub en iemand uit 
Zieuwent was lid van RKZVC. Een bui-
tenlander in een elftal was al helemaal 
een zeldzaamheid.

Michael Daniël kwam bijna zestig jaar ge-
leden vanuit Oostenrijk naar Nederland en 
ging in Leiden aan de slag om het slagersvak 
te leren. Hij verbleef in totaal negen maan-
den in Leiden en voetbalde in die periode 
bij UVS, toen een semi-profclub in het 
westen van het land. Nadien ging hij terug 
naar Oostenrijk om daar zijn dienstplicht te 
vervullen. 

Michael over zijn jeugd: “Ik ben geboren en 
getogen in Burgenland, vlakbij de Hongaar-
se grens. Eigenlijk begint daar de poesta. 
Er was helemaal niets in het dorp, waar 
ik samen met mijn ouders en mijn broers 
woonde. Voetbal en ijshockey in de winter 
waren de enige sporten die voor tijdver-
drijf zorgden. Op mijn 15e speelde ik al in 
het eerste elftal; eerst als back en later als 
middenvelder. 

Wat mijn beroep betreft, ben ik in Oosten-
rijk opgeleid als worstenmaker, maar er was 
in die tijd weinig werk. Na mijn diensttijd 
werd ik gebeld door een vriend van mij. 
Hij kwam ook uit Oostenrijk en woonde al 
enkele jaren in Winterswijk. Via hem leerde 
ik mijn huidige echtgenote Annie Penter-
man kennen en kwam zodoende in Groenlo 
terecht. Ik heb me aangemeld bij de Grol en 
voetbalde vervolgens in het tweede elftal. 
Op een zondagochtend was ik samen met 
Annie en mijn schoonouders op weg naar 
de kerk toen ik Jan Overkemping tegen het 
lijf liep. Jan was in die tijd leider bij Grol en 
zei tegen me: ”Vanmiddag mo’j metdoon 

met het eerste en ik heb ’t leefste da’j no 
metkomt.” Ik ging dus naar huis om de 
voetbaltas te pakken. Ik weet nog dat mijn 
schoonouders mij twee weken lang niet 
hebben aangekeken. Ik heb zo’n acht of 
negen wedstrijden in het eerste gespeeld 
met o.a. Toon van Schaik, Frans Blanken en 
keeper Joop Koenders en speelde daarna 
weer in het tweede. 

In een later stadium zijn we wegens mijn 
werk naar Goor verhuisd. In Twente werden 

er straatvoetbaltoernooien georganiseerd en 
werd ik benaderd door mensen van GFC en 
Twente Goor om daar te komen voetballen. 
Omdat ik ZZP’er was, ben ik daar niet op 
ingegaan. Ik had als uitbeender (ook wel kop-
penpeller genoemd) lichamelijk zwaar werk en 
vond het risico op blessures namelijk veel te 
groot. In plaats van voetbal heb ik me toege-
legd op Taekwondo, een Oosterse vechtsport. 
In totaal heb ik negen jaar actief aan Taekwon-
do gedaan. Na een aantal jaren in Goor, zijn 
we weer teruggekeerd naar Groenlo.” 

Op de vraag of hij de Grol nog volgt zegt 
hij: “Ik volg de club op afstand en heb 
er een leuke tijd gehad. Ik heb zelfs nog 
een blauwe maandag Walking Football 
gespeeld, maar ik kon dit uiteindelijk toch 
niet combineren met mijn andere hobby’s. 
Ondanks mijn leeftijd van ver in de zeventig 
voel ik mij me nog topfit. Ik begin dan ook 
elke dag steevast met een uurtje fitness en 
ik hoop dit nog lang vol te houden.”
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WALKING FOOTBALL OOK BIJ S.V. GROL

De basis hiervoor werd gelegd op 2 decem-
ber 2016 op het sportpark Den Elshof met 
een informatie- oftewel introductiemiddag 
voor diverse belangstellenden. Naast de 
nodige voorlichting werd dezelfde middag 
het Walking Football buiten in de praktijk 
gebracht.

Vervolgens werd op 11 januari 2017 daad-
werkelijke de daad bij het woord gevoegd. 
Een twaalftal enthousiaste belangstellenden 
speelden een partijtje 6 tegen 6 op het 
geborstelde kunstgras van het hoofdveld. 
De eerste serieuze oefensessie werd voor-
afgegaan door een tweede kennismakings-
bijeenkomst in het Sportcafé. Een bijeen-
komst, die onder leiding stond van Jeroen 
Burghout, destijds hoofdtrainer van Grol.

Daarbij deelde hij zijn ervaringen met het 
Walking Football met de aanwezige voet-
balliefhebbers. Vanaf het moment dat deze 
voetbalvorm is overgewaaid van Engeland 
naar Nederland, heeft de in Apeldoorn 
woonachtige oefenmeester zich daarmee 
beziggehouden. Dit laatste onder andere 
bij betaalde voetbalorganisaties als Vitesse, 
Heracles en Go Ahead Eagles. Walking 
Football is met name bedoeld voor 55-, 
60- en 65-plussers. Dit niet alleen om een 
balletje te trappen, maar met name om 
door beweging de conditie en daarmee de 
fitheid en gezondheid een boost te geven. 
Sedert de start in januari 2017 wordt er tot 
op heden in het voetbalseizoen wekelijks bij 
Grol Walking Football gespeeld en dat op de 
donderdagmiddag.

De sportvereniging Grol staat erom 
bekend dat men alle mogelijkheden 
aangrijpt om haar brede pakket met 
betrekking tot de uitoefening van de 
voetbalsport nog verder uit te breiden. 
Dit laatste heeft de club ook bewezen 
met de invoering, in dit geval beter 
uitgedrukt als het bieden van de nodige 
faciliteiten voor het beoefenen van Wal-
king Football.
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G-VOETBAL 
INMIDDELS EEN VOLWAARDIGE TAK BINNEN S.V. GROL
In navolging van andere verenigingen in 
de regio, nam de sportvereniging Grol 
eveneens het initiatief tot het in het 
leven roepen van een tak G-voetbal. Wij 
schrijven het jaar 2011. Het was Natascha 
Dankbaar, die het balletje aan het rollen 
bracht door middel van een opmerking 
op het sv Grol-enquêteformulier dat ze 
thuis in haar voetbalgezin ontvangen 
had. Er werd vervolgens contact met 
haar opgenomen. 

“Ik had gehoord van G-voetbal. Lichten-
voorde, Winterswijk en Neede hadden het 
allemaal al. Hoe mooi zou het kunnen zijn 
dat dit ook bij ‘de Grol’ opgezet zou kunnen 
worden? Mij werd door bestuurslid Dennis 
Pasman gevraagd of ik dat dan wilde gaan 
doen. Dat heb ik vervolgens eerst met hem 
en Max de Vries sr samengedaan. Max was 
tevens de eerste trainer van het G-voetbal. 
We hebben een oproep in de krant gedaan 
of er geïnteresseerden zouden zijn, voor zo-
wel trainers als spelers. We zijn toen begon-
nen met drie spelers, en Doné Emaus kwam 
er als trainer bij. We hebben gezegd dat we 
wel zouden kijken hoe het zich ontwikkelen 
zou. In het eerste seizoen zijn we direct al 
gegroeid naar een stuk of tien spelers en zes 
trainers. Ondanks dat er in het begin slechts 
drie spelers waren, werd de training als een 
normale training beschouwd. Om ook een 
keer partijtje te kunnen spelen, mochten 
de spelers vriendjes en vriendinnetjes 
meebrengen. Ook werden er wedstrijden 
gespeeld. Niet in competitieverband of 
tegen andere G-teams, maar met reguliere 
teams van Grol, zoals de F-jes of de E-tjes. 
We mixten dan alles door elkaar heen. Daar-
na kwam MEC al snel in beeld bij ons, want 
ook zij hadden een team met eveneens ook 
te weinig spelers. Daar hebben we toen 
heel vaak tegen gevoetbald.” 

ONTWIKKELINGEN

In 2012-2013 werd er voor het eerst vriend-
schappelijk gevoetbald tegen Longa ‘30, zo 
weet Ben Meuleman nog, die toen net was 

aangesloten bij het G-voetbal. “Ik had ge-
hoord dat ze nog leiders konden gebruiken. 
Toen heb ik me maar aangemeld. Het was 
voornamelijk tegen Longa ‘30 en MEC waar 
we tegen speelden, en een keer tegen ‘het 
andere Oranje,’ een voetbalvereniging uit 
Doetinchem die bestaat uit drie of vier ver-
enigingen. Het leuke is dat we tegen Longa 
hebben gevoetbald en dat met 14 spelers 
van ons tegen 3 spelers van hen. 
Dat kun je je bijna niet voorstellen dat 
Longa ‘30 dan nog sterker is, maar het was 
wel zo. Heel erg leuk om dat mee te ma-
ken.” Volgens Natascha ontwikkelde de ge-
hele tak zich als vanzelf binnen de s.v. Grol. 
“Er kwamen heel veel spelers bij, ook heel 
veel leiders gelukkig. In 2015 hebben we met 
al die leiders nog een G-voetbal-trainerscur-
sus gevolgd bij de KNVB.” Aangevuld door 
Ben: “Het leuke is dat we dat toen hebben 
gedaan met die contactpersoon van MEC en 
met Woezik, die twee jaar geleden de Spe-
cial Olympics organiseerden toen Nijmegen 
de organiserende sportstad was. Zij hadden 

acht leiders, wij hadden er acht, iemand 
van MEC erbij en nog een paar meer. Je 
leerde hoe je met de spelers om moet gaan, 
maar ook hoe je geschikte oefenstof moet 
doceren. Je moet zoveel mogelijk spelers 
hebben, zodat je op niveau de trainingen 
kunt gaan doen, groepjes kunt maken. Net 
zoals bij de C-, D- en E-jeugd. Waardoor je 
mensen op hetzelfde niveau hebt, zodat je 
dat niveau hoger kunt krijgen. Hoe meer 
spelers je van hetzelfde niveau hebt, des te 
fijner het met de trainingen is. Je kunt niet 
een klein jongetje tegen een man van twee 
meter laten voetballen. De doelstelling was 
eerst volop trainen, om vervolgens competi-
tie te kunnen spelen.”

GROL-LONGA ’30 

In 2017 werd een verregaande samenwer-
king met Longa ’30 gezocht en beklon-
ken. “Mede ingegeven doordat Natascha 
aanmeldingen kreeg van senioren”, gaat 
Ben verder. “We wisten niet precies hoe 

we dat moesten doen, maar we wilden 
wel en vonden dat we het moesten doen. 
Tijdens een gesprek met Longa ‘30 heb 
ik dat balletje een keer opgegooid. Toen 
reageerde Longa ‘30 dat we er van hen al 
wel direct drie konden krijgen, die bij hen 
geen competitie konden spelen. We hebben 
toen intens contact gehad met Longa ’30 
om te kijken hoe we dat het beste konden 
aanpakken. Toen zijn we eigenlijk tot de 
conclusie gekomen dat als we alles bij elkaar 
zouden doen, en we proberen het te verde-
len over twee niveaus, dan zouden we twee 
teams in de competitie kunnen krijgen. Een 
iets ouder team en een jongerenteam. Dat 
is toen gelukt. De resterende zeven spelers 
waren nog niet aan competitievoetbal toe. 
Die hebben we toen in G-3 geplaatst. Zij 
konden alleen maar trainen, maar inmiddels 
zijn er weer twee van hen opgenomen in de 
G-2 bij Longa ‘30. Met een paar spelers erbij 
zouden we een derde team in de compe-
titie uit kunnen laten komen. Bij Longa ‘30 
spelen de jongere spelers en de spelers 
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met een iets lager niveau en bij Grol spelen 
de oudere spelers en de spelers met een 
iets hoger niveau. Dat functioneert super 
en iedereen is blij. Iedereen voetbalt nu op 
het niveau waar hij/zij thuishoort, op één 
uitzondering na. In totaal telt de G-tak een 
kleine 45 spelers.”

MOEIZAME START

Inmiddels is G-voetbal niet meer weg te 
denken bij s.v. Grol, maar de start om een 
plekje te bemachtigen verliep moeizaam. 
“Ik vond dat het in de beginfase ontzet-
tend zoeken was”, kijkt Natascha terug op 
de start. “In eerste instantie werden wij 

nergens in meegenomen. Toen werden 
we op een gegeven moment standaard 
meegenomen met de E en de F, terwijl 
we er ook volwassenen bij hadden zitten. 
Daar hebben we uiteindelijk wel wat van 
gezegd. Nu vullen we ons eigen programma 
daarvoor in. De ene keer zeggen we ‘laten 
we nu maar even niets doen, want we 
hebben de laatste tijd al zoveel gedaan.’ Net 
als met het jubileum ‘100 jaar S.V. Grol’. Er 
is ons al diverse keren gevraagd wat ze voor 
ons kunnen doen. Eigenlijk hoeft het niet zo 
voor ons. We hebben al de Special Olympics 
gehad en gaan nog naar Ajax toe. Er hoeft 
niet speciaal iets voor ons georganiseerd te 
worden. We gaan wel ergens aan meedoen. 

Ik geloof dat PSV of Feyenoord hier een 
keer komt trainen. Als wij daar een uurtje bij 
aan kunnen sluiten, dan zou dat al hartstikke 
mooi zijn. Maar ik snap best wel dat dat 
lastig is hoor om voor ons iets te bedenken. 
We hebben gezegd dat we het zelf wel 
invullen, als ze ons maar niet vergeten. Daar 
gaat het om.”

COÖRDINATOR G-VOETBAL 
IN VOETBALBESTUUR

De volgende stap in G-voetbal binnen s.v. 
Grol is dat Rolf Meuleman, die in 2016 
aansloot bij het leiders- en trainerskorps 
rondom het G-voetbal, in 2017 toetrad tot 

het Voetbalbestuur als coördinator van het 
G-voetbal. Rolf is er blij mee. “Ik zat al bij 
het G-voetbal via mijn vader en ik heb de 
opleiding ‘Sport, gezondheid en manage-
ment’ gedaan. Dat sloot daar mooi bij aan. 
Ik ben me met het G-voetbal gaan bemoei-
en, omdat ik de trainingen naar een iets 
hoger niveau wilde tillen. De doelstelling 
was immers om competitie te gaan spelen. 
Ik ben ervoor gevraagd. Zo ben ik erin 
gerold. Wat ik nu doe is een beetje zorgen 
dat alles op zijn plek valt voor het G-voetbal, 
samen met Natascha vaak, die zich meer 
bezighoudt met de communicatie richting 
de ouders. Ik regel meer de randzaken van 
het voetbal.”
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JEUGD G-VOETBAL BIJ  DE S.V.  GROL
Met ingang van dit seizoen probeert de s.v. 
Grol een start te maken met jeugd G-voetbal. 
Dit is voetbal voor jongens en meisjes met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De 
G staat hier niet voor gehandicapt, zoals vele 
mensen denken, maar voor G-afdeling. Zo zijn er 
in de jeugd al F, E, D, C, B, en A afdelingen maar 
een G afdeling was er nog niet, vandaar! 
De initiatiefneemster en contactpersoon voor 
het G-voetbal bij de s.v. Grol is Natascha Dank-
baar. Tijd dus voor een gesprek met haar om 
meer van het G-voetbal te weten te komen. 

Door: Ivo Versteegen

Hoe is het idee van G-voetbal bij jou ontstaan?

“Ik heb altijd al veel met deze doelgroep gehad gezien 
mijn achtergrond als kinderverpleegkundige”. En 
toen er 2 jaar geleden een verenigingsenquête voorbij 
kwam waar je in kon vullen of je wat voor de Grol 
zou willen of kunnen betekenen heeft Natascha haar 
interesse in het G-voetbal kenbaar gemaakt. Omdat 
er bij de s.v. Grol al eens over deze tak van voetbal 
was nagedacht, maar het idee op de plank was blijven 
liggen, kwam nu de vraag aan haar of zij hierin iets 
kon gaan betekenen. Natascha had zich inmiddels 
in het G-voetbal verdiept en kwam in contact met 
de “Stichting Doelpunt”. Deze stichting, opgericht 
door een vrouw uit Twente en moeder van een kind 
met een lichamelijke beperking, zet zich in om meer 
bekendheid en een groter draagvlak te geven aan het 

Wat houdt G-voetbal precies in?

Nogmaals de G staat hier niet voor gehandicapt, dat 
is een belangrijk feit! Het gaat hierbij om voetbal voor 
jongens en meisjes met een geestelijke en/of lichame-
lijke beperking en dat kan zeer breed worden opgevat. 
“Het gaat hier om kinderen met een leerachterstand 
of autisme of om het syndroom van down of een lager 
IQ maar ook lichamelijke beperkingen als een hersen-
letsel, zicht of hoorbeperking maar ook bijvoorbeeld 
een amputatie van een ledemaat. Momenteel zijn er 
landelijk veel kinderen met een gedragsprobleem die 
deel uit maken van het G-voetbal”. De verstandelijke 
beperking steekt er momenteel bovenuit maar lande-
lijk is men de lichamelijke beperking en G-voetbal aan 
het promoten!

“Vooral kinderen met een leerachterstand krijgen later 
in de E en D jeugd, als het reguliere voetbal prestatie-
ver wordt, meer problemen en belanden dan vaak op 
de bank of worden gepest. Gevolg is dat het plezier 
weg gaat en dat zij van voetbal af gaan!”
Bij de KNVB bestaat al enkele jaren de afdeling 
G-voetbal met een eigen contactpersoon waar 
informatie over het G-voetbal kan worden ingewon-
nen. Zo ook over de speciale spelregels die voor deze 
competitie gelden. Een team kan bijvoorbeeld niet 
met 0 verliezen. Het is dan de taak van de scheids-
rechter om dit te voorkomen. “Zo kan een team wel 
met 15-1 verliezen maar voor die spelers geldt dan 
eigenlijk alleen hun ene goal en daar zijn zij dan zo blij 
mee dat zij hier hun volledige voldoening uithalen en 
het resultaat al helemaal niet meer voor hen geldt. 
Het plezier en spelenderwijs met eigen regels in deze 
competitie staat gewoon voorop!” 

Een indeling naar sterkte van de beperking bestaat 
er landelijk nog niet. Alles speelt door elkaar en dit 
geldt ook voor leeftijd en voor geslacht, dus jongens 
en meisjes spelen ook gewoon door elkaar. Als er een 
grote G-voetbal afdeling binnen een club is zou je dit 
misschien in kunnen delen maar bij de s.v. Grol is dit 
voorlopig nog niet zover en geldt een leeftijdsgrens 
van 6 tot 18 jaar. Maar ook hier zijn wel uitzonderingen 

“Ik heb altijd al veel met deze 
doelgroep gehad gezien 
mijn achtergrond als kinder-
verpleegkundige.”

“Nogmaals de G staat hier 
niet voor gehandicapt, dat is 
een belangrijk feit! .”

G-voetbal. Hierbij organiseren zij 2 doe dagen, één in 
juni bij Heracles en één in oktober bij de Graafschap. 
In september 2011 heeft Natascha als vrijwilligster een 
team begeleidt en werd hierdoor meteen enthousiast 
over het G-voetbal! “De kinderen zijn hier allen gelijk 
en kunnen zo vrij meedoen op hun manier en niveau, 
zij kunnen zichzelf zijn zonder nagekeken te worden. 
Zij voelen zich niet buitenspel gezet!” 
Toen rees bij haar ook de vraag waarom dit bij de s.v. 
Grol niet zou kunnen. “Zo’n grote vereniging met een 
prachtige accommodatie, een meer dan uitgebreide 
jeugdtak en de vele vrijwilligers die moeten toch ook 
met G-voetbal kunnen starten?”

4 5
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JEUGD G-VOETBAL BIJ  DE S.V.  GROL
Met ingang van dit seizoen probeert de s.v. 
Grol een start te maken met jeugd G-voetbal. 
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met een lichamelijke beperking, zet zich in om meer 
bekendheid en een groter draagvlak te geven aan het 

Wat houdt G-voetbal precies in?

Nogmaals de G staat hier niet voor gehandicapt, dat 
is een belangrijk feit! Het gaat hierbij om voetbal voor 
jongens en meisjes met een geestelijke en/of lichame-
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informatie over het G-voetbal kan worden ingewon-
nen. Zo ook over de speciale spelregels die voor deze 
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met 0 verliezen. Het is dan de taak van de scheids-
rechter om dit te voorkomen. “Zo kan een team wel 
met 15-1 verliezen maar voor die spelers geldt dan 
eigenlijk alleen hun ene goal en daar zijn zij dan zo blij 
mee dat zij hier hun volledige voldoening uithalen en 
het resultaat al helemaal niet meer voor hen geldt. 
Het plezier en spelenderwijs met eigen regels in deze 
competitie staat gewoon voorop!” 

Een indeling naar sterkte van de beperking bestaat 
er landelijk nog niet. Alles speelt door elkaar en dit 
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en meisjes spelen ook gewoon door elkaar. Als er een 
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mogelijk; bijvoorbeeld iemand van 23 jaar met een IQ 
van een 12 jarige zou prima mee kunnen doen. 

Wat is de huidige stand van zaken binnen het 
G-voetbal?

“Op dit moment zijn er 5 kinderen die op de vrijdag-
avond van 17.30 tot 18.30 uur trainen. De zesde komt 
a.s. vrijdag meetrainen. Dit is iemand van buiten 
Groenlo die nu net bij een andere club is begonnen maar 
die het ook een keer bij de s.v.Grol wil proberen om 
daarna een keuze te kunnen maken”. Om competitie te 
kunnen spelen zijn er wel 14 tot 16 spelers nodig want 
niet iedereen kan op zaterdag en er wordt binnen het 
G-voetbal ook regelmatig gewisseld! De kinderen trainen 
op de Marveld Arena. “Eerst was het de bedoeling om op 
het hoofdveld te gaan trainen, psychologisch belangrijk 
om ze niet op een achtergelegen veld te laten trainen, 
maar doordat om 18.00 uur veel F teams komen trainen 
wordt het voor de G-spelers te druk en geeft dit te veel 
prikkels. Daarom is besloten om toch naar de Marveld 
Arena te gaan. Hier is het veld bovendien zeer overzich-
telijk voor hun!”

Momenteel geeft Max de Vries training aan de kinderen 
en wordt hij geassisteerd door Doné Emaus, Marijn 
Nibbelink, Wim Meuleman en Reni Geurkink. Zelf gaat 
Natascha ook vrijdags kijken naar de trainingen maar 
bemoeit zij zich daar niet mee. Zij is verantwoordelijk 
voor de coördinatie, de PR  en voert zij de gegevens in 
Talento in. Verder hoopt Natascha dat zij nog iemand 
kan krijgen die een maatschappelijke stage kan gaan 
doen bij het G-voetbal aansluitend op zijn of haar 
opleiding. Daarnaast heeft Natascha contact met 
Nikka te Koppel, vakleerkracht bewegingsonderwijs  op 
speciaal onderwijs. Ook heeft zij regelmatig contact met 
Stichting ‘De Lichtenvoorde’.

Deze hebben onlangs een sportmiddag op het Grolveld 
gegeven waarbij spelers van Longa en Grol 1 een clinic 
hebben verzorgd voor cliënten van Stichting ‘De Lichten-
voorde’ om in contact te komen met het voetbalspel-
letje. Daaruit is door de begeleiders aangegeven dat zij 
ook binnen de stichting de Lichtenvoorde het G-voetbal 
zullen gaan promoten voor zowel Longa ’30 als voor de 
s.v. Grol. 
“Longa is natuurlijk al veel langer bezig met het G-
voetbal en daar spelen ook kinderen uit Groenlo mee, 
maar het is absoluut niet onze bedoeling om de spelers 
daar weg te halen om bij de Grol te gaan voetballen. 
Hierover zijn met Longa goede afspraken gemaakt en 
als kinderen het uit praktische redenen toch prettiger 
vinden om in Groenlo te gaan voetballen zullen we dit 
natuurlijk niet tegen houden!”

Voorlopig dus nog geen competitievoetbal voor deze 
groep. “Dit is ook nog geen probleem en we hebben 
geduld, laat de kinderen eerst maar eens wennen aan 
het voetbal en het omgaan met de bal. Het plezier staat 
voorop! Het is zo mooi om te horen dat kinderen, 3 
weken voor de eerste training, hun voetbaltas al klaar 
hadden staan en dat zij nadat zij de eerste keer in hun 

Grol tenue hadden getraind vroegen of ze deze ‘s avonds 
ook als pyjama aanmochten”!

De kinderen worden vrijdagavond door hun ouders 
gebracht, ze weten dan welke kleedkamer ze in moeten 
en Max haalt ze dan 5 minuten voor de training op 
om gezamenlijk naar het trainingsveld te lopen met 
de materialen. Na de training wordt alles weer netjes 
opgeruimd en meegenomen en gaan de kinderen zich 
douchen. “Er heerst een vaste structuur en duidelijkheid 
waardoor ze ook precies weten wanneer het voorbij is 
en dat ze ook moeten meehelpen met het opruimen. 
Voor hun is het een uurtje heerlijk uitleven!”

Hoe ziet Natascha de toekomst van het G-voetbal bij 
de s.v. Grol?

“Zeer gunstig, ik zie zeker een doelgroep rondlopen en 
ook in het reguliere voetbal lopen spelers die problemen 
hebben om goed mee te komen die zeker goed bij het 
G-voetbal zouden kunnen aansluiten”. Landelijk is het 
G-voetbal ook al aan het groeien en de KNVB heeft niet 
voor niets al enige jaren een afdeling G-voetbal. 
“We hopen naar een paar teams te kunnen groeien en 
ook in de toekomst met een volwassen team te kunnen 
beginnen. Als je bij omliggende clubs kijkt zie je in Win-
terswijk 1 à 2 teams, in Neede is het goed ontwikkeld en 
Longa ’30 heeft ook een aantal teams, maar de markt is 
nog niet verzadigd!” 
G-voetbal heeft een lange aanloopperiode nodig omdat 
er ook een hoge drempel voor ouders is om hun kind 
hiervoor op te geven. Ouders denken ook dat hun kind 

nooit meer terug kan naar het reguliere voetbal maar 
die mogelijkheid is er zeker wel!
“Er is ook een groep die al bij de s.v. Grol gevoetbald 
heeft maar doordat zij “anders” zijn, zijn weggepest. 
Deze willen dan niet meer terug naar de s.v. Grol door 
hun vervelende ervaring die ze gehad hebben”.

Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor het 
G-voetbal?

De gewenste manier is om contact met Natascha op te 
nemen via haar mailadres, nataschadankbaar@hotmail.
com. Hierbij moeten de ouders aangeven wat hun kind 
voor een beperking heeft. Deze informatie is belangrijk 
voor de trainer en begeleiders die met hen gaan werken. 
Zij zullen ook een kort gesprek met de ouders hebben. 
Dan kunnen ze vrijblijvend 3 tot 4 keer meedoen voordat 
ze dan beslissen om te blijven. 

Zo is er ook voor mij weer een hele nieuwe 
wereld van het G-voetbal open gegaan dankzij 
het enthousiaste betoog van Natascha. De G 
staat dus zeker niet voor gehandicapt maar voor 
voetbal voor kinderen met een motorische en/
of verstandelijke beperking of die in het reguliere 
voetbal niet helemaal mee kunnen komen!

Graag wil Natascha nog wel iets meegeven: “ouders die 
twijfelen of het met hun kind wel goed gaat bij het 
voetbal moeten aan de bel trekken en informatie in-
winnen. Je hoeft je er zeker niet voor te schamen. Het 
is er nu, maak er gebruik van en kijk wat je kind wil!”

6
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Mensen maken de club. Het plezier zit 
hem niet alleen in het edele voetbalspel-
letje, maar evenzo in de sociale contac-
ten met de mensen die de club maken 
tot wat het is. Een club waar je graag 
bij wilt horen. Ouwehoeren met elkaar, 
diepe gesprekken voeren met elkaar, 
emoties delen. Een man die absoluut 
een voetstuk verdient is Hennie Scho-
vers, een van die verbindende factoren 
binnen de club, de kurken waarop een 
vereniging drijft. Een groot clubman. 
Geboren en getogen boven slagerij 
Lageschaar in de Lepelstraat, later ver-
huisd en opgegroeid in de Groeneweg. 
Zoon van koster Hendrik Schovers, een 
functie die hij tegenwoordig zelf vervult. 
Het zich inzetten voor het katholieke 
geloof in zijn eigen geloofsgemeenschap 
is een even zo grote passie van hem als 
de s.v. Grol. 

En dat terwijl hij als klein kind in eerste 
instantie helemaal niets met voetbal had. “Ik 
had niks met voetbal, maar iedereen ging 
erbij, dus ik dacht, dan moet ik ook maar”, 
kijkt Hennie terug naar het moment dat hij 
lid werd van s.v. Grol. “Dat was 1 april (!) 
1964. Bij mij uit de buurt waren het Hennie 
Wildenborg en Willem Zieverink die er bij 
gingen. Later ook Andries de Groen, waar 
we altijd in de tuin voetbalden en achter op 
het erf van Jaartsveld.” 

Via zijn vader kwam hij in contact met de 
Grol. “Mijn vader ging altijd naar Grol 1 
kijken, uit en thuis. Dan mocht ik af en toe 
mee.” Sterk staat hem de wedstrijd tegen 
DVC ‘26 nog voor de geest. “Dat was het 
beruchte Paasweekend en mijn latere ome 
Joop Koenders (oom van echtgenote Betsie) 
in het eerste keepte. Ik mocht alleen maar 
meegaan om te kijken als ik een groot 
spandoek zou maken voor de thuiswedstrijd 
op Tweede Paasdag, zo had Jan Gunnewijk 
mij gezegd.” Dat spandoek kwam er. ‘Hup 

HENNIE SCHOVERS, CLUBLIEFDE TOT OVER DE GRENS
‘IK VIND DE MENS ACHTER DE VOETBALLER TIEN KEER BELANGRIJKER!’

Grol’ stond er op, weet hij nog. “Wat mos 
ik d’r anders opzetten?”, lacht hij er nu om. 
Alleen in Groenlo hing het doek achter de 
goal. “Mee naar Didam nemen, dat durfde 
je niet. Dat liep wel eens uit de klauw daar. 
Toen ook, weet ik nog.”
 
GEEN TALENT

Over zijn eigen voetbalkwaliteiten is hij kort. 
“Voetbal kijken vond ik wel mooi, maar ik 
had zelf totaal geen talent. Ik speelde altijd 

laatste man. Ik zat doorlopend in het laagste 
team. Mijn leiders bij A2 waren Henk ten 
Barge en Herman Cuppers.” Bij de senio-
ren speelde Hennie niet veel. “Ik had vaak 
de arm uit de kom. Ik speelde altijd één 
wedstrijd wel en acht niet. Ik zat lang in Grol 
7 en Grol 9. Een mooie tijd. Wij komen nog 
steeds eens in de twee jaar bij elkaar op 
Kermiszondag en dat met jongens als Jules 
Moorman, Anton Smit, Jan Harbers, Willem 
te Lintelo, Cor Migchielsen en Gerard Blij-
ham. Altijd een fantastische dag. Jammer dat 

er al een paar jongens zijn overleden. Het 
merendeel is er altijd, met dames en al.”

LEIDERSCHAP

Als leider was hij jarenlang zowel jeugd-
leider als seniorenleider. “Als kampleider 
was ik nog bij het allereerste kamp ooit in 
Kranenburg, begin jaren zeventig, en hier op 
het voetbalveld en sliepen wij bij Blanc-
kenborg. Prachtig”, roept hij direct. Leider 
werd hij op eigen initiatief. “Ik wilde zelf 
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HENNIE SCHOVERS, CLUBLIEFDE TOT OVER DE GRENS
‘IK VIND DE MENS ACHTER DE VOETBALLER TIEN KEER BELANGRIJKER!’

graag leider worden. Henk ten Barge heeft 
daar toen werk van gemaakt. Jarenlang heb 
ik Grol C3 gehad, met tussendoor een jaar 
A2, met jongens in mijn teams als Frans 
de Groen, Peter Rooks, Bertil Bomers, Eric 
Porskamp, Jan Willem te Maarsen, Richard 
Deunk. Ik weet nog dat Wally (Henri Walter-
bos) keeper was. Met keeperstraining kreeg 
ik er soms een uur lang geen bal in. Met 
een stuk goede begeleiding had hij keeper 
van het eerste kunnen worden. Het talent 
had hij er zeker voor, maar op een gegeven 
moment had hij hetzelfde euvel als ik”, lacht 
Hennie en maakt hij een bekend handge-
baar richting zijn mond. Geeft Hennie over 
zijn eigen voetbalcapaciteiten niet hoog op, 
over zijn voetbalgogme evenmin. “Verstand 
van voetbal had ik niet, maar dat is ook niet 
zo belangrijk. Ik vind de mens achter de 
voetballer tien keer belangrijker. Ik heb nog 
steeds heel veel contact met spelers waar 
ik leider van ben geweest. Ook met jongens 
die al lang weg zijn bij Grol.”

GROEPSAPP

‘Uit het oog, uit het hart’ gaat voor Hennie 
zeker niet op. Zo maakte Hennie in 2013 zelf 
een groepsapp aan met daarin alle trai-
ners waar hij leider onder was, zoals René 
Keemers, Gerard Bos, Henry Golstein, Jos 
Heutinck, André Simmelink, Henk Veldhuis, 
Peter Bokma, maar ook William Krabben-
borg, waar we nog over gestemd hebben 
of die als snotneus er wel bij mocht”, lacht 
Hennie. “Aan allen bewaar ik goede herin-
neringen.”

Hennie vervulde verschillende nevenfuncties 
bij zijn club en dat nog steeds. Van jeugdlei-
der, schoonmaakdienst van de kleedkamers 
op maandag, de woensdaggroep, secretaris 
supportersclub, tot en met bezorger van 
het clubblad. “Heel vroeger ook bij de 
terreincommissie, onder leiding van Gerrit 
Lindner”, herinnert hij zich nog. Mocht je 

op de zaterdagmiddag na afloop een flesje 
bier drinken. Stiekem dat wel, maar je paste 
wel op als voorzitter Johan Koehorst binnen 
kwam. Daar was je bang voor, daar had je 
ontzag voor. Dan dacht je ondanks je grote 
bek ‘loat ik mie moar deizen.’ Ja, dan kwam 
d’r wat binnen as den binnen kwam.” Voor 
zijn bewezen diensten voor zijn tweede 
grote liefde, na zijn gezin en kleinkinderen, 
werd Hennie benoemd tot respectievelijk 
‘Lid van verdienste’ (juni 1994),’Verenigings-
man van het jaar’ (juni 2012) en ‘Ereleider 
van Grol 1’ bij de promotie van ‘zijn’ eerste 
elftal in juni 2013, waar hij meer dan 17 jaar 
onafgebroken leider van was.

MINDER GEMOEDELIJK

Is de club en alles er omheen hem zeer lief, 
toch ziet Hennie verschillen tussen ‘Grol van 
toen’ en ‘Grol van nu’. “Het is groter, maar 
ook minder gemoedelijk geworden. Dat zal 
met de tijd te maken hebben. De mentaliteit 
is anders geworden. Niet minder, maar an-
ders. Het klinkt misschien afgezaagd, maar 
vroeger was het meer ‘één club’. Een voor-
beeld hiervan vind ik dat men elkaar steeds 
meer met de achternaam aanspreekt in 
plaats van met de voornaam. Dat is minder 
respectvol, vind ik. Dat maakte ik al bij Grol 
1 mee. Iedereen heeft toch een voornaam.”

HOOGTEPUNTEN/DIEPTEPUNTEN

In de decennia achtereen dat Hennie al 
meedraait in het Grolcircus, kent ook hij zijn 
hoogte- en dieptepunten. “Hoogtepunten 
zijn het kampioenschap van Grol 3, de vraag 
of ik leider van Grol 1 wilde worden, het 
kampioenschap thuis tegen Longa ‘30, toen 
wij moesten winnen en Wally in Drempt 
zat om de veranderingen in de stand door 
te bellen bij de wedstrijd HC 03 - Gendrin-
gen, die bij puntverlies van ons ook nog 
kampioen konden worden. En uiteraard 
de promotie naar de eerste klasse in juni 
2013. Een beter afscheid kon ik mij toen niet 
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wensen. Dieptepunten waren de overlijdens 
van clubmensen zoals Henk Stokkers, Leo 
Reijrink, Eric Kolkman, Hans Huijskes, Arjan 
Tuinte en Futje (Tonnie Vaarwerk) met de 
kinderen, en op sportief gebied de degrada-
tie van de derde klasse naar de vierde klasse 
in zijn debuutjaar als leider van Grol 1. Maar 
het eindfeest van dat degradatiejaar was 
geweldig met de ‘Boertoer’, waarin we de 
spot met onszelf dreven. Dat was helemaal 
niet arrogant bedoeld. In de Gelderlander 
is dat toen helemaal verkeerd uitgelegd, 
maar schik dat we hadden. Touwtrekken 
bij Huurneman in de weide, pannenkoeken 
bakken bij Blanckenborg in de weide en met 
de platte wagen naar Beltrum toe. Annelies 
Porskamp accordeon spelend in de klomp 
bij Klompenfabriek Nijhuis in Beltrum en 
een optreden van de boerendansgroep de 
Klepperklumkes. Dee leu waren dood-
zenuwachtig veur dat optreden gewoon 
argens op de deale. Kearl wat een lachen.” 

Naast logische contacten binnen de eigen 
club, heeft Hennie ook buiten Grol een im-

mense lijst aan contacten. Ook hier koestert 
hij warme herinneringen. “Als ik meekrijg 
dat er een clubman van een andere club 
overlijdt, die ik ken, dan reageer ik met 
een kaart of een bericht, zoals ook bij het 
overlijden van Ben Marijnusse van Longa 
‘30. Dan schrijf ik op dat ik terugdenk aan 
die keren dat ik als leider van Grol 1 daar in 
de bestuurskamer kwam, zijn vrouw Agnes 
daar gastvrouw was en er altijd een bordje 
stond ‘Van harte welkom Hennie Schovers, 
leider van Grol’. Dat was het enige bordje 
dat er in de bestuurskamer stond. Geweldi-
ge mensen. Ik heb trouwens nooit afstan-
delijk gedaan tegen Longa ‘30. Het is een 
van de allermooiste en warmste clubs waar 
ik in mijn leven geweest ben. Daar bleven 
we na de wedstrijd dan ook altijd lang in de 
kantine hangen. Bij Pax ook trouwens. Toen 
ik kanker kreeg in 2008 en was geopereerd, 
kreeg ik een enorme grote blauw-witte bos 
bloemen, getekend met ‘Bestuur, spelers en 
begeleiding eerste elftal Pax’. Dat vergeet 
ik nooit meer. Trouwens hoe ik hier bij Grol 
ben begeleid en gesteund door de eerste 

selectie, was ook warm en geweldig. Ik heb 
enorm veel geluk gehad.”

FEYENOORD

Algemeen bekend is dat Hennie een grote 
liefde voor Feyenoord kent. In de sportkan-
tine regelmatig onderwerp van gekissebis 
met lieden uit het 020 kamp. De liefde 
kwam bij toeval tot stand, maar was wel 
liefde op het eerste gezicht. “Met een reisje 
naar Rotterdam kwam ik als ‘jong blaag’ 
langs de Kuip. Dat maakte zo ontzettend 
veel indruk op mij. Dat is altijd gebleven.” 
Als hij eerder langs het Ajax-stadion had 
gereden, had hij dus zomaar voor Ajax kun-
nen zijn? “Absoluut niet”, is hij stellig. “Die 
arrogantie doar, dat ligt mien neet. Kijk naar 
de kinderen van nu die vooral voor Ajax zijn. 
Dee kriegt neet wat te bikken as ze neet 
veur Aax bunt. Anders könt d’r toch nooit 
zovöllle veur Ajax weazen? Als ’t bi’j Ajax 
slecht geet, löp de helfte weg. As Feyenoord 
met 6-0 achter steet, dan komt d’r hoe 
langer hoe meer bi’j. Dat is ‘t verschil.”

Een uniek persoon. Een clubman zoals je ze 
wenst. Zijn activiteiten voor de club waren 
volgens hem echter nooit mogelijk geweest 
zonder steun van echtgenote Betsie. “Wat 
ik nog graag kwijt wil, is dat ik mijn vrouw 
altijd heel erg bewonderd heb, want ik was 
net ne zeeman, ik was altied weg. Toen ik 
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haar leerde kennen, zong ik al ‘Meisje ik 
ben een zeeman. Een zeeman is altijd van 
huis’, vertelt hij zingend. “Zij heeft mij er 
altijd in gesteund. Want het was vaker 2.00 
uur ’s nachts dat ik thuis kwam dan 24.00 
uur. Zonder haar had ik dit nooit zo kunnen 
doen. Ook omdat we kleine kinderen 

hadden en ik ook nog in de 3-ploegendienst 
zat bij de Grolsch. Tegenwoordig is het trou-
wens zo jammer dat als ze kinderen krijgen, 
ze ermee stoppen.” 

Als er begin mei 2018 op Facebook een 
vraag wordt gesteld aan volgers welk 
liedje er absoluut op zijn/haar begra-
fenis gedraaid moet worden, staat er 
ook een antwoord van Hennie tussen: 
‘Groenlose Jongens’, het clublied van de 
s.v. Grol. Clubliefde tot over de grens.
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DE VOETBAL- EN GROL- FAMILIE DE VRIES:
EEN VERHAAL VAN MAX TOT MAX VIA MAX! Als je het over 100 jaar s.v. Grol hebt 

en daarbij een diepe duik neemt in 
de historie van de club, ontkom je er 
niet aan om bepaalde namen regelma-
tig tegen te komen. De zogenoemde 
voetbal- of Grolfamilies. Een sprekend 
voorbeeld daarvan is de familie De Vries 
met wijlen nestor Max en zijn zonen en 
kleinkinderen, die allen hun rol bij de 
s.v. Grol hebben vervuld dan wel nog 
vervullen. 

Het verhaal begint in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw wanneer wijlen Max de Vries 
bij de Grol komt voetballen. Dit nota bene 
nadat hij daarvoor twaalf jaar achtereen 
in het Oranjeshirt van aartsrivaal Longa’30 
heeft gespeeld. Met uitzondering van twee 
vriendschappelijke wedstrijden in Grol 1 
(waarbij hij in de eerste wedstrijd al na 20 
minuten wordt weggestuurd) speelt zijn 
actieve carrière zich voornamelijk af in Grol 
2 en 3. De begeleiding van jeugdspelers was 
jaren achtereen een belangrijke bezigheid 
voor Max en dat begon met het jeugdleider-
schap van Grol D-2, waar op dat moment 
zijn oudste zoon Max in speelde. Naast het 
begeleiden van verschillende jeugdteams 
ging Max ook plaatsnemen in het jeugdbe-
stuur. Dat samen met onder andere Tonnie 
(‘Fut’) Vaarwerk, Hans (‘Köpken’) Emaus 
en Tonny Hartman waren zij een ijzersterk 
team met veel typische Grolse humor. Dat 
‘draken’ met elkaar leverde hem de legen-
darische bijnaam ‘de Sijbel’ op.

Max was met name verantwoordelijk voor 
het maken van de vervoersschema’s voor 
de uitwedstrijden. Daarnaast was hij de 
aangewezen persoon voor de spelers- en 
leidersindelingen. Deze had hij al ruim voor 
het begin van het seizoen in orde. Max zag 
en kende bijna alle jeugdspelers en heeft tot 
op late leeftijd hele zaterdagen en zondagen 
op het Grolcomplex doorgebracht om ‘zijn’ 
spelers, en dat niet alleen in de jeugd maar 
ook bij de lagere seniorenteams, te kunnen 

volgen. Maar ook de jeugdtoernooien in de 
regio werden frequent bezocht. Zo kwam 
hij ooit in Doetinchem in discussie met 
ene Louis van Gaal over de speler van het 
toernooi. Waar Louis zeker was dat zijn 
middenvelder Michel Kreek het zou worden, 
kreeg Max het gelijk aan zijn zijde met de 
keeper van een Deense ploeg.

HET WAS ZIJN VERENIGING

Nestor Max de Vries, overleden op 80-jarige 
leeftijd, maar tot zijn dood een man met 
een mening en dat ook over de s.v. Grol. 
Zijn drie zonen knikken instemmend. Alle 
drie beamen dat hun vader hartstikke gek 
was van de s.v. Grol. 

“Het was zijn vereniging. Hij had dan ook 
altijd een zeer gefundeerde mening over 
het reilen en zeilen bij de club”, aldus Bart. 
“Met name de laatste jaren baarde het 
hem veel zorgen dat er een gebrek aan 
voetbalkennis was. Hij zei dan wel dat het 
hem allemaal weinig meer interesseerde 
bij de Grol, maar vervolgens kwam er wel 
een verhaal van anderhalf uur met wat er 
allemaal volgens hem beter kon. Hij miste 
het goed leren voetballen in alle aspecten bij 
de jonge spelers en vond het zonde dat er 
zo weinig jeugdleiders waren die zelf voet-
ballen of hadden gevoetbald. Dat was voor 
hem al een teken aan de wand. Max was 
verder wars van vriendjespolitiek. Daarnaast 
was hij iemand waarbij goed ook goed was 
en fout ook fout was. Dit verkondigde hij 
ook telkenmale tegen zijn eigen jongens. 
Eerst kwamen altijd de dingen die niet goed 
gingen in een wedstrijd en daarna pas de 
eventueel goede dingen”, weten alle drie 
de zonen zich nog goed te herinneren. De 
kleinkinderen kwamen er aanmerkelijk beter 
vanaf en Max nestor moest dan ook oprecht 
huilen toen Grol 1 met Max jr. in het doel 
voor de eerste maal in de geschiedenis van 
de club promoveerde naar de eerste klasse 
KNVB.

MAX DE VRIES SR.

De zoon van nestor Max oftewel de tweede 
Max de Vries sr. werd geboren op 13 maart 
1965 en speelde sinds zijn 9e levensjaar bij 
de s.v. Grol. Eerst moest het zwemdiploma 
gehaald worden. Waarop de broers Bart en 
Harm gelijk inspelen met: “Misschien had je 
beter kunnen blijven zwemmen. Daar was 
je beter in en een badmuts heb je in iedere 
geval al.” Daarvoor voetbalde hij al veel op 
straat met de buurtjongens van Meuleman, 
Olijslager en Bennink. Max is in de D2 
begonnen en dat als 2e jaars E-speler. Zijn 
vader was zijn toenmalig leider en merkte 
na de eerste wedstrijd al op dat Max wat 
traag op de eerste meters was. “Wat ga 
je eraan doen?”, was dan ook zijn vraag, 
waarop Max antwoordde met slechts twee 
woorden: “Veel trainen”.

Na achtereenvolgens de teams D2, D1, C2, 
B3, B1, A2 en A1 was bij de senioren Grol 3 
het volgende station. Met dit team werd hij 
tweemaal over kampioen Dit was tevens de 
periode waarin ook de vrienden- dan wel 
carnavalsclub ‘De Groldrieters’ is ontstaan. 
Vervolgens maakte Max promotie naar Grol 
2 en ook daarmee werd hij, en dat ook nog 
eens ongeslagen, kampioen onder leiding 
van trainer Eric Detiger. Na een ruzie met 
deze trainer, ging hij weer terug naar Grol 
3. Om daarna onder de trainers George 
Peeters, Peter Schulte en Henk Pieneman 
uit te komen in Grol 1. Onder Peter Schulte 
werd tweemaal over een kampioenschap 
met promotie bewerkstelligd.
 
Op 22- jarige leeftijd begon Max als jeugdlei-
der bij de s.v. Grol, zaterdags (doordeweeks 
zat hij op de KMA in Breda) begeleidde hij 
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Grol A2. Door zijn drukke studie en later 
het gezinsleven werd het wat jeugdleider 
betreft wat rustiger. Pas toen zijn oudste 
zoon Max ging voetballen ging Max sr. weer 
als jeugdleider aan de slag. Het werden de 
F-pups, toen nog maar bestaande uit zes 
jongens. Bij deze groep heeft Max ook zijn 
broers Bart en Harm betrokken en natuurlijk 
de nog steeds aanwezige Sander van Don-
geren. Daarna heeft Max alle selectieteams 
van F1 tot A1 getraind. Naast jeugdteams 
heeft hij ook veel tijd en energie gestoken in 
het seniorenteam Grol 3. Dit alles met name 
afgestemd op het gegeven dat een derge-
lijke grote voetbalvereniging als Grol toch 
minimaal drie prestatieve seniorenteams op 
de been moet kunnen brengen. Als gevolg 
van diverse omstandigheden werd het sei-
zoen 2016-2017 zijn laatste seizoen. “Ik heb 
er veel energie in gestoken, maar hoe het 
nu met name op voetbaltechnisch gebied 
binnen de club gaat, zint mij totaal niet. De 
clubleiding heeft daarover bepaalde ideeën 
die niet de mijne zijn. En zoals ik dat van 
mijn vader heb geleerd, draai ik er niet om 
heen en steek mijn mening niet onder stoe-
len of banken. Ook al is dat geen plezierige 
boodschap.”

Max heeft ook nog een aantal jaren, samen 
met zijn vriend Han Hilderink, zitting gehad 
in het jeugdbestuur en is daarnaast boven-
dien één jaar tweede voorzitter geweest in 

het hoofdbestuur. Dit om te helpen bij het 
schrijven van het eerste verenigingsplan en 
om het plan vervolgens te gaan implemen-
teren. Last but not least, is hij ook nog eens 
één van de oprichters van het G-voetbal bij 
s.v. Grol. Samen met Maarten Overkemping 
regelde hij de trainingen en de verantwoor-
delijke trainers en Natascha Dankbaar, als 
initiatiefneemster, regelde toen en nu nog 
steeds alle organisatorische zaken. Een 
prachtig initiatief, dat een geweldige vlucht 
heeft genomen.

Wat betekent de s.v. Grol voor jou? 
Max sr.: “De Grol is onlosmakelijk verbon-
den met de familie De Vries en we hebben 
een soort haat-liefdeverhouding met deze 
club. Op verjaardagen wordt over voetbal en 
ook over de s.v. Grol gesproken. Ik ben, ook 
door het Grolbestuur zelf, denk ik de meest 
geschorste speler en trainer! Op dit moment 
mis ik bij de club de prestatiebeleving, de 
wil om alles uit jezelf te halen. Niet alleen 
bij de spelers, maar binnen de gehele ver-
eniging. Natuurlijk wordt er onvoorstelbaar 
veel werk vrijwillig gedaan, maar dat wil 
niet zeggen dat dit dan vrijblijvend is.” Wat 
hem het meest steekt, is dat een afwijkende 
mening niet gezegd mag worden. Toch heeft 
Max sr. nog wel de intentie om de thuisbasis 
van Grol te bezoeken. Immers zijn kinderen 
zijn namelijk nog zeer actief en betrokken bij 
de s.v. Grol. Max jr., 23 jaar, traint er de C1, 

zijn dochter Sam, 21 jaar, werkt in de kantine 
en zoon Lars, 19 jaar, fluit als scheidsrechter 
zondags Grol 3 bij thuiswedstrijden en op de 
zaterdag bij de KNVB in de talentenpoule. 
Daarnaast is Lars ook al zo’n 5 jaar jeugd-
leider en trainer bij Grol D2. Lars voetbalde 
zelf tot aan de B-jeugd, maar zag zelf al wel 
in dat hij met het voetballen niet het betaald 
voetbal zou gaan halen. Daarom werd alles 
afgestemd op het fluiten van wedstrijden. 
De jongste telg Jan is 16 jaar en speelt in de 
A1, dit nadat hij alle jeugdselectieteams bij 
Grol heeft doorlopen. Ook Jan is al enige 
jaren jeugdleider zonder dat vader Max 
hem hiertoe heeft aangezet. “Dit doet hij 
helemaal uit zichzelf en regelt hij ook zelf.” 
De liefde en passie voor het voetbal en de 
s.v. Grol zijn dus door nestor Max de Vries 
niet alleen bij zijn kinderen, maar ook bij zijn 
kleinkinderen met de paplepel ingegoten.

BART DE VRIES

Verder met Bart de Vries, geboren op 13 
februari 1968. Hij begon op 7-jarige leeftijd 
bij de s.v. Grol te voetballen. Niet in de 
F-jeugd, maar gelijk in de E5. De E1 heeft hij 
niet gehaald, maar zijn talenten werden later 
wel ontdekt en zo kwam hij toch in de D1 
terecht, gevolgd met een jaar C2. Vervolgens 
is hij gestopt om als trompettist muziek te 
gaan maken bij destijds de plaatselijke Leo 
Harmonie. Na twee jaar begon het toch 
weer te kriebelen en bij een start in de 
B4 werd er tegen de B2 gevoetbald en dit 
ging blijkbaar zo goed dat hij door Tonny 
Hartman naar de B1 werd gehaald, waar hij 
op het middenveld en zelfs als linksbuiten 
speelde. Een extra handicap voor Bart was 
altijd dat er twee ‘Maxen’ aan de zijlijn 
stonden te coachen en veel ging er volgens 
hen niet goed. Daarna volgden twee jaar A1, 
waarin hij met wijlen Leo Reijrink een goed 
centraal verdedigingsduo vormde. Maar 
helaas in de ogen van de selectietrainers van 
Grol 1 en 2 niet goed genoeg. “Een trend 
die er altijd is geweest, het gaat teveel om 
de persoon en niet om hoe goed je bent 
of kunt worden.” Een reden voor Bart om 
te zeggen: “Bekijk het maar, voor mij hoeft 
het zo niet meer.” Zodoende speelde hij 
tien jaar in Grol 3 om op zijn 28e nog de 

stap naar Grol 2 te maken. Niet lang daarna 
is hij lager gaan voetballen en op zijn 35e 
gestopt. Toch maakte hij op 39-jarige leeftijd 
weer een comeback in Grol 7, maar helaas 
na vijf wedstrijden kreeg Bart een dubbele 
beenbreuk met de nodige complicaties, 
waardoor hij er ruim een jaar over heeft 
gedaan om te revalideren.

Ook Bart begon al vroeg als jeugdleider en 
dat bij de A2 als invaller voor broer Max. 
Ook heeft hij E-jeugdteams begeleid en met 
zijn broers Max en Harm de F-pups. En toen 
later zijn zoon Ids ging voetballen, ging hij 
met hem mee als leider van diverse teams. 
Ook maakte hij enkele jaren deel uit van het 
bestuur senioren, verantwoordelijk voor het 
Onder 21 team en het zaalvoetbal. Maar als 
gevolg van drukke werkzaamheden kwam 
hier vrij snel een eind aan. 

Ook voor hem de vraag: Wat betekent de 
s.v. Grol voor jou?
“In grote lijnen heb ik het wel naar mijn zin 
gehad bij de Grol en ik ga momenteel met 
veel plezier kijken naar het team van Ids en 
ook andere jeugdteams. In Grol 1 ben ik niet 
echt geïnteresseerd. Bij de eerste wedstrijd 
vorig seizoen, toen er stil werd gestaan bij 
het overlijden van pa, heb ik mij geërgerd 
aan het ongeïnspireerde spel van Grol 1. 
Wanneer ik dan trainers met een kladblokje 
wisselspelers instructies zie geven, vind ik 
het niet geloofwaardig meer. Wanneer ik mij 
ergens voor interesseer, moet het totaalplaat-
je wel kloppen.” Dat plaatje klopte blijkbaar 
bij de Knunnekes, de carnavalsvereniging 
waar Bart als secretaris in het bestuur zat. 
“Dat is een feestvereniging en de s.v. Grol 
probeert daar in mijn ogen teveel aan mee 
te doen.”

Zoals vermeld komt Bart nog wel op het 
Grolcomplex om zijn zoon Ids in de C1 te 
zien voetballen en ook zijn dochter Isa is 
gaan voetballen en speelt in de MO11-1. “Zij 
vindt het voetballen leuker dan volleybal”.

HARM DE VRIES

De benjamin van het gezin is Harm de Vries. 
Ook hij heeft een carrière bij de s.v. Grol 
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gehad. Harm werd op 23 december 1973 
geboren en werd in het seizoen ’79-‘80 lid 
van de s.v. Grol. Hij speelde drie jaar in de 
F-jeugd, begon in de pups om vervolgens 
diverse teams te doorlopen. Hierna voegde 
Harm zich bij zijn broers in Grol 3 en mocht 
hij soms met Grol 2 mee. Het seizoen 
daarna kwam Rudy Wantia als trainer van 
Grol 2 en daar kreeg Harm het mee aan de 
stok. “Wantia koos voor jongens die samen 
met hem bier dronken”. In dat jaar zat 
Harm op kamers in Enschede, maar kwam 
hij altijd wel twee keer in de week trainen. 
“In verband met studie had ik mij een 
keer een week afgemeld en stond ik direct 
wissel, terwijl ik in de voorgaande zeven 
wedstrijden wel elf keer had gescoord.” De 
wedstrijd ging met 1-0 verloren en de week 
erop trainde Harm gewoon weer twee keer, 
maar toch stond hij weer wissel. “Toen 
heb ik mijn tas gepakt en ben vertrokken. 
De Grol gaf mij inhoudelijk wel gelijk, 
maar koos toch voor de (betaalde) trainer. 
Gelukkig gaf mijn vader mij wel gelijk”. Dat 
seizoen speelde Harm verder bij Grol 4 in 
de spits en het seizoen daarna bleef Wantia 
als trainer met het gevolg dat Harm naar de 
Grolse Boys verkaste. 
Na het afronden van zijn studie stopte 
Harm na twee jaar bij de Boys en ging hij 
op zijn 25e weer bij de s.v. Grol voetballen. 
Maar in hetzelfde jaar kreeg hij een acute 
hernia. Deze werd verkeerd beoordeeld en 
zo hield hij er blijvende schade aan over 
en moest helaas met voetballen stoppen. 
Tegenwoordig zien we Harm op de zaterdag 
weer op het Grolcomplex. Dit omdat zijn 
zoon Abe bij de F6 is gaan voetballen. Zijn 
oudste zoon Sake gymt bij Rap en Snel en 
dat doet ook dochter Fenneke. Zelf is Harm 
een enthousiaste darter en hij speelt al ruim 
17 jaar in het eerste team van dartvereniging 
Jackpot en daarnaast heeft hij negen jaar 
op landelijk niveau gespeeld. Ook zit hij al 
jarenlang in het bestuur van deze dartver-
eniging.

Wat betekent de s.v. Grol voor hem? “In de 
jeugd bijna alles. Maar daarna hield het op. 
Ik was de jongste met het gevolg dat ik ook 
te maken kreeg met de verhalen van Max 
en Bart.”

MAX DE VRIES JR. - JR.

Vervolgens is het de beurt aan de derde 
Max binnen de familie De Vries. Max de 
Vries jr. is geboren op 4 augustus 1993. 
Kreeg toen al gelijk een paar voetbalschoe-
nen van zijn peetoom Bart en hij werd ook 
direct lid van de s.v. Grol. Reeds op 4-jarige 
leeftijd is hij gaan voetballen. Na een car-
rière als speler in de F6 en F3 belandde hij 
als keeper in de F1. Daarna ging het snel. 
Hij werd door de KNVB geselecteerd, liep 
anderhalf jaar stage bij FC Twente, maar viel 
daar af omdat hij te lief was en men daar 
voor een Duitse jongen koos. Omdat hij drie 
jaar de keepersschool van Edwin Susel-
beek volgde, was het vervolgens enigszins 
logisch dat hij bij De Graafschap terecht 
kwam. Daar speelde hij 7½ jaar in alle 
selectieteams, tot het moment dat hij als 2e 
jaars A- jeugdspeler terugkwam bij de s.v. 
Grol. Nadat bij Grol vaste keeper (Dennis 
Dibbets) bij Grol 1 stopte, kreeg Max bij de 

hoofdmacht een plaats onder de lat om die 
positie vervolgens drie jaar onder trainer Jos 
Heutinck en een jaar onder trainer Jeroen 
Burghout op te eisen. Daarna vertrok deze 
talentvolle doelverdediger met ingang van 
het seizoen 2016-2017 naar FC Winterswijk.

Ook Max jr. heeft al een aardige staat van 
dienst als jeugdtrainer opgebouwd. Toen hij 
zelf nog bij De Graafschap speelde, had het 
toenmalige Hoofd Opleiding en Vorming 
Freddy Brockötter hem al gevraagd om 
keeperstrainer van de C-jeugd te worden. 
Een jaar later op 16-jarige leeftijd werd hij 
zelfs al keeperscoördinator bij de Grol, een 
functie die hij slechts één jaar heeft bekleed. 
“Toen ik daarna aangaf graag een jeugdteam 
te willen trainen, kreeg ik Grol C1 toege-
wezen. Dat heb ik te danken aan Freddy 
Brockötter. Hij gaf mij het nodige vertrou-
wen“. Inmiddels traint Max nog steeds de 
C1 met wisselend succes. Het eerste jaar 
werd er gedegradeerd, maar in het seizoen 

2016-2017 werd Max met ‘zijn jongens‘ 
kampioen in de competitie en daarnaast ook 
nog eens Gelders en Nationaal kampioen!
Wat betekent de s.v. Grol voor Max jr.? 
“Dat ik hier nu nog actief ben, zegt genoeg 
over wat de s.v. Grol voor mij betekent. De 
jeugd heeft de toekomst en ik hoop dat het 
met de Groljeugd de goede kant opgaat, iets 
waar ik graag aan mee wil werken.”

De voetbalfamilie de Vries. Eén ding is 
duidelijk. We hebben het hier over een 
echte Grolfamilie. De Grol zit in hun al-
ler hart, maar ………… “Wat ons op het 
hart ligt, spreken wij ook uit. Dat is ons 
zo geleerd en ook voorgedaan. Dit komt 
soms niet goed over bij bepaalde per-
sonen, maar het is wel bedoeld om de 
jeugd van de s.v. Grol beter te maken!”
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EEN GESPREK MET FRANS (DATSE)  ROERDINK 
‘ZUIVER DOELPUNT’
Frans en niet Datse is zijn eigenlijke 
naam. Dus een logische eerste vraag 
is waar die bijnaam vandaan komt. 
Natuurlijk is er maar één die deze vraag 
kan beantwoorden en dat is Frans 
Roerdink zelf. “Dat wet gin mense, zelfs 
ik neet.” Helder, dus dat laten we dan 
maar in het midden. Feit is dat iedereen 
in Grolle en omgeving weet wie Datse 
Roerdink is en daar gaat het in feite om. 

De voetbalcarrière van Frans (Datse) Roer-
dink begon zo’n 45 jaar geleden bij zuster-
vereniging de Grolse Boys, maar na één jaar 
maakte hij al de overstap naar s.v. Grol. “Ik 
kende daar veel jongens uit het sociale uit-
gaansleven, die in het pas opgerichte Grol 11 
voetbalden en in dat team ben ik toen ook 
gaan spelen. Ik was linksbuuten en kon veur 
mien doon aardig voetballen.” De toenma-
lige leider van Grol 3 vond echter dat Datse 
hoger moest spelen en zo werd het seizoen 
afgewerkt in dat derde met af en toe een 
uitstapje naar het tweede. Maar na één 
seizoen werd het toch weer Grol 11 en dat 
hield hij met overigens heel veel plezier vol 
tot aan het einde van zijn voetbalcarrière. 

SPONSOR TEUN GERRETSEN 
VAN GROL 11

Teun Gerretsen van City Centrum was de 
sponsor van het elftal en voor iedere wed-
strijd werd er in alle vroegte bij hem koffie 
gedronken. Teun ging mee met de jongens 
en vroeg zijn vaste medewerkster Meriam 
Eijtink (meisjesnaam Harbers) steevast: 
“Wil je nog een paar uurtjes werken als ik 
weg ben?” ”Zeker mijnheer. Hoe laat dacht 
mijnheer weer terug te zijn?” Ze sprak Teun 
altijd aan met mijnheer. “Uurtje of twee”, 
was het antwoord. En dat klopte ook wel, 
maar het was dichter bij twee uur ’s nachts 
dan bij twee uur ’s middags, weet Datse 
zich nog heel goed te herinneren. 

Bij het afscheid van Teun in Café Het Kanon 
werd er stevig geborreld en leider Hans te 
Lintelo stapte na afloop in de auto, maar 
werd staande gehouden door de politie. 
Voorkomen in Zutphen dus. Hans, werk-
zaam als jeugdbegeleider op het Jongensin-
ternaat Harreveld, moest alle zeilen bijzetten 
om zich uit de situatie te lullen. “Lullen was 
hem wel toevertrouwd”, aldus Datse. En dat 
moest ook wel. Hij moest de vrouwelijke 
rechter immers overtuigen dat het zware 
werk betekent dat je ook moet ontspannen. 
De rechter: “Drinken en rijden. Waarom 
doet u dat?” Hans: “Moeilijke jongens, veel 

problemen, dat botst een keer en dan drink 
je meer dan mag.” “Dat zal best zo zijn, 
maar laten we het met elkaar eens zijn: U 
kwam van Het Kanon en u was zo zat als 
een kanon. Wat heeft u daarop te zeggen, 
meneer te Lintelo?” Hans herhaalde zijn 
eerdere betoog, er kwam later nog een ver-
zoek van de directeur van Jongensinternaat 
Harreveld om het rijbewijs terug te geven. 
Hans moest immers ook ’s nachts, als er 
geen openbaar vervoer is, in de gelegenheid 
zijn om bij calamiteiten naar zijn jongens in 
Harreveld te rijden. De rechter ging er uit-
eindelijk deels in mee. Alleen woon-werk-

verkeer Groenlo-Harreveld en verder twaalf 
maanden ontzegging rijbevoegdheid met 
een proeftijd van twee jaar en 900 gulden 
boete.  

KAMPIOEN

In 1992 stopte de toenmalige elftalleider van 
Grol 11 en omdat niemand de vacature wilde 
invullen, werd Datse min of meer gebom-
bardeerd tot nieuwe leider. “Ik wil jullie wel 
uit de brand helpen, maar dat is voor één 
jaar en daarna ga ik weer voetballen. Daar 
valt niet aan te tornen”, waren de exacte 
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EEN GESPREK MET FRANS (DATSE)  ROERDINK 
‘ZUIVER DOELPUNT’

woorden van de nieuwbakken leider. Het 
team eindigde al jaren in de bovenste regio-
nen, maar een kampioenschap ontbrak. Tot 
grote hilariteit lukte het dan uiteindelijk toch 
in het seizoen 1992-1993, en dat jawel onder 
het leiderschap van Datse Roerdink. Het 
is niet meer te reconstrueren of dat de door-
slag heeft gegeven, maar in ieder geval was 
het kampioenschap een feit, werd het één 
groot feest en werd het hele spul geëerd 
met een waar kampioensdiploma.

FLUITEN

Datse floot al als scheidsrechter voor de 
KNVB, maar vond het toch allemaal teveel 
gedoe daar en besloot op een goed moment 
verder te gaan als clubscheidsrechter bij 
s.v. Grol. Op zaterdag bij jeugdwedstrijden, 
soms wel twee of drie op één dag en op 
zondag dan nog de senioren. Vooral het 
fluiten bij de jeugd trok hem. “Als ik die 
kleinen zag staan, wist ik dat het goed was 
om dit te doen, wilde zelf ook altijd graag 
voetballen.” Als scheids is Datse duidelijk 
iemand van grenzen trekken, en bij het 
overschrijden en vooral bij zeuren of een 
grote bek was het één waarschuwing en dan 
vijf minuten. Soms zelfs tien. Of dat officiële 
regels waren, deerde hem als scheids totaal 
niet. “Dat maak ik zelf wal oet!”  

Tijdens de kampioenswedstrijd van Grol 
6 tegen Sp. Meddo - de nummers één en 
twee op de ranglijst - was het tot kort voor 
het eind 0-0 toen de bal in een boogje rich-
ting de achterlijn van het Meddo-doel rolde, 
maar tien centimeter voor die lijn toch 
weer terug het veld in. Datse liep ergens 
op het middenveld, floot op volle kracht en 
sprak de legendarische woorden: “Zuiver 
doelpunt!” Heel Meddo op de achterste 
benen, maar de beslissing bleef overeind 
en Grol werd kampioen. “Jullie woll’n toch 
graag kampioen wodd’n? Da’s noo dus mooi 
e’lukt. Van harte.” 

Tijdens een wedstrijd van de C-jeugd moest 
een speler twee keer vijf minuten aan de 
kant. De vader langs de lijn was het er dui-
delijk niet mee eens en had een hele grote 
mond. Het was verder een hele nette man. 
Maar die grote mond kon natuurlijk niet. 
Dus de beste man werd naar de tribune ver-
bannen. Na de wedstrijd kwam hij verhaal 
halen bij scheids Datse, complimenteerde 
hem voor zijn fluiten, maar merkte wel op 
dat het naar de tribune sturen natuurlijk 
niet goed was. “Weet u wel wie ik ben?” 
“Nee, en dat interesseert me ook niet. Al 
bent u de Keizer van Japan, bij commen-
taar: wegwezen.” De man bleef netjes en 
stelde zich voor. “Ik ben de voorzitter van de 
Twentse Voetbalbond.” “Aangenaam kennis 
te maken, maar weet u wel wie ik ben?”, 
reageerde Datse gevat. “Kent u mij niet? Dan 
moet u zich eigenlijk schamen. Ik ben name-
lijk één van de beste scheidsrechters van de 
hele Achterhoek.” Einde discussie. “Ik heb 

de speler niet op papier gezet. Hem wel.” 
Na een kleine 20 jaar sloot Datse in 2011 zijn 
scheidsrechtersloopbaan af. Een prachtige 
carrière van een kleurrijke scheids.

MUZIEK

Iedereen, dat wil zeggen iedereen vanaf de 
wat oudere jeugd, kent het Huisorkest van 
s.v. Grol. Voor, tijdens en na de wedstrijden 
van Grol 1 zorgden de muzikanten voor 
een vrolijke noot en een hoop gezelligheid. 
Het ontstaan is niet exact te traceren, maar 
toen lang geleden Leo Koldeweij, Wil-
lem te Kolste en William Jansen met hun 
instrumenten vanaf de tribune voor wat 
kabaal zorgden, smaakte dat al snel naar 
meer. Datse werd gevraagd en ook zijn 
moeder Antje. En toen ook nog een paar 
andere muzikanten zich aansloten, was het 
Huisorkest een feit en dat bleef het nog 
heel lang. 

Datse herinnert zich nog heel goed een op-
treden bij de wedstrijd Vios Beltrum tegen 
Grol. De afspraak was om vooraf een paar 
rondjes over het veld te lopen en daarbij 
ook nog te musiceren, maar de dame en 
heren besloten toch maar te beginnen bij 
Spilman. De tambour-maître van Concor-
dia Beltrum, die voorop zou lopen bij de 
rondjes op het veld en toenmalig voorzitter 
Bennie te Veluwe van Vios maakten zich 
wat zorgen, vonden dat het hoog tijd werd 
en haalden de muzikanten op bij Spilman. 
Omdat de wedstrijd op het punt stond te 
beginnen, werd het orkest bevolen het veld 
niet meer te betreden. Die boodschap was 
echter aan dovemans oren gericht. “Wi’j 
deden d’r niks op oet, bunt het veld op 
e’lopen, hebt lopen bloazen en de wedstrijd 
begon 20 minuten te late.” 

Bijna iedere week spelen is toch best een 
verplichting en na vele muzikale en vooral 
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ook gezellige jaren hield het orkest ermee 
op. Dat was natuurlijk jammer, maar dat 
einde was tevens het begin van Antjes 
Showorkest en dat was en is nog steeds ook 
helemaal te gek. 

Antje Roerdink, de moeder van Datse, is 
de naamgever van dit prachtige orkest. Na 
een heel lang leven is zij op 17 januari 2018 
overleden. Ze werd 104 jaar. Datse vertelt: 
“Voor een feestje in een huisartsengezin 
in Beltrum werden Antje en Leo Koldeweij 
gevraagd om voor wat muziek te zorgen. 
Aangekomen op de party werden er eerst 
een paar borrels gedronken en de vrouw 
van de arts had daar toch wel wat moeite 
mee. “Wie rijdt er straks terug?”, vroeg ze 
aan Leo. “Ik zelf”, gaf Leo te kennen. “Ik 
heb mien olde BMW’tjen bi’j mien en wi’j 
bunt ok vlak bi’j huus.” De dame griste 
het glas uit zijn handen, maar Leo pakte 
het halfvolle glas net zo snel weer terug 
en kreeg gelukkig verbale rugdekking van 
Antje. “Mo’j ’s good luusteren. Wi’j bunt 
hier ter opluustering. En noo dat glas snel 
weer vol. Zo neet, pakke wi’j ut spul in en 
bunt wi’j weg. Zonder drank, gin klank!.”

Als voetballer, leider, scheidsrechter en 
muzikant is Datse een echte Grolman. 
Een rijke geschiedenis gevuld met mooie 
verhalen. En nog steeds is hij vaak aan-
wezig op het sportpark Den Elshof en 
ook op velden in de omgeving. De thuis-
wedstrijden van Grol 1 worden steevast 
bezocht en ook veel uitwedstrijden. En 
met o.a. Henk Porskamp, Martien Over-
kemping en Sjoerd Koopmans wordt 
er na afloop geëvalueerd, een biertje 
gedronken en heel veel gelachen. 
Proost! 
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FRANK, MARCEL EN HENRI WALTERBOS:
DRIE BROERS MET EEN BLAUW-WIT GROLHART!
Zoals Erevoorzitter Theo Huijskes het 
ooit de wereld in slingerde: ‘De Grol is 
één grote familie!’, zijn er binnen de s.v. 
Grol ook een aantal families actief waar-
van meerdere leden erg betrokken zijn 
bij onze vereniging en hiervoor zeer veel 
werk verzetten. Een voorbeeld hiervan 
zijn de gebroeders Walterbos, te weten 
Frank, Marcel en Henri, laatstgenoemde 
beter bekend als Wally. Als je hun staat 
van dienst aanhoort en ziet, weet je 
het zeker. Een voorbeeld van een echte 
Grolfamilie!

FRANK WALTERBOS

Frank is de jongste van de drie broers en ge-
boren op 12 oktober 1969. Op het moment 
dat hij al besmet is met het voetbalvirus van 
zijn broers (“Ik had 2 goede voorbeelden”, 
aldus Frank), begon hij op 7-jarige leeftijd 
met voetballen bij de s.v. Grol. Hij belandde 
in de E-jeugd en moest de eerste training 
alleen maar rondjes lopen. “Ik denk dat ik 
me maar bedank”, zo kwam Frank thuis, 
weet hij nog. Het liep echter niet zo’n vaart. 
Op de een of andere manier is het allemaal 
goed gekomen. Daarna doorliep Frank de 
jeugd van de E- tot en met A-klasse en 
maakte hij vaak deel uit van de selectie-
teams. In de senioren mocht de Walter-
bos-Benjamin direct al aansluiten bij Grol 
1. Hier was hij veelal de 12e man. Het jaar 
erop maakte Frank de overstap naar Grol 2. 
Liefst 12 seizoenen lang, met tussendoor nog 
heel even een comeback in Grol 1. Inmiddels 
was hij van spits omgetoverd tot laatste man 
en dat door trainer Rudy Wantia, die John 
Roerdink een betere spits vond. Toenmalig 
Grol 1- trainer Erik Stokkers haalde Frank op 
om als laatste man in Grol 1 te gaan spelen. 
Dit wilde Frank wel, maar dan wel voor 
minstens vijf wedstrijden, zo had hij Wantia 
meegegeven. Helaas voor Frank bleef het bij 
twee wedstrijden, want Erik Stokkers werd 
ontslagen. “Ik weet niet of het door mijn 
eigen doelpunt tegen Hector kwam, maar 
opvolger Hans Emaus haalde Axel Kuska 

Vlnr Henri, Marcel en Frank Walterbos.

als laatste man terug en ik mocht weer 
naar het tweede”. Daarna speelde Frank 
nog vier jaar in Grol 4 als speler-trainer en 
stond hij samen met John Ligtenberg op het 
trainingsveld bij Grol 3 en 4. Vanaf zijn 18e 
speelde Frank ook zaalvoetbal, dit zelfs tot in 
de hoofdklasse toe. Dit hield onder andere 
in dat je op een doordeweekse avond naar 
Deventer en Apeldoorn moest om een potje 
te spelen. Omdat hij op zijn 17e ook al jeugd-
leider en trainer werd, was hij eigenlijk de 
gehele week op het voetbalveld te vinden. 
Zijn carrière als jeugdleider startte met een 
team dat hij samen leidde met Toon Rave en 
Cor Migchielsen. Achtereenvolgens trainde 

en coachte Frank de E1, D1 en C1. Daarvoor 
werd ook de opleiding TC3 jeugd bij de 
KNVB met goed gevolg afgelegd, onder 
meer samen met zijn vrouw Carry. Toen 
zijn kinderen Wout, Lorin en Ise geboren 
werden, stopte Frank tijdelijk als jeugdleider. 
Met zelf actief voetballen is hij vijf jaar gele-
den gestopt, dit omdat zijn knieën het niet 
meer toelieten. Toen zoon Wout begon met 
voetballen, is hij hem tot de D-jeugd blijven 
begeleiden als trainer/leider van zijn team. 
Vervolgens kwam de vraag of Frank leider 
van de A1 wilde worden. Dat leek hem wel 
iets. Sindsdien was hij leider bij standaard 
jeugdteams, vertegenwoordigende de A-, B-, 

en C-klasse. Momenteel is Frank leider van 
Grol JO17-1, voorheen B1. Daarnaast trainde 
Frank ook nog een vijftal jaren de recreanten 
op de donderdagavond, samen met Ewald 
‘Hakkie’ Brockötter en Marcel ten Barge.

Als vrijwilliger maakte Frank vanaf zijn 18e, 
en dat 25 jaar aaneengesloten, deel uit 
van de terreincommissie van de s.v. Grol. 
“Hieruit is eigenlijk een vriendengroep ont-
staan met mannen als Jeroen Groot Zevert, 
Pascal ten Brincke, Stef Oldenkotte, Peter 
te Focht en Marco Frank. Met dezelfde 
groep Muiters hebben we nog een paar jaar 
deel uitgemaakt van de wagenbouwgroep 
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van de s.v. Grol. Lekker draken met Futje 
Vaarwerk en Marus Flikweert.” Daarnaast 
is hij vele jaren, evenals zijn broers, mee 
geweest met de jeugdkampen van de s.v. 
Grol: “Wat een prachtige avonturen hebben 
we daarbij meegemaakt”, lacht Frank. “Met 
name de ontgroeningen. Die staan mij nog 
het meeste bij.” De misschien wel het meest 
in het oog springende taak van Frank is zijn 
lidmaatschap van de toernooicommissie 
Internationaal Marveldtoernooi. Na het 
stoppen van Hans Emaus in 2007 is hij hier 
ingestapt en werd hij eerst verantwoordelijk 
voor de nevenactiviteiten en de sporthalin-
richting. Nu is hij verantwoordelijk voor het 
totale facilitaire plaatje van het toernooi. 
Dit houdt veel meer in dan dat iedereen 
wel zijn boterham met hagelslag krijgt. “De 
gehele inrichting van de sporthal valt hier 
ook onder en het iedere dag zorgen voor het 
eten ten behoeve van 500 tot 600 personen. 
Bovendien worden voor de teams, die eer-
der naar Groenlo komen, oefenwedstrijden 
en uitstapjes geregeld. En ook op die dagen 
moet er gegeten en gedronken worden. Dit 
gebeurt met name bij de diverse sponsoren 
van het toernooi. Deze sponsoren bezoe-
ken hoort er dus ook bij.” Daar ligt volgens 
Frank dan ook meteen de grote kracht: “Het 
persoonlijke ‘face to face’ contact is hierin 
erg belangrijk. Tja, en als je dan bijvoor-
beeld bij De Lange Gang terecht komt, is 
het ook nog eens erg gezellig. Het is dan 
verstandig om de volgende dag iets later 
naar het werk te gaan”, lacht hij met een 
blik die alles zegt. “Je hebt het wel over 130 
tot 140 sponsoren. Dit jaar zijn er twee grote 
financiële ster-sponsoren toegevoegd aan 
een toch al zeer imposante lijst.” 

Zijn gezin is ook erg betrokken bij de s.v. 
Grol. Echtgenote Carry is ook al jaren 
actief als speelster en later leidster van het 
damesvoetbal binnen de s.v. Grol en helpt 
mee met de dagelijkse gang van zaken en 
inrichting van de sporthal tijdens het Mar-
veldtoernooi. Zoon Wout speelt in JO19-1 en 
is daarnaast trainer van de F1/F2 of beter 
gezegd jongens onder 9-1/ 9-2. Hij studeert 
‘Sport en bewegen’ en heeft afgelopen jaar 
de cursus TC 3 jeugd gevolgd en tegelij-
kertijd stage gelopen bij JO17-1. Dochter 

Lorin handbalt en Ise voetbalt al vanaf de 
F-jeugd bij Grol en speelt inmiddels bij de 
meiden onder 15-2. Daar moet op zaterdag 
en zondag natuurlijk ook nog naar gekeken 
worden. Ook in het weekend is hij dus veel 
op het Grolcomplex te vinden, en dat met 
de gehele familie.

MARCEL WALTERBOS 

Marcel kwam ter wereld op 12 september 
1963 en begon ook op 7-jarige leeftijd te 
voetballen bij de s.v. Grol. Hij begon ook 
in de E-jeugd, wat toen nog ‘pupillen B’ 
heette. Hij stroomde door naar de D-jeugd, 
wat de naam ‘aspiranten A’ en ‘B’ had, met 
als eerste leiders Bert de Graaf, Jos Lensink 
en ‘de oude’ Max de Vries. Later in de C2 
waren ‘Fut’ (Tonnie Vaarwerk) en Laurens 
te Veluwe en in de C1 Tonny Hartman zijn 
trainers. “In de jeugd zijn we vaak kampioen 
geworden, met goede spelers als Edwin 
Bosman, Stephan Arink, alsmede Erwin en 
Erik te Veluwe, en in de B-jeugd ben ik zelfs 
nog eens voor de Oost-Gelderse selectie 
geselecteerd geweest.” Eerlijkheidshalve 
bekent Marcel dat dit laatste voornamelijk 
kwam omdat Herman Cuppers toen als 
scout fungeerde. “Ik was meer een werk-
voetballer, want veel techniek had ik niet. 
Een voordeel was dat ik een linkspoot was.” 
Een groot dieptepunt was dat hij zijn vriend 

en voetbalmaatje Benno Meekes, op 17 
jarige leeftijd, verloor als gevolg van kanker. 
Toen hij nog in de A-jeugd speelde, debu-
teerde Marcel, onder trainer Chris te Win-
kel, in Grol 1. Volgens Marcel is Te Winkel 
dan ook de beste trainer die Grol ooit gehad 
heeft. “Hij kwam een keer bij de A-jeugd 
kijken, toen ik toevallig twee keer scoorde. 
De volgende dag mocht ik met Grol 1 mee”, 
lacht Marcel glimmend van trots. “Dit ging 
afwisselend met Freddy Brockötter, het 
gehele seizoen. Maar ja, Freddy ging daarna 
naar De Graafschap en ik uiteindelijk naar 
Grol 5.” Hier gingen wel enige seizoenen in 
Grol 2 en 3 aan vooraf alvorens hij langere 
tijd in Grol 5 kwam te voetballen. “In Grol 2 
had ik Arrean Arink voor mij als linksback bij 
Grol 1. Dat was één van de beste linksbacks 
die Grol ooit gehad heeft. Marcel zegt zo’n 
beetje alle teams bij de senioren wel te 
hebben doorlopen met als hoogtepunt dat 
hij een keer vijf doelpunten maakte in één 
wedstrijd. In zijn afbouwperiode speelde 
Marcel ook nog enige jaren in Grol 11 met 
legendarische spelers als Wim Meuleman, 
Erik Wiegerinck, broer Henri, Arnoud Roor-
da en Erik Woertman. Ook speelde Marcel 
lange tijd zaalvoetbal bij de Grol. In deze 
voetbaltak wel in Grol 1. Uiteindelijk is hij, 
net als Frank, wegens slijtage van zijn knie 
gestopt met voetballen.

Tijdens het spelen in de B1 werd Marcel 
ook al jeugdleider. Eerst samen met Tonny 
Hartman bij de D2 en daarna jarenlang 
voornamelijk bij lagere teams. Dit omdat 
hij het ‘lang leve de lol’ bij deze teams veel 
belangrijker vond. Toen dochter Pien in 1997 
geboren werd, stopte Marcel met voetbal-
len. Pien speelt handbal bij HV Grol, maar 
haar vriend Jasper Bos voetbalt wel bij de 
Grol, in Grol 2. Marcel gaat wel eens kijken 
bij thuiswedstrijden. Helaas voor de drie 
Feyenoord-broers is Jasper voor Ajax, iets 
wat hen niet doet juichen. 

Zoals eerder vermeld ging Marcel ook mee 
met de E-, D- en C-jeugdkampen, voorna-
melijk als kok. Als cateraar verzorgde hij 
ook jarenlang de broodjes warm vlees en 
broodjes knakworst na de Nieuwsjaarsloop. 
Ook als kok en hulp in de zaal bij het op-
scheppen van de maaltijden, is Marcel actief 
tijdens het Marveldtoernooi. Een andere ac-
tiviteit, waar Marcel binnen de s.v. Grol veel 
plezier aan beleefde, was het meebouwen 
aan de jaarlijkse carnavalswagen. Tezamen 
met coryfeeën als onder meer Gerard Hoen-
derboom, Marus Flikweert, Tonnie ‘Futje’ 
Vaarwerk, Wilko Poortman, Leo Garstenveld 
en Jos ‘Jozo’ Lensink. 

Sinds vier jaar is Marcel weer actief als lei-
der bij de s.v. Grol en wel bij het G-voetbal. 
“Wanneer ik weer wat ga doen bij de Grol, 
dan gaat dat gebeuren bij het G-voetbal”, 
had hij al wel eens geroepen. Toen Max 
de Vries en Wim Meuleman begonnen te 
trainen met deze groep, sloot Marcel enkele 
jaren later ook aan. “Het is best zwaar. 
Zwaarder dan gedacht en zeker niet alleen 
een lolletje. Het overlijden van speelster 
Jade Groot Zevert bijvoorbeeld hakte er 
behoorlijk in.” Maar het belangrijkste en 
mooiste vindt hij het plezier dat de spelers 
aan het spelletje en het onderlinge samen-
zijn beleven. Hij geniet helemaal, nu ook 
zijn neefje Dani Hoffman bij het G-team is 
komen voetballen. Wat hem betreft, gaat hij 
nog jaren door bij het G-voetbal. Hij heeft 
dan ook pas geleden een cursus G-voetbal 
in Woezik onder leiding van de bondscoach 
van het Nederlands elftal G-voetbal gevolgd, 
alwaar de oefenstof werd voorgedaan en 
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gezegd hoe je dit het beste aan de spelers 
kunt uitleggen. “Deze coach werkt alleen 
met spelers met het ‘syndroom van Down’ 
en wij werken met spelers met allerlei 
verschillende beperkingen en dat maakt het 
wel erg moeilijk soms. De mensen die in 
het vak zitten, zoals Doné Emaus, Christian 
Pillen en Pien Reinders, kunnen dat veel 
beter oppakken dan de gewone leiders zon-
der achtergrond. Maar helaas zijn Doné en 
Christian ermee gestopt”, betreurt Marcel. 

De ‘middelste’ Walterbos ervaart ondersteu-
ning vanuit de club Grol als goed. “Het is 
prachtig als bijvoorbeeld Prins en Adjudant 
van het Grolse carnaval langskomen bij het 
G-team, evenals Sinterklaas en zijn Zwarte 
Pieten.” Alleen de faciliteiten, die de selec-
tieteams hebben, zou hij ook wel graag bij 
de G-voetballers zien.

HENRI WALTERBOS

Last but not least komen we bij Henri, de 
oudste, verder genoemd als Wally. Geboren 
op 1 december 1961 trok Wally vervolgens 
op 8-jarige leeftijd zijn zwart-witte Adidas-
schoenen voor het eerst aan. Hij voetbalde 
al veel op straat met de buurtjongens Rob 
en Ronald Westervoorde, Edwin Bosman 
en zijn broer Marcel. Ook hij startte in de 
E-jeugd met als zijn eerste leiders Henk 
ten Barge en Frans van de Mosselaar. In 
de D3 is Wally gaan keepen. “Ik kon niet 
voetballen, mocht niet altijd met de goede 
voetballers op straat meedoen, dus moest 
ik maar gaan keepen. Dat ging eigenlijk best 
wel redelijk.” In de C3 kreeg hij van Hennie 
Schovers voor het eerst keeperstraining. 
Het bewuste seizoen keepte hij zowel in de 
C2 als de C3. “Ik had de pech dat ik altijd 
achter Paul Lensink zat als keeper. Dat was 
een fantastische doelverdediger. Misschien 
wel de beste die Grol ooit gehad heeft.” Zij 
waren tevens goede kameraden. Als Paul 
wel eens geblesseerd was, keepte Wally in 
de B1 en A1. 

Na de jeugd doorlopen te hebben, kwam 
Wally in Grol 6 terecht met onder meer Jos 
‘Punk’ Wientjes. “Grol 6 was toentertijd nog 
een prestatiegerichtteam. Het stappen liep 

nogal vaak uit de hand. Daardoor speelde ik 
maar een jaar in Grol 6, naast het bedrijven 
van zaalvoetbal op vrijdagavond.” Willie Zie-
verink en Wim ‘Joens’ Jansen haalden Wally 
als doelman naar Grol 11. “Het contract werd 
op een bierviltje getekend in de Pondarosa 
bar. Dat was een legendarisch team met 
spelers als Karel Roel, Aloys ter Braake, 
Toon Bleumink, Jurgen ter Braak, Johnny 
Bos, Jos van Uem en Richard Koster en niet 
te vergeten met Teun Gerretsen van City 
Centrum als sponsor. Daar vertrokken we 
voor de uitwedstrijden en kwamen daar ook 
weer terug. Menig keer was de koelkast dan 
goed gevuld met eten, dat was overgeble-
ven van een bruiloft de avond ervoor. Dat 
werd dan onder het genot van de nodige 
pijpjes bier weggewerkt. In de koelkast 
stond het eten altijd klaar met daarop een 
bordje ‘Afblijven. Grol 11’.” In een later sta-
dium werd Wally voetballer bij Grol 11 toen 
achtereenvolgens doelmannen als Pascal 
‘Taccie Tacconi’ en René ‘Knieperd’ Meekes 
werden aangetrokken. Als leider bleef hij 
nog jarenlang aan het elfde verbonden met 
twee legendarische kampioenschappen als 
absolute hoogtepunten. In 1996 werd Wally 
gevraagd om leider van Grol 2 te worden, 
toen broer Frank er ook in speelde. Toen na 
twee seizoenen zijn gezin binnen veertien 
maanden drie zuigelingen telde, stopte hij 
daarmee en werd ook deze periode afgeslo-
ten met een kampioenschap. 

Naast zijn seniorenleiderschap, op dit mo-
ment is hij ook leider van Grol 3, was Wally 
ook ruim dertig jaar actief als jeugdleider. 
“Samen met Rob Westervoorde werd ik 
jeugdleider toen we beiden 15 jaar wa-
ren. Daar moest toen nog over vergaderd 
worden of dat wel mocht. Vroeger was het 
heel normaal dat je jong jeugdleider werd. 
Het was een eer als je gevraagd werd.” 
Jeugdleider was hij met tussenpozen, zo 
gezegd. Toen zijn zoons Pelle en Ole zelf 
gingen voetballen, was hij beurtelings leider 
bij een van hen. “Je wilt ze toch allebei 
zien voetballen. Het allermooiste dat er 
is.” Later voetbalde dochter Mohlin ook 
nog twee jaren en was het improviseren 
soms om ze alle drie zoveel mogelijk te zien 
spelen. De lagere teams hadden altijd zijn 

voorkeur. “Daar ligt mijn hart. Daar heb ik 
mijn mooiste jaren beleefd. A3, A4, C6, B4, 
noem maar op. “Met Pelle heb ik een paar 
jaar geleden D5 overgenomen. Dat liep niet, 
de leider ging weg. Het was er niet meer 
gezellig. Pelle trainde de jongens en ik liep 
er bij als leider en zorgde tevens voor het 
randgebeuren. Hiermee zijn we toen fantas-
tisch geëindigd. We kregen complimenten 
van de ouders dat de jongens helemaal 
waren opgebloeid. Daar kan geen kampi-
oenschap of eretitel tegenop,” aldus het ‘Lid 
van Verdienste (1992)’ en ‘Verenigingsman 
van het jaar (2016)’.

Met de diverse jeugdkampen, van F- tot en 
met het eenmalige A-kamp in Zwiep, ging 
Wally ook altijd mee en stond hij ook op de 
braderieën, samen met onder meer Frank 
en Christian Reinders om geld in te zamelen 
voor deze kampen. Het bord met de gaten 
erin, waarop geschoten kon worden met 
een bal, was gemaakt door broer Frank. 
Ook als wagenbouwer was Wally zo’n 25 
jaar actief, waaronder enkele jaren als regel-
neef samen met Wilko Poortman. Ook de 
terreincommissie heeft hij een vijftal jaren 
gediend en in 1977 was Wally één van de 
oprichters van de Supportersclub. Bijna 25 
jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur 
van de Supportersclub, met kopstukken als 
Hennie Schovers, Jos Lensink, Ronald en 
Rudi Porskamp, Jos Nijland en Tom Rooks. 
Was Wally jarenlang organisator van het s.v. 
Grol Sinterklaasfeest, inmiddels speelt hij 
zelf Sinterklaas bij de Groljeugd. 

De inmiddels bekende jeugdtoernooien 
van de s.v. Grol kunnen ook op zijn steun 
rekenen. Bij het Marveldtoernooi begon hij 
als grensrechter. Nadat hij door, nota bene 
een trainer van Ajax, werd uitgescholden, 
precies voor de tribune- en kantinezijde, is 
hij er maar mee gestopt. “Het spel werd me 
ook te snel af, moet ik bekennen.” Nu is hij 
reeds een aantal jaren een bevlogen, co-
ordinerend redacteur van het ‘Pannanews’ 
en daarbij met een gezellig team verhalen 
schrijvend voor de website. Sinds drie jaar 
maakt Wally ook deel uit van de organisa-
tie van het Wissink D- en E-toernooi. “Als 
vrijwilligers betrekken wij er bewust spelers 

van lagere teams bij en bij de Shoot-outs 
voor de teams staat er een keeper uit een 
lager team op doel. Die jongens vallen 
soms wel eens buiten de boot.” Eén van 
de zaken, waar hij het meest trots op is, is 
‘Het kantinelied’ oftewel ‘Huiskamer van 
de s.v. Grol’. “Ik heb de tekst geschreven, 
Tim Ebbers en Ernesto Oosthuizen en Onno 
Zijdel de muziek, allen van De Gracht. Mooi 
om te horen dat dit lied zelfs door jonge-
ren wordt aangevraagd en keihard wordt 
meegezongen. Het raakt mij vooral dat ook 
zij datzelfde gevoel ervaren als wat ik er zelf 
mee bedoeld heb. Dat gevoel, dat is voor 
mij dé Grol.” Dat deze duizendpoot ook 
nog hoofdredacteur is van ons clubblad zal 
ook menigeen niet zijn ontgaan. Dit doet hij 
inmiddels ook al weer ruim 15 jaar, verdeeld 
in twee periodes.

Zoon Pelle is al voorbij gekomen in dit ver-
haal. Ook besmet met het Grol-virus, want 
ook hij is al jaren actief op allerlei fronten 
in de functie van jeugdleider, organisator 
van het Wissink-toernooi en vrijwilliger bij 
het Marveldtoernooi en nadat hij de gehele 
jeugd doorlopen had, spelend in Grol 3. Ole 
woont bij zijn moeder in Havixbeck (Duits-
land) en voetbalt daar heel verdienstelijk in 
het eerste team als ‘Fliegende Holländer’, 
zoals de Duitse regionale media schreef in 
een wedstrijdverslag, spelend op oranje voet-
balschoenen en soms trainende in het tenue 
van het Nederlands elftal. Dochter Mohlin 
woont ook bij haar vader en is vrijwilligster 
bij het Marveld- en Wissinktoernooi.

100 JAAR S.V. GROL

Het 100-jarige jubileum van de s.v. Grol! 
Wat waren c.q. zijn voor jullie de hoog-
te- en dieptepunten? Na een korte pauze 
en het elkaar een beetje aankijken, zijn de 
gebroeders het er wel over eens dat de 
gezelligheid tegenwoordig minder is. “Het 
is allemaal onpersoonlijker met heel veel 
commissies”, begint Marcel en vult Wally 
hem aan. “Vroeger liep het jeugdbestuur op 
zaterdag rond op het voetbalveld en stapte 
je er gelijk op af als er iets was en werd 
het een en ander direct geregeld. Nu moet 
het allemaal maar via de mail en is het veel 
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onpersoonlijker.” Marcel: “Vroeger kende 
je ook alle jeugdleiders en waren die op 
bruiloften ook vaak allemaal aanwezig. Nu 
ken ik de helft niet meer”. 

Het overlijden van de diverse Grolleden 
blijven dieptepunten voor de broers en dat 
zaken niet goed worden uitgesproken binnen 

de vereniging, waardoor mensen beschadigd 
worden en weggaan bij de Grol. “Daar kan 
ik slecht tegen”, draait Wally er niet omheen. 
“Ik reageer nog wel eens emotioneel en 
daardoor niet altijd tactisch, maar ik kan nu 
eenmaal slecht tegen onrecht.” Zijn broers 
knikken en bevestigen zijn lezing en vinden 
het ook niet altijd even handig hoe hun 

oudste broer reageert. Over één ding zijn 
de broers het helemaal eens: de kantine of 
heden ten dage het sportcafé is het pronk-
stuk en het hart van de vereniging. “Annelies 
is zeer direct maar oprecht, eerlijk en zeer 
sociaal. De familie Porskamp is fantastisch en 
onmisbaar”, vinden Frank, Marcel en Henri.

Andere hoogtepunten zijn natuurlijk de 
kampioenschappen en promoties, maar zeer 
zeker ook de derby’s tussen Grol en Longa 
’30. Ook de huidige vormen van samenwer-
king tussen Grol en VIOS bij het dames-
voetbal en Grol en Grolse Boys, enkele jaren 
terug, toen zij samen een A2- en A3-elftal 
hadden, worden als zeer positief ervaren. 
Wally was één van de leiders van deze 
A-teams: “Jos Heutinck had toen een sabba-
tical year en is hier ingesprongen als trainer 
samen met Stephan Arink en Mohammed 
Faris. Jos moest eerst wel wennen aan het 
niveau, maar deed het fantastisch. De jon-
gens hingen aan zijn lippen en de trainings-
opkomst was maximaal. En wat hebben we 
gelachen dat jaar. We komen nog wel eens 
bij elkaar met dat groepje leiders, met ook 
Wim Assinck en Willie Groot Kormelink.”

Bij de vraag wie volgens de gebroeders de 
beste trainer van de s.v. Grol is geweest, is 
het antwoord van Wally dus duidelijk: Jos 
Heutinck, maar ook voor Gerard Bos heeft 
hij een zwak. Marcel kiest al heel snel en 
logisch voor Chris te Winkel, die hem heeft 
laten debuteren, maar noemt ook Tonny 
Hartman. “Toch wel veel van geleerd, al gaf 
hij je soms ook flink op de kloten.“ Frank 
kiest ook voor ‘Toon’, maar heeft ook een 
hoge pet op van Ben Bomers. “Die koos 
voor een goede staf met Jos ‘Jozo’ Lensink 
en Max de Vries sr (‘de Sijbel’). Maar met 
name Peter Schulte vond ik een zeer in-
drukwekkende trainer, die twee keer achter 
elkaar kampioen werd. Hans Emaus was 
een echte ‘people manager’, zijn oefenstof 
was eenvoudig, rondo, afronden en grote 
partij. Meer hadden wij ook niet nodig.”

Dan de beste voetballer? 
Voor Wally Paul Lensink. Marcel noemt na-
men als Antoine Nikkessen, Henri Ponds en 
Stephan Arink: “Stephan was een geweldige 

voetballer. Dat zie je nog steeds als hij voet-
balt.” Frank, oud spits, komt met Michel 
Hoffman. “Veel verbaal geweld, maar hij 
was toch ook wel altijd de topscorer, maar 
ook Laurens te Veluwe mag niet ontbreken.”

De ‘Clubman of Clubvrouw’ van de 
s.v. Grol is voor jullie? 

Unaniem zijn ze wederom: Annelies Pors-
kamp! “Een prachtig mens en altijd heel 
betrokken. Zij is de smeerolie tussen de 
radertjes hier”, vindt Wally. 

Tot slot, zijn jullie tevreden hoe het nu 
gaat bij de s.v. Grol?

Hierover is Marcel duidelijk: “Ik hoop nog 
lang met plezier door te gaan met het 
G-team. Ik kan gemakkelijk de dingen van el-
kaar scheiden en maak mij daarom ook niet 
zo druk om andere zaken binnen de Grol”. 
Zoals gezegd is Wally wat emotioneler en 
geeft hij ook aan dat bepaalde vertrokken 
personen weer terug moeten komen bij 
de s.v. Grol. “Wel vind ik de drukte iedere 
zaterdagmorgen op het Grolcomplex weer 
prachtig om te zien met al die kinderen en 
ouders die er dan zijn.” 

Frank is op dit moment tevreden met zijn 
rol als leider van de JO17-1 en is van mening 
dat het goed gaat met de club. Er mag van 
hem wat meer structuur in het technisch 
beleid komen, zowel voor de selectieteams 
als voor de lagere teams.

Een enorme opsomming van bezigheden 
en meningen van drie broers, die zowel 
individueel als gezamenlijk de s.v. Grol 
een warm hart toedragen en dientenge-
volge bereid zijn om zich nog jaren voor 
hun club in te zetten.
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Zonder enige vorm van overdrijving 
dan wel Grols chauvinisme kan worden 
gesteld dat destijds de Grolkantine en 
heden ten dage het Sportcafé op het 
sportpark Den Elshof grote bekendheid 
en populariteit geniet en dat bij zowel 
jong als oud. En dit laatste niet alleen in 
Groenlo, maar ook daarbuiten en zelfs 
ver daarbuiten.

Met uitzondering van de beginjaren, is de 
naam van de firma Porskamp, in de volks-
mond familie Henk en Annelies Porskamp, 
waaraan in een weer later stadium de 
familie Rob en Caron Porskamp werd toege-
voegd, natuurlijk onlosmakelijk verbonden 
met het sfeervolle horeca-etablissement 
aan de Oude Winterswijkseweg in Groenlo. 
En dit laatste is inmiddels al sedert oktober 
1969 het geval, waarbij aangetekend dient te 
worden dat de allereerste sportkantine (toen 
onder de tribune) er reeds medio 1967 was.

ANDRIES HUITINK

Het was in de jaren zestig voorzitter Johan 
Koehorst, die als voorman van het Grolbe-
stuur het initiatief nam om een sportkantine 
in te richten onder de nieuw te bouwen 
tribune en dat op de plaats waar zich mo-
menteel de alom bekende kleedkamer num-
mer 3 bevindt. De tribune met de daaronder 
aanwezige ruimten is gebouwd in 1966-1967 
en in gebruik genomen met ingang van het 
seizoen 1967-1968.

Alvorens de kantinedeur op het Grolcom-
plex voor de eerste maal mocht worden 
opengezet, moest er nog overeenstemming 
worden bereikt met het eveneens aan de 
Oude Winterswijkseweg gevestigde en te-
vens aan het sportpark grenzende horecabe-
drijf Van Uem (Café-Speeltuin Grolzicht).

Die niet gemakkelijke onderhandelingen 
werden in eerste instantie gevoerd door 
bestuurslid Jan Notten met de toenmalige 
kastelein Bernard van Uem. Toen laatstge-
noemde diverse voorstellen van Grolzijde 
van de hand had gewezen, werd het onder-

handelingscomité vanuit het Grolbestuur 
met Theo Nahuis en Frans Blankenborg uit-
gebreid naar drie personen. Dit drietal wist 
uiteindelijk een overeenkomst te bewerk-
stelligen, die onder andere uitwees dat de 
eerste kantine van Grol geopend mocht zijn 
op de donderdagavond, de zaterdagmiddag, 
de zondag en bij voldoende belangstelling 
voor een praatavond op de maandag en dat 
’s avonds van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Tijdens de bestuursvergadering van 3 maart 
1967 werd besloten om Grollenaar An-
dries Huitink op vrijwillige basis als eerste 
beheerder van de kleine, knusse maar in 
die dagen eigenlijk unieke voetbalkantine 
onder de tribune aan te stellen. Grolvrijwil-
liger Andries Huitink, in die dagen barman 
genoemd en praktisch altijd gekleed in een 
witte kelnerjas, heeft die werkzaamheden 
op een geheel eigen wijze, vrij intensief 
maar weliswaar kort (van medio 1967 tot 
medio 1969) verricht.

Kantinebeheerder en tevens vrijgezel Hui-
tink liet destijds weten dat hij overdonderd 

was door het verzoek van Koehorst om 
vervolgens die klus op te pakken en puur uit 
spontaniteit maar ja had gezegd. Bekend is 
dat de eerste omzet van de kantine bestond 
uit twee bakjes sprite. Maar nog voordat de 
eerste bak halve liters Grolsch aan de man 
was gebracht, had de Grolkantine in geheel 
Groenlo al het predicaat: ‘Beste café van 
Grolle!’

Menigeen, en dat zeker leden van de s.v. 
Grol, kan zich die beginjaren nog goed 
herinneren. Naast het weekend en de 
donderdagavond als trainingsavond, was 
vooral de maandagavond als ‘proatoavend’, 
beter gezegd ‘noaproatoavend’ erg in trek. 
Bijeenkomsten die bekend stonden wegens 
de grote vraag naar halve liters en halve 
rookworsten met mosterd. Rookworsten 
die destijds in een emmer met heet water 
werden warm gehouden. Een bijzonder 
knusse kantine, die op de plek onder de 

tribune maar enkele jaren heeft bestaan, 
maar waarin zich heel wat taferelen hebben 
afgespeeld en vele boeiende conversaties 
zijn gevoerd. 

HENK PORSKAMP

De overigens simpele, maar wel oergezellige 
constructie was dus geen al te lange duur 
beschoren. Dit kwam enerzijds omdat het 
kantinebezoek al in een vroeg stadium grote 
vormen ging aannemen en anderzijds omdat 
de bestuurders van Grol dientengevolge al 
vrij snel besloten om een nieuwe kantine te 
bouwen.

En omdat Andries Huitink had aangegeven 
bij nieuwbouw de functie van kantinebe-
heerder niet meer te zien zitten, werd in 
1969 als gevolg daarvan en dat eigenlijk door 
een toevallige samenloop van omstan-
digheden Henk Porskamp door voorzitter 
Koehorst benaderd om die functie op zich te 
nemen. En dat gebeurde in eerste instantie 
nog in de oude kantine onder de tribune 
met een vervolg in de later nieuw gebouw-
de kantine.

Deed de toen in die tijd nog overbuur-
man van het sportpark Den Elshof zijnde 
Porskamp dat in eerste instantie nog in 
combinatie met zijn dagelijkse werkkring bij 
eerst de Nedap en later de firma Kaak-Vul-
tink, in een later stadium stortte hij zich 
fulltime op het horecagebeuren van één van 
de bekendste sportparken in de Gelderse 
Achterhoek. 

Dat overigens zijn werk bij Kaak-Vultink mo-
gelijk was in combinatie met het werk in de 
Grolkantine, had te maken met het feit dat 
Ton Kaak in die periode eerst bestuurslid en 
even later voorzitter was van de s.v. Grol en 
Henk Porskamp bij hem voor vier dagen in 
de week kon werken. En wanneer het op de 
zondag bijzonder druk was, hoefde hij op de 
maandag niet op het werk te verschijnen.

De notulen opslaande van de bestuursver-
gadering van 3 april 1970, het jaar waarin het 

Onder het bewind van voorzitter Johan 
Koehorst werd Andries Huitink de eerste 
kantinebeheerder van s.v. Grol.

VAN VOETBALKANTINE IN 1968 TOT SPORTCAFÉ IN 2018
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nieuwe clubgebouw annex voetbalkantine in 
gebruik werd genomen, vallen direct de in 
de nieuwe locatie te hanteren bierprijzen in 
het oog. Zo kostte een glas bier in die tijd ƒ 
0,60, een pijpje bier ƒ 0,75 en een halve liter 
oftewel de bekende beugelfles bier ƒ 1,10. 
Verder heeft Henk Porskamp nog altijd het 
eerste kasboek bewaard, waarin nog een 
overnamerondje staat genoteerd, alsmede 
een andere notitie: vergadering van de ter-
reincommissie met twaalf koffie en één fris.
Overigens kwam reeds een jaar na het 
gereedkomen van de nieuwe kantine ook de 
nieuwbouw van de gemeentelijke sporthal 
gereed met het gevolg dat de daarin 
ondergebrachte zaalsportverenigingen ook 
geleidelijk aan gebruik gingen maken van de 
naastgelegen kantinevoorzieningen.  

HENK EN ANNELIES PORSKAMP
Als kantinebeheerder kreeg Henk Porskamp 
bij zijn werk al vrij snel assistentie van zijn 
vriendin en later verloofde en echtgenote 
Annelies Rensing uit Lichtenvoorde. Zij 
hebben elkaar ontmoet bij Op den Akker 
(Dancing De Pauw) en Annelies volgde in 
Groenlo de opleiding voor leerling-verpleeg-
ster. Maar die assistentie ging niet van een 

leien dakje. Sterker nog, de als verpleeg-
kundige werkzame Annelies moest in eerste 
instantie weinig tot niets hebben van het 
horecagebeuren, zij vervloekte het caféwerk 
en alles wat daarmee gepaard ging. Dit 
heeft zelfs dergelijke spanningsvormen 
aangenomen, dat de verkering daardoor 
enkele malen op springen heeft gestaan en 
de voorgenomen verloving werd uitgesteld. 
Maar in de loop der jaren keerde het tij 

volledig en kon dezelfde Annelies er maar 
geen genoeg van krijgen. De assistentie, 
waarvan in de beginjaren sprake was, bleek 
in de jaren daarna als de belangrijkste motor 
te moeten worden bestempeld van de grote 
succesformule achter het kantinegebeuren 
op het sportpark Den Elshof.

Daarbij komt dat niet Henk, maar Annelies 
op aandringen van voormalig bestuurslid 
Jan Notten, in het dagelijks leven toen nog 
werkzaam bij de Grolsch Bierbrouwerij, zich 
liet overhalen om via studie alle benodigde 
horecapapieren te halen. 

Een en ander was met name nodig om 
een volledige horecavergunning te krijgen, 
die men onder andere in 1978 nodig had 
bij de opening van de aangebouwde 
kegelaccommodatie. Hotel De Moriaan 
had in 1977 de deuren gesloten en vijf daar 
gehuisveste Groenlose kegelverenigingen 
maakten dientengevolge de overstap 
naar het sportpark Den Elshof om daar 
hun geliefde sport te beoefen op twee 
ultramoderne kegelbanen, die op 30 mei 
1978 officieel in gebruik werden genomen. 
Circa vijf jaar later vond er wegens ruim-
tegebrek een verdere uitbreiding van de 
kantine plaats, waarmee tevens de eerste 
aanzet werd gegeven tot het aanbouwen 
van een serre.

Annelies Porskamp, voor intimi Annie, heeft in 
de afgelopen decennia grotendeels het gezicht 
bepaald van eerst dé Kantine en tegenwoor-
dig hét Sportcafé. Een gastvrouw pur sang, die 
niet alleen als het uithangbord mag worden 
gezien, maar ook kan worden aangemerkt als 
een op alle mogelijke en voorkomende gebie-
den belangrijke spil. Nadat in 1970 de nieuwe 
kantine in gebruik werd genomen, traden 
Henk Porskamp en Annelies Rensing op 15 de-
cember 1971 in het huwelijk en gingen wonen 
in de Notenboomstraat, van waaruit men later 
verkaste naar de Oude Winterswijkseweg. 

Op 2 oktober 1973 werd zoon Rob geboren en 
op 14 juli 1975 zoon Kees. Na de geboorte van 
de beide kinderen is Henk Porskamp gestopt 
bij Kaak-Vultink om fulltime als kantinebeheer-
der verder te gaan.

En of dat allemaal nog niet genoeg was, 
besloot men in augustus 1995 ook om in 
overleg met toen nog de gemeente Groenlo 
de beheers- en schoonmaak- en andere werk-
zaamheden van de aangrenzende gemeen-
telijke sporthal voor hun rekening te nemen. 
Bij de bouw van de sporthal in de beginjaren 
zeventig van de vorige eeuw werd eerst Jan 
Blanken aangesteld als beheerder, die bij het 
bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd 
werd opgevolgd door respectievelijk Arnold 
Spin en Jan Baks.
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ROB EN CARON PORSKAMP

De huidige uitbater dan wel horeca-aan-
voerder Rob Porskamp deed na zijn 
opleiding aan onder andere de Middelbare 
Hotelschool en zijn, via stage en baantjes, 
opgedane ervaring in het horecawezen zijn 
intrede in 1999 bij de firma H.B.G. Pors-
kamp en is inmiddels dus al een behoorlijke 
periode de man die de regiefunctie bekleedt 
binnen het horecabedrijf.

Kijkende naar de afgelopen vier tot vijf de-
cennia wordt duidelijk dat het horecabedrijf 
op het sportpark Den Elshof een stormachti-
ge ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hierbij 
moet niet alleen gedacht worden aan zaken 
als de realisatie van een minigolfbaan, de 
nieuwbouw van een kegelaccommodatie, 
het creëren van een buitenterras, de uit-
breiding met een serre en dergelijke, maar 
zeker aan de in 1999 gerealiseerde totale 
ver- c.q. nieuwbouw, inclusief de realisatie 
van een nieuwe bestuurskamer en overige 
vergaderruimtes, een nieuwe garderobe, 
nieuwe toiletgroepen enzovoorts, waarbij in 
goede samenwerking, alsmede goed overleg 
met elkaar een erfpachtconstructie werd 
overeengekomen.

Het was destijds het Grolbestuur onder 
aanvoering van voorzitter Theo Huijskes, 
secretaris Ferry Froeling en penningmees-
ter Tonny Porslamp, dat heeft weten te 
bewerkstelligen dat er dientengevolge een 
min of meer historische overeenkomst werd 
afgesloten. 

De net voor de eeuwwisseling gerealiseerde 
ver- en nieuwbouw hield tevens in dat een 
tweetal vergaderruimtes werden vernoemd 
naar de eerste twee Erevoorzitters van de 
club, te weten Theo Groot Bruindelink en 
Johan Koehorst. Omdat voormalig Grol-
voorzitter Theo Huijskes bij zijn afscheid in 
2010 door de algemene ledenvergadering 
werd benoemd tot de derde Erevoorzitter 
in het bestaan van de s.v. Grol, besloot de 
firma in dit geval familie Porskamp praktisch 
tegelijkertijd om de bestuurskamer op het 
sportpark Den Elshof sedert oktober 2010 
door het leven te laten gaan als ’t Huijskes.

Overigens had de in 1999 afgesloten over-
eenkomst onder andere tot gevolg dat de 
opstallen in eigendom overgingen naar de 
familie Porskamp en dat de s.v. Grol als ver-
eniging eigenaar is gebleven van de grond 
waarop de opstallen zich bevinden. Naast 

een altijd aanwezige medewerking op tal 
van sportieve en andere terreinen, alsmede 
sponsoring daar waar mogelijk, wordt er 
sedert dat moment maandelijks een vaste 
canon betaald aan de sportvereniging Grol. 
Er is daardoor een samenwerkingsverband 
ontstaan, dat als bijzonder uniek mag wor-
den beschouwd en dat zeker in de sport-, in 

dit geval voetbalwereld. 
Vermeld dient te worden dat de overeen-
komst wel inhoudt, dat de s.v. Grol bij even-
tuele verkoop als eerste partij de opstallen 
en inventaris kan terugkopen tegen de op 
dat moment geldende dagwaarde.

In oktober 2009 bij de viering van het 
40-jarig jubileum van de verbondenheid van 
de familie Porskamp met het sportpark Den 
Elshof werd een speciale gedenk- dan wel 
jubileumsteen geplaatst in de hal van het 
clubgebouw aan de Oude Winterswijkse-
weg in Groenlo. 

De onthulling van de steen, ingemetseld in 
de muur van de hal van het clubgebouw 
naast de destijds door Erevoorzitter Johan 
Koehorst geplaatste en in een later stadium 
door zijn zonen Hans en Berry herplaatste 
eerste steen, vond destijds plaats in het 
bijzijn van een klein groepje genodigden. 
Het waren daarbij de kleinkinderen Teus en 
Coot (Ruus was toen nog niet geboren) van 
Henk en Annelies Porskamp, die hun opa 
en oma daarmee een eerbetoon bezorgden 
voor 40 jaar inzet en gastvrijheid.

Tijdens het massale jubileumfeest zelf kwa-
men velen, zeer velen de families Henk en 
Annelies, alsmede Rob en Caron Porskamp 
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de gelukwensen aanbieden met het feit 
dat men inmiddels vier decennia achtereen 
beheerder was van het totale clubhuisge-
beuren op het sportpark Den Elshof.
De vele leden en vertegenwoordigers van 
in de eerste plaats de sportvereniging Grol, 
maar ook van alle verenigingen die gebruik 
maken van de sporthal, kegel- en andere 
verenigingen, alsmede alle overige gasten 
maakten er met elkaar één groot feest van.
Het was ceremoniemeester Kees Porskamp, 
die op zijn eigen bekende wijze alles in goe-
de banen leidde. Want er was natuurlijk ook 
plaats voor enkele toespraken. Daarnaast 
kwam de boeren- en hofkapel De Knolle 
een spontane serenade brengen.

Nadat Rob Porskamp alle aanwezigen 
welkom had geheten en een overzicht gaf 
van 40 jaar kantine- en cafégebeuren, was 
het Grolvoorzitter Theo Huijskes die namens 
alle leden en dus alle geledingen van de 
s.v. Grol de felicitaties aanbood. Naast een 
ruime terugblik op de afgelopen veertig jaar 
(periode 1969-2009) met tal van hoogte- en 
dieptepunten trad de Grolpreses ook voor 
het voetlicht met enkele cadeaus. Zo deelde 
hij bij die gelegenheid mee dat het Grolbe-
stuur had besloten om Rob Porskamp ter 
gelegenheid van het bereikte jubileum te 
benoemen tot ‘Lid van verdienste’ van die 
grote Groenlose voetbalfamilie: de s.v. Grol. 
Een titel, die Henk en Annelies Porskamp 
reeds in 1993 ten deel viel. De huidige kas-
telein van het Sportcafé kreeg een oorkonde 
overhandigd, waarna een ovationeel applaus 
van de aanwezigen volgde.

Een 40-jarig jubileumfeest dat twee jaar 
later en dat op 15 december 2011 een vervolg 
kreeg met het 40-jarige huwelijksfeest van 
Henk en Annelies Porskamp. Een ouder-
wetse gezellige bruiloft in de grote zaal van 
Marveld Recreatie, waarbij ook diverse 
personen vanuit de Grolhoek aanwezig 
mochten zijn.

Sedert de gedenkwaardige transactie in 
1999, die in de jaren richting het 100-ja-
rig bestaan van Grol zowel contractueel, 
juridisch als financieel de nodige wijzigingen 
en aanpassingen heeft ondergaan, en het 

40-jarig jubileum in 2009 zijn er tal van 
verdere veranderingen, uitbreidingen en 
moderniseringen doorgevoerd. Te denken 
valt daarbij aan een uitbreiding van de 
terrasvoorzieningen, de inrichting van een 
snackbar en de komst van een bierproe-
verij, een mini bierbrouwerij en een extra 
verkooppunt buiten op het sportpark Den 
Elshof, grenzende aan het hoofdveld.  
Het sportpark Den Elshof herbergt als 
gevolg van dat alles derhalve een volwaardig 
horecabedrijf. Tevens een bedrijf dat niet te 
maken heeft met allerlei, en dat met name 
de laatste jaren, op de landelijke sportkanti-
nes losgelaten regels en voorschriften, maar 
een uitgaansbedrijf dat met uitzondering 
van enkele belangrijke feestdagen op iedere 
dag van het jaar geopend is en een fors aan-
tal tijdelijke arbeidskrachten op de loonlijst 
heeft staan.

Maar van stilstand wil men niets weten. 
Overal maar zeker in de horeca betekent dat 
teruggang. Daarom ontbreekt het Rob Pors-

kamp als opererende zetbaas niet aan idee-
en. Onder het mom van: ‘Vernieuwingen 
zorgen voor nieuwe en extra aantrekkings-

kracht!’ zijn er nog steeds diverse zaken die 
hij wil vernieuwen of wil uitbreiden.
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OP NAAR HET 100- EN 50-JARIG BESTAAN
Met nog iets meer dan twee maanden 
te gaan tot de 100e verjaardag van 
de sportvereniging Grol, zitten Henk, 
Annelies en Rob Porskamp op een aan-
gename maandagmorgen in de maand 
juli op het terras van het Sportcafé voor 
het nuttigen van een bak koffie. Met 
elkaar wordt er gebrainstormd over alle 
veranderingen in de afgelopen decennia 
binnen het sportparkgebeuren in het 
algemeen en binnen de club Grol in het 
bijzonder en daarbij tevens vooruitblik-
kende naar niet één, maar twee jubilea.

Henk geeft daarbij aan dat de leden en 
dan met name de vrijwilligers vroeger veel 
meer tijd hadden om zich in te zetten voor 
de club. “Het is vooral de 24 uursecono-
mie, die het een en ander heeft veroor-
zaakt.” Aangevuld door Annelies met de 
opmerking dat de jeugd heden ten dage 
een totaal andere rol vervult dan eerder. 
“Het lijkt erop dat iedereen tegenwoordig 
op zichzelf is of anders gezegd met zichzelf 
bezig is. Het social media-gebeuren speelt 
daarin een grote rol. Ik weet ook wel dat 
je iets dergelijks niet tegen kunt houden, 
maar het gaat in mijn beleving wel ten 
koste van de betrokkenheid bij de club.”
 
Zoon Rob vindt, en daarbij wijzende naar 
het aantal enthousiaste vrijwilligers, dat 
de Grol nog niet mag klagen. “Wanneer 
je alleen nog maar kijkt op de zaterdagen 
naar het aantal leiders dan wel begelei-
ders die zich inzetten voor die tientallen 
in actie komende jeugdteams, dan is er in 
tegenstelling tot andere plaatsen in dit land 
nog lang geen sprake van een teloorgang. 
Wat er wel speelt, en daarin bekleedt 
de Grol geen uitzonderingspositie, is het 

gegeven dat er bij deze club steeds meer 
op afstand wordt bestuurd. Dit laatste is, 
gelet op onder andere het massale mail- en 
appverkeer vanzelfsprekend geen nieuws, 
maar wel een ontwikkeling die ten koste 
gaat van de persoonlijke aandacht. Dit 
laatste valt extra op omdat juist dat door 
de jaren heen altijd het sterke wapen was 
van de vereniging.”

Terwijl Annelies zorgt voor een tweede 
kop koffie, wil zij ondanks alle nieuwe, 
niet tegen te houden ontwikkelingen wel 
kwijt dat Grol nog steeds een prachtige 
en bovenal gezellige vereniging is. De aan 
haar 70e levensjaar bezig zijnde gastvrouw 
nummer één van eerst de kantine en nu 
het sportcafé, denkt er nog geen moment 
over na om te stoppen. “Zolang mijn ge-
zondheid het toelaat, blijf ik dit werk doen 
waarbij ik niet meer zo nodig de eerste 
viool hoef te spelen. Dat laat ik gaarne over 
aan het jongere personeel. Maar daar waar 
Rob mij nodig denkt te hebben, zal ik er 
zijn. En eerlijk gezegd, ik zou het allemaal 
ook nog niet willen missen. Een invulling 
van je leven, waarvoor je veel plezier terug 
krijgt.”

Ook Henk (75) kan niet zonder het sport-
park Den Elshof en het gebeuren aldaar. 
“Het is natuurlijk een groot voordeel dat 
wij op korte loopafstand van het complex 
wonen. En daarom blijf ik met alle plezier 
allerlei klusjes doen  Dat varieert van 
werkzaamheden buiten met betrekking tot 
de groenvoorzieningen, de midgetgolfbaan 
en de terrassen tot schoonmaak- en andere 
werkzaamheden binnen. Het maakt mij 
niet uit wat ik daarbij tegenkom, ik doe het 
met plezier.”

50 JAAR 
KANTINE EN SPORTCAFÉ IN 2019
Over het eeuwfeest van Grol heen, kijken 
Henk, Annelies en Rob ook al naar het 
50-jarig bestaan in 2019 van hun kantine/
sportcafé. “Vanzelfsprekend gaan wij daar 
de nodige aandacht aan besteden. Dat 
moet gewoon een groot feest worden 
voor alle zowel binnensport- als buiten-
sportverenigingen en anderen, die iets of 
veel hebben met onze horecatoko”, zegt 
Rob. “Vijftig jaar is natuurlijk niet niets. 
Maar los van een gezellig feestje moet de 
blik ook gericht blijven op het ontwikkelen 
en uitvoeren van nieuwe ideeën. Stilstand 
betekent immers nog altijd achteruit-
gang.” Uitwijden over die nieuwe ideeën, 
wil de huidige uitbater van het Sportcafé 
niet. Wel geeft hij aan dat het noodzake-
lijk is om de vinger aan de pols te blijven 
houden. “De in gang gezette krimp gaat 
iedere vorm van sport merken. Maar daar 
staat weer tegenover dat je bij bijvoor-
beeld de voetbalsport in vroegere jaren 
had te maken met een zomerstop van 
enkele maanden. 

Dat is tegenwoordig, mede door de 
aanwezigheid van daarvoor gewenste 
voorzieningen zoals de beschikking over 
kunstgras, slechts een drietal weken. Daar-
naast moet in mijn visie alles erop gericht 
blijven om hier het kunnen beoefenen 
van zoveel mogelijk sporten mogelijk te 
maken. Tegelijkertijd blijf ik natuurlijk de 
ontwikkelingen met betrekking tot het 
sporthalgebeuren binnen Groenlo op de 
voet volgen. Maar laten wij ons eerst voor-
bereiden dan wel richten op een prachtige 
en met name gezellige 100e verjaardag van 
ons aller s.v. Grol!”
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OPRICHTING

In 1977, het jaar dat Groenlo 700 jaar 
stadsrechten had, en dat op 1 september 
(officieel op 18 september oftewel de 
oprichtingsdatum van s.v. Grol) is de 
Supportersclub van de sportvereniging Grol 
opgericht.

In dat jaar waren het de jeugdleden Erik 
Schuurmans (15), Geert Jan Stokkers (14), 
Henri Walterbos (15) en Rob Westervoorde 
(15), die het initiatief tot de oprichting van 
een dergelijke nieuwe geleding binnen de 
s.v. Grol bij het bestuur van de s.v. Grol 
neerlegden.

Het idee tot de oprichting werd geboren na 
een wedstrijd van Grol 1 tegen aartsrivaal 
Longa ’30 1 en dat onder het genot van 
een biertje in de toenmalige Bar Pondarosa 
van Harry Groot Bruinderink in de 
Lievelderstraat. Het viertal jeugdleden ging 
altijd op de fiets naar de uitwedstrijden 
van Grol 1. En toen vervolgens werd 
voorgesteld om dat voortaan georganiseerd 
in groepsverband te doen, kwam tevens het 

idee om de hoek kijken tot de oprichting 
van een Supportersclub.                         

Voorzitter Theo Huijskes
Secretaris Gerry van Dongeren
Penningmeester Jos Lensink
Leden  Marus Flikweert
  Tonny Hartman
  Jos Nijland
  Tonnie Vaarwerk
  Henri Walterbos
  Rob Westervoorde

Bij de oprichting telde de Supportersclub 
van de sportvereniging Grol 45 leden. De 
bij de oprichting ingevoerde contributie 
bedroeg ƒ 2,50 per maand voor de senioren 
en ƒ 1,50 per maand voor de jeugdleden.
De belangrijkste doelstelling die het bestuur 
zich bij de start voor ogen had, was onder-
steuning dan wel supporting van het eerste 
elftal, de hoofdmacht, het visitekaartje 
oftewel het uithangbord van de sportvereni-
ging Grol. 
En dit nog steeds geldende uitgangspunt 
heeft van meet af aan en dat in en bij 
allerlei evenementen, activiteiten, sport- en 

ontspanningsmiddagen en -avonden, acties, 
jubilea, festiviteiten en ga zo maar door 
vorm en invulling gekregen.

Wanneer je een doorsneelid van de Sup-
portersclub, die uiteraard ook lid is van 
de s.v. Grol, vraagt waaraan hij of zij het 
eerst denkt bij het noemen van de naam 
Supportersclub, krijg je onder andere zaken 
c.q. activiteiten te horen, die variëren van 
verkiezing voetballer van het jaar tot blinde 
poule, van bezoek eredivisiewedstrijd door 
de jeugd tot de verloting bij de thuiswed-
strijden van Grol 1, van het Koninginne- en 
in een later stadium Cocktailtoernooi tot de 
bingomiddag voor de jeugd, van de finale 
van de penaltycompetitie voor de jeugd tot 
de happening ‘Met de Supportersclub het 
jaar uit!’, van een dropping tot de verkie-
zing supersupporter van het jaar, van een 
demonstratietraining tot de afsluiting van 
het seizoen, van de Super 11-competitie tot 
de kruisjasavonden, tot de verzorging van 
het programmablaadje bij de thuiswed-
strijden van Grol 1 tot het schenken van 
de nodige aandacht aan jubilea e.d., van 
een bezoek aan een wedstrijd in de Duitse 
Bundesliga tot de in samenwerking met 
het hoofdbestuur van de s.v. Grol georgani-
seerde verkiezing van de verenigingsman of 

vrouw van het jaar, van de wedstrijd Grol 1 
tegen een elftal van de Supportersclub tot 
de verkoop van allerlei verenigingsattribu-
ten, van het regelen van het vervoer bij de 
uitwedstrijden van Grol 1 tot het leveren van 
tal van financiële en materiële bijdragen aan 
verenigings-activiteiten en -festiviteiten en 
ga zo maar door.   

Ondanks de reacties van een aantal sceptici 
bij de start in 1977, telde de Supportersclub 
in 1982 bij de viering van het 5-jarig bestaan 
(eerste lustrum) 185 leden.
Bij de eerste lustrumviering werd het 
bestuur van de s.v. Grol zes nieuwe banken 
aangeboden ten behoeve van het tweede, 
derde en vierde terrein, alsmede een net 
met zes nieuwe wedstrijdballen, bestemd 
voor de D- en E-jeugd.
Overigens heeft de Supportersclub sedert 
de oprichting jaarlijks tal van meestal 
materiële schenkingen gedaan aan de s.v. 
Grol, zoals onder andere een nieuwe ge-
luidsinstallatie, een fotokopieerapparaat en 
allerhande trainings- en andere materialen. 

De eerste mutaties in het bestuur van de 
Supportersclub vonden plaats in 1983. 
Gerry van Dongeren en Tonnie Vaarwerk 
stelden hun functie ter beschikking en hun 

SUPPORTERSCLUB SPORTVERENIGING GROL
VOORZITTER 
VAN DE SUPPORTERSCLUB

1977-1984 Theo Huijskes
1984-1989 Gerrit Westerhof
1989-1997 Adrie Wittenbernds
1997-2015 Martien Overkemping
2015- Rob Porskamp

SECRETARIS 
VAN DE SUPPORTERSCLUB

1977-1998 Rob Westervoorde
1998-1999 Henri Walterbos
1999-2002 Berend Jan Blanken
2002-2005 Roy Reinders
2005- Hennie Schovers

PENNINGMEESTER 
VAN DE SUPPORTERSCLUB

1977-1989 Jos Lensink
1989- Rudi Porskamp

25 JAAR BESTUURSLID 
VAN DE SUPPORTERSCLUB

Rudi Porskamp 2008
Hennie Schovers 2008

Zij die lang of kort deel hebben 
uitgemaakt van het bestuur van de 
Supportersclub van de s.v. Grol, of dat 
heden ten dage nog steeds doen, zijn:

Berend Jan Blanken, Bennie ter Bogt, 
Michel te Boome, Gerry van Dongeren, 
Marus Flikweert, Tonny Hartman, Susan 
Hoffman, Theo Huijskes, Jos Lensink, 
Fabian Maarse, Bas Nieuwhoff, Jos Nijland, 
Martien Overkemping, Rob Porskamp, 
Ronald Porskamp, Rudi Porskamp, Patrick 
Pos, Roy Reinders, Tom Rooks, Marc 
Rots, Hennie Schovers, Tonnie Vaarwerk, 
Henri Walterbos, Gerrit Westerhof, Rob 
Westervoorde en Adrie Wittenbernds.
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opvolgers werden Hennie Schovers en Tom 
Rooks. Vanaf dat moment ging Rob Wester-
voorde de functie van secretaris bekleden. 
Vervolgens vond Theo Huijskes  (‘Hij was 
van mening dat zeker een geleding als de 
Supportersclub regelmatig behoefte heeft 
aan nieuwe ideeën en dus nieuwe activitei-
ten. Een tijdige wisseling van de wacht vond 
hij daarom een vereiste.’) aan het eind van 
het seizoen 1983-1984, en dat na een periode 
van 7 jaar, de tijd gekomen om de voor-
zittershamer over te dragen. Zijn opvolger 
werd Gerrit Westerhof. 

Tijdens de jaarvergadering, gehouden op 
20 januari 1986, werd meegedeeld dat de 
Supportersclub het 200e lid had ingeschre-
ven. Namelijk door de aanmelding van de 
zijde van Roy en Wiliam Krabbenborg, was 
het 200e en 201e lid een feit.

Op 1 september 1987 bestond de Suppor-
tersclub 10 jaar.
In 1989 nam Gerrit Westerhof, en dit na een 
periode van 5 jaar, afscheid als voorzitter 
van de Supportersclub. Tot zijn opvolger 
werd Adrie Wittenbernds gekozen.

Het 15-jarig bestaan oftewel het derde 
lustrumfeest werd gevierd op 11 september 
1992 met een groots opgezet festijn. 
Voor de organisatie hiervan was een speci-
aal comité in het leven geroepen, bestaande 
uit: Tonny Hartman (voorzitter), Marcel 
Rooks (secretaris), Henk Porskamp (pen-
ningmeester) en de leden Aloys te Braake, 
Gerry van Dongeren en Ronald Porskamp.
Het werd een Tiroler avond in het Sportcafé 
op het sportpark Den Elshof, voor deze 
avond omgebouwd tot een sfeervolle en 
feestelijke ‘Tiroler Platz’. Een bijzonder ge-

slaagde jubileumavond van een club, die op 
dat moment al meer dan 300 leden telde.
Een schitterend lustrumfeest, waarbij 
alle aanwezigen gekleed waren in Tiroler 
kleding. De avond werd geopend met een 
originele wedstrijd houtzagen, waarbij de 
beide voorzitters (Adrie Wittenbernds van 
de Supportersclub en Theo Huijskes van de 
s.v. Grol) het tegen elkaar moesten opne-
men. Daarnaast was er veel amusement te 
beleven bij onder andere de programmaon-
derdelen ‘Karaoke’ en ‘Jodelen’. Voor een 
humoristisch intermezzo zorgde het duo ‘De 

Zwoagers’, alias Jopie (Karel Pierik) en Teun-
tje (Bennie Beerten).
   
De eerste editie van ‘Met de Supportersclub 
het jaar uit!’ vond plaats op 29 december 
1995. Een nieuwe activiteit, die bij iedereen 
binnen de s.v. Grol geweldig in de smaak 
viel. De belangrijkste oorzaak daarvan was 
het gegeven dat tal van geledingen binnen 
een club met een act voor het voetlicht 
traden, waarbij de ene verrassing de andere 
opvolgde.

In 1997 nam Martien Overkemping de 
voorzittershamer over van Adrie Witten-
bernds, die de functie 8 jaar had behartigd. 
Dit gebeurde praktisch tegelijkertijd met de 
begroeting van het 400e  lid van de Suppor-
tersclub: Thomas Hof.

Vanzelfsprekend werd het 25-jarig bestaan 
in 2002 groots gevierd en dat in een feeste-
lijke ingerichte en aangeklede sporthal op 
het sportpark Den Elshof.
Ook voor dit jubileum was een speciaal 
comité in het leven geroepen, bestaande uit: 
Gerrit Westerhof (voorzitter) en de leden 

De jubileumcommissie 15 jaar Suppor-
tersclub s.v. Grol op bezoek bij burge-
meester Corrie van Zon van de gemeen-
te Groenlo.

Theo Hulshof werd in het seizoen 1978-
1979 uitgeroepen tot de eerste ‘Voetbal-
ler van het jaar’ met Tonnie Vaarwerk 
op de tweede plaats en Paul Overkem-
ping op de derde plaats.
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Frans Kooiker, Marc Rots, Hennie Wilden-
borg, John Ligtenberg en Renate Frank.
Het jubileum werd gevierd op zaterdag 31 
augustus 2002 en dat de gehele dag met 
diverse activiteiten en festiviteiten voor jong 
en oud. Tijdens de massale feestavond, die 
muzikaal en vocaal werd opgeluisterd door 
onder meer de Nijmeegse bluescoryfee 
Clemens van de Ven en de Grolse zanger 
van het Nederlandse levenslied: Stephan 
Mondial, werd bovendien het 500e lid van 
de Supportersclub ingeschreven, te weten 
Jalal Essbai.

Tijdens de jaarvergadering van 22 juni 2015 
werd voorzitter Martien Overkemping na 18 
jaar opgevolgd door Rob Porskamp. Verder 
werd het bestuur korte tijd daarna versterkt 
door Bas Nieuwhoff en Susan Hoffman. 

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN

Sedert het voetbaljaar 1977-1978 staat de 
afsluiting van het seizoen bij de s.v. Grol be-
kend als een sportieve en bovenal gezellige 
jaarlijkse happening voor jong en oud.
Gedurende het inmiddels 40-jarige bestaan 
van de Supportersclub zijn naast de diverse 
sportieve en feestelijke activiteiten een vijf-
tal activiteiten verheven tot de belangrijkste 
programmaonderdelen van dit verenigings-
evenement, te weten:

• Finale penaltycompetitie voor de jeugd
• Onderling huisvoetbaltoernooi
• Bekendmaking Voetballer van het jaar
• Bekendmaking Supersupporter van 
   het jaar
• Bekendmaking Verenigingsman of -vrouw
    van het jaar

De namen van degenen, die ooit zijn uitver-
koren tot Voetballer van het jaar, Supersup-
porter van het jaar en Verenigingsman of 
-vrouw van het jaar, zijn opgenomen in de 
Eregalerij van de s.v. Grol.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
organiseerde het bestuur van de Suppor-
tersclub ook jaarlijks een voetbalwedstrijd 
tussen het Grol 1 van dat moment en een 
team, samengesteld uit leden van de Sup-

Afsluiting van het seizoen 2006-2007.portersclub. Deze wedstrijden, die dan altijd 
onder leiding stonden van arbitrale trio’s 
samengesteld uit prominente Grollenaren of 
prominente leden van de s.v. Grol, leverden 
altijd veel doelpunten op alsmede verras-
sende einduitslagen.

Met de jaarlijkse penaltycompetitie voor 
de jeugd werd in het seizoen 1980-1981 een 
begin gemaakt en heeft sedertdien ieder 
jaar plaatsgevonden tijdens de afsluiting 
van het seizoen. De eerste finale van de 
penaltycompetitie werd destijds gewonnen 
door Patrick Bomers. Het doel daarbij werd 
verdedigd door Joop Doornebosch, destijds 
doelman van De Graafschap in Doetinchem. 
Vervolgens werd jaarlijks het doel verdedigd 
door diverse prominente keepers, zoals Jan 
Endeman (Go Ahead Eagles), André van 
Gerven (FC Twente), Theo Snelders (FC 
Twente), Wilfried Brookhuis (De Graaf-
schap), en Johan Tukker (Heracles).
 
Rechts Patrick Bomers, in 1981 de eerste 
winnaar van de penaltycompetitie voor 
de jeugd. Verder vlnr doelverdediger 
Joop Doornebosch van De Graafschap, 
sponsor Dick Dikken en Theo Huijskes 
als voorzitter van de Supportersclub. 
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Doelman Dennis Dibbets werd tweemaal 
over Voetballer van het jaar (2008-2009 
en 2009-2010). De daarbij horende trofee 
werd hem in 2009 overhandigd door Piet 
Arets, die in 2009 na tien jaar afscheid 
nam als keeperstrainer van s.v. Grol.

Foto links onder:
Margaretha en Berrie Nijhoff werden 
in het seizoen 2013-2014 gekozen tot 
‘Supersupporter van het jaar’. Links 
voorzitter Supportersclub Martien Over-
kemping.

Afsluiting van het seizoen 2006-2007.

Viervoudig winnaar (1984 tot en met 
1987) Bata Nijland (rechtsonder) met 
deze keer in 1984 gastkeeper Theo Snel-
ders van FC Twente.
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KONINGINNETOERNOOI - 
COCKTAILTOERNOOI

Op initiatief van de Supportersclub van de 
s.v. Grol vond er in het kalenderjaar 1981 
op Koninginnedag voor de eerste maal een 
Koninginnetoernooi plaats.
Aan dit voor die tijd toch wel spectaculaire 
evenement nam een bijzonder gemêleerd 
gezelschap deel, vertegenwoordigende de 
Groenlose gemeenschap.
Teams die binnen de toen nog witte kalklij-
nen verschenen, waren onder andere:
Het gemeentebestuur van Groenlo, Carna-
valsvereniging de Knunnekes, het Groenlo’s 
Kermiscomité, het Groenlo’s Onderne-
mersverbond (GOV), De Grolse Horeca-
vereniging, het Groenlo’s Onderwijs en de 
Supportersclub van de s.v. Grol.

Winnaar van het eerste Koninginnetoernooi 
in 1981 werd het Grolbestuur, welk team in 
dat jaar bestond uit:
Frans Koenders, Theo Huijskes, Tonnie 
Vaarwerk, Joop Schruijer, Hein Freijer, Wim 
Jansen, Gerard Hoenderboom, Jan Kolkman, 
Hans Theissen, André Bomers, Jos Len-
sink, Max de Vries sr. en gastspeler Gerrit 
Wessels.
Het begeleidingsteam van de Grolselectie 
bestond uit: Ferry Froeling, Henk Stokkers, 
Harrie Emaus en Jan Baks.
De aftrap van het eerste Koninginnetoernooi 
werd verricht door Erelid Theo Nahuis van 
de s.v. Grol. Verder was burgemeester Rob 
van Schaik aanvoerder van het team, verte-
genwoordigende het gemeentebestuur.

Het Koninginnetoernooi werd een vijftal ja-
ren achtereen georganiseerd, waarna het in 
1986 een andere naam kreeg: Cocktailtoer-
nooi. Deze naamswijziging had te maken 
met feit dat dit voetbalfeest niet meer op 
Koninginnedag plaatsvond.
Maar of het nu het Koninginnetoernooi 
betrof of het Cocktailtoernooi, beide 
toernooien kenden ook altijd een attractief 
en bovenal gezellig randgebeuren. Velen 
herinneren zich mogelijk daarbij nog de 
optredens van onder andere De Bürgerlän-
der Musikanten uit Groenlo onder leiding 
van Hans Hilferink, het parachutistenteam 

‘The Flying Dutchmen Skydivingclub’ uit 
Bergschenhoek en een demonstratie, die 
verzorgd werd door de karatevereniging Mu 
Chin onder leiding van Aloys te Braake.

CLUBLIEDEREN 
OP SINGLE S.V. GROL

In het seizoen 1983-1984 kwam het bestuur 
van de Supportersclub met het idee om de 
clubliederen van de s.v. Grol op single uit te 
geven.

Er werd een clubliedcommissie in het leven 
geroepen onder leiding van algemeen coör-
dinator Hennie Schovers. Aan het eind van 
1983 en in het begin van 1984 trok Hennie 
als een soort bouwpastoor rond om de 
financiële middelen te vergaren, waardoor 
het door de Supportersclub geopperde idee 
uitgevoerd kon worden.
En met succes, want op 27 en 28 maart 1984 
werden in de Silvox Studio in Silvolde de 
opnames gemaakt voor de uit te brengen 
Grolsingle. Daaraan voorafgaande vonden 
vanzelfsprekend de nodige voorbereidingen 
plaats en hadden er in het geheim diver-
se repetities plaatsgevonden, waarbij het 

aantal belangstellende zangers per keer 
toenam.

Op kant 1 van de single kwam de kraker 
‘Groenlose jongens’ en op kant 2 de meezin-
ger ‘Wij zijn ‘Grol’-supporters’. Voor de 
muziek zorgde Janny Roerdink en de teksten 
werden aangedragen door Bertus Broens en 
Willie Wekking.

In Groenlo werd het initiatief alom gewaar-
deerd en zelfs aangemerkt als een stunt. 
De plaatselijke en regionale media werden 
ingeschakeld met het gevolg dat in de 

kranten onder andere was te lezen dat van 
de groep Grolzangers, de ‘Grolsche Staar’ 
genoemd, deel werd uitgemaakt door ene 
Henri Walterbos met een stem als een bak-
fiets, Tom Rooks, die niet laag bij de grond 
kan zingen en Aloys te Braake, die de kreten 
van zijn geliefde sport karate vakkundig liet 
harmoniseren met de zangkunst.

 

Hennie Schovers overhandigt de eerste 
‘Grol’single aan pastor Theo Escher, des-
tijds geestelijk adviseur van s.v. Grol.
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HUISORKEST S.V. GROL

Onder het motto: ‘D’r mot weer lawaai in 
de brouweri’je komm’n!’, deed begin 1985 
het Huisorkest van de s.v. Grol zijn intrede 
binnen de club.

Het eerste officiële optreden vond plaats 
op zondag 3 maart 1985 en dat tijdens de 
competitiewedstrijd Grol 1 - Sp. Neede 1.
Het idee om een huisorkest in het leven te 
roepen ten behoeve van de gehele vereni-
ging, lag er al langer. Dat het uiteindelijk ook 
daadwerkelijk van de grond kwam, is voor 
een belangrijk deel te danken aan de grote 
animator achter het idee: Leo Koldeweij.
De allereerste bezetting kende zeven musici, 
te weten: Leo Koldeweij (trombone), Frans 
(Datse) Roerdink (trombone), Frans te 
Marvelde (trompet), Wim te Kolste (tenor 
horn), Hans Reijrink (slagwerk), Willie Wek-
king (grote trom) en last but not least Antje 
Roerdink (accordeon en klarinet).

Men kwam van meet af aan met een vlot 
en populair repertoire op de proppen. Zo 
had men de clubliederen van de s.v. Grol 
opgepoetst, werd er gezorgd voor de Chris 
te Winkel-sound, opgedragen aan de hoofd-
trainer van de s.v. Grol, een ode aan blonde 
(Anne)Liesje (Porskamp) en niet te vergeten 
aan de aan verzorger Jan Baks gewijde Jan 
Baks-polka.

Naast de aanwezigheid bij de thuiswed-
strijden van Grol 1, en dat zittende op de 
tribune, werden er ook tal van activiteiten, 
festiviteiten, kampioenschappen e.d. van 
een passende muzikale omlijsting voorzien.
Bestond de kleding in eerste instantie uit 
simpele boerenkieltjes, al vrij snel werd het 
orkest in mooie blauw-wit gestreepte jasjes 
gehesen met bijpassende hoedjes. 

Staand vlnr Frans te Marvelde, Wim te 
Kolste, Frans (Datse) Roerdink en Leo 
Koldeweij en zittend vlnr Hans Reijrink, 
Willie Wekking en Antje Roerdink.

Met zo nu en dan bij het Huisorkest van 
s.v. Grol gastslagwerker Gerrit Wessels.
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Twee bewonderenswaardige, tevens 
bevriende muzikanten van het voormalige 
Huisorkest van s.v. Grol: Antje Roerdink en 
Leo Koldeweij. Als op dat moment oudste 
inwoner van de gemeente Oost Gelre over-
leed Antje op 17 januari 2018 op 104-jarige 
leeftijd. Leo overleed op 29 april 2016 en dat 
op de leeftijd van 74 jaar.
 
In 2017 vierde de Supportersclub het 
40-jarig bestaan met enkele activiteiten en 
festiviteiten en dat zowel voor de jeugd- als 
de senioren-leden. Veertig jaar na oprich-
ting schommelt het aantal leden nog steeds 
tussen 450 en 500 en is de hoogte van de 
contributie nog hetzelfde als bij de oprich-
ting in 1977.   

Het 40-jarig bestaan werd op vrijdag 29 
december 2017 onder andere luister bijgezet 
met een muziekbingo. Een muziekfestijn 
voor jong en oud in het eigen vertrouwde 
Sportcafé op het sportpark Den Elshof. De 
muziekbingo werd gepresenteerd en bege-
leid door het duo Patrick en Patrick oftewel 
Kevin Vos en Jeroen Kettering. Eerstge-
noemde is bij ‘de Grol’ geen onbekende. 
Needenaar Kevin Vos was namelijk enkele 
jaren achtereen trainer/coach van de twee-
de selectie van de Groenlose voetbalclub. 
De deelnemers aan de muziekbingo konden 
prijzen, waaronder de meest kolderiek 
samengestelde creaties, winnen.

Antje Roerdink in 2013 op haar 100e verjaardag met naast zich chauffeur Leo Koldeweij.



313

SEIZOEN  WINNAAR DOELVERDEDIGER

(Seizoen 1977-1978 tot en met seizoen 1979-1980 niet gehouden)
1980-1981 Patrick Bomers Joop Doornebosch (De Graafschap)
1981-1982 Marcel Wolters Jan Endeman  (GA Eagles)
1982-1983 Michel Hoffman André van Gerven  (FC Twente)
1983-1984 Bata Nijland Theo Snelders  (FC Twente)
1984-1985 Bata Nijland Wilfried Brookhuis  (De Graafschap)
1985-1986 Bata Nijland Johan Tukker  (Heracles)
1986-1987 Bata Nijland Jan Endeman  (Keeperstrainer)
1987-1988 Rob van de Donk Wilfried Brookhuis  (NEC)
1988-1989 Mike Peeters Tonnie Vaarwerk (Grol)
1989-1990 Frank Oosterholt Cor Hoogendoorn (Veronica team)
1990-1991 Sylvia Rave Roy Wolberink (Grol)
1991-1992 Rob Porskamp Ron Olyslager (De Graafschap)
1992-1993 Dave klein Gunnewiek Patrick Reinders (Grol)
1993-1994 Dave klein Gunnewiek Sjaak Jansen (Grol)
1994-1995 Peter van Dalen Sander Boschker (FC Twente)
1995-1996 Joost Frank Sander Westerveld (FC Twente)
1996-1997 Mathijs Wassink Piet Schrijvers (Diverse clubs)
1997-1998 Arjan Goossens Wilfried Brookhuis (NEC)
1998-1999 Stephan van Beckhoven Patrick Reinders (Grol)
1999-2000 Joris van Uem Dennis Dibbets (Grol)
2000-2001 Noël Abkadri Martijn Besselink (De Graafschap)
2001-2002 Kevin Schuurmans Koen Bleumink (Grol)
2002-2003 Stijn Bomers Charley Boschker (Longa ’30) 
2003-2004 Jeroen Doest Dennis Dibbets (Grol)
2004-2005 Mees te Brinke Colin Vennebekken (Grol)
2005-2006 Sil Brockötter Mark Reinders (Grol)
2006-2007 Marc Groot Zevert Mark Reinders (Grol)
2007-2008 Gymon Legro Guus Ikink (KSH)
2008-2009 Remco Schuurmans Guus Ikink (KSH)
2009-2010 Mark Peters Max de Vries (De Graafschap)
2010-2011 Tom Meulenbeek Dennis Dibbets (Grol)
2011-2012 Sander Naaijkens Max de Vries  (Grol)
2012-2013 Pablo Vriezen Max de Vries enTim Penterman (Grol)
2013-2014 Twan Oostendorp Max de Vries (Grol)
2014-2015 Rutger van Schijndel Max de Vries en Wessel Baarslag (Grol)
2015-2016 Sven Oostendorp Max de Vries en Wessel Baarslag (Grol)
2016-2017 Wout Walterbos Wessel Baarslag (Grol)
2017-2018 Sem van Beckhoven Wessel Baarslag (Grol)

FINALE PENALTYCOMPETITIE VOOR DE JEUGD
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PETER, TOM EN MARCEL ROOKS
‘HET WAS VROEGER EEN EER ALS JE JEUGDLEIDER MOCHT WORDEN’

Het gezin van pa en ma Frans Rooks en 
Mieke Rooks-Scharenborg bestaat uit 
zes kinderen. De tweelingzussen Sabine 
(tegenwoordig ten Holder) en Nicole 
(tegenwoordig Berentsen) en vier grote 
broers. Hadden Peter en Tom, de oudste 
twee, echt iets met voetbal door zelf het 
edele spelletje uit te oefenen, Marcel 
had er niets mee maar werd wel Grol-
man door jarenlang bij de ingang van 
het sportpark te staan, tijdens thuiswed-
strijden van Grol  1, het Marveldtoer-

nooi, maar ook zitting te nemen in het 
bestuur van de VSVG. Hans, de jongste 
broer, had in geen enkel opzicht iets met 
het spelletje. Op de dag dat de broers bij 
elkaar zitten in De Lange Gang, zaterdag 
17 september 2016, is Hans er echter 
ook. “We gaan met zijn vieren naar een 
wedstrijd van Go Ahead Eagles toe in 
Deventer. Daar hebben we iets mee, om-
dat onze vader daar gewerkt heeft. Hans 
wacht wel even in het voorcafé en drinkt 
er alvast eentje”, aldus Tom.   

PETER

De broers Peter, Tom en Marcel Rooks heb-
ben ieder hun eigen verhaal  over hun Grol. 
Peter bijt het spits af. “Toen ik van de lagere 
school afging ben ik bij Grol gegaan. Daar-
voor een beetje tafeltennis en op scouting. 
Toen ik bij het schoolvoetbal, destijds bij de 
Aloysiusschool, in de goal stond dacht ik ‘ach, 
ik kan ook wel bij de Grol gaan’. Volgens mij 
werd ik aangespoord om te gaan voetballen. 
Dat zal dan vast niet met mijn talent te maken 

hebben gehad, maar meer vanwege mijn en-
thousiasme.” Uiteraard knikken beide broers 
instemmend. 

Peter herinnert zich nog goed in welk team 
hij terecht kwam toen hij ‘op voetbal’ ging. 
“Ik kwam in het laagste elftal. Dat was Grol 
C3. Allemaal jongens met veel enthousiasme 
maar weinig talent”, vat Peter het team sa-
men. “Onze trainer/leider was Hennie Scho-

Tom, Peter en Marcel Rooks
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vers.” Hoe het hem in de B-klasse verliep, 
dat weet hij zich niet meer te herinneren, de 
A-klasse des te meer. “Onze trainer was een 
zeer gerenommeerd koppel; het duo Hans 
Scheinck en Theo Hulshof. “Toen we een keer 
een matpartij hadden bij AD ‘69 in Aalten, 
waren we direct klaar voor dat seizoen. Hans 
Scheinck wist niet wat hem overkwam.” Suc-
cessen als voetballer kende hij niet. “Kampi-
oenschappen heb ik nooit meegemaakt, wel 
bijzondere dingen. Met Hennie Wildenborg 
als onze leider zijn we in de A-jeugd samen 
naar een toernooi in Schijndel geweest. Daar 
hebben we een fantastisch weekend gehad. 
Echte hoogtepunten waren voor mij de jeugd-
kampen.” Werd hij dan nooit als voetballer 
gescout, als jeugdleider wel. “Ik zat in de 
A-klasse toen ik door Herman Cuppers werd 
gevraagd om jeugdleider te worden. Ik werd 
toen ook al snel samen met Rudi Porskamp 
kampleider van het E- en F-kamp in Boekelo. 
Jaren gedaan. Ik was altijd leider van een 
team van hetzelfde niveau als waar ik altijd 
zelf in had gespeeld.” 
Zijn overstap naar de senioren ervoer Peter 
als een mooie stap. “Ik kwam in Grol 9. 
Dat was een goed team, bestaande uit 
jongens die dachten dat ze goed konden 
voetballen en jongens die wisten dat ze 
niet konden voetballen. Mijn broer zat daar 
ook bij, Hansje Koppelman, Gerard Groot 
Zevert, den eigenwiezen van Penterman, 
Willie, Bertus Broens en Tom Porskamp die 

trots op de geleding waar broer Marcel nu 
al weer jaren deel van uit maakt. Toen Peter 
zich in Apeldoorn vestigde, bleef hij zijn club 
wel volgen, maar bleef hij geen lid. “Ik had 
een woordenwisseling met voorzitter Theo 
Huijskes en secretaris Ferry Froeling over de 
manier waarop toen leden buiten Groenlo 
werden geïnformeerd. Ik kreeg toen een 
antwoord dat mij niet zinde en toen heb ik 
mij bedankt.”

TOM
Is Tom jonger dan Peter, toch voetbalde hij 
eerder bij s.v. Grol dan zijn oudere broer. 
“Op mijn achtste ben ik lid geworden. 
Wanneer ik al mijn schorsingen eraf reken, 
dan ben ik in 2018 50 jaar lid”, rekent Tom 
snel uit. “Het jeugdbestuur bestond toen uit 

Toon Hartman en Toon Rave. Die regel-
den alles op het voetbalveld. Ik kende het 
complex van het schoolvoetbal, want dat 
was in die tijd een jaarlijks hoogtepunt. In 
de derde klas van de Canisiusschool mocht 
ik al meedoen. Ik was dag en nacht op het 
voetbalveld. Toen zei Henkie (Porskamp) 
op een dag een keer, dan kön ie mie mooi 
helpen in de kantine.” Tom doorliep de 
jeugdklassen met spelers als Jos Wientjes, 
Marcel Hulsemans, Eugène Barnaart, Erik 
Baten, Benno Hulzink en Peter Hulzink. Ik 
was altijd laatste man, had een goeie trap, 
was langzaam en had een hekel aan hardlo-
pen en dat laatste heb ik nog steeds. Ik heb 
zelf nog een tijdje in de Gelderse selectie 
gezeten, maar toen ik een keer een half jaar 

Tom met zonen Martijn en Dennis.

in de goal stond. Keeper wil ik hem niet 
noemen, maar hij probeerde ballen tegen 
te houden en soms lukte dat ook nog.” Dan 
schiet Tom te binnen dat Willie Penterman 
penningmeester van het team was. “Den 
fietsten in de spaarweek alle zeuven banken 
af en kreeg hee viefentwintig gulden inleg. 
Hadde wi-j veur ieder eindfeest al mooi 
honderdviefenzeuventig gulden in kas.” Een 
mooie tijd aldus beiden. “Tom moest ons 
regelmatig fluiten omdat hij zijn scheids-
rechterspapiertje had, maar hij stuurde mij 
gerust uit het veld.” Tom knikt lachend. “Ik 
weet nog goed dat Ellen (toenmalig vriendin 
en huidig echtgenote van Peter) voor de 
eerste keer naar Peter kwam kijken. Vroeg 
ze me waar Peter was. Ik zeg, den zit al in 
de kleedkamer.” De broers bulderen van 
het lachen. “Tom mos fluiten en had een 
völs te kort shirtjen an. Zag ie zienen dikken 
pens. Ik zeg scheidsrechter dat lijkt nergens 
op. D’r uit jij, zeg hee. Commentaar op de 
leiding. Na de tijd was het dan wel weer 
gezellig in de kantine, iets wat de Grol nog 
steeds typeert.”

Midden jaren 80 verrichtte Peter steeds 
meer vrijwilligerswerk voor Grol. “Het 
was in de periode dat Theo Huijskes zich 
opmaakte voor zijn rol als voorzitter. Hij 
vroeg mij toen om de verslagen van Grol 
1 van hem over te nemen. Ook ben ik nog 
een paar jaar hoofdredacteur geweest van 
het clubblad, was ik drie jaar lang voorzitter 
van het zaalvoetbalbestuur en toen de VSVG 
werd opgericht vroeg Henk Stokkers mij 
voor het bestuur.” Peter stond mede aan 
de basis van die niet meer weg te denken 
Grol-geleding. “We werkten met donateurs, 
maar zijn ook gaan brainstormen over wat 
we nog meer zouden kunnen doen om 
gelden binnen te krijgen. Daarbij denk 
ik aan de periodes bij de Moriaan en de 
Pelikaan, waar regelmatig fancy-fairs werden 
gehouden voor meestal plaatselijke missio-
narissen. Zo’n flitslicht en Rad van Fortuin 
leenden we dan, maar omdat we slimme, 
handige jongens als Frans Koenders in ons 
midden hadden, kregen we in no time die 
spullen ook zelf”, weet Peter nog. “Het is 
mooi om te zien dat de VSVG nog steeds 
veel succes heeft.” Peter is nog zichtbaar 

Peter Rooks
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geschorst werd na een akkefietje met Hen-
nie Heinsman en Henk Overkemping, werd 
ik van de Grol uit die selectie verbannen.” 
De reden voor zijn uitsluiting staat hem 
nog helder voor de geest. “Dat was op een 
sportdag. Iets met pionnen en tussen paal-
tjes door met een bal. Paaltjes vielen wel 
eens om bij deelnemers en niemand raapte 
die op. Toen mij dat overkwam, werd mij 
gezegd dat ik dat paaltje op moest rapen. 
Ik zei, dat doen de anderen ook niet, dus 
doe ik het ook niet. Van boosheid haal-
de ik toen de pantoffel aan, kwam die 
bal tegen een paaltje dat Hennie in zijn 
gezicht kreeg. En dat deed um gruuwlijk 
zeer. Werd ik weggestuurd en heb ik een 
halve dag onder het viaduct gezeten want 
ik durfde natuurlijk niet naar huis.” Na zijn 
schorsing kwam Tom in C1, B1 en kon hij 
de stap naar de A-selectie maken, onder 
leiding van Harrie Notten en Theo Hulshof. 
“Ik kon toen net aan het werk bij Restau-
rant De Stenen Tafel in Borculo. Harrie en 
Theo stelden mij voor de keus of het werk 
of op tijd naar bed en hoog voetballen. Ik 
heb toen voor mijn werk gekozen en kwam 
in A2 bij Hans Scheinck. Nog nooit zoiets 
meegemaakt. Het was in het jaar dat Hans 
trouwde. Proostte hij op zijn eigen bruiloft 
met melk.” 

Wegens slechte knieën zette Tom het voet-
bal op een laag pitje en trok hij het zwarte 
pak aan. Iets wat hem goed af ging, vertelt 
hij zelf. “Hans Scheinck zei dat”, aldus Tom. 
“Ik rolde bij Grol van het een in het ander. 
Heel veel jongens gingen bij de Grolsch 
werken, maar dat vond ik niks. Annelies zei: 
‘Kom ie moar mooi in de kantine warken. 
Da’s völle better veur ow’. Ik werd toen 
jeugdleider, heb jaren samen met Steef van 
der Laan en Wilko Poortman teams geleid 
waar jongens over hun eigen benen struikel-
den en een jongen vanuit het veld zijn vader 
uitschold. Ja zulke teams hadden wij. Toen 
we echter een keer van Grol B3 naar Grol B2 
gingen zei Max de Vries tegen Wilko: ‘Jullie 
hebben het met B3 zo goed gedaan dat jullie 
volgend jaar B2 mogen.’ ‘Zo’, zei Wilko, die 
nogal onder de indruk was. “Ik zeg Wilko, er 
is volgend jaar helemaal geen B3. Wederom 
lachsalvo’s.” 

Tom maakte 18 jaar deel uit van het bestuur 
van de Supportersclub. “We vergaderden 
altijd op maandagavond, altijd als er ergens 
kermis was. Gingen we daarheen om 
vervolgens met de fiets in de feesttent te 
belanden. Een mooie tijd, met jeugdbingo’s 
voor 120 kinderen, finale Penaltybokaal met 
bekende keepers. Deed ik veel samen met 
Ronald Porskamp.”  Ook was Tom enkele 
jaren voorzitter van de commissie TOM 
(Terreinen, Opstallen, Materialen). “Een 
moeilijke periode was dat. Als iemand een 
keer iets niet aanstond, dan gooiden ze je 
de bos sleutels toe met een reactie als ‘Be-
kiek ’t moar.’” Tegenwoordig is Tom vooral 
aan s.v. Grol verbonden als sponsor met zijn 
bedrijf Grolsch Brouwhuys De Lange Gang. 
“Vroeger was het veel gemoedelijker, er 
was meer waardering. Tegenwoordig lijkt 
het vanzelfsprekend dat je het doet. Ik doe 
het met veel plezier.” Grol 1 volgt hij als het 
enigszins kan iedere wedstrijd. “Dat is het 
mooiste dat er is, al komt het niet altijd uit 
met mijn werk.”

MARCEL

De enige Grolman van de drie Grolbroers, 
die nooit voetbalde is echter net zo 
verknocht aan de club. “Ik had meer met 
muziek. Ben jarenlang bij de plaatselijke 

harmonie geweest en bij Inter Nos. Dat 
trok me meer. Via Tom kwam ik op mijn 
achttiende in de kantine te werken en kwam 
daardoor bij het zaalvoetbalteam van Jos 
Reijrink terecht. Die kende ik nog van de 
lagere school. Zij hadden een leider/grens-
rechter nodig en daarom vroeg hij of dat 
iets voor mij was. Dat wilde ik wel doen. 
Heb ik ruim twintig jaar gedaan. Vanuit die 
hoedanigheid ging ik naar jaarvergaderingen 
toe en werd ik gevraagd om de plek van Jan 
Overkemping aan de kassa over te nemen. 
Toen Peter naar Apeldoorn verhuisde, heb 
ik zijn plek in de VSVG overgenomen. In die 
Grolgeleding maak ik de 25 jaar vol en dan 
stop ik. Tussendoor ging ik wel eens mee op 
kampen en heb ik een jaar Bertie Hieltjes 
geholpen als grensrechter.”

“Mossen ze um eerst uutleggen wat buuten-
spel was”,  lacht Peter. Liep hij zelf niet 
achter een bal aan, het spelletje raakt hem 
echter wel. Vele jaren lang sloeg hij geen 
wedstrijd over van Grol 1. Hiervoor werd hij 
al een keer uitverkozen tot Super-Supporter. 
“Dat werd een tijdje minder, omdat ik in 
Lichtenvoorde woon, maar dat pak ik wel 
weer op. Naar Longa ’30 in Lichtenvoorde 
zal ik niet gemakkelijk gaan kijken op zon-
dag. Dan ga ik liever naar Grol.”

GEZIN ROOKS

Wegens de voetbalactiviteiten speelde s.v. 
Grol een belangrijke rol in het gezin dat 
woonachtig was in de Mozartstraat. Peter 
hierover: “Op zondag was het een kaartje 
leggen en na het eten op de fiets naar het 
Grolveld. Vader, Tom, Marcel en ik.” Al snel 
vergelijkt hij de tijd dat hij als kleine jongen 
voetbal ging kijken met de tegenwoordige 
tijd. “Het valt mij op dat er vroeger veel meer 
jonge kinderen voetbal stonden te kijken dan 
tegenwoordig. De gemiddelde leeftijd van 
toeschouwers is misschien wel 40/45 plus. 
Hoe wij vroeger naar het voetbal gingen, dat 
zie je bijna niet meer. Ook zag je bijna alle 
spelers van het eerste elftal wel als jeugdlei-
der terug bij de club. Dat is ook niet meer 
zo.” “Het was vroeger een eer als je jeugd-
leider mocht worden”, vult Tom aan. “Dat 
was echt wat”, weet Peter ook nog. “Als je 

trouwde als jeugdleider, hoorden alle leiders 
bij de bruiloft. City was soms te klein omdat 
er zoveel leiders waren”, lacht Peter. “Het 
sociale leven was toen ook totaal anders. Je 
moet dat koesteren en niet meer proberen te 
kopiëren in de huidige tijd.”

Als tot slot de heren gevraagd wordt wat Grol 
voor Groenlo betekent, sluit Peter fraai af. 

“Ik denk dat Groenlo zonder een openbaar 
zwembad kan, misschien ook wel zonder 
een kerk. Groenlo kan zonder een goed 
winkelbestand. Groenlo heeft vaak bewe-
zen recht overeind te staan als ze dingen 
kwijtraken, maar ik denk dat je het hart uit 
Groenlo snijdt als de Grol weg zou zijn.” Als 
Tom er nog aan toevoegt dat het bij Grol 
tegenwoordig meer een feestvereniging is 
dan een voetbalclub, komt Peter wederom 
zeer wijs uit de hoek: “Dat hoef je er hele-
maal niet uit te halen, als je er maar zaken 
aan toevoegt. Je moet je organisatie daarop 
aanpassen.”

Marcel Rooks
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VRIENDEN S.V. GROL

En zo gebeurde het dat in februari 1987 door 
het Grolbestuur diverse potentiële kandida-
ten werden aangeschreven voor mogelijke 
deelname aan de Club van Honderd.
Extra faciliteiten, die daarbij werden aan-
geboden naast de reeds bestaande vrije 
toegang tot de thuiswedstrijden van Grol 1 
en het gratis thuisbezorgd krijgen van het 
periodieke clubblad, waren een gratis zit-
plaats op de overdekte tribune en gratis een 
kop koffie in de rust van de thuiswedstrijden 
van Grol 1, te gebruiken in de voetbalkantine 
op het sportpark Den Elshof, zoals deze 
lokaliteit toen nog werd aangeduid. 

Na de vervolgens binnengekomen positie-
ve reacties werd er door het Grolbestuur 
verenigingsbreed en ook extern kenbaar 
gemaakt dat men definitief voornemens 
was om de nieuwe geleding in het leven te 
roepen. Er zou nog gezocht worden naar 
een bepaalde organisatie- en bestuursvorm, 
alsmede naar de invulling van de daar-
voor benodigde en eventueel beschikbare 
poppetjes.

Er ging daarna een tijdje overheen, maar 
in december 1988 werd bekend gemaakt 
dat een drietal personen bereid was om de 
kar te trekken. Deze personen waren Henk 
Stokkers, Adrie Wittenbernds en Frans 
Blankenborg. Henk Stokkers werd daarbij in 
eerste instantie als trekker c.q. woordvoer-
der aangewezen.

Wel werd er direct bepaald en ook uit-
gedragen dat de nieuwe constructie de 
activiteiten van andere geledingen binnen 
de vereniging, zoals bijvoorbeeld de Suppor-
tersclub, niet mocht doorkruisen.
Bovendien werd er afgesproken dat eve-
nementen of activiteiten van de nieuwe 
geleding eerst gemeld moesten worden 
voor overleg met het hoofdbestuur van de 
s.v. Grol.

Daarnaast werd al direct het besluit geno-
men om de naam Club van Honderd  te 
wijzigen. Hiervoor in de plaats kwam de be-
naming ‘Vrienden van de s.v. Grol’ (VSVG). 
Gestreefd werd om de nieuwe vereni-
gingsgeleding te laten aanvoeren door een 
bestuur dat bestaat uit circa zeven tot negen 
personen.

Op 20 juli 1989 werd er door het bestuur 
van de s.v. Grol en het eerste bestuur van de 
Vrienden van de s.v. Grol (VSVG) wereld-
kundig gemaakt dat op 23 juni 1989 bij nota-
ris Gerard Stevelink te Groenlo de notariële 
akte was gepasseerd en de Stichting VSVG 
dus officieel een feit was. Notaris Gerard 
Stevelink was de allereerste sponsor van de 
VSVG. De kosten voor het maken van de 
akte werden namelijk niet berekend! 

Om een beginkapitaal te creëren, werd er 
in eerste instantie een wedstrijd gewicht 
raden georganiseerd. De bestuursleden van 
het eerste uur werden daarvoor gewogen 
bij de voormalige ‘Boerenbond’, waar nu de 
Rabobank is gevestigd. Onder het toeziend 
oog van boerenbondmedewerker Frans 
Porskamp kwam er een gewicht uit de bus 

(909 kg), dat destijds werd geraden door 
een jonge Patrick Arink. Hij verdiende daar-
mee een fraaie fiets.
 
Doel van de Stichting VSVG was en is de 
s.v. Grol materieel en financieel te onder-
steunen, maar dat wel onder de voorwaarde 
dat spelers en trainers onder geen enkele 
voorwaarde financieel ondersteund zullen 
worden en dat de schenkingen s.v. Grol-
breed zullen zijn.

De stichting wil met het organiseren van ac-
tiviteiten, die andere geledingen niet mogen 
doorkruisen, gelden verwerven om zo het in 
de statuten omschreven doel na te streven.
De VSVG werkt tevens met zogenaamde 
begunstigers. De (potentiële) leden -31 in 
totaal-, die in eerste instantie deelname 

Het eerste VSVG-bestuur met staand vlnr Betsie Arink, Peter Rooks, Adrie Wittenbernds, Wim Wellink, Henk Hoffman en 
Riky ter Bogt en gehurkt vlnr Jan Schut, Henk Stokkers en Frans Blankenborg.
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hadden toegezegd aan de Club van Hon-
derd, werden door het nieuwe bestuur van 
de VSVG benaderd om zich te integreren 
binnen de VSVG. 

Tijdens de eerste competitiewedstrijd van 
de s.v. Grol op eigen bodem in het seizoen 
1989-1990 (Grol 1 - Doetinchem 1) werd er 
voor de eerste maal een fonkelnieuwe wed-
strijdbal door de VSVG beschikbaar gesteld. 
Deze traditie bij de jaarlijkse competitieou-
verture in eigen huis is tot op heden nog 
steeds in stand gebleven.

Het eerste bestuur van de VSVG in 
1989 (conform de notariële akte) 
werd gevormd door:

Het eerste bestuur van de VSVG bestond uit 
Henk Stokkers (voorzitter), Jan Schut (secre-
taris),  Frans Blankenborg (penningmeester) 
en Adrie Wittenbernds,  Peter Rooks, Betsie 
Arink, Riky  ter Bogt, Henk Hoffman en 
Wim Wellink.

De eerste mutatie binnen het bestuur deed 
zich al voor in 1990. Adrie Wittenbernds 
wordt voorzitter van de Supportersclub van 
de s.v. Grol en verlaat het bestuur van de 
VSVG. Frans Koenders wordt de opvolger 
van Adrie Wittenbernds. 

Op 27 december 1990 overlijdt penningmees-
ter Frans Blankenborg. Zijn werkzaamheden 
worden tijdelijk overgenomen door Betsy 
Arink. Jan Blanckenborg wordt per 1 mei 1991 
de opvolger van Frans Blankenborg en neemt 
diens taken als penningmeester over. 

In september 1994 kondigen Jan Blancken-
borg en Peter Rooks aan het bestuur van 
de VSVG te willen verlaten. De opvolgers 
worden Rinus Meulenbeek en Marcel 
Rooks. Tevens betekende dit een uitbrei-
ding van het bestuur zo later bleek, omdat 
Jan Schut ingaande 1 augustus 1997 het 
penningmeesterschap naast het secreta-
risschap voor zijn rekening neemt. Wim 
Wellink zegt in februari 1998 het bestuurs-
lidmaatschap van de VSVG op en in februa-
ri 1999 neemt Wil Migchielsen zitting in het 
bestuur van de VSVG.

Op 9 januari 2000 overlijdt geheel plotseling 
Henk Stokkers. VSVG-voorzitter Stokkers 
heeft de viering van het 10-jarig bestaan van 
de VSVG in 1999 dus nog net meegemaakt. 
Henk Stokkers is van 23 juni 1989 tot 9 janu-
ari 2000 voorzitter van de VSVG geweest.
Hennie Wildenborg treedt in oktober 2000 
toe tot het bestuur van de VSVG. Hij is de 
opvolger van Betsy Arink, die wegens (tijde-
lijk) vertrek naar het buitenland het bestuur 
van de VSVG verlaat.

Na het overlijden van Henk Stokkers is 
Rinus Meulenbeek in eerste instantie 
waarnemend voorzitter van de VSVG om 
vervolgens in november 2000 officieel voor-
zitter te worden.

In verband met zijn leeftijd neemt Frans 
Koenders op 1 februari 2003 afscheid. Hij 
wordt daarbij onderscheiden met de VS-
VG-dasspeld. Frans Koenders overlijdt daarna 
nog in hetzelfde jaar (15 november 2003).

Geert Jan Stokkers treedt in januari 2003 toe 
tot het bestuur van de VSVG.
Op 23 januari 2010 tijdens de VSVG-jaar-
vergadering (kalenderjaar 2009) wordt op 
gepaste wijze afscheid genomen van de 
bestuursleden Rinus Meulenbeek en Wil 
Migchielsen. 

Beiden hadden te kennen gegeven het 
VSVG-bestuur te willen verlaten om o.a. een 
doorstroming niet in de weg te staan en we-
gens het ontbreken van het goede gevoel..

Op 31 januari 2010 worden de nieuwe 
bestuursleden Marcel Wolters, Annemarie 
Groot Zevert en Astrid Woertman verwel-
komd en is het aantal bestuursleden negen.
In dezelfde vergadering wordt Geert 
Jan Stokkers de nieuwe voorzitter van 
de VSVG. Begin 2015 verlaten een drie-
tal leden het bestuur, te weten Riky ter 
Bogt, Henk Hoffman en Marcel Wolters. 
Eerstgenoemde twee vanwege hun leeftijd 
en laatstgenoemde wegens een op stapel 
staande verhuizing naar Arnhem. Zij wor-
den vervangen door respectievelijk Joke 
Hummelink, Rik van Dongeren en Rogier 
Koppe.

Met ingang van 2003 wordt door het 
bestuur van de VSVG op initiatief van 
voorzitter Rinus Meulenbeek een officiële 
jaarvergadering in het leven geroepen.
De eerste jaarvergadering over het kalender 
jaar 2002 wordt gehouden op 8 februari 
2003.
De jaarvergadering vindt plaats in de eerste 
maand van het nieuwe jaar en dat traditie-
getrouw op neutraal terrein: Café Grolzicht 
aan de Oude Winterswijkseweg.
Vaste agendapunten zijn: jaarverslag, finan-
cieel verslag en benoeming/herbenoeming 
bestuursleden.

Ruim vóór aanvang van deze vergadering 
wordt aan de VSVG-contactpersoon binnen 
het bestuur van de s.v. Grol een  exemplaar 
van het jaarverslag (zonder cijfers), alsmede 
een totaaloverzicht van de aan de sportver-
eniging Grol gedane schenkingen in de peri-
ode 1989 tot op dat moment toegezonden.
Bij de officiële start van de VSVG in 1989 
wordt besloten om te starten met de moge-
lijkheid begunstiger van de VSVG te worden. 
Het jaarlijks daarvoor te betalen bedrag is 
niet gelimiteerd, maar vastgesteld op mini-
maal ƒ 25,00 en later € 13.00 per jaar.

Het aantal leden (begunstigers) van de 
VSVG is:

1989 (bij de oprichting)  48
1999 (bij het 10-jarig bestaan)  60
2009 (bij het 20-jarig bestaan)  67
2014 (bij het 25-jarig bestaan)           55
2018 (bij et 100-jarig bestaan)  50

Door de jaren heeft de VSVG de reputatie 
gekregen dat men één van de belangrijkste 

sponsoren van de s.v. Grol is. Dit heeft men 
waar weten te maken door voortreffelijk 
teamwork aan de dag te leggen. En bij 
het vele werk staat te allen tijde maar één 
belang voorop en dat was en is het vereni-
gingsbelang.

Tal van acties werden en worden nog steeds 
georganiseerd om de nodige financiële 
middelen bij elkaar te krijgen. En vervolgens 
konden en kunnen tal van schenkingen aan 
de club worden gedaan.

En de meest populaire actie van de VSVG, en 
dat is een activiteit die in de beginjaren een-
maal per jaar werd gehouden en vanaf 1998 
tweemaal per jaar, is de fancy fair bij een 
thuiswedstrijd in de competitie van Grol 1. 

Zowel de voorjaars- als de najaars-fancy fair 
vindt standaard plaats op de zaterdag en 
de zondag en dat in het Sportcafé op het 
sportpark Den Elshof. Een zeer geanimeerd 
verenigingsgebeuren dat iedere keer veel 
belangstelling trekt van zowel jong als oud en 
meestal uitmondt in één groot gezellig feest.
 
De eerste fancy fair in het bestaan van de 
VSVG werd gehouden op zaterdag 6 en 
zondag 7 april 1991. Deze eerste tweedaagse 
fancy fair droeg het motto: ‘Back to the 
sixties’, daarmee herinnerende aan de tijden 
van de Groenlose ‘Club van Tien’ onder aan-
voering van voormalig Grolvoorzitter Johan 
Koehorst, die deze bazaarachtige happening 

Een drietal bestuursleden ontvangen van 
het Grolbestuur in 2015 het vriendschap-
steken van de club, te weten vlnr Henk 
Hoffman, Riky ter Bogt en Jan Schut.  
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vele malen in de Groenlose Hotels De Peli-
kaan en De Moriaan organiseerde.

Met de opbrengst van de acties en in het 
bijzonder met de opbrengst van de fancy 
fairs kan het bestuur van de VSVG vele 
verrassende schenkingen doen ten behoeve 
van de club.
De eerste grote schenking van de VSVG 
vond plaats in 1991. Het betrof hier een 
bijdrage van ƒ 500,00 in de aanschafkosten 
van nieuwe trainingspakken voor het jeugd-
kader van de s.v. Grol.

Maar een dergelijk bedrag werd in het ver-
dere verloop van het bestaan van de VSVG 
meerdere malen ver overtroffen. Zoals in 
1993, toen de VSVG ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de s.v. Grol de club een 
cheque ter waarde van maar liefst 
ƒ 10.000,00 aanbood.

Een zeer bijzondere en tegelijkertijd exclu-
sieve schenking was de in 1996 aangeboden 
AED (Automatische Externe Defibrillator), 
op dat moment niet alleen de eerste in 
Groenlo, maar ook de eerste in de gehele 
gemeente Oost Gelre. 

Een levensreddend apparaat, dat in de hal 
van het clubgebouw op het sportpark Den 
Elshof is geïnstalleerd en dat zich op 4 okto-
ber 2008 dubbel en dwars terugverdiende 
toen een speler van DZSV uit Dinxperlo met 
dit apparaat, alsmede dankzij de eerste hulp 
van Rob Porskamp werd gered van een hart-
stilstand. Medio 2016 is er een nieuwe AED 
aangeschaft, waarbij de VSVG een bijdrage 
in de cofinanciering heeft verstrekt.

Ook met betrekking tot kleding, materialen 
en accommodatie heeft de VSVG in de ach-
ter ons liggende jaren voor diverse schen-
kingen en tegemoetkomingen gezorgd. 
Wat te denken bijvoorbeeld van een hon-
derdtal trainingspakken en coachjassen voor 
het jeugdleiderkorps van de s.v. Grol. En 
een nieuwe outfit voor het totale senioren-
kader van de vereniging. Daarnaast zijn er 
schenkingen gedaan voor de aanschaf van 
bijvoorbeeld verplaatsbare doelen, gereed-
schappen e.d. ten behoeve van de vrijwilli-

gers (woensdag) groep enzovoorts. 
Ook werden de verenigingsscheidsrechters 
en de jeugdscheidsrechters keurig in het 
nieuw gestoken.

En wanneer er iets gebouwd of gerenoveerd 
moet worden, kan er ook altijd een beroep 
worden gedaan op de VSVG. Zo bood men 
bijvoorbeeld bij de renovatie van de kleedka-
mers 4 tot en met 9 een cheque aan ter waar-
de van € 5.000,00, een schitterend bedrag dat 
na afloop van de najaars fancy fair in 2011 nog 
eens werd aangevuld met € 1.000,00. 
Bij de viering van VSVG 25 jaar (najaars fan-
cy fair november 2014) kon voorzitter Geert 
Jan Stokkers melding maken van het feit, dat 
met de schenking van 30 nieuwe coachjas-
sen en trainingspakken mét opschrift de 
totaal schenking over de periode 1989-2014 
aan de s.v. Grol € 100.000.- bedroeg!

Tevens werd er in het kader van het 25-jarig 
jubileum van de VSVG een actie gewicht ra-
den georganiseerd. Het toezicht hierbij was 
in handen van notaris Edwin Roerdink. Win-
naar van de actie (het toenmalige bestuur 
woog 761 kg) en daarbij van een fonkelnieu-
we fiets werd Jos Klein Gunnewiek.
Ook bij gezamenlijke activiteiten en festivi-
teiten van de club, zoals de Nieuwjaarsloop 
en Nieuwjaarsreceptie, winteractiviteiten 
voor de jeugd, de afsluiting van het seizoen 
e.d. doet men graag een duit in het zakje.
Ook bij feestelijke aangelegenheden, zoals 
verenigings- en andere jubilea, maar daar 
tegenover ook bij minder feestelijke aan-
gelegenheden levert de VSVG te allen tijde 
een financieel, materieel of ander aandeel.  

Een niet meer weg te denken verenigings-
geleding bij de s.v. Grol, die op 30 april 2010 
(Koninginnedag 2010) geheel terecht uit 
handen van burgemeester Henk Heijman 
de Vrijwilligersonderscheiding 2009 van de 
gemeente Oost Gelre in ontvangst mocht 
nemen.

Hein Freijer aan de haal met één van de 
vele mooie VSVG-prijzen.

De actie werd gehouden in het voorjaar 
van 2005.
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BUSINESS CLUB SPORTVERENIGING GROL (BCG)
Aan het gegeven dat de s.v. Grol niet 
alleen in Groenlo, maar in de gehele 
omgeving bekend staat als een ambiti-
euze voetbalvereniging, werd op vrijdag 
18 november 2011 nog eens een extra 
dimensie toegevoegd met de oprichting 
van een nieuwe verenigingsgeleding: 

Een en ander werd op de derde vrij-
dag van de maand november in 2011 ’s 
morgens officieel bekrachtigd bij notaris 
Edwin Roerdink in Groenlo en ’s avonds 
officieel bekend gemaakt tijdens een 
speciaal belegde sponsoravond in het 
Sportcafé op het sportpark Den Elshof. 

BESTUUR

Tevens werd op dezelfde dag het eerste 
geïnstalleerde bestuur van de Business Club 
s.v. Grol gepresenteerd, bestaande uit:
Matthijs Roorda, voorzitter;
Erik Schuurmans, secretaris;
Peter Scheinck, penningmeester;
Rob Soer, lid;
Rob Porskamp, lid.

Ondanks dat de s.v. Grol haar sponsorge-
beuren al decennia lang goed voor elkaar 
heeft, vond destijds iedereen, die de 
Groenlose voetbalclub een goed en warm 
hart toedraagt, het een goede zaak om een 
Business Club op te richten. 
In een speciaal communiqué lieten de 
initiatiefnemers weten dat de s.v. Grol is 
uitgegroeid tot het kloppende, sociale hart 
van Groenlo. 
“Grol heeft op dit moment meer dan 1250 
leden en dit aantal zal de komende jaren 
blijven doorgroeien. Een club waarbij 
prestaties en sfeer hand in hand gaan. Een 
dergelijke vereniging met zo’n grote ach-
terban, verdient de ondersteuning van een 
Business Club.  
Een club, die in eerste instantie een trefpunt 

BC SV GROL op bezoek bij FC Twentevoor ondernemers moet worden. Onder-
nemen is immers een kwestie van gun-
nen, kunnen en kennen”, aldus het eerste 
bestuur van de toen nieuwe loot aan de 
verenigingsboom s.v. Grol.
Een ieder, die de s.v. Grol op een bepaalde 
manier sponsort, kan donateur worden 
van de nieuwe Business Club. Overeen-
komstig de eerste voorlopige opzet, is het 
nog steeds de bedoeling dat de met het 
donateurschap gepaard gaande geldbedra-
gen in overleg met het hoofdbestuur van de 
s.v. Grol voor 30% ten goede komen aan de 
club. De overige 70% wordt gespendeerd 
aan twee jaarlijks te organiseren activiteiten 
c.q. meetings met de deelnemende onder-
nemers.

De eerste bijeenkomst c.q. oprichtingsavond 
op 18 november 2011 werd bezocht door 
maar liefst 120 sponsoren. Dit had mede te 
maken met het direct al geboden interes-
sante programma. Werd het eerste gedeelte 
van de avond ingevuld door een uit drie 
bekende sponsoren bestaand panel, te we-
ten hoofdsponsor Univé Oost met directeur 
Toine Faber, co-sponsor Grolsch Bierbrou-
werij met marketingdirecteur Jan Nales en 
co-sponsor Rabobank Achterhoek-Oost met 
directeur Hans Goorhuis, het gedeelte na de 

pauze kwam voor rekening van de bekende 
scheidsrechter betaald voetbal en tevens 
internationaal referee Bas Nijhuis uit En-
schede, die daarbij werd geïnterviewd door 
Fardau Wagenaar uit Groenlo, sportjourna-
liste bij dagblad TC Tubantia.

Scheidsrechter Bas Nijhuis wordt geïn-
terviewd door Fardau Wagenaar.
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ACTIVITEITEN

Sedert 2012 organiseert de Business Club 
s.v. Grol indien mogelijk tweemal per jaar 
een activiteit ten behoeve van de donateurs. 
Deze activiteiten vinden in de regel plaats in 
of rond de maand april alsmede in of rond 
de maand november. 

De eerste activiteit vond plaats op zaterdag 
28 april 2012. Onder aanvoering van het 
vijfhoofdige bestuur maakten op die dag na-
melijk meer dan 50 belangstellenden een tot 
in de puntjes verzorgd tripje mee, dat eerst 
naar Vriezenveen leidde voor een aange-
naam verblijf in het bekende etablissement 
Zandwijk en vervolgens naar Almelo voor 
een bezoek aan de in het Polman Stadion 
gespeelde eredivisiewedstrijd Heracles 
tegen SC Heerenveen.

Vervolgens wordt er ieder jaar, en dat op 
donderdag 31 mei 2012 voor de eerste maal, 
tijdens de gezamenlijke sponsoravond, 
voorafgaande aan het jaarlijkse Internatio-
nale Marveldtoernooi een drietal cheques 
uitgedeeld, te besteden door verschillende 
geledingen binnen de sportvereniging Grol.

Het eerste uitstapje van de donateurs van 
de Business Club, waarbij de landsgrens 
werd gepasseerd, vond plaats op zaterdag 
2 maart 2013. Het ging daarbij om een 
uitje naar Bayer 04 Leverkusen. Met een 
grote groep, bestaande uit maar liefst 80 
belangstellenden, werd er een bezoek 
gebracht aan de Bayer Arena, het thuishonk 
van Bayer 04 Leverkusen, die een wedstrijd 
speelde tegen VFB Stuttgart en omzette in 
een 2-1 overwinning.

Een sprekend voorbeeld dat ondernemers 
tijdens een informeel samenzijn uitstekend 
met elkaar netwerken, werd op vrijdag 22 
november 2013 geleverd tijdens een zoge-
naamde ‘Smaak Makende Avond’ van de 
Business Club s.v. Grol. Gastheer deze keer 
was het bedrijf Kaak Event Rent in Groenlo, 
waar de donateurs van de BCG hartelijk 
werden ontvangen door de directeuren 
Peter Scheinck en Edwin Willemsen.

Op zaterdag 17 mei 2014 maken circa 80 van 
de in totaal 115 donateurs van de Business 
Club s.v. Grol een bijzonder geslaagde trip 
naar Zeist en Amsterdam.

In de Zeister bossen brengt het gezelschap 
een bezoek aan het Sportcentrum van de 
KNVB en in Amsterdam wordt naast het 
gezellige stadscentrum onder andere de 
Arena aangedaan voor het bijwonen van 
de interland Nederland - Ecuador (1-1), 
een oefenwedstrijd in de aanloop naar het 
WK-Voetbal in Brazilië. 

Op zaterdag 1 november 2014 is het voor de 
eerste maal dat de businessclubs van Grol 
en Longa ’30 elkaar tijdens een gezamenlij-
ke bijeenkomst ontmoeten. De aanleiding 
hiervoor is het treffen in competitieverband, 
en dat voor de eerste maal in de voetbalge-
schiedenis in de eerste klasse van de KNVB, 
tussen de hoofdmachten van beide aartsri-
valen. Vooraf hadden de besturen van beide 
clubs besloten om de onderlinge wedstrijden 
tijdens de competitie 2014-2015 op een za-
terdag te laten spelen, te weten op zaterdag 
1 november 2014 Longa ‘30 - Grol en op 
zaterdag 21 maart 2015 Grol - Longa ’30.

Het gezellig samenzijn in Lichtenvoorde 
voorafgaande aan de dé derby der derby’s 
vond plaats in HRZ ’t Zwaantje. Beide clubs 
zorgden daarbij voor een opkomst van 240 
belangstellenden, die werden verwelkomd 
door Eef Steentjes en Matthijs Roorda, 
respectievelijk voorzitter van BC Longa ’30 
en de BC Grol. Naast het culinaire gedeelte 
omvatte het programma enkele amusante 
onderdelen. Hierbij ging veruit de meeste 
aandacht naar het duo Max & Max, te we-
ten de Lichtenvoordenaren Max Wekking en 
Max Nales, die diverse situaties en personen 
op de korrel namen. Een in alle opzichten 
geslaagde meeting, die door vele genodig-
den pas laat in de avond werd afgesloten.

Het thuisduel tegen Longa ’30 (dé derby 
van het Oosten, dé derby der derby’s of de 
moeder der derby’s) op 21 maart 2015 werd 
evenals in Lichtenvoorde bezocht door circa 
vierduizend, uit alle windstreken komende 
toeschouwers.

Michel Hoffman met zijn grootste idool aller tijden: Johan Cruijff.

De Longa ’30- en Grol-sponsoren verzameld in de sporthal Den Elshof.
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Deze keer werd het samenzijn ten behoeve 
van beide businessclubs voorafgaande aan 
de wedstrijd georganiseerd door de BCG. 
In een daarvoor speciaal ingerichte en 
aangeklede sporthal Den Elshof vond een 
ontmoeting plaats tussen circa 350 sponso-
ren van beide clubs en andere genodigden, 
waaronder het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Oost Gelre. 
Naast een sapje en een goede in het kader 
van ‘Preuvement Grolle Culinair’ verzorgde 
hap, was er ook gezorgd voor vermakelijk 
entertainment. Zo vond er onder leiding van 
journalist Domien Esselink een forum plaats, 
waarin zitting hadden: de beide voorzitters 
(Hans Scheinck van Grol en Marcel Eekel-
der van Longa ’30), alsmede een tweetal 
oud-coryfeeën (spits Michel Hoffman van 
Grol en doelman Charley Boschker van 
Longa ’30). Een vermakelijk onderdeel van 
het programma betrof ook het optreden van 
het duo Joost (Frank) en Martijn (Gelinck). 
Met prachtige op Groenlo en Lichtenvoor-
de en in het bijzonder op Grol en Longa 
’30 afgestemde teksten, alsmede fraaie 
woordspelingen wist men de aanwezigen 
op een kostelijke wijze te vermaken. Al met 
al andermaal een met muziek en zang door 
Tim Ebbers en de zijnen omlijste, geslaagde 
happening.

Op donderdag 5 november 2015 organi-
seerde BCG een geslaagde thema-avond 
voor haar donateurs. De goedbezochte 
bijeenkomst werd ditmaal gehouden in de 
showroom van gastheer Auto Kolkman. 
Het hoofdgerecht van een sfeervol en goed 
verzorgd samenzijn werd bereid door het 
sprekersduo Eric Braamhaar en Benno 

Schildkamp. Braamhaar is een bekende 
scheidsrechter, die lange tijd door het 
leven ging als UEFA- en FIFA-scheidsrech-
ter. Schildkamp is in het dagelijks leven 
ondernemer en daarbij directeur van Food 
Connect in Almelo.  

In het weekend van zaterdag 23 en zondag 
24 april 2016 maakt de Business Club van 
de s.v. Grol een succesvolle tweedaagse reis 
naar Keulen, met ruim 1 miljoen inwoners 
de vierde stad van Duitsland. Met circa 60 
personen vertrok de BCG vroeg op de zater-
dagmorgen naar de Duitse metropool van 
de bekende Kölner Dom om vervolgens op 
de zondag weer terug te keren in Groenlo. 
Op de zaterdag wordt onder andere de 
Bundesligawedstrijd FC Köln - Darmstadt 
bezocht (uitslag: 4-1 in het voordeel van de 
thuisclub).

Aan de vooravond van het eerste lustrum in 
2016 organiseerde de Business Club van de 
sportvereniging Grol een bijzonder succes-
volle najaarsbijeenkomst. Circa honderd 
donateurs beleefden in Grolsch Brouwhuys 
De Lange Gang een amusante en bovenal 
gezellige avond, die deze keer niet in het 
teken stond van de voetballerij, maar van de 
wielrennerij en dit laatste in de breedste zin 
van het woord.

Het was op donderdagavond 3 november 
2016 het tweetal Peet Kappen uit Nuland 
en Jos de Louw uit Oss, beiden werkzaam 
in het onderwijs en met name in het zuiden 
van dit land grote bekendheid genietende 
wegens het tweemaal per jaar te organise-
ren Brabantse Wielercafé, dat de presen-

tatie alsmede het interviewwerk in handen 
had. Van dit tweetal had wielerfanaat en 
specialist bij uitstek Peter Kappen de eer om 
de beide, tevens populaire  hoofdrolspelers 
(Jelle van Gorkom en Tristan Hoffman) aan 
in alle opzichten diepgaande, maar vooral 
boeiende interviews te onderwerpen.

Op zaterdag 22 april 2017 was het MAC-
3PARK stadion in Zwolle bij de derby PEC 
Zwolle tegen Heracles Almelo met 13.500 
toeschouwers stijf uitverkocht. Deson-
danks hadden een zeventigtal donateurs 
van de Business Club van S.V. Grol een 
riante zitplaats op de hoofdtribune om de 
ploegen van de beide hoofdtrainers (Ron 
Jans van de thuisclub en John Stegeman van 
de bezoekende club) aan het werk te zien. 
Einduitslag: 1-2 in het voordeel van de ploeg 
uit Almelo.

Op donderdag 2 november 2017 bezocht de 
BC van s.v. Grol het bedrijf Eeftink-Rensing 
in Lichtenvoorde voor een interessante 
rondleiding om vervolgens bij Café de Kruup 
in hartje Lichtenvoorde een uiterst gezellige 
after party te beleven, waarna in 2018 de te 
organiseren activiteiten in het kader van het 
jubileumjaar van s.v. Grol gaan plaatsvinden.

In de eerste helft van het jubileumjaar 2018 
van s.v. Grol gaat de Businessclub ‘Auf 
Schalke’. Het is op zaterdag 31 maart 2018 
dat een zestigtal enthousiaste voetballief-
hebbers in de bus stappen om richting 
Gelsenkrichen (Duitsland) koers te zetten. 
Aangekomen bij de club Schalke 04 uit 
de Ruhrpot oftewel in de bekende Veltins 
Arena, wordt allereerst het Schalke Museum 
bezocht. Later op de dag is de delegatie uit 
Groenlo aandachtig toeschouwer bij de Bun-
desligawedstrijd Schalke 04 - SC Freiburg. 
Een wedstrijd die de thuisclub uiteindelijk 
met 2-0 weet te winnen.

Na de wedstrijd gaat het gezelschap met de 
touringcar richting Brauhaus Zeche Jacobi 
in Oberhausen. Een Brauhaus met een 
prima eetgelegenheid, die het gezelschap 
uit Groenlo doet denken aan de mijnbou-
windustrie, die tot de jaren tachtig van de 
vorige eeuw hoogtij vierde in het Ruhrge-
bied. Na een gezellig samenzijn met vanzelf-
sprekend een overheerlijk natje en droogje 
wordt er vertrokken richting Groenlo, alwaar 
men om circa 23.30 uur op het sportpark 
Den Elshof arriveert.

Jelle van Gorkum (links) en Tristan Hoffman.
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Jelle van Gorkum (links) en Tristan Hoffman.

‘DE 12E MAN’ NIEUWE LOOT AAN GROL-BOOM
Het seizoen 2017-2018 werd afgesloten 
met heuglijk nieuws. Tijdens de op 
zaterdag 16 juni 2018 gehouden afslui-
tingsactiviteiten werd namelijk officieel 
de geboorte bekend gemaakt van ‘De 
12e man’, een nieuwe loot aan de Grol-
boom. Het gaat hier om een clubge-
leding, die voor inkomsten wil gaan 
zorgen ten behoeve van de vereniging. 

De gekozen doelstelling en werkwijze 
verschillen ten opzichte van die van de Sup-
portersclub, de VSVG en de Businessclub. 
Over het ontstaan vertelt Emiel Garstenveld, 
die samen met Tim Hubers, Mark Reinders, 
Wouter Scharenborg en Mart Willemsen 
het initiatief nam tot oprichting van ‘De 12e 
man’, het volgende:

“We zaten een keer in een kantine bij 
een andere vereniging en vroegen ons af 
waarom Grol niet iets als een ‘Club van 
100’ of zoiets heeft. Een club van anonieme 
mensen, die een bepaald bedrag aan de 
club willen doneren. Heel veel verenigingen 
in de buurt hebben dat. De Grol niet. Het is 
niet voor bedrijven, maar voor particulieren 
die 120 euro per jaar betalen aan de club, 
waarvan 90 euro naar de club gaat om 
bepaalde noodzakelijke dingen van te doen, 
en 30 euro voor een feestavond. Natuurlijk 
mogen ondernemers wel privé meedoen. 
Het is zeer laagdrempelig bedoeld. Je hoeft 
niet eens lid te zijn van Grol, al hebben we 
dat wel liever. Je hoeft ook geen lid te zijn 
van de Businessclub. Het is voor iedereen 

die dat kan en zou willen missen. Van dat 
geld kunnen we hele mooie dingen doen 
voor de Grol.” 

Als naam werd ‘De 12e man’ gekozen, ofte-
wel de steun in de rug van een eerste team, 
in dit geval verenigingsbreed. “We gaan 

geen cheques uitreiken”, vult Mark Reinders 
aan. “Dan weten we nog niet waar het geld 
blijft. We doen liever materiële zaken. Als er 
een wens bestaat om bijvoorbeeld bidons 
aan te schaffen voor een groep teams, dan 
voeren wij dat uit tot en met de aanschaf en 
uitgifte. Daarna is het eigendom van de ver-

eniging. Deze manier van werken geeft ons 
ook meer voldoening. Je krijgt daarmee ook 
meer binding met degenen die al betalen en 
misschien levert je het ook wel weer nieuwe 
leden op.”
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SPONSORING
Wanneer wij de oorsprong van het begrip 
sponsoring willen achterhalen, moeten wij 
heel ver terug in de tijd. Terug naar de tijd 
van de Grieken en de Romeinen. Het in 
die tijd aanwezige welvarende deel van de 
bevolking investeerde toen reeds in zaken 
als kunst en ook sport om op die manier 
hun reputatie te verbeteren. Na verloop van 
tijd, lees eeuwen kreeg de sportsponsoring 
een professioneel karakter. Zoals bekend 
was men in 1885 in Engeland reeds bekend 
met betaald voetbal. De inkomsten 
die daarmee gepaard gingen, kwamen 
voornamelijk binnen dankzij de sponsoring 
door vooraanstaande industriëlen.

Ondanks dat men in het geboortejaar 
1918 van de s.v. Grol mogelijk niet wist 
wat het begrip sponsoring exact inhield, 
is hiervan sedert de oprichting wel altijd 
sprake geweest. Dit met de aantekening 
dat het in de eerste decennia voornamelijk 
ging om materiële in plaats van geldelijke 
sponsoring. Dit laatste ging zich eigenlijk 
pas aandienen toen in de eindjaren vijftig 
en de beginjaren zestig van de vorige eeuw 
de eerste reclameborden rond het speelveld 
werden geplaatst. Toen vanzelfsprekend 
nog geen kunststofborden, maar door 

plaatselijke timmerlieden en schilders 
gemaakte en beschilderde houten borden. 
Reclame-uitingen, die werden gesponsord 
door ondernemers, die dicht bij de s.v. Grol 
stonden, zoals in die tijd: Garage Kaak, 
Woninginrichting Herman te Lintelo, Firma 
J.H. Huijskes Smederij, Roes Verzekeringen 
en Gebr. Wellink.

In de tweede halve eeuw van het bestaan 
van de s.v. Grol heeft de sponsoring zich 
gigantisch uitgebreid met het gevolg 
dat er gekozen kan worden uit tal van 
varianten. Dit alles heeft weer tot gevolg dat 
sponsoring één van de belangrijkste, zo niet 
de belangrijkste inkomstenbron is van de 
s.v. Grol.

In het jubileumjaar van de sportvereniging 
Grol telt de club maar liefst circa 300 
sponsoren. Bereidwillige bedrijven die 
de vereniging op verschillende manieren 
(kunnen) sponsoren. Dit laatste kan 
variëren van reclamebordsponsor tot 
advertentiesponsor in bijvoorbeeld het 
clubblad en de presentatiegids, van 
balsponsor tot kledingsponsor, van sponsor 
van de Supportersclub tot sponsor van 
de V.S.V.G., van sponsor van BC S.V. 

HOOFDSPONSOREN

1983 - 1989 Auto Arink BV (Toyota)

1989 - 1995 Automobielbedrijven H. Arink BV (Mercedes)

1995 - 2002 City Lido Disco-Dancing

2002 - 2014 Univé Verzekeringen

2014 -  Pfeifer Heavy Machinery

Grol tot sponsor van het Internationaal 
Marveldtoernooi en van financieel sponsor 
tot materieel sponsor en ga zo maar door. 
Hierbij dient nadrukkelijk vermeld te 

worden dat Grol sponsoren kent, die een 
jaarlijkse bijdrage doneren ten behoeve van 
vier, vijf, zes of zelfs nog meer onderdelen!             
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Het hoofdsponsorschap bij de s.v. Grol 
werd voor de eerste maal vorm en inhoud 
gegeven in december 1982, de maand 
waarin onder leiding van Grolvoorzitter 
Henk Stokkers de eerste besprekingen c.q. 
onderhandelingen plaatsvonden. 

De eerste hoofdsponsor werd Auto Arink 
BV uit Groenlo, te weten het automobielbe-
drijf van Joop Arink aan de Ruurloseweg in 
Groenlo, dat toen het dealerschap van Toyo-
ta voor Groenlo en omgeving behartigde.

Joop Arink.

Met directeur Joop Arink werd door het 
bestuur van Grol een driejarig contract 
afgesloten, dat onder andere betekende dat 
de kleding van zowel Grol 1 als Grol 2 van 

AUTO ARINK BV (TOYOTA)
shirtreclame werd voorzien.

Op zaterdag 19 februari 1983 was het dan 
zover en vond op het hoofdveld van het 
sportpark Den Elshof de presentatie plaats 
van de nieuwe kleding. Zowel Grol 1 als Grol 
2 poseerden bij die gelegenheid voltallig, 
dus inclusief de begeleidingsteams.
In totaal was Toyota Auto Joop Arink ruim 
zes seizoenen hoofdsponsor.
Directeur Joop Arink vatte de reden om 
hoofdsponsor te worden destijds als volgt 
samen:

“De keuze voor het hoofdsponsorschap 
moet gezien worden als het kweken van 
een stuk goodwill. En dat ik daarbij specifiek 
heb gekozen voor de s.v. Grol, heeft vooral 
te maken met het feit dat ik op die manier, 

zij het indirect, de Groljeugd aan betere 
faciliteiten kan helpen. Natuurlijk ben ik mij 
er goed van bewust dat dit een zeer ideo-
logisch streven is. Dit omdat het overgrote 
deel van de sponsorgelden opgaat aan meer 
algemene zaken. Maar de jeugd kan er dan 
in ieder geval indirect van mee profiteren.”

De eerste hoofdsponsor maakte één kampi-
oenschap van Grol 1 mee:
Seizoen 1984-1985 Kampioen in de vierde 
klasse met hoofdtrainer Chris te Winkel uit 
Doetinchem.
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De tweede hoofdsponsor van de s.v. Grol 
werd ook een Arink: Mercedes Automobiel-
bedrijf Heinz Arink, toen nog gevestigd aan 
de Winterswijkseweg in Groenlo.

Met dit automobielbedrijf werd een contract 
overeengekomen met ingang van 1 juli 1989 
en dat in eerste instantie voor een periode 
van drie jaar.

In één van de in die periode uitgekomen 
clubbladen werd gesteld dat Heinz Arink een 
hoofdsponsor is in de meest letterlijke zin 
van het woord. Iemand die de s.v. Grol jaar-
lijks een bepaald bedrag beschikbaar stelt, 
onder andere uit reclameoverwegingen, om 
zich vervolgens verder niet te bemoeien met 
de besteding van het geld, laat staan dat hij 
voornemens is om zich te gaan bemoeien 
met de beleidszaken van de club.

AUTOMOBIELBEDRIJVEN H. ARINK BV (MERCEDES)
sponsorschap op mij wilde nemen. Dat 
ik vervolgens direct heb toegehapt, heeft 
vooral te maken met het gegeven dat de s.v. 
Grol op voetbalgebied in Oost-Nederland 
een vooraanstaande rol speelt.”

In 1992 werd het contract met deze Mer-
cedes Benz dealer met nog eens drie jaar 
verlengd.

De tweede hoofdsponsor maakte twee kam-
pioenschappen van Grol 1 mee:
Seizoen 1991-1992 Kampioen in de vierde 
klasse en seizoen 1992-1993 Kampioen in de 
derde klasse met beide keren hoofdtrainer 
Peter Schulte.

 

 

Na ondertekening van het eerste sponsor-
contract zei een trotse Heinz Arink:
“Sedert een jaar voetbal ik actief bij de s.v. 
Grol. Daarbij vang je namelijk het nodige 
clubnieuws op en dus ook het bericht dat 

men op zoek was naar een nieuwe hoofd-
sponsor. Maar alvorens ik het bestuur mijn 
eventuele belangstelling kon laten weten, 
stond voorzitter Theo Huijskes al bij mij 
op de stoep om te vragen of ik het hoofd-
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AUTOMOBIELBEDRIJVEN H. ARINK BV (MERCEDES)
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VAN OPA HEIN OP ZOON HEINZ, 
OP KLEINZOON PIET
Het is 18 september 2017, de dag waarop de 
s.v. Grol haar 99e verjaardag viert. En op die 
dag zijn wij op bezoek bij BV Automobiel-
bedrijven H. Arink aan de Marhulzenweg 
in Groenlo. Een gerenommeerd en tevens 
prachtig bedrijf en dat nog steeds gespeci-
aliseerd in het bekende automerk Merce-
des-Benz personen- en bedrijfsauto’s. 
Zoals bekend heeft Heinz Arink, toen nog 
in de vestiging aan de Winterswijkseweg, 
het automobielbedrijf overgenomen van 
zijn vader Hein Arink. En in 2018 is het de 
bedoeling dat de zoon van Heinz, te weten 
Piet Arink, de scepter gaat zwaaien over 
het automobielbedrijf, dat door de jaren 
heen een grote naam heeft opgebouwd in 
Groenlo en ver daarbuiten. Zaken worden er 
gedaan in geheel Nederland, alsmede in het 
buitenland.

Hoe kijkt Heinz Arink terug op zijn 6-jarige 
periode als hoofdsponsor van de s.v. Grol? 
“Op de eerste plaats heb ik die zes jaar 
ervaren als een bijzonder gezellige periode. 
Eerlijk gezegd ben ik toen voornamelijk 
hoofdsponsor geworden om meer naams-
bekendheid te krijgen. Niet met het idee om 
plotseling meer auto’s te kunnen verkopen. 
Wat Grol betreft, heb ik het altijd gewel-
dig gevonden dat in mijn periode Grol 1 
tweemaal over kampioen werd en dat ik 
als hoofdsponsor deel mocht uitmaken van 
de viering van het 75-jarig bestaan van de 
club. Allemaal zaken die vanzelfsprekend 
gepaard gingen met veel feestelijk vermaak. 
Pratende over de grote verschillen tussen 

toen en nu, denk ik toch dat de mentaliteit, 
de beleving van de voetbalsport heden ten 
dage anders is. De druk was niet zo groot, 
waardoor er meer plaats was voor gezellige 
activiteiten. Kijk alleen maar eens wat er 
op bestuurlijk terrein allemaal veranderd is. 
Wat er toen door drie personen, zijnde het 
dagelijks bestuur allemaal werd geregeld, 
hebben ze nu legio commissies en bestuur-

Heinz Arink in september 2017 in zijn 
showroom aan de Marhulzenweg in 
Groenlo.

tjes voor nodig. Neemt niet weg dat Grol 
nog altijd een vooraanstaande voetbalclub is 
met een geweldige uitstraling.” Maar je hebt 
zelf toch ook nog bij Grol gevoetbald? Laten 
we het daar maar niet over hebben. Ik heb 
het geprobeerd en laten we het daar maar 
bij houden. Andermaal het bewijs dat ieder-
een moet doen waar hij of zij goed in is!”   
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City Lido Disco-Dancing in Groenlo, heden 
ten dage het staphuis City Lido, werd met 
ingang van het voetbalseizoen 1995-1996 de 
derde hoofdsponsor van de sportvereniging 
Grol.

Het contract, en dat voor de duur van twee 
jaar, werd destijds ondertekend tijdens een 
bijeenkomst in de serre van het Sportcafé 
op het sportpark Den Elshof. 
Namens de nieuwe hoofdsponsor waren het 
Robert Venderbosch en Erwin de Roo, die 
een handtekening plaatsten en voorzitter 
Theo Huijskes deed een en ander namens 
de s.v. Grol.

Overigens gingen er aan die handtekening 
wel enkele diepgaande gesprekken vooraf, 
waarbij Grolvoorzitter Theo Huijskes werd 
uitgenodigd voor een soort audiëntie 
in de huiskamer van de familie Vender-
bosch bij Uitgaanscentrum De Radstake in 
Heelweg, waar vader/schoonvader Johan 
Venderbosch aan het hoofd van de tafel de 
gespreksregie voerde.

Daar waar Robert Venderbosch op jonge 
leeftijd sporadisch heeft gevoetbald, stond 
Erwin de Roo bekend als een goede voet-
baller en dat reeds in de kampioensformatie 
van Sportclub Varsseveld en later in zijn 
nadagen als recreatief voetballer bij Grol. In 
een later stadium was het Erwins zoon Tim, 
die de kleuren van Grol ging verdedigen.
De derde hoofdsponsor maakte één kampi-
oenschap van Grol 1 mee:

Seizoen 1999-2000 Kampioen in de vierde 
klasse met trainer René Keemers.

City Lido, in de volksmond ook bekend als 
The Place For Party People, is heden ten 
dage een uitgaansmogelijkheid, afgestemd 
op special acts en diverse themafeesten. 
Een megadiscotheek, maar tegelijkertijd 
een theater en op de daarvoor bestemde 

CITY LIDO DISCO-DANCING

Ondertekening contract door Erwin de 
Roo (links) en Robert Venderbosch.

periodes een groot carnavalshoes, waar jong 
en oud terecht kan voor de meest gevarieer-
de festiviteiten en activiteiten. Een unieke 
uitgaansmogelijkheid in hartje Groenlo, dat 
maar liefst zes verschillende lokaliteiten 
herbergt.
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Met ingang van het seizoen 2002-2003 werd 
Univé Verzekeringen de nieuwe hoofd-
sponsor van de s.v. Grol en zou vervolgens 
de invulling daarvan maar liefst twaalf jaar 
behartigen.

Het contract werd op 29 mei 2002 onderte-
kend door Ben Nuininga, algemeen direc-
teur van toen nog Univé OverGelder, terzijde 
gestaan door Frank Rauwers, commercieel 
directeur van Univé OverGelder, terwijl van 
de zijde van de s.v. Grol de handtekening 
werd gezet door voorzitter Theo Huijskes.
Het hoofdsponsorschap vloeide voort uit 
een, door het dagelijks bestuur van Grol 
geïnitieerd onderhoud, waarbij Univé was 
uitgenodigd om te komen praten over een 
mogelijk contract voor de plaatsing van een 
reclamebord op het sportpark Den Elshof. 
Vanaf het eerste moment van dat gesprek 
was er direct een klik, die resulteerde in 
een voor beide partijen zeer goede 12-jarige 
periode hoofdsponsorschap.

Univé zocht in 2002 via een in Oost-Ne-
derland gevestigde prominente amateur-
voetbalclub naamsbekendheid in de gehele 
regio. De keuze viel daarbij dus op de s.v. 
Grol. En omdat Univé Nederland op dat 
moment reeds hoofdsponsor was van de 
BVO SC Heerenveen, had een en ander 
tot gevolg dat s.v. Grol vanaf het moment 
van de ondertekening van het contract 
‘Het Heerenveen van de Achterhoek’ werd 
genoemd.

Aan het eind van 12 jaar hoofdsponsorschap, 
sprak commercieel directeur Toine Faber 
van Univé Oost van twaalf fantastische 
voetbaljaren.

UNIVÉ VERZEKERINGEN

Ondertekening eerste contract met Uni-
vé door Ben Nuininga.

Ondertekening verlenging contract met 
Univé door Toine Faber onder het toe-
ziend oog van Gerrit Vruwink 
(geheel rechts).

“S.V. Grol is een voetbalbolwerk, dat uit-
blinkt vanwege een professionele organi-
satie en uitstraling. En die professionaliteit 
is binnen alle geledingen van de vereniging 
waarneembaar. Alles is tot in de puntjes 
geregeld. Misschien is dat wel de belang-
rijkste reden waarom enerzijds s.v. Grol en 
anderzijds Univé zo goed bij elkaar passen.”
De vierde hoofdsponsor maakte één kampi-
oenschap van Grol 1 mee:
Seizoen 2005-2006 Kampioen in de derde 
klasse met trainer Gerard Bos en seizoen 
2012-2013 Promotie naar de eerste klasse 
met trainer Jos Heutinck.

Anno 2018 heeft Univé 2 hoofdvestigingen 
(Assen en Zwolle), telt 12 regionale Univé’s, 
ruim 120 winkels, 2.700 medewerkers, bijna 
1,6 miljoen verzekerden en meer dan 4 
miljoen verzekeringen.

  

Op sportgebied vervult Univé derhalve een belangrijke maatschap-

pelijke rol. In dat kader sponsort Univé verschillende organisaties 

en evenementen. Op landelijk en regionaal niveau. 

“Wij vinden bewegen voor iedereen belangrijk: voor jong en oud, 

met of zonder beperking. Om gezond te blijven, je goed te voelen 

en mensen te leren kennen, is bewegen belangrijk. 

Als Supporter van Sport vindt Univé sporten van wezenlijk belang. 

Zo sponsoren wij onder andere de sportvereniging Grol en haar 

jaarlijkse Internationaal Marveldtoernooi. 

Supporter van Sport laat je graag zien wat er in het hart van de 

sportsamenleving gebeurt. Van topsport tot breedtesport, van ver-

enigingen tot evenementen”, aldus Stéphanie Brandt-ter Reegen, 

marketing- en communicatie-adviseur.
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Op dit moment, en dat sedert de start van 
het voetbalseizoen 2014-2015, is Pfeifer 
Heavy Machinery hoofdsponsor van de s.v. 
Grol en daarmee dus de vijfde op rij.
Op zondag 7 september 2014, en dat voor-
afgaande aan de eerste competitiewedstrijd 
van een nieuw seizoen werd het contract 
officieel ondertekend en dat ook nog eens 
op de middenstip van het hoofdveld op het 
sportpark Den Elshof.
  
In de presentatiegids van de s.v. Grol, die 
destijds het nieuwe voetbaljaar 2014-2015 
inluidde, werd de volgende redactionele 
bijdrage opgenomen.

 

PFEIFER HEAVY MACHINERY

Ondertekening contract door Ralph Koe-
horst (links) en Gerrit Pfeifer (midden).

‘S.V. GROL IS EEN CLUB DIE PAST BIJ ONS BEDRIJF!’
PFEIFER HEAVY MACHINERY HOOFDSPONSOR VAN EIGEN BODEM
De directie van Pfeifer Heavy Machinery in 
Groenlo, alsmede het gehele team mede-
werkers, is blij en tegelijkertijd trots dat het 
bedrijf als hoofdsponsor mag fungeren van 
Groenlo’s trots: de sportvereniging Grol.
Oprichter en directeur Gerrit Pfeifer ver-
klaart de keuze voor het hoofdsponsorschap 
van Groenlo’s grootste sportvereniging 
eigenlijk maar met één korte reactie: “S.V. 
Grol is een club die past bij ons bedrijf!”, om 
er vervolgens direct aan toe te voegen: “Bij 
alles wat ik in mijn leven doe dan wel op-
pak, vermijd ik half werk. Je doet het goed 
of je begint er niet aan. Als hoofdsponsor 
van S.V. Grol denk ik daar net zo over!”      

De op het bedrijventerrein Den Sliem in 
Groenlo gevestigde onderneming Pfeifer 

Heavy Machinery is een jong en ambitieus 
bedrijf, gespecialiseerd in import en export 
van zwaar bouwmaterieel. Een wereldspeler 
in zijn branche, die in ieder willekeurig land 
op deze aardbol zware en grote bouwma-
chines, zoals shovels, heftrucs, dumpers, 
hoogwerkers, mobiele telescoopkranen en 
bullozers, zowel aankoopt als verkoopt en 
dat laatste meestal nadat in de eigen werk-
plaats de nodige reparatie- en onderhouds-
beurten zijn verricht.

HET BEGIN  

Gerrit Pfeifer (37) legde circa 20 jaar geleden 
de basis voor een toen bij hem alleen nog in 
dromen bestaand bedrijf.
“Ik was 17 jaar toen ik de lbo-opleiding 

had afgesloten. Voor datgene waarop ik 
mijn zinnen had gezet, was geen school of 
opleiding te vinden. Vandaar dat ik maar 
gelijk als zelfstandig oud ijzerhandelaar aan 
de slag ben gegaan. Samen met mijn broer 
Jaap, omdat hij wel en ik nog geen rijbewijs 
had. Van meet af aan wist ik dat het niet 
alleen bij oud ijzer zou blijven. Mijn passie 
voor machines, in dit geval gebruikte machi-
nes, kreeg gelijk de overhand. Ik durfde het 
aan om als jong broekie een bedrag te lenen 
van toen nog 2.000 gulden en het gevolg 
daarvan was, dat ik al vrij snel een bedrijfje 
had dat vijftien tot zestien machines op 
jaarbasis verhandelde. En dan te bedenken 
dat er dat nu 1.500 tot 1.600 per jaar zijn 
met de bedoeling om in de naaste toekomst 
te groeien naar 3.000 machines per jaar.”

En vervolgens lachend: “Weet je dat ik 
begonnen ben met een vrachtwagen met 
een laadbak van circa twee bij zeven meter 
en dat wij er hier binnen enkele jaren naar 
streven om een bedrijfsterrein te hebben 
ingericht met een omvang van circa 50.000 
vierkante meter.” 

STROOMVERSNELLING

Volgens Gerrit Pfeifer is de groei van het 
bedrijf in een stroomversnelling gegaan.
“Dit komt omdat er de laatste tien jaar het 
nodige is gebeurd. Ook een periode waarin 
diverse personen, tevens Grollenaren, het 
bedrijf zijn komen versterken, waaronder 
onder anderen Kevin Stöteler en Ralph 
Koehorst. Laatstgenoemde is mede-eigenaar 

PLATINA SPONSOR
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en dat heeft er mede in geresulteerd, dat wij 
thans met een geweldig team, bestaande uit 
twintig fulltime medewerkers, voortreffelijk 
samenwerken.”

Ralph Koehorst (37) zelf mengt zich, even 
na een via Skype gevoerd gesprek met de in 
Polen gestationeerde medewerker Adriaan 
Aagten, ook in ons gesprek.

“Onze handel speelt zich met name af in het 
buitenland. Daarom is er bijna geen land 
meer op te noemen, waarin wij niet actief 
zijn geweest of dat nog steeds zijn. Daarom 
werken wij ook met contactpersonen in het 
buitenland, die in deze branche voor ons 
alles in de gaten houden. Ook in ons werk 
is het onderhouden van goede contacten 
en het hebben van een zo’n breed mogelijk 
netwerk vanzelfsprekend eerste vereiste.”

HOOFDSPONSOR      

Over het hoofdsponsorschap van S.V. Grol 
had men tot het moment dat men werd 
gevraagd nog nooit nagedacht.

“Vanzelfsprekend speelt in dit geval het 
bedrijfsbelang geen enkele rol”, zeggen 
Pfeifer en Koehorst in koor. “S.V. Grol is 
een goed georganiseerde en geleide club, 
die in Groenlo op diverse terreinen een 
voorbeeldfunctie vervult en dat vooral als 
het gaat om vrijwilligerswerk. Het gegeven 
dat wij en ook het grootste gedeelte van al 
onze medewerkers erg betrokken zijn bij die 
geweldige club, heeft ons extra gemoti-
veerd om het hoofdsponsorschap op te 
pakken. Bovendien lijkt deze keuze ons niet 
alleen een goede zaak voor S.V. Grol, maar 
tevens voor geheel Groenlo. Wij zullen geen 
hoofdsponsor zijn, die zich straks overal 
mee gaat bemoeien. Wij kennen de club 
immers als een organisatie, die voor alle zich 
aandienende zaken voldoende en dat ook 
nog eens serieuze en deskundige mensen 
ter beschikking heeft. Wel willen wij graag 
gehoord worden dan wel op de hoogte wor-
den gesteld van nieuwe, beter gezegd ingrij-
pende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een op 
te starten fusieproces of de voornemens om 
gronden, opstallen aan te kopen of mogelijk 

te verkopen. In dat soort zaken willen wij 
graag meedenken en meepraten.”

KIKA   

Het verdient alom lof dat Pfeifer Heavy 
Machinery met de ondertekening van het 
nieuwe hoofdsponsorcontract niet alleen 
S.V. Grol, maar ook de organisatie KiKa 
financieel wil ondersteunen. KiKa financiert 
wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij 
kinderen.

Gerrit Pfeifer en Ralph Koehorst daarover: 
“Al enkele jaren zijn wij bezig om aan onze 
bedrijfs- en daarmee verband houden-
de sponsoractiviteiten een goed doel te 
koppelen. Omdat wij een bedrijf zijn met 
werknemers die tevens vader of moeder zijn 
van kleine kinderen, viel ons oog dientenge-
volge op KiKa. Een organisatie die bijzonder 
goed werk verricht en dientengevolge kan 
bogen op een mateloze populariteit. 

Op dit moment is men zover dat 75% van 
de kinderen geneest. De genezingskans wil 
men in 2025 naar 95% vergroot zien wor-
den. Daar willen wij als bedrijf graag een 
steentje aan bijdragen, sterker gezegd: alles 
moet erop gericht zijn om een genezings-
kans van 100% te bewerkstelligen. De met 
ingang van het seizoen 2014-2015 ingevoer-
de nieuwe kledinglijn, heeft tot gevolg dat 
alle teams bij S.V.Grol het logo van KiKa 
met zich meedragen. De boodschap is 
derhalve duidelijk.”
Pfeifer Heavy Machinery. Een bedrijf met 
oog voor niet alleen haar eigen winstkan-
sen, maar ook die van de samenleving en 
in het bijzonder de jeugd. Daarvoor alleen 
maar hulde.

Eén ding is overduidelijk: Pfeifer Heavy 
Machinery mag met ingang van 1 juli 
2014 hoog scoren met S.V. Grol, maar S.V. 
Grol zal hetzelfde gaan doen met deze 
hoofdsponsor!

Inmiddels vier jaar later zit Pfeifer Heavy 
Machinery B.V. nog steeds in de lift. Men 
kan haar klanten, verspreid over de gehele 
wereld, van dienst zijn met een constante 
voorraad van circa duizend machines. Dit 
impliceert dat men in feite op ieder gewenst 
moment machines, en dat ook nog eens van 
de allerbeste merken, ter beschikking heeft.
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Gerrit Pfeifer actief als spelend jeugdlid bij de s.v. Grol.
Staand vlnr Tonny Hartman, Doreen Gelinck, Joost Frank, Tjiko Wolberink, Kevin Stöteler, Gerrit Pfeifer, Tom Kaak, Dave klein Gunnewiek en Pascal ten Brincke 
en gehurkt vlnr Hans Gockel, Tom Klein Zeggelink, Ton Bleumink, Michiel Harmsen, Erik Scharff en Maarten Overkemping.
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CLUBBLAD SPORTVERENIGING GROL
Het clubblad van de sportvereniging 
Grol, een periodiek verenigingsorgaan 
dat onder alle leden, sponsoren en an-
dere relaties en belangstellenden wordt 
verspreid, heeft bij deze voetbalclub 
reeds een behoorlijk lange geschiedenis.
Werd het huidige clubblad, dat inmid-
dels ruim 30 jaargangen telt, voor de 
eerste maal en dat vier keer achter el-
kaar uitgebracht en verspreid in het ka-
lenderjaar 1981, ook daarvoor heeft Grol 
al dan niet in samenwerking met andere 
op het sportpark Den Elshof gehuisveste 
sportverenigingen, weliswaar gedurende 
een relatief korte periode, een club-
blad gekend. Het ging daarbij om het 
cluborgaan Grol-Tribune en daarna het 
sportorgaan ‘Den Elshof’.

Het cluborgaan Grol-Tribune werd uitge-
bracht eindjaren zestig van de vorige eeuw. 
Verantwoordelijk voor de redactie was 
destijds ADJAHA. Deze afkorting staat voor 
het driemanschap Ad Haen, Jan ten Barge 
en Harrie Blanken.

In de beginjaren zeventig van de vorige 
eeuw werd er andermaal een poging 
gedaan om een soort clubblad in roula-
tie te brengen. Deze keer waren het in 
eerste instantie Frans Wamelink en Lesly 
Firing, waarbij zich in een later stadium de 
assistentie voegde in de persoon van Arnold 
Spin, die redactionele vorm en inhoud 
gaven aan een orgaan dat openstond voor 
alle op het sportpark dan wel in de sporthal 
Den Elshof gevestigde, oftewel gehuisveste 
Groenlose sportverenigingen.
Beide clubbladen hebben enkele jaargangen 
stand gehouden en zijn om uiteenlopende 
redenen een stille dood gestorven.

Bij zijn aantreden met ingang van het 
seizoen 1975-1976 in het bestuur van de s.v. 
Grol kreeg Theo Huijskes naast de functie 
van waarnemend voorzitter tevens de porte-
feuilles algemene zaken en public relations 
toebedeeld. In het verlengde daarvan 
presenteerde hij tijdens de bestuursverga-

dering van 24 september 1976 een concept 
informatiebulletin met de bedoeling om dat 
informatiemagazine gratis thuis te bezorgen 
bij alle gezinnen in Groenlo en omgeving 
met één of meerdere Grolleden. Dit bulletin 
werd erg positief door het bestuur ont-
vangen en is vervolgens meerdere keren 
samengesteld en daarna verspreid.
  
Ruim vier jaar later was Theo Huijskes als 
bestuurslid initiatiefnemer en vervolgens 
eerste hoofdredacteur van het clubblad, dat 
wij heden ten dage nog steeds kennen.
Huijskes zocht daarvoor in eerste instantie 
toenadering tot Gerard Hoenderboom, des-
tijds werkzaam bij Reclamestudio Zaagsma 
in Zelhem en later ook voor de s.v. Grol 
actief als bestuurslid, om de vormgeving c.q. 
lay-out van het clubblad voor zijn rekening 
te nemen. 

Nadat Gerry van Dongeren had toegezegd 
om de fotografie te zullen verzorgen en Jos 
Lensink de tekeningen/illustraties, werd er 
een eerste redactieteam geformeerd.   
Vervolgens had hoofdredacteur Theo Huijs-
kes op 28 maart 1981 de eer om het eerste 
clubblad, in een nieuwe reeks van inmid-
dels meer dan drie decennia, tijdens een 
min of meer feestelijke bijeenkomst in het 
clubgebouw op het sportpark Den Elshof te 
overhandigen aan Grollenaar Ferry Broshuis, 
in die periode wethouder sportzaken van 
de gemeente Groenlo, alsmede aan Henk 
Stokkers, toen voorzitter van de sportvereni-
ging Grol. 

Inmiddels 37 jaar later staat Huijskes nog 
even stil bij dat bijzondere moment. 
“Vergeet niet dat het voor de eerste maal 
in de geschiedenis van Grol was dat er 

De eerste clubbladredactie bestond vlnr 
uit: Theo Huijskes, Jos Lensink, Ferry 
Froeling, Jan Laarhuis, Gerard Hoender-
boom, Hennie Mensink, Ronald Pors-
kamp en Gerry van Dongeren.

een eigen offset magazine, en dat ook nog 
eens in kleur, werd uitgebracht. Met name 
de diverse in de blauwe verenigingskleur 
opgenomen advertentiepagina’s vielen 
daarbij extra in het oog. In de jaren tachtig 
van de vorige eeuw een absoluut hoogte-
punt.  Er was derhalve alleen maar sprake 
van trotse verenigingsgezichten en dat niet 
alleen bij de leden van de eerste club-
bladredactie, maar ook bij de bestuurders 
en andere betrokkenen binnen de club. Ik 
had een team medewerkers om mij heen 
verzameld, waarmee het in mijn beleving 
goed samenwerken was. In verband met dit 
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laatste moet ik hier toch één medewerker 
bij naam noemen en dat is Gerard Hoender-
boom. Hij vervulde een belangrijke, zo niet 
cruciale rol in de totstandkoming van het 
nieuwe clubblad. Zo kan ik mij nog als de 
dag van gisteren herinneren dat hij op een 
avond bij mij thuis kwam (ik woonde toen 
nog in de Rubensstraat in Groenlo) om mij 
met een brede lach op zijn gezicht de eerste 
proefdruk te tonen van de offset adverten-
tiepagina’s. Trots, apetrots waren wij op dat 
toch wel voor ons beiden gedenkwaardige 
moment. Iedere zichzelf respecterende 
voetbal- of andere sportvereniging in 
Groenlo en ook in de gehele regio moest 
het nog steeds doen met een gestencild 
blaadje en de s.v. Grol liep voor de muziek 
uit met een professioneel in offset gedrukt 
clubblad. Ik weet nog dat wij die avond op 
dat succes met elkaar een smakelijk biertje 

De voorkant van het eerste clubblad 
in 1981.

hebben gedronken. Het eindredacteurschap 
heb ik tot en met 1985 en dus een vijftal 
jaren behartigd. Omdat ik in 1985 door de 
algemene ledenvergadering van Grol werd 
gekozen tot voorzitter, moest ik de functie 
van eindredacteur neerleggen. En dat met 
pijn in mijn hart.”
Hoofdpersonen, die aan het woord kwamen 
in of geïnterviewd werden voor het eerste 
nummer van jaargang 1 in 1981 waren: 
Grolvoorzitter Henk Stokkers, wethouder 
sportzaken van de gemeente Groenlo Ferry 
Broshuis, jeugdtrainer s.v. Grol Jan Kolk-
man, eerste elftalspeler Wolfgang Zuidinga 
en twee hondstrouwe Grolsupporters: de 
gebroeders Jan en Theo Theissen.

Voor het eerste clubblad werden de 
hondstrouwe supporters van Grol 1 
de broers Theo Theissen (links) en Jan 
Theissen (rechts) geïnterviewd.  

De eerste bezorgers van het clubblad van Grol met vlnr Henk ten Barge, 
Jo ten Barge, Jan Overkemping en Carel Cuppers.

HOOFD- EN EINDREDACTIE

Na Theo Huijskes (5 jaar) hebben achter-
eenvolgens Peter Rooks (2 jaar), Ronald 
Porskamp (2 jaar), Henri Walterbos (7 jaar) 
en Ferry Broshuis (5 jaar) als hoofdredacteur 
gefungeerd. Vanaf 2012 ligt deze clubfunctie 
andermaal in handen van Henri Walterbos. 
Dit betekent dat de hoofdredactie van het 
clubblad in het jubileumjaar 2018, over twee 
periodes gerekend, reeds dertien jaar in han-
den is van Henri Walterbos. Henri, bij Grol 
beter bekend als Wally, is een soort ‘spin in 
het web’ binnen de clubbladredactie.

Verder is vanaf  1999 de functie van 
eindredacteur ingevoerd ten behoeve van 
het clubblad. Dit waren achtereenvolgens 
Fardau Wagenaar (1 jaar), Marieke Schut (10 
jaar), terwijl momenteel die taak sedert 2010 
wordt behartigd door Marca Adema.
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PRESENTATIEGIDS SPORTVERENIGING GROL

S.V. GROL HEEFT EEN VERENIGINGSARCHIEF SEDERT 2014

Als voetbalvereniging staat Grol in de gehele 
regio bekend vanwege de kleurrijke, bijna 
professionele presentatiegids, die jaarlijks 
aan het begin van een nieuw voetbalsei-
zoen wordt uitgebracht. Verspreiding vindt 
vervolgens niet alleen plaats onder de eigen 
leden, ook sponsoren, buurtvoetbalvereni-
gingen e.a. krijgen deze gids aangeboden. 
Ook is het magazine gedurende het gehele 
seizoen beschikbaar voor belangstellende 
personen, verenigingen en organisaties. 
Daarbij is het heel opvallend hoeveel 
verenigingen, die op bezoek komen op het 
sportpark Den Elshof, de presentatiegids 
meenemen. Al met al het bewijs dat de 
voetballiefhebber er graag inzage in heeft.

De eerste presentatiegids (toen nog een 
boekwerkje in A5-formaat) werd uitgegeven 
aan het begin van het seizoen 1998-1999. In 
de periode daarvoor werd er jaarlijks al wel 
een infobulletin over en ten behoeve van 
de Groljeugd verspreid. Ook over andere, 
allerhande zaken de sportvereniging Grol 
betreffende werden nieuwsbrieven en info-
bulletins naar buiten gebracht. En daarnaast 
mag niet vergeten worden, dat de heden 
ten dage nog steeds bestaande Groenlose 
Gids, voorheen Geldersche Bode, ook het 
nodige nieuws bracht over deze Groenlose 
voetbalclub, soms op hele pagina’s tegelij-
kertijd.  

Maar het echte werk begon met ingang van 
het voetbalseizoen 2002-2003 toen de full-
colour presentatiegids in A4-formaat bij alle 
leden en anderen op de deurmat viel. Deze 
erg gewilde en veel foto’s bevattende gids 
is nog steeds in trek bij leden, supporters 
en sympathisanten van de club. Daarnaast 
doet Grol mee in een jaarlijks door voorheen 
Grafisch Bedrijf Weevers en nu Achterhoek 
Nieuws uit te geven Voetbalkrant in de ge-
hele gemeente Oost Gelre. Hiermee is een 
start gemaakt voorafgaande aan het seizoen 
2007-2008 en van meet af aan zijn alle Oost 
Gelre voetbalverenigingen hierbij en hierin 
van de partij.

Dat de sportvereniging Grol inmiddels al 
meer dan vier jaar een heus verenigingsar-
chief kent, heeft enerzijds te maken met het 
initiatief tot het samenstellen van dit jubile-
umboek en anderzijds met de enthousiaste, 
zeg maar gerust gepassioneerde medewer-
king van het echtpaar Jan en Hannie Schut.

Archivaris Jan Schut, niet alleen lid maar 
ook supporter en vrijwilliger van Grol, heeft 
bij de inrichting van het archief dankbaar 
gebruik gemaakt van zijn ervaring en kennis, 
opgedaan als medewerker afdeling interne 
zaken bij onder andere de gemeenten Bor-
culo, Groenlo, later Oost Gelre. Dat hij bij 
dat werk dagen, nee weken, nee maanden 
onvoorwaardelijke steun kreeg van echtge-
note Hannie, mag in dit jubileumboek niet 
onvermeld blijven.

Zo waren beiden niet alleen thuis, maar ook 
in diverse ruimtes op het sportpark Den 
Elshof meerdere malen aan het werk om 
het Grolarchief vorm en inhoud te geven. 
Verscholen achter de vele stapels papier, 

dossiers en ordners, voor het overgrote deel 
aangeleverd door tal van (oud-)bestuurders 
en anderen, hebben ‘de beide Schutjes’ 
gezorgd dat de Grol de beschikking heeft 
gekregen over een totaal geordend en over-
zichtelijk Grolarchief.

Jan en Hannie Schut volop aan het 
werk met het op poten zetten van het 
Grolarchief.
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De Nieuwjaarsloop, in het begin ook wel 
Prestatieloop of Snertloop genoemd (dit 
mede dankzij de destijds jaarlijks door Carel 
Cuppers bereide erwtensoep), werd in 1982 
op initiatief van Chris te Winkel uit Doetin-
chem (destijds hoofdtrainer bij de s.v. Grol) 
voor de eerste maal georganiseerd.

Aan de eerste loop, waarvoor oud-pen-
ningmeester Theo Nahuis een wisseltrofee 
beschikbaar had gesteld, namen circa 100 
sportieve belangstellenden deel. 
Saillant detail wat de uitslag van de eerste 
Nieuwjaarloop betreft: na winnaar Patrick 
te Walvaart eindigden Laurens te Veluwe, 
Erwin te Veluwe en Erik te Veluwe op 
respectievelijk de tweede, derde en vierde 
plaats met de vierde Te Veluwe: Freddy op 
grote afstand.

Het sportieve gebeuren was direct een 
dergelijk groot succes dat het in de jaren 
daaropvolgende niet meer was weg te den-
ken op de jaarkalender van de s.v. Grol.
Het record aantal deelnemers werd geteld 
bij de Nieuwjaarsloop in 2009: 289 lopers.
De Theo Nahuis-bokaal voor de winnaar 
was beschikbaar van 1982 tot en met 2004 
en vanaf 2005 tot heden krijgt de winnaar 
de Ferry Froeling-bokaal uitgereikt.

In het jubileumjaar 2018, en dat op zondag 7 
januari, vindt de 37e editie plaats.
Deze wordt gewonnen door Max de Vries 
met Wouter Scharenborg op de tweede 
plaats en Christian Reinders op de derde 
plaats.

Traditiegetrouw worden de uitslagen 
bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt 
tijdens de aansluitend te houden Nieuw-
jaarsreceptie in het Sportcafé.  Dat is ook 
het moment waarop ieder jaar de voorzitter 
van Grol zijn Nieuwjaarstoespraak houdt en 
er tegelijkertijd andere gezellige activiteiten 
plaatsvinden. 

NIEUWJAARSLOOP EN NIEUWJAARSRECEPTIE

Winnaar Nieuwjaarsloop 2018: 
Max de Vries (midden) met links 
Wouter Scharenborg (tweede) en rechts 
Christian Reinders (derde).

Christian Pillen met acht overwinningen 
recordhouder Nieuwjaarsloop.
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WINNAARS SNERTLOOP C.Q. NIEUWJAARSLOOP

1982 Patrick te Walvaart (Theo Nahuis - bokaal)

1983 Erik te Veluwe  (Theo Nahuis - bokaal)

1984 Erik te Veluwe  (Theo Nahuis - bokaal)

1985 Erik te Veluwe  (Theo Nahuis - bokaal)

1986 Erik te Veluwe  (Theo Nahuis - bokaal)

1987 Tristan Hoffman  (Theo Nahuis - bokaal)

1988 Harrie van Halm  (Theo Nahuis - bokaal) 

  (na winnaar Dirk Jan Robbe -buiten mededinging-)

1989 Ewald Eskes  (Theo Nahuis - bokaal)  

1990 Ewald Eskes  (Theo Nahuis - bokaal)

1991 Harrie van Halm  (Theo Nahuis - bokaal)

1992 Harrie van Halm  (Theo Nahuis - bokaal)

1993 Harrie van Halm  (Theo Nahuis - bokaal)

1994 Tom Klein Zeggelink  (Theo Nahuis - bokaal)

1995 Tom Klein Zeggelink (Theo Nahuis - bokaal)

1996 Tom Klein Zeggelink  (Theo Nahuis - bokaal)

1997 Tom Klein Zeggelink (Theo Nahuis - bokaal)

1998 Tom Klein Zeggelink (Theo Nahuis - bokaal)

1999 Frank Oosterholt  (Theo Nahuis - bokaal)

2000 Richard Koster   (Theo Nahuis - bokaal)

2001 Tom Klein Zeggelink (Theo Nahuis - bokaal)

2002 Danny Froeling   (Theo Nahuis - bokaal)

2003 Danny Froeling  (Theo Nahuis - bokaal)

2004 Danny Froeling    (Theo Nahuis - bokaal)

2005 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal)  

2006 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal)

2007 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal)

2008 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal)

2009 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal) 

  (record aantal deelnemers: 289)

2010 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal)

2011 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal)

2012 Christian Pillen  (Ferry Froeling - bokaal)

2013 Vincent te Brake  (Ferry Froeling - bokaal)

2014 Asad Omar  (Ferry Froeling - bokaal)

2015 Asad Omar   (Ferry Froeling - bokaal)

2016 Asad Omar   (Ferry Froeling - bokaal)

2017 Bjorn te Braake  (Ferry Froeling - bokaal)

2018 Max de Vries jr.  (Ferry Froeling - bokaal) (37e editie)
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Wanneer er één partner is te noemen, 
waar de sportvereniging Grol vanaf de 
oprichting in 1918 en dat dus 100 jaar op 
tal van terreinen onafgebroken dan wel 
onlosmakelijk mee verbonden is, dan is 
dat wel de Koninklijke Grolsch. 
Als bierbrouwerij niet alleen een 
betrouwbare partner op commercieel 
en dientengevolge sponsortechnisch 
terrein, maar ook een betrouwbare 
partner op bovenal maatschappelijk en 
vriendschappelijk terrein. Een bedrijf, 
dat nationaal en internationaal nog 
steeds grote bekendheid geniet met het 
alom populaire motto: ‘Vakmanschap is 
Meesterschap!’ Tevens een bedrijf dat 
sedert 1895 vele decennia achtereen grote 
furore heeft gemaakt onder de bezielende 
leiding van diverse generaties van de in 
Groenlo woonachtige familie De Groen. 

In 2015 viert Grolsch het 400-jarig bestaan 
en dat met name in geboortestad Groenlo 
oftewel Grolle. Het een en ander gaat 
gepaard met een compleet feestprogramma, 
waarin duidelijk het 400-jarige, geheel eigen 
karakter van Grolsch naar voren komt. 
Vanaf het moment dat Willem Neerfeldt in 
1615 in Grolle begint met het brouwen van 
zijn ‘Grolsche’ bieren, heeft de brouwerij 
zich al heel wat keren van zijn meest 
karakteristieke, tevens eigenwijze kant laten 
zien. Zo besluit bijvoorbeeld Peter Kuijper 
in 1667 als eerste om twee soorten hop te 
gaan gebruiken. Een unieke aanpak, waar 
Grolsch tot op de dag van vandaag aan vast 
houdt. Of neem ene Theo de Groen, die in 
de vorige eeuw besluit om heel koppig vast 
te houden aan zijn, de heden ten dage nog 
altijd zeer populaire beugelflessen, terwijl 
alle concurrerende brouwers overgaan op 
de kroonkurk. Dit soort keuzes heeft Grolsch 
gemaakt tot wat het heden ten dage nog 
steeds is!

100 JAAR SPORTVERENIGING GROL    = 100 JAAR GROLSCH
Een eeuw lang onlosmakelijke verbondenheid onder het motto:
‘VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP!’

Dat Grol als voetbalvereniging en Grolsch 
als bierbrouwerij met elkaar getrouwd zijn, 
heeft vanzelfsprekend te maken met het 
gegeven dat het hier gaat om een innovatief 
en creatief bedrijf, dat zijn oorsprong in 
Groenlo heeft. Bovendien een bedrijf, dat tot 
het vertrek in 2004 vanuit het vestingstadje 
Grolle naar het Twentse Boekelo en zelfs 
daarna honderden leden van de Groenlose 
voetbalclub als werknemer op de loonlijst 
had en nog steeds heeft staan. Grolsch 
heeft een rijke historie en Grol heeft een 
rijke historie, Grolsch omarmt tradities 
en Grol omarmt tradities. Het succesvolle 
vervolg van dit alles is, dat zowel Grolsch 
als Grol een professionele, krachtige en 
flexibele organisatie is, waarbij bij de één 
de uitstraling van het bedrijf en bij de ander 
de uitstraling van de vereniging één van de 
sterkste kenmerken is. Twee partners waarbij 
het DNA gebaseerd is op dezelfde genen.

Commissaris Herman de Groen

Ooit, en dat in de jaren zestig van de 
vorige eeuw, heeft hij zitting in het 
hoofdbestuur van Grol en dat in de 
functie van commissaris, hetgeen in de 
praktijk hoofdzakelijk een adviserende 
taak inhoudt. Wij hebben het hier over 
Herman de Groen, in die tijd beter bekend 
als ‘meneer Herman’, die vele jaren 
achtereen mededirecteur is van de Grolsche 
Bierbrouwerij in Groenlo. De in Groenlo 
geboren Herman de Groen, die na zijn 
afscheid van de Grolsch naar Baarn verhuist 
en daar ook overlijdt, krijgt rond het 50-jarig 
bestaan van de S.V. Grol een bestuurszetel 
toebedeeld. Een en ander vindt plaats in 
een periode dat de functie van geestelijk 
adviseur binnen de voetbalbesturen aan 
het afbrokkelen is. Wel zit Herman de 
Groen nog aan de receptietafel naast 
geestelijk adviseur kapelaan Henk Krüthoff 

Ooit merkt Herman de Groen in een 
clubblad van de Grol op dat hij in een 
mooie tijd deel mocht uitmaken van het 
Grolbestuur. “Het is een periode waarin 
onder aanvoering van voorzitter Johan 
Koehorst veel tot stand is gebracht.” 
De reden dat meneer Herman destijds 
ook vrij plotseling van het voetbaltoneel 
verdwijnt, is niet helemaal duidelijk. Hij 
beperkt zich destijds in een interview tot de 
volgende reden. “In de functie van adviseur 
geef je adviezen. Wanneer vervolgens je 
advies niet wordt opgevolgd, is dat zo erg 
nog niet. Maar wanneer dat in een kort 
tijdsbestek meerdere malen geschiedt, dan 
wordt het tijd om je conclusies te trekken. Je 
bent dan overbodig.” 
Overigens komt Herman de Groen in 
hetzelfde interview er rond voor uit dat hij 
met toenmalig voorzitter Johan Koehorst 
nog wel eens botst. Dit omdat de meningen 
van beide heren nogal eens haaks op 
elkaar staan. De volgende uitspraak van 
Herman de Groen is in het verlengde 
daarvan veelzeggend: “Johan Koehorst is 
het bestuur. Wat Johan wil, moet gebeuren. 
Zo niet, dan is er heibel in de voetbaltent Herman de Groen.

bij de legendarische jubileumreceptie ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
S.V. Grol in september 1968.
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100 JAAR SPORTVERENIGING GROL    = 100 JAAR GROLSCH
Een eeuw lang onlosmakelijke verbondenheid onder het motto:
‘VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP!’

en staat de voorzitter direct klaar om het 
bijltje er bij neer te gooien.” Overigens is de 
verstandhouding tussen beide bestuurders 
en dat ook na het vertrek van Herman de 
Groen altijd bijzonder goed gebleven.

Huwelijk tussen Grolsch 
en De Groens

Zoals gezegd zit meneer Herman de Groen 
aan de bestuurstafel bij de receptie ter 
gelegenheid van het halve eeuwfeest van 
de sportvereniging Grol, toen gehouden 
in het net gereed gekomen Gerretsen 
City Centrum. Dit derhalve in de maand 

Het nostalgische scorebord van Grolsch 
in de aloude Grolsch-kleuren geel en 
rood. Op de voorgrond Grol 1, dat in 
1973 het kampioenschap behaalde in 
de legendarisch wedstrijd tegen 
RKZVC in Zieuwent.

Scorebord met nostalgische waarde

Niet alleen Herman de Groen, maar alle 
directieleden en anderen binnen het grote 
bierconcern Grolsch hebben de voetbal-, 
later sportvereniging Grol altijd en nog 
steeds een warm hart toegedragen en dit 
inmiddels al honderd jaar achtereen. Grolsch 

september 1968, tevens de maand, waarin 
niet alleen de twee grootste bierbrouwers 
in Nederland: Heineken en Amstel fuseren, 
maar waarin tegelijkertijd Cobus en Theo 
jr. de Groen afscheid nemen als directeur. 
Beide pioniers hebben voor hun afscheid 
gezorgd dat Grolsch is gestegen naar de 
derde plaats op de Nederlandse Biermarkt. 
Wat betreft het thuisgebruik staat Grolsch 
in die periode zelfs op de tweede plaats. 
Onder Cobus en Theo jr. de Groen wordt 
bier in Nederland niet alleen volksdrank 
nummer één, ook wordt er onder hun 
bezielende leiding niet minder dan 75 
miljoen liter bier op jaarbasis geproduceerd. 

De zonen van Cobus en Theo jr., waaronder 
dus ook meneer Herman, zetten op hun 
manier de Grolsch-traditie voort, waarbij 
vele zaken bij het oude blijven, zoals 
bijvoorbeeld de altijd geroemde familiaire 
band tussen bedrijfsleiding en werknemers. 
In 1984 gaat Grolsch naar de beurs en 
Andries jr. de Groen, samen met neef Frans 
de Groen thans de belangrijkste initiators 
van Stadsbrouwerij Brouwersnös in Groenlo, 
wordt de eerste algemeen directeur van de 
NV. Frans krijgt de verantwoordelijkheid 
voor de totale verkoop in handen en een 
aantal De Groens, onder wie meneer 
Herman, trekt zich gefaseerd terug.                 
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is daarmee niet alleen de eerste sponsor 
van de Groenlose voetbalclub, maar ook de 
sponsor die al een eeuw lang de vereniging 
op allerlei, zowel financiële als materiële 
manieren ondersteunt.
Met name wat de materiële sponsoring 
aangaat, is het ondoenlijk om op dat terrein 
alles op te sommen. Een inmiddels unieke 
sponsoring is vanzelfsprekend het scorebord 
bij het hoofdveld op het sportpark Den 
Elshof. Een scorebord dat al meer dan 
vijftig jaar geleden onder aanvoering van 
Grolman Frans Koenders, destijds werkzaam 
als onderhoudsmonteur bij Grolsch, is 
gemaakt in de werkplaats van de Groenlose 
bierbrouwer. Een bezit dat inmiddels 
een dergelijke nostalgische waarde 
vertegenwoordigt, dat het Grolbestuur 
er niet over piekert om deze voorziening 
ooit te vervangen door een elektronische 
installatie.
Overigens is het niet alleen het scorebord 
geweest, maar zijn het tal van attributen ten 
behoeve van de Grol die in de werkplaatsen 
van de Grolsch in Groenlo in elkaar zijn 
getimmerd of gelast.    

Grolsch vertrekt uit Groenlo

In 1998 besluit de raad van bestuur van 
Grolsch tot het bouwen van een nieuwe 
brouwerij in Boekelo, hetgeen het einde 
betekent van de brouwerij in Groenlo. 
Op 13 februari van dat jaar vindt er in het 
Muziekcentrum van Enschede een massale, 
emotioneel zeer geladen bijeenkomst plaats 
met onder anderen de personeelsleden en 
andere betrokkenen. In het vestingstadje 
Groenlo hangen de vlaggen halfstok. Terwijl 
de productie in het nieuwe Boekelose 
onderkomen van start gaat op 25 november 
2003, vindt de officiële opening plaats op 7 
april 2004. 
Daarmee komt tegelijkertijd een eind 
aan Groenlo en Grolsch, een eeuwenlang 
bestaande twee-eenheid. Andries de 
Groen spreekt destijds de gedenkwaardige 
woorden: ‘Rationeel gezien een goede 
beslissing, maar wel eentje die emotioneel 
gezien veel pijn doet. Het Grolsche bier 
stroomt de Grollenaren door de aderen. 
Grolsch heeft Groenlo een gezicht gegeven 

en Nederland kent Groenlo omdat daar de 
Grolsche bierbrouwerij gevestigd is.’

Maar wat de inmiddels 100 jaar bestaande 
sportvereniging Grol betreft, is het 

‘EEN UNIEKE EN BIJZONDER WARME, 
TEVENS TOONAANGEVENDE FAMILIECLUB IN OOST- NEDERLAND!’ 
Alex Evenhuis en Henk Meijer over hun Grolsch-  en persoonlijke relatie met Grol

Henk Meijer (links) en Alex Evenhuis.

“Indien gewenst kunnen wij het in slechts 
enkele woorden samenvatten. Grolsch 
is Grol en Grol is Grolsch! De Groenlose 
voetbalclub met haar grote achterban, en 
dat gezien vanuit tal van invalshoeken, 
mag zich daarom verzekerd voelen van een 
bijzondere plek in het hart van niet alleen 
de Koninklijke Grolsch in Boekelo, maar 
ook in het hart van dochteronderneming De 
Klok Dranken in Groenlo. De nu 100-jarige 
Groenlose voetbalclub is door de jaren heen 
geworden tot een ontmoetingsclub voor 
Grolsch, mede waardoor de vereniging 
bij beide concerns een streepje voor 
heeft. Een familieclub, gedragen door een 
professionele organisatie en gehuisvest op 
een prachtige accommodatie, waarbij tevens 
zaken als betrokkenheid, gastvrijheid en 
gemoedelijkheid hoog in het vaandel staan.”

Gezeten op het zonnige, aan het Sportcafé 
grenzende terras van het sportpark Den 
Elshof, laten Alex Evenhuis en Henk 
Meijer in een soort verbaal duet deze 
teksten optekenen ten behoeve van dit 
jubileumboek. Door niet alleen al hun 
contacten en bezoekjes met en aan de S.V. 
Grol, maar vooral door de beleving en het 
gevoel dat zij in de vele, voorbije jaren met 
deze voetbalclub hebben opgedaan, willen 
Evenhuis en Meijer graag laten weten wat 
‘de Grol’ voor Grolsch in het algemeen en 
voor hen beiden in het bijzonder betekent.

Alex Evenhuis, geboren in juni 1965 in 
Lochem, daar nog steeds woonachtig, 

gezegde ‘Wel uit het oog, maar niet uit 
het hart!’ in ieder geval van toepassing op 
de relatie tussen Grolsch enerzijds en de 
sportvereniging Grol anderzijds. Zo hebben 
de ervaringen van beide partijen geleerd dat 

er in de afgelopen circa vijftien jaar niets 
is veranderd in het benaderen, omgaan en 
respecteren van en met elkaar!
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getrouwd en vader van een zoon en een 
dochter, is sedert 1992 werkzaam bij 
Grolsch. Begonnen ten behoeve van de 
Horeca Buitendienst, en dat in de ruimste 
zin van het woord, in de regio Zutphen-
Deventer-Apeldoorn, is hij nu al meer dan 
twaalf jaar op dat onderdeel werkzaam voor 
de regio Achterhoek. 

Winterswijker Henk Meijer wordt in 
november 1948 in Doetinchem geboren, 
is getrouwd en heeft twee zonen en een 
dochter. Meijer heeft vanaf 1972 gewerkt bij 
Drankenhandel J.W. Mol BV in Winterswijk 
oftewel het bedrijf van zijn schoonvader. 
Wanneer deze onderneming in 2000 
wordt verkocht aan Grolsch, treedt hij 
tegelijkertijd als commercieel medewerker 
in dienst van de onder de vleugels van 
Grolsch opererende drankenhandel De 
Graafschap BV in Doetinchem. Henk Meijer 
is in november 2015 op 67-jarige leeftijd 
gestopt bij Grolsch en geniet, en dat zeker 
in sportieve zin, van zijn pensioen.

Hoofdleverancier in de regio         

Alex Evenhuis is supertrots op de 
perfecte samenwerking met Grol. “Die 
constatering werd altijd als vanzelfsprekend 
aangemerkt, maar het mooie is dat die 
vanzelfsprekendheid anno 2017-2018 nog 
altijd de boventoon voert. Natuurlijk heeft 
onze brouwerij haar wortels voornamelijk in 
Groenlo en heeft misschien wel 80% van de 
Grolleden iets met Grolsch, maar de tijden 
zijn wel veranderd. Dat geldt onder andere 
voor het product bier en de beleving van 
bier. Maar desalniettemin zijn wij nog altijd 
voor circa 90% bierleverancier en daarmee 
hoofdleverancier van een voorbeeld 
biermerk in deze gehele regio en dat niet 
alleen wat betreft de horeca, maar ook bij 
sport- en andere verenigingen.” 

Wat de veranderingen betreft, wijst 
Henk Meijer op de vele ontwikkelingen, 
waarmee iedereen te maken krijgt. “Noem 
bijvoorbeeld zaken als maatschappelijk 
alcoholgebruik en drankgebruik door 
jongeren. Ook in dat opzicht kunnen wij 
niet anders stellen dat Grol dit zeer goed 

oppakt. En ook dit laatste is een sterke kant 
van Grol, een echte warme familieclub. Het 
gaat bij deze vereniging te allen tijde veel 
verder dan alleen het commerciële verhaal. 
Daarom is niet alleen die interne band met 
iedereen zo hecht, maar ook de externe 
band. Zowel zakelijk als privé kwam en kom 
ik hier nog steeds bijzonder graag.”          

Verbanning van de beugel

Het is bijna tien jaar geleden dat de 
bekende Grolsch beugel, door velen ook 
wel knalpot of halve liter genoemd, uit 
het Sportcafé wordt verbannen. Het lijkt 
er destijds geruime tijd op of de pleuris 
is uitgebroken, in ieder geval dreigt er 
een soort verenigingsoorlog. ‘Hoe haalt 
Grol als voetbalclub het in vredesnaam in 
zijn hoofd om het icoon van de Grolsche 
Bierbrouwerij uit de voetbalkantine te laten 
verdwijnen? Dit gaat ten koste van de juiste 
Grolsche bierbeleving, komt het echte 
clubgevoel niet ten goede, is absoluut geen 
reclame voor bezoekende verenigingen en 
andere bezoekers en gaat ten koste van 
de gezelligheid in de kantine’, zijn alom 
gehoorde, kritisch getinte geluiden.

Evenhuis en Meijer beseffen als geen ander 
dat daarmee een belangrijke schakel is 
weggevallen. “Inderdaad Grol is Grolsch 
en nog genuanceerder: Grol is dé beugel. 
Maar in de situatie S.V. Grol heb je te maken 
met de driehoeksverhouding S.V. Grol, 
Grolsch en de firma Porskamp als exploitant. 
Daarmee is gezegd dat er hier geen sprake 
is van een door vrijwilligers te runnen 
sportkantine, maar van een commercieel 
horecabedrijf met eigen uitgangspunten c.q. 
doelstellingen. De keuze heeft hier een puur 
zakelijke reden.”

Een voorbeeld voor vele 
verenigingen 

Terwijl uitbater Rob Porskamp van het Sport-
café de schrijver van dit verhaal en de beide 
gasten een heerlijk getapt Grolsch biertje 
voorzet, blijven Evenhuis en Meijer doorgaan 
met al het aangename, noem het maar unie-
ke dat de sportvereniging Grol kenmerkt.

Henk Meijer: “Wat ik absoluut even gezegd 
wil hebben, is de wijze waarop deze 
voetbalclub omgaat met sterfgevallen van 
eigen leden. Met name even vóór en even 
na de eeuwwisseling zijn Grol vele, met 
name jeugdige leden ontvallen. Hoe er hier 
vervolgens op dat grote gemis, dat intense 
verdriet wordt ingespeeld, verdient een 
groot compliment. S.V. Grol is daarin een 
groot voorbeeld en dat voor vele, wat zeg ik 
voor alle verenigingen in deze gehele regio.” 
Waarop Alex Evenhuis aansluit met de 
opmerking dat de vereniging er staat 
wanneer er iets te vieren is, maar ook 
wanneer men in droevige omstandigheden 
verkeert. “Dit alles is maar weer eens het 
bewijs dat deze club organisatorisch, en 
dat met de medewerking van honderden 
vrijwilligers, tot veel in staat is. Ik wil hierbij 
het jaarlijkse Internationale Marveldtoernooi 
niet onvermeld laten, waarbij wij als 
Grolsch gelukkig ook een partnerrol mogen 
vervullen. Namens de Koninklijke Grolsch en 
De Klok Dranken zeg ik dan ook heel graag: 
Hand in Hand op naar de volgende 100 jaar 
S.V. Grol. Proost!”

Jubileumbeugel in het kader van 100 jaar 
S.V. Grol met 1½ liter Grolsch pilsner.
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SPORTVERENIGING GROL EN CARNAVAL
In 2007 bestond de carnavalsvereniging De 
Knunnekes in Groenlo 44 jaar, in carna-
valskringen een heus jubileum Overigens 
herdenkt de Grolse carnavalsclub in 2018, 
het jaar waarin de sportvereniging Grol het 
100-jarige bestaan viert, het 55-jarig bestaan.

Bij het 44-jarig bestaan in 2007 werd een 
jubileumboek met de titel ’n daverend alaaf! 
uitgebracht. Vier redacteuren, te weten 
Ferry Broshuis, Harry Broshuis, Theo Huijs-
kes en Kees Porskamp beschreven destijds 
ieder ‘elf’ jaren. In de door Theo Huijskes 
beschreven periode (1986 tot en met 1996) 
kreeg ook de sportvereniging Grol extra 
aandacht met de volgende tekst.

“De carnavalsvereniging De Knunnekes en 
de sportvereniging Grol worden vaak in 
één adem genoemd. ‘Beide verenigingen 
hebben iets met elkaar’, zoals de volksmond 
beweert. Vanzelfsprekend is de katholieke 
achtergrond één van de belangrijkste re-
denen waarom beide Grolse clubs zo close 
met elkaar optrekken en waardoor zoveel 
personen zowel lid van de ene als lid van 
de andere vereniging zijn. In de regel zijn 
leden van de s.v. Grol en dan met name de 
spelende leden fanatieke carnavalsvierders. 
Ook heeft de s.v. Grol door de jaren heen 
met heel wat geledingen aan de carna-
valsoptocht deelgenomen. Vele hoofd- en 
ereprijzen zijn daarbij in de wacht gesleept 
door de sedert mensenheugenis bestaande 
eigen wagenbouwgroep van de vereniging.”

Een persoon aan wie de Groenlose voetbal-
vereniging in dat opzicht erg veel heeft te 
danken, is Gerard Hoenderboom. Gerard 
was in feite de grondlegger en vervolgens de 
grote animator van de grote, altijd fraaie ver-
enigingswagens van ‘de Grol’. Hij was niet 
alleen het creatieve brein achter de ideeën, 
hij werkte deze vervolgens ook uit en wist 
op een niet na te bootsen wijze enthousiaste 
vrijwilligers om zich heen te verzamelen, die 
voor hem door het vuur gingen. Gerard heeft 
maar liefst negen jaar zitting gehad in het 
Grolbestuur en was in die functie met name 
belast met bijna alle verenigingsactiviteiten 
buiten het voetbal om.

Ook diverse andere geledingen, zoals de 
Grol 3-ters, de eerste selectie van Grol, de 
Groldames, de veteranen van Grol 11, vele 
jeugdgroepen en binnen de vereniging 
bestaande vriendengroepen hebben met 
wagens en/of loopgroepen altijd deelgeno-
men aan de jaarlijkse optocht tijdens de drie 
dolle dagen. 

Omdat de s.v. Grol een ledenlijst kent met 
daarop (inclusief de donateurs) ruim over de 
duizend namen, is bovendien de kans groot 
dat het jaarlijkse prinsenpaar direct of indi-
rect wel iets heeft met de Groenlose voet-
balclub. Mede om die reden is inmiddels 
het aantal prinsen en het aantal adjudanten, 
dat lid is van de s.v. Grol en/of een functie 
had c.q. nog heeft bij die club niet meer te 
tellen. Interessant om te weten is wel het 
gegeven, dat tot op heden maar liefst tien 
uitverkoren prinsen en drie uitverkoren 
adjudanten een functie in het hoofdbestuur 
van Grol hebben gehad. 

Ook op sportief gebied is er in samenwer-
king met de s.v. Grol het nodige gebeurd. 
Wie herinnert zich niet de jaarlijkse voetbal-
toernooien, genaamd Koninginnetoernooi 
of Cocktailtoernooi, waaraan ook door 
carnavalsvereniging De Knunnekes werd 
deelgenomen. Daarnaast hebben ook de op 
het sportpark Den Elshof gespeelde voetbal-
confrontaties tussen enerzijds het Groenlo’s 
Kermiscomité, oftewel de Stichting Grolse 
Kermis en anderzijds carnavalsvereniging De 
Knunnekes diverse leuke ontspanningsmid-
dagen en -avonden opgeleverd. 
Dat de s.v. Grol verder binnen het gehele 
carnavalsgebeuren een bijzondere plaats 
inneemt, wordt wel bewezen door de 
avond, die ieder jaar traditiegetrouw op de 
woensdag voorafgaande aan de drie dolle 
dagen in het Sportcafé op het sportpark 
Den Elshof wordt georganiseerd. 

Samen met de eigen wagenbouwgroep van 
de vereniging ontvangt het Grolbestuur dan 
in het Sportcafé op het sportpark Den Elshof 
de beide hoogheden, vertegenwoordigers 
van carnavalsvereniging De Knunnekes, 
familie, vrienden en andere betrokkenen. 

Ieder jaar een erg gezellige, soms complete 
buutavond. Een echte s.v. Grol-carnavals-
avond, die standaard is opgenomen in de 
jaarlijkse campage van De Knunnekes. 
Volgens de archieven van de s.v. Grol is er 
reeds in 1979 een begin gemaakt met deze 
ontvangst op de woensdagavond. In dat 
jaar was Frans Koenders, eveneens oud- 
bestuurslid van de s.v. Grol, stadsprins van 
carnavalsvereniging De Knunnekes met aan 
zijn zijde stadsadjudant Harrie (Halleriet). 
Vond die bijeenkomst in eerste instantie 

Grolvoorzitter Hans Scheinck tijdens één van zijn vele carnavslstoespraken op de 
woensdag(Grol)avond voorafgaande aan ‘De Drie Dolle Dagen’.

plaats in de bedrijfskantine van Welgro, 
beginjaren tachtig verhuisde men daarvoor 
naar het sportpark Den Elshof. 

In 1999 heeft het Grolbestuur het initiatief 
genomen om de ingaande dat jaar uitverko-
ren prinsen en adjudanten met een belang-
rijke staat van dienst voor de club met een 
speciale gouden speld te onderscheiden. 
Inmiddels is dit bijzondere eerbetoon reeds 
diverse hoogheden met een ‘Grol’ achter-
grond ten deel gevallen.
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Op de tafel in de serre van het Sportcafé 
liggen foto’s van een paar decennia car-
naval en bij ieder plaatje hoort een ver-
haal en een herinnering. Maffe pakken, 
fraaie wagens, goed gemutste mensen 
en mooie verhalen. We gaan het hebben 
over carnaval en de s.v. Grol en dat doen 
we samen met de aanjagers en fanatieke 
bouwers Wilko Poortman, Jos Lensink, 
Erik Wiegerinck, alsmede uitbater Rob 
Porskamp.

In het begin van de jaren 70 van de vorige 
eeuw bouwt Jos Lensink samen met onder 
anderen Tonnie ‘Fut’ Vaarwerk, Jos Nijland, 
Jos Giesen, Stef Kroekenstoel, Tonny Becker, 
Theo Hulshof en Jopie Abbink al carnavals-
wagens. 

“We maakten toen nog geen wagens voor 
de Grol, maar hadden een eigen vrienden-
groep waarmee we bouwden, zowel voor de 
carnavalsoptocht als voor het bloemencorso 
en dat deden we op verschillende locaties 
waaronder de grote boerderij van Gockel”, 
vertelt Jos over de beginjaren. 
Vanaf 1974 gaat de groep wagens bouwen 
onder de vlag van de s.v. Grol en in die 
jaren wordt de bouwgroep aangevuld met 
Gerry van Dongeren, Hans Emaus, Henri 
Walterbos, Gerard Hoenderboom en Marus 
Flikweert. Eind jaren 70 sloten Wilko Poort-
man en Steef van der Laan zich ook aan. Jos 
heeft veel wagens ontworpen en is specialist 
in secuur schilderwerk, portretten, letters 
en de befaamde beschilderde koppen van 
papier-maché. Samen met andere enthou-
siastelingen werd er ieder jaar fanatiek 
gebouwd, gruwelijk gelachen en natuurlijk 
vol overgave meegedaan aan de optocht. De 
club werd later nog weer uitgebreid en op 
een gegeven moment heeft een groep, met 
o.a. Frank Walterbos, Stef Oldenkotte, Pas-
cal ten Brinke en Eugène Beemers, zich afge-
splitst en is verder gegaan als De Muiters. 

Samengevat gaat het vanaf eind jaren 70 
alleen maar bergopwaarts en valt de club 
ook regelmatig in de prijzen. Vanaf begin 
jaren 90 tot 2008 bestond de groep uit Erik 
Wiegerinck, Wilko Poortman, Henri Wal-

BOUWERS VAN GROL-CARNAVALSWAGENS AAN HET WOORD 
‘ZELFS DE DOEVEN VAN HUURNEMAN WET DAT NE GROLSEN NEET VLEGEN KAN!’

Carnavalswagen s.v. Grol 1974 met Joop Abbink, Theo Hulshof, Jos Lensink en Tonnie ‘Fut’ Vaarwerk: ‘En Adam slog Eva met de 
suukerbiete veur de kont’.

terbos, Ewald Brockötter, Ewald Eskes, Ben 
en Wim Meuleman, Leo Garstenveld, Peter 
Nijland, Bennie ter Bogt, Marcel Walterbos, 
Don Haen, Olaf Lagas, Arnoud Roorda, 
Rob Oude Luttikhuis, Eric Woertman, Henri 
Oonk en Jeroen Haarlink met als chauffeurs 
Leon Berentsen en Don Haen. Uiteindelijk 
valt het doek in 2008. 

Jos: “Op een bepaald moment is de groep te 
groot en komt de klad erin. De jaren daarna 
werden wagens van een bepaalde vrienden-
club voorzien van een Grol-naambord en dat 
was dan min of meer de Grol-wagen, vooral 
omdat de club dat graag wilde.”

WELGRO

De carnavalsclub van de Grol heeft 
gebouwd op verschillende locaties. Den 
Elshof, de ABTB, zelfs in de oude VS-markt, 
ook jaren bij Hoveniersbedrijf Kramer & 
Molenveld en bij de Welgro. Dat was een 
ideale plek door de vele mogelijkheden en 
vooral ook door de aanwezigheid en de hulp 
van Welgro-mannen Leo Garstenveld en Leo 
Wellink. Leo Garstenveld heeft menig frame 
in elkaar gelast, was ook bij allerlei andere 
klussen de handige man en Leo Wellink was 
altijd aanwezig voor hand- en spandiensten 
en bovendien een bijzonder gastvrije man 

die niet alleen het bier regelde, maar ook de 
metworst en kaas. 

Met de komst van Gerard Hoenderboom 
kreeg de bouwclub een goeie impuls, kwa-
men er nieuwe verrassende onderwerpen 
en kreeg iedereen ook de kans zijn steentje 
bij te dragen. Wilko: “Gerard was een echte 
vakman en bovendien iemand die iedereen 
in zijn waarde liet. Hij was een leermeester 
voor ons en daarbij hoefden de mensen met 
twee linkerhanden niet alleen het rotwerk te 
doen, maar deden ook de moeilijke klussen. 
Hij legde het uit, deed het voor en had altijd 
geduld. We bouwden in die tijd ook wagens 
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met bewegende onderdelen waardoor het 
publiek aan de kant extra aandacht had voor 
onze creaties.” 

Marus Flikweert was ook een vakman en 
natuurlijk een goeie schilder. Op de avonden 
dat Gerard er niet was, was Marus opper-
hoofd. Die functie nam hij behoorlijk serieus 
en nadat iedereen aan het werk was gezet, 
wilde hij zelf ook graag ongestoord zijn ding 
kunnen doen en dat was geen vanzelfspre-
kendheid. 

“Als Marus bezig was met het secure schil-
derwerk, konden wij het niet laten om flink 
aan de wagen te schudden en dat kon hij 
natuurlijk niet waarderen. Het duurde niet 
lang voordat hij ons toeschreeuwde: Van 
den wagen af!”, weet Jos zich heel goed te 
herinneren. Bij de Welgro werd gebouwd 
door veel groepen en het kan niet anders 
dan dat de calamiteiten op de loer liggen. 
Wilko: “Ooit vloog een wagen van Scouting 
in brand. Alles stond vol en moest naar bui-
ten en toen kon de wagen naar buiten om 
erger te voorkomen. Terwijl een aantal van 
Scouting aan het schilderen was met verf 
op terpentinebasis, begon een ander met 
lassen. Tja, en toen vloog het hele spul in 
de fik. Wij zaten in de kantine, maar binnen 
twee minuten stond iedereen buiten.”

ROEKOE, ROEKOE

’Gewoon vedan a’t kan’, ’Het geet helemoal 
mis, as zelfs de politie klone is’, ’Met Gun-
newiek in de stroat wet de gemeente zich 
gin road’, ’Al krie’j de konte nog zo heet, de 
carnaval vergette wi-j neet’, ’Wat ne ruzie 
um ne simpelen scholenfusie….’, ’Plagge 
hier, plagge doar, weer een veld kloar….’. 
Het zijn enkele leuzen die de wagens van de 
s.v. Grol opgesierd hebben. De ontwerpen 
kwamen veelal van de hand van Gerard 
Hoenderboom, het nauwkeurige letterwerk 
was steevast voor Jos Lensink en dat terwijl 
de andere wagenbouwers meestal al volop 
aan het bier waren. Het gebeurde altijd op 
de zaterdag voor de carnaval, de dag waar-
op Elly Hoenderboom het gezelschap kwam 
trakteren op  heerlijke krentenwegge. Het 
zijn dierbare herinneringen voor de heren. 

Carnavalswagen s.v. Grol 1994 met Susan Wiegerinck en Astrid Woertman: ‘Zelfs de 
doeven van Huurneman wet dat ne Grolsen neet vlegen kan’.

De spreuk die nog helder voor de geest 
staat en waar een prachtig verhaal bij hoort 
is ‘Zelfs de doeven van Huurneman wet dat 
ne Grolsen neet vlegen kan’. Wilko: “Wat 
was dat lachen. We gingen  natuurlijk ver-
kleed als duiven, hadden schildersoveralls 
en daar moesten nog veren op. In de vulka-
mer van Gunnewijk stond een grote glazen 
tafel en die werd volgegooid met veren. De 

overalls werden ingesmeerd met lijm en 
één voor één rolden we als een gek over die 
tafel. Man, wat een puinhoop. Ouwe heer 
Gunnnewijk kwam nog even kijken hoe het 
ging en hij was bepaald niet blij.”

Erik heeft niet meer helder wat nu precies 
de aanleiding was voor het onderwerp, iets 
met de woningcorporatie denkt ie. Maakt 

ook niet veel uit, het gaat in dit geval om de 
voorbereiding en de optocht. “Het was echt 
één grote verenzooi in die kamer en toen de 
lijm met veren eenmaal hard was, scheurde 
de hele boel kapot”, herinnert Erik zich 
lachend alsof het pas gisteren gebeurd is. 
“Wally was de duivenmelker in de optocht 
en ik zie hem nog lopen met die blauwe 
jas en het blikje vogelvoer. ‘Roekoe roekoe, 
roekoe roekoe’… Het was de bedoeling 
dat de vogels vanachter het luik naar buiten 
kwamen, maar er gebeurde niks. Het was 
min 15 en we zaten in de wagen met een 
stel meiden van de loopgroep achter ons en 
een paar flessen Jägermeister. Het geklop 
op het luik had geen effect en de enige die 
bij de wagen moest blijven lopen was Wally. 
Roekoe roekoe, roekoe roekoe!”  

CARNAVALSZONDAG

“Dat is de dag waarop het moet gebeuren 
en waarop uiteindelijk het bouwwerk door 
de Grolse straten getrokken wordt. Tot en 
met 2008 ook voor de s.v. Grol-wagenbouw-
groep een hele mooie dag. Op tijd bij elkaar 
komen en genieten van gezelligheid, humor, 
wat drank en ook van de eigengemaakte 
stamppot van Toon Hartman en later van 
Marcel Walterbos. Er kwamen de laatste 
jaren meer groepen die zich verzamelden in 
de kantine en dat is prima, maar de heren 
zijn het erover eens dat het eigenlijk het 
mooist is als je alleen met je eigen clubje 
bent. Grol heeft trouwens behoorlijk wat 
prijzen in de wacht gesleept”, volgens Erik. 
“We hebben vaak de eerste prijs gewonnen, 
volgens De Knunnekes waarschijnlijk wat 
te vaak en toen hebben ze ook maar een 
hoofdprijs ingevoerd. Ja, en toen wonnen 
we die ook. Tenminste, dat meen ik mij te 
kunnen herinneren.”
 
WOENSDAG VOOR DE CARNAVAL

Traditiegetrouw  bezoeken de prins en ad-
judant, vergezeld door mensen van de Kn-
unnekes-optochtcommissie en anderen op 
de avonden voorafgaand aan het carnaval 
de verschillende groepen. Grol was steevast 
op de woensdag aan de beurt en dat waren 
volgens Wilko bijzondere avonden. “Dat wa-
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ren echt prachtige momenten met bier en 
hapjes, tijdens de jaren bij Wellink verzorgd 
door de familie Wellink, waarvoor dank en 
ook dank aan Kramer & Molenveld, want 
daar was het precies zo gezellig. En natuur-
lijk Annelies Porskamp niet te vergeten, die 
jarenlang met een hoop bitterballen kwam. 
Het is daarna anders geworden en door de 
verhuizing naar de kantine is het eigenlijk 
een beetje ondergesneeuwd.” 

Vanaf de beginjaren 80 is de woensdag-
avond inderdaad verhuisd naar de kantine 
van de s.v. Grol. Rob Porskamp vertelt dat 
toen er nog bij Wellink gebouwd werd 
er ook bepaalde geledingen van de club 
mee wilden naar die wagenbouwavond en 
er toen wat onduidelijkheid ontstond of 
dat wel kon en paste. “In overleg is toen 
besloten om een avond te organiseren op 
Den Elshof. Het was aanvankelijk een avond 

voor de bouwers, maar in de jaren daarna 
kwamen ook steeds meer Grol-mensen het 
feest bezoeken en dat kwam omdat er ook 
Grol-mensen prins of adjudant werden. 
De avond is gebleven en het is vooral een 
Grol-carnavalsavond geworden met muziek, 
zang, speeches, dans en veel humor. Sinds 
een paar jaar wordt het georganiseerd in 
samenwerking met de kegelclub UTO en 
dat gaat prima. Het is ook een mooie avond 

waarop HBS-debutanten hun buut kunnen 
doen, zoals ze dat bijvoorbeeld ook doen op 
de BOF-avonden”, aldus Rob.
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INTERNATIONAAL MARVELDTOERNOOI
Wanneer er een activiteit is die de 
sportvereniging Grol, de stad Groenlo, 
de gemeente Groenlo en vanaf 2005 
de gemeente Oost Gelre, door de jaren 
heen op zowel de nationale als de 
internationale (voetbal)kaart heeft gezet 
en nog zet, dan is het wel het jaarlijkse 
Internationaal Marveldtoernooi.

Een niet alleen gemeentegrenzen, maar 
ook landsgrenzen overschrijdend evene-
ment, dat reeds jaren achtereen wordt 
aangemerkt als het best georganiseerde, 
best bezette en dus ook kwalitatief ge-
zien beste internationale jeugdtoernooi 
voor de C-jeugd (tegenwoordig JO-15) in 
Nederland, Europa en zelfs daarbuiten.
En ondanks de enorme groei van het 
toernooi heeft elk jaar een selectieteam 
van de Grol mogen voetballen tegen de 
sterren van de toekomst. Een weekend 
waar al jaren van te voren naar wordt 
uitgekeken door de spelersgroep en een 
fantastische ervaring voor de rest van 
hun voetbalcarriere.

Ook een evenement dat tegenwoordig 
jaarlijks gesteund wordt door meer dan 
300 enthousiaste vrijwilligers en meer 
dan 100 enthousiaste sponsoren.
Een toernooi dat al 29 jaar wordt georga-
niseerd onder de blauw-witte vlag van 
de s.v. Grol, maar in de praktijk wordt 
geregisseerd door de Stichting Internati-
onaal Marveldtoernooi.
   
De eerste jaargang van het Internationaal 
Marveldtoernooi (toen nog met de deel-
name van alleen maar Nederlandse teams) 
vond plaats in 1990. De s.v. Grol ging vaak 
met haar jeugd selectieteams naar toernooi-
en van andere verenigingen, en men vond 
dat men zelf ook een toernooi moest gaan 
organiseren.

In het jaar daaraan voorafgaande, derhalve 
in 1989, werd er nog een soort generale 
georganiseerd in de vorm van een jeugd-
toernooi voor B-junioren. Dat toernooi, ge-
wonnen door de B-jeugd van Daventria uit 
Deventer, werd destijds georganiseerd door 
Hans Emaus (voorzitter), Tonnie Zieverink 

(secretaris), Erik Schuurmans (penningmees-
ter), Ben Bomers en Theo Hulshof. In 1990 
werd er een C-junioren toernooi georgani-
seerd. Het idee was toen om afwisselend 
een B- en C-toernooi te organiseren. Naar 
later bleek zou het daarna bij een C-toer-
nooi blijven.  

De organisatie, die in 1990 aan de wieg 
stond van het inmiddels prestigieuze ver 
over de landsgrenzen bekende en populaire 
jeugdtoernooi voor C-junioren: het Interna-
tionaal Marveldtoernooi, bestond in 1990 uit 
Hans Emaus (voorzitter), Tonnie Zieverink 
(secretaris), Tonny Hartman (penningmees-
ter), Ben Bomers en Ben Hoijtink.

Het eerste toernooi in 1990 was nog een 
eendaagstoernooi en vond plaats op 
zaterdag 19 mei 1990 op het sportpark Den 
Elshof.

De eerste winnaar was DCS Zevenaar. 
Naast DCS werden de namen van de overi-
ge deelnemers ingevuld door: De Graaf-
schap Doetinchem, DZC ’68 Doetinchem, 
Be Quick Zutphen, WVC Winterswijk, Longa 
’30 Lichtenvoorde, Heeten, Colmschate, 
AWC Wijchen en Grol Groenlo.

27 t/m 29 mei 2011    SPORTPARK “DEN ELSHOF” GROENLO
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Voorkant programmaboeken 
door de jaren heen.

Al in 1991 werd een weekend Marveld Re-
creatie als hoofdprijs beschikbaar gesteld.
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Vanaf de eerste editie was Marveld Recre-
atie hoofdsponsor en naamgever van het 
toernooi. Een unieke combinatie naar later 
bleek, waarbij zowel de organisatie als Ed-
win en Doreen Bomers van Marveld Recrea-
tie niet konden voorzien dat het toernooi 29 
jaar later nog steeds zou bestaan, dat men 
nog steeds zou samenwerken en dat het zou 
uitgroeien tot één van de beste jeugdtoer-
nooien van Nederland en Europa.

MARVELD RECREATIE

In september 1991 onderging de organisatie 
een mutatie. Ben Hoijtink vertrok naar Sint 
Maarten en werd vervangen door Marco 
Frank. In 1993 vond het toernooi plaats in 
het kader van het 75-jarig bestaan van de 
s.v. Grol. Als gevolg hiervan kwam er een 
extra budget beschikbaar. 

Feyenoord Rotterdam nam voor de eerste 
maal deel aan het toernooi, evenals overi-
gens NAC Breda en Sparta Rotterdam. Deze 
toernooideelnemers zorgden overigens voor 
een primeur door als eerste teams te wor-
den ondergebracht bij Marveld Recreatie.
De deelname van Feyenoord was naar later 
bleek ook een gouden zet. Zij namen 25 van 
de 29 keer deel en waren in de beginjaren 
een belangrijke ambassadeur voor het toer-
nooi. In het team van 1993 bevond zich ook 
de toen nog 16-jarige Raymond van Meenen 
als assistent-scheidsrechter, die later een 
belangrijke rol speelde bij het professionali-
seren van het scheidsrechterskorps.

In 1995 kreeg het toernooi voor de eerste 
maal een internationaal tintje. Dit laat-
ste vanwege de deelname van Bayer 04 
Leverkusen uit Duitsland en Lech Poznan uit 
Polen.

De overgang van een eendaags naar een 
tweedaags toernooi vond plaats in 1996. 
Mede op advies van Feyenoord, om het 
toernooi naar een hoger niveau te kunnen 
tillen, en omdat het Sorbo C-toernooi in 
Vorden in dat jaar ophield te bestaan. In 
1996 vond het sportieve jeugdevenement 
plaats op zaterdag 1 en zondag 2 juni. 
Tevens werd in dat jaar het deelnemersveld 

teruggebracht van 15 teams naar 12 teams.
Ajax Amsterdam en FC Twente deden voor 
de eerste keer mee. Ajax eindigde bij haar 
debuut in Groenlo op de zesde plaats in de 
eindrangschikking en FC Twente op de elfde 
en Grol Groenlo op de een na laatste plaats. 
Ajax was verrast door het hoge niveau en 
besloot het jaar erop met het sterkst mo-
gelijke team naar Groenlo te komen en een 
toernooi in Italie te laten schieten.

In 1996, waarin voor de eerste keer de 
gemeentelijke sporthal als ontvangst- en 
maaltijdruimte werd ingericht, werden 
zeven teams ondergebracht bij Marveld 
Recreatie en verbleef het team van Willem II 
Tilburg bij gastgezinnen in Groenlo.
In 1997 was PSV Eindhoven voor de eerste 
keer deelnemer aan het Internationaal 
Marveldtoernooi en daarmee was voor de 
eerste keer de volledige traditionele top 3 
van Nederland vertegenwoordigd. De Eind-
hovense jeugd eindigde in dat jaar op de 
derde plaats. Feyenoord won het toernooi 
en Ajax eindigde als tweede. Terwijl er toen 
10 teams werden ondergebracht bij Marveld 
Recreatie, verbleven Fortuna Sittard en Go 
Ahead Eagles Deventer bij gastgezinnen in 
Groenlo. In 1997 waren onder anderen We-
sley Sneijder met Ajax en Robin van Persie 
met Feyenoord van de partij. 
1997 was ook het jaar van het Co Adriaanse 

“incident”. Aan de telefoon vooraf naar het 
sportpark, waarbij hij een vrijkaart en een 
parkeerplaats probeerde te regelen, werd 
hij al de les gelezen door Annelies Porskamp 
(“Tuurlijk wordt d’r evoetbald en ie kunt 
gewoon parkeren en naor binnengoan net 
as de andere supporters”) en bij de kassa 
werd hij door Feyenoord-fan Hennie Scho-
vers niet herkend toen hij zich meldde als 
hoofdjeugdtrainer van Ajax (“Iedereen kan 

In 1996 doet Hans Kraay jr. de prijsuitreiking en doet de hilarische uitspraak 
als de keeper van Bayer 04 Leverkusen naar voren komt:”Tevens buschauffeur 
van het team”.

Vaderlandse Top 3 op het podium in 1997.

wal zeggen datte van Ajax is”) en liet hem 
gewoon 3 gulden entree betalen. Dit werd 
sportief opgevat. Een jaar later verzorgde Co 
Adriaanse een presentatie voor de jeugd-
trainers van de s.v. Grol en verzorgde hij de 
prijsuitreiking van het Marveldtoernooi.  
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In 1998 blijft de organisatie wat betreft 
samenstelling hetzelfde, maar worden alleen 
enkele functies anders ingevuld. Zo treedt 
Ben Bomers aan als voorzitter en Hans 
Emaus als penningmeester. Tonnie Zieverink 
blijft secretaris, Tonny Hartman blijft als lid 
belast met de accommodatiezaken en Mar-
co Frank als lid met de public relations.

Het grote Bayern München uit Duitsland 
kwam in 1999 voor de eerste maal naar 
Groenlo en wist direct de toernooioverwin-
ning op zijn naam te schrijven. In dat jaar 
werd Vitesse ondergebracht bij gastge-
zinnen en verbleven de overige 10 teams, 
behalve Grol dus, bij Marveld Recreatie.

Ingaande jaargang 11 in het jaar 2000 kregen 
zaken als het draaiboek, programmaboek, 
sponsorplan en pr-activiteiten veel meer 
vorm, inhoud en uitstraling.
De buitenlandse inbreng ging omhoog toen 
in 2001 maar liefst 6 ploegen van buiten de 
landsgrens aan het toernooi deelnamen.
In 2002 kreeg de organisatie versterking in 
de persoon van Maarten Overkemping. Ver-
der was voor het eerst Afrikaanse inbreng 
op het veld, te weten het team van Feyen-
oord Fetteh Football Academy uit Ghana, 
dat in totaal circa 14 dagen in Groenlo ver-
bleef. Deze voetbalacademie was opgestart 
op initiatief van Jorien van de Herik, direc-
teur van Feyenoord. Hij was dan ook samen 
met de toenmalige Feyenoord-trainer Bert 
van Marwijk aanwezig om de prijsuitreiking 
te verzorgen. Zeer geslaagd was verder een 
nieuw programmaonderdeel: de presentatie 
in de sporthal van de deelnemende teams 

Organisatie 1998. Van links naar rechts Ben Bomers, Tonny Hartman, Hans Emaus, 
Tonnie Zieverink en Marco Frank.

op de vrijdagavond en dat gepaard gaande 
met een officiële vlaggenparade.

2002 is ook het jaar van de start met het 
aanstellen van betaald voetbal scheidsrech-
ters. Raymond van Meenen, uitkomende 
in de B-categorie van het betaald voetbal 
scheidsrechterskorps, kwam naar Groenlo 
om te fluiten. En ook het 16-jarige talent 
Serdar Gözübüyük kwam naar Groenlo, op 
aanbeveling van Ajax. Hij zou later uitgroei-
en tot FIFA-scheidsrechter. Ook Jeroen San-
ders uit Doetinchem kwam al op zeer jonge 
leeftijd als scheidsrechter naar het Marveld-
toernooi. In 2016 vervulde hij voor de eerste 
keer de rol van scheidsrechterscoördinator. 
In 2003 kwam het grote Manchester United 
voor de eerste keer. De contacten waren 
gelegd via Bayer Leverkusen, ook altijd een 
belangrijke ambassadeur voor het Marveld-
toernooi. De organisatie van het Marveld-

Jorien van den Herik, directeur van
Feyenoord, brengt een bezoek aan 
het toernooi.

toernooi werd daarvoor uitgenodigd door 
Leverkusen op een gezamenlijk trainings-
kamp van Leverkusen en Manchester United 
in Bittburg om de contacten te leggen. Het 
Engelse team eindigde op de 7e plaats. 
Het Marveldtoernooi werd bij hen een vast 
onderdeel van de jeugdopleiding. In totaal 
hebben zij 14 keer deelgenomen. 

 

In 2004 kwam Ellen Simmelink, en dat 
met name voor de ondersteuning van 
het secretariaat en de behartiging van de 
pr-zaken, de organisatie versterken. Ook 
werd zij sindsdien de omroepster tijdens 
de toernooidagen. Het betrof in dat jaar 
de vijftiende editie van het Internationaal 
Marveldtoernooi met andermaal een topbe-
zetting (6 binnenlandse en 6 buitenlandse 
teams), derhalve de viering van het derde 
lustrum met deze keer voor de eerste maal 
FC Barcelona op Grolse bodem. De Cata-
laanse club bereikte de finale, maar moest 
de toernooioverwinning overlaten aan Ajax.

In 2005, het jaar waarin FC Barcelona de 
finale van het toernooi met 1-0 wint van 
Feyenoord Rotterdam, is er voor de eerste 
keer een buitenlandse scheidsrechter 
uitgenodigd, te weten Ryan Johnson uit En-
geland. Hij floot regelmatig bij Manchester 
United jeugdwedstrijden en werd door hen 
aanbevolen. Op basis van dit succes worden 
een aantal jaren later elk jaar twee talent-
volle jonge internationale scheidsrechters 
uitgenodigd en wordt er een samenwerking 
opgezet met Tournaments Abroad.
Tevens komt dit jaar Peter van Dongen voor 
de eerste keer naar Groenlo als scheidsrech-
ter. Later zal hij de rol van scheidsrechters-
coördinator op zich nemen.
De aanpassing van een tweedaags toernooi 
in een driedaags toernooi vindt in 2006 
plaats. Voor de eerste keer spelen alle teams 
op de vrijdagavond na de officiële opening 
een wedstrijd. Dit omdat het niveau enorm 
omhoog is gegaan en vier wedstrijden op de 
zaterdag teveel wordt. De Europese top is 
volledig vertegenwoordigd met FC Barcelona 
en de eerste keer Real Madrid uit Spanje. 
Real Madrid belde zelf op om te kunnen 

deelnemen, en is naar het toernooi gekomen 
op advies van FC Barcelona, toen beide 
clubs tijdens een wintertrainingskamp op 
Mallorca met elkaar aan het praten kwamen 
in de sportbar. Een waar compliment voor de 
toernooiorganisatie. Verder is naast Man-
chester United voor de eerste keer Chelsea 
uit Engeland aanwezig. Supersport Feyen-
oord uit Johannesburg Zuid-Afrika wordt de 
verrassende winnaar van het toernooi door in 
de finale Ajax Amsterdam met 2-1 te verslaan.
In 2007 andermaal een internationale 
topbezetting met maar liefst 7 buitenlandse 
en 5 binnenlandse teams op de deelnemers-
lijst. Tevens een toernooi met één van de 
mooiste finales: PSV wint met 1-0 van Real 
Madrid. Grol behaalt een verdienstelijke 11e 
plaats en laat daarmee Shakhtar Donetsk uit 
de Oekraïne achter zich.

In het jaar 2007 wordt de organisatie tevens 
ondergebracht in een stichtingsvorm: 
Stichting Internationaal Marveldtoernooi 
en stapt Hans Emaus uit de organisatie 
c.q. het bestuur. Frank Walterbos is zijn 
vervanger met dien verstande dat Maarten 
Overkemping met ingang van de editie 2008 
penningmeester wordt.

GEZAMENLIJKE SPONSORAVOND

Het toernooi in 2008 wordt voor de eerste 
keer op de donderdagavond voorafgegaan 
door een gezamenlijke sponsoravond (be-
stuur s.v. Grol en bestuur Stichting Internati-
onaal Marveldtoernooi). Dit omdat jaarlijks 
de sporthal volledig ingericht is als horecar-
uimte waar circa 400 personen tegelijk kun-
nen eten en drinken. Een unieke locatie om 
hier ook een sponsoravond in te organise-
ren. Deze eerste gezamenlijke sponsoravond 
wordt opgeluisterd door gastspreker Johan 
Derksen en word daarmee een groot succes. 
Verder is bij het toernooi zelf de bekende 
Nederlandse scheidsrechter Roelof Luinge 
van de partij. Het toernooi werd in 2008 
gekenmerkt door een zeer late afzegging 
van Olympique Marseille op de woensdag-
middag vóór het toernooi. Gelukkig kon zeer 
snel De Graafschap worden vastgelegd, die 
op dat moment een oefenwedstrijd speelde 
tegen PSV. Het doel bij De Graafschap werd 
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FC Barcelona in 2005 winnaar.

dat jaar verdedigd door een speler uit de 
Grol Jeugdopleiding: Max de Vries.

Jaargang 20 van het toernooi in 2009 betreft 
een jubileumeditie. Deze keer een inter-
nationaal toernooi met ploegen uit niet 
minder dan 8 verschillende landen. Auxerre 
Frankrijk wint in een schitterende finale met 
2-1 van Real Madrid Spanje. In verband met 
de viering van het vierde lustrum worden 
aan het eind van het toernooi Ben Bomers, 
Tonnie Zieverink en Tonny Hartman zowel 
door de S.V. Grol als door de collega-be-
stuursleden in het zonnetje oftewel in de 
bloemetjes gezet, omdat zij vanaf het aller-
eerste begin en dus 20 jaar aaneengesloten 
deel uitmaken van de organisatie.

In 2010 was scheidsrechter Kevin Blom 
voor de eerste maal fluitist tijdens het 
toernooi. In het organisatieteam draaide 
Koen Bleumink voor het eerste jaar mee om 
vervolgens definitief deel uit te gaan maken 
van de organisatie/het bestuur. Koen houdt 
zich in eerste instantie met name bezig met 
accommodatiezaken.

Real Madrid Spanje wordt in 2011 begroet als 
de eindoverwinnaar van de 22e editie van het 
Internationaal Marveldtoernooi. Een bijzon-
dere jaargang overigens. Dit vooral omdat de 
deelnemende teams in dat jaar uitspreken 
dat men het toernooi van de s.v. Grol in 
Groenlo ziet als de Champions League van 
de jeugdtoernooien. Wat de arbitrage van 
het toernooi betreft, is er voor de eerste maal 
een scheidsrechter uit Frankrijk uitgenodigd.
In 2012 bij de 23e editie wordt er een 

aanpassing in het wedstrijdschema 
doorgevoerd. Met ingang van dat jaar 
komen alle ploegen op de vrijdag- oftewel 
openingsavond van het toernooi tweemaal 
over in actie, waardoor de belasting op 
de zaterdag en zondag wordt verminderd. 
Daarnaast is er in 2012 voor de eerste 
maal een team uit Amerika van de partij, 
te weten het nationale team van de USA. 
In de finale, geleid door Jeroen Sanders 
uit Doetinchem (voor de tiende maal als 
scheidsrechter aanwezig), maakt Bayer 04 
Leverkusen korte metten met Manchester 
United: 4-0.

In 2013 worden Atlético Paranaense 
uit Brazilië, National Team Mexico en 
Kashiwa Reysol uit Japan als nieuwe 
deelnemers begroet. Voor de eerste keer 
dus een team uit Zuid-Amerika, Midden-
Amerika en uit Azië. Verder zijn Vitesse 
en Paris Saint-Germain na lange tijd weer 
terug van weggeweest. 
De arbitrage was wederom top met daarbij 
twee jonge scheidsrechters: Matthew 
McDermid uit Schotland en Topias Tuira 
uit Finland.

Tevens vond voor de zesde achtereenvol-
gende keer een zeer succesvolle spon-
soravond plaats voor een met circa 450 
belangstellenden gevulde zaal. Gastspre-
kers zijn deze keer Eric Gudde, algemeen 
directeur van Feyenoord (geïnterviewd door 
Frank Vijg) en Bas Nijhuis, betaald voetbal 
scheidsrechter (geïnterviewd door Bert van 
Losser).

JUBILEUMTOERNOOI

Het jaar 2014 betekent met de 25e editie 
van het Internationaal Marveldtoernooi 
een jubileumjaar. In het bestuur heeft Koen 
Bleumink de functie van penningmeester 
overgenomen van Maarten Overkemping. 
Verder zijn Sander Nijhoff en Ramon Pors-
kamp nieuw in het bestuur.

Het jubileumtoernooi 2014 krijgt extra glans 
wegens een aantal toegevoegde elementen, 
zoals een extra sterk internationaal deel-
nemersveld, een glossy programmaboek / 
-magazine met als bijlage een A6-boekje 
met wedstrijdprogramma, een expositie in 
een tent bij de entree, een attentie (pennen-
set) voor alle vrijwilligers en een geweldige, 
feestelijke  afsluiting op de zondagavond.

Een internationale topbezetting met een for-
mule van 5 Nederlandse en 7 buitenlandse 
ploegen uit 6 verschillende landen, met o.a. 
twee Braziliaanse ploegen, een ploeg uit 
Mexico en de deelname van Real Madrid en 
FC Barcelona, die op zondagmorgen tegen 
elkaar uitkwamen in de halve finale, in aan-
wezigheid van maar liefst 3000 bezoekers. 
PSV wint in de finale na het nemen van de 
strafschoppen van Real Madrid.
Daarnaast voor de zevende achtereenvol-
gende keer een zeer succesvolle sponsor-
avond, met een gevarieerd programma. 
Marco Frank had een puike presentatie over 
25 jaar Internationaal Marveldtoernooi en 
namens het bestuur zette hij de drie jubi-
larissen (Ben Bomers, Tonny Hartman en 
Tonnie Zieverink) in het zonnetje. Alle drie 

zijn vanaf het begin bij het jaarlijkse toernooi 
betrokken. Gastspreker was David Endt.
Tijdens de sponsoravond en met name 
tijdens de afsluiting met de vrijwilligers 
is afscheid genomen van Ben Bomers als 
voorzitter. Hij maakte alle 25 jaar deel uit 
van het Marveldtoernooi en was daarvan 17 
jaar voorzitter en draagt het stokje over aan 
Marco Frank.

In 2015 tijdens de 26e editie van het Mar-
veldtoernooi ging de finale tussen de teams, 
die eerder in het toernooi ook de beide 
poulewinnaars waren, te weten Right to 
Dream uit Ghana en Arsenal uit Engeland. 
In de eindstrijd waren de Ghanezen heer en 
meester en wonnen met 4-0, waarmee een 
grote droom werd omgezet in echte reali-

Edwin Bomers, directeur van Hoofd-
sponsor Marveld Recreatie, reikt in 2008 
de beker uit.

Pupillen s.v. Grol staan klaar voor 
Openingswedstrijd in 2014 tussen Real 
Madrid en Atlético Paranaense.
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Jonge talentvolle en betaald voetbal scheidsrechters in 2013. Van links naar rechts: 
Jeroen Abbink, Jeroen Sanders, Tom van Sichem, Raymond van Meenen, 
Dennis Higler en Rob Dieperink. Hurkend van links naar rechts: Matthew McDermid, 
Topias Tuira, Karel van den Heuvel, Kevin Blom en Laurens Gerrets.

teit. Opmerkelijk was de elfde plaats, die de 
jeugd van S.V. Grol in de wacht sleepte en 
dat vóór FC Twente, dat genoegen moest 
nemen met de twaalfde en laatste plaats. 

Bij de 27e editie in 2016 ging debutant Ben-
fica uit Portugal met de hoogste eer strijken. 
In de finale won de ploeg uit Lissabon met 
2-0 van RSC Anderlecht uit België. Beste 
speler van het toernooi werd Umaro Embalo 
van Benfica, die twee jaar later voor 20 mil-
joen euro naar Manchester United zou gaan. 

Een leuk detail was dat ex.-s.v. Grolspelers 
Daan Rots en Jules Stokkers met FC Twente 
aan het toernooi deel konden nemen. Op 
de vrijdagavond stuntte het Grolteam door 
het grote Manchester United met 1 – 0 te 
verslaan. Het toernooi in 2016 kende een 
nieuw programmaonderdeel. Op de vrijdag 
werd namelijk voor de eerste maal in de 
historie van dit sportieve evenement een 
Internationaal Marveld Voetbal Symposium 
georganiseerd. Trainers en Hoofd Oplei-
dingen van de deelnemende clubs gaven 
presentaties en demonstratietrainingen voor 
circa 50 deelnemers uit het gehele land.

In 2017, met Right to Dream als winnaar, 
was het niveau enorm hoog, maar deson-
danks leverde het Grolteam een zeer goede 
prestatie, met maar liefst drie gelijke spelen 
en twee keer nipt verlies in de strafschop-
penserie tegen FC Kopenhagen (kruisfinales) 
en Benfica (plaatsingswedstrijd om 11e 
en 12e plaats). Er was voor de eerste keer 
livestreaming en de wedsrijden werden live 
gevolgd door familie en vrienden in Brazilie, 
Ghana en Spanje.

In 2018 vierde Feyenoord een jubileum met 
haar 25e deelname aan het Marveldtoer-
nooi. Atlético Madrid, PAOK en Korea FL 
maakten hun debuut. In het kader van Grol 
100 jaar speelde Grol de openingswedstrijd 
tegen het grote FC Barcelona. Deze ging 

Bestuur Internationaal Marveldtoernooi in 2014. Van links naar rechts: Marco Frank, 
Ellen Simmelink, Tonnie Zieverink, Frank Walterbos, Sander Nijhof, Ben Bomers, 
Ramon Porskamp, Koen Bleumink en Tonny Hartman.

helaas vlak voor tijd met 0 – 1 verloren. Ook 
was er een succesvol E-Sports event op de 
zaterdag, waarbij 12 Grolleden streden voor 
de hoofdprijs met Stijn Huijskes als winnaar. 
De finale was wellicht de beste finale in de 
historie van het Marveldtoernooi met de 
twee beste ploegen van het toernooi: Ajax 

Daan Rots (links) en Jules Stokkers (rechts) 
namen met FC Twente deel in 2016.

De Nederlander Xavi Simons dribbelt à la Messi namens FC Barcelona 
langs de s.v. Grolspelers.

tegen FC Barcelona. In aanwezigheid van 
circa 2500 mensen, wist Ajax met 3 – 1 te 
winnen van FC Barcelona. Bij Ajax excelleer-
de Dillon Hoogewerf, tevens beste speler en 
topscorer van het toernooi, en bij FC Barce-
lona viel de nieuwe Messi te bewonderen, 
de Nederlander Xavi Simons.
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Internationaal Marveldtoernooi 1995 

DE E L N EME R S V E L D

K R A N T E N  K N I P S E L S

B I J Z OND E R E  I N F O
• Het “Marveld”-toernooi kreeg voor 

de eerste keer een internationaal tintje 

door de aanwezigheid van BAYER ’04 

LEVERKUSEN en LECH POZNAN uit Polen. 

Het aantal B.V.O.’s is sterk gestegen.

1 e

2 e

3 e

3 e

B E S T E  S P E L E R

W INN A A R  D O E L S C H I E T E N

FEIJENOORD
DE GRAAFSCHAP
FORTUNA SITTARD
V.V.V.
BAYER ’04 LEVERKUSEN 
S.V. GROL 
LECH POZNAN 
N.A.C.
N.E.C.
P.H.
SPCL. ENSCHEDE
SPARTA
U.V.V.
VICTORIA ’28
VITESSE ’92 

Perz Stawomir (Lech Poznan)

BAYER ‘04 LEVERKUSEN + VICTORIA ‘28

VITESSE ‘29

FEIJENOORD

DE GRAAFSCHAP

FORTUNA SITTARD

V.V.V.

B E K E ND E  S P E L E R
Nicky Hofs Vitesse Feyenoord, AEL Limassol en   

  Willem II

Theo Janssen Vitesse KRC Genk, FC Twente en Ajax

David Mendes da Silva Sparta NAC, AZ, Red Bull Salzburg en   

  Panathinaikos

Frank Demouge N.E.C. FC Eindhoven, FC Den Bosch,   

  Willem II, FC Utrecht, AFC   

  Bournemouth en Roda JC

Tim Wiese Bayer ‘04 Leverkusen Kaiserslautern,   

  Werder Bremen en Hoffenheim

Internationaal Marveldtoernooi 1997 

DE E L N EME R S V E L D

K R A N T E N  K N I P S E L S

B I J Z OND E R E  I N F O
•  P.S.V.  doet voor de eerste keer mee 

en wordt uiteindelijk 3e.

•  FORTUNA SITTARD  en GO AHEAD EA-

GLES verblijven bij gastgezinnen; alle 

overige ploegen worden onderge-

bracht bij “Marveld” Recreatie B.V.

•  Het aantal sponsoren van het “Marveld”-

toernooi is flink toegenomen.

1 e

2 e

3 e

4 e

B E S T E  S P E L E R

B E S T E  K E E P E R

W INN A A R  D O E L S C H I E T E N

FEIJENOORD
AJAX
P.S.V.
WILLEM ll
DE GRAAFSCHAP
F.C. TWENTE
BORUSSIA DORTMUND 
GO AHEAD EAGLES    
BAYER ’04 LEVERKUSEN
FORTUNA SITTARD   
N.A.C.    
S.V. GROL 

Steven de Lege (Ajax)

Gino Coutinho (P.S.V.)

DE GRAAFSCHAP

FEIJENOORD

AJAX

P.S.V.

WILLEM ll

B E K E ND E  S P E L E R
Nando Rafael Ajax Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach,  

  Aarhus GF, FC Augsburg en Fortuna  

  Düsseldorf

Johnny Heitinga Ajax Atlético Madrid, Everton en Fulham

Daniël de Ridder Ajax Celta de Vigo, Birmingham City,   

  Wigan Atheletic, Grasshoppers, SC  

  Heerenveen en RKC Waalwijk

Wesley Sneijder Ajax Real Madrid, Internationale en Galatasaray

Muslu Nalbantoglu Ajax De Graafschap, N.E.C. en FC Oss

Robin van Persie Feyenoord Arsenal en Manchester United 

Jason Oost Feyenoord RKC Waalwijk, Sparta, VVV Venlo,  

  De Graafschap en Almere City

Civard Sprockel Feyenoord Vitesse, Anothosis Famagusta en  

  Alemania Aachen

Gino Coutinho PSV Vitesse en ADO Den Haag

Tim Bakes De Graafschap RKC Waalwijk, FC  

  Volendam, Sparta en SC Cambuur

Jhonny van Beukering De Graafschap Vitesse, PEC Zwolle,  

  N.E.C., Go Ahead Eagles, Feyenoord,  

  FC Dordrecht

Niels Wellenberg Go Ahead Eagles FC Twente en N.E.C.

Anouar Hadouir Willem II Roda JC, Alemania Aachen en NAC

JAARGANG 1 - ZAT 19 MEI 1990
	
Deelnemende teams 
evt. eindrangschikking:
1.		 D.C.S.		
2.		 DE	GRAAFSCHAP	
3.		 D.Z.C.	’68	
4.		 BE	QUICK	
5.		 W.V.C.	
6.		 LONGA’30	
7.		 HEETEN	
8.		 COLMSCHATE	
9.		 A.W.C.	
10.		S.V.	GROL	

 
JAARGANG 2 - ZAT 1 JUNI 1991

Deelnemende teams
evt. eindrangschikking:
1.		 DE	GRAAFSCHAP	
2.		 P.H.	
3.		 A.W.C.	
4.		 Achilles	’29	
5.		 SPERO		
6.		 LONGA	’30	
7.		 EPE	
8.		 BE	QUICK	
9.		 DAVENTRIA	
10.		D.C.S.	
11.	 DOETINCHEM	
12.		D.Z.C.	’68	
13.		QUICK	’20	
14.		D.V.C.	’26	
15.		S.V.	GROL	

Beste speler:
FRANK	SNIJDERS	(keeper	van	PH	uit	
Almelo)

Winnaar doelschieten:
A.W.C.		Wijchen

JAARGANG 3 - ZAT 23 MEI 1992 
	
Deelnemende teams
evt. eindrangschikking:
1.	 	N.E.C.	
2.		 DE	GRAAFSCHAP		
3.		 ACHILLES	’12	
4.		 A.W.C.	
5.		 AZ.S.V.	
6.		 D.C.S.	
7.		 D.V.C.	’26	
8.		 D.Z.C.	’68	
9.		 GO	AHEAD	
10.		S.V.	GROL	
11.		P.H.	
12.		QUICK	’20	
13.		RODA	
14.		SCHALKHAAR	
15.		SPERO	

Beste speler: 
een	speler	van	N.E.C.	Nijmegen

Winnaar doelschieten: 
N.E.C.		Nijmegen

JAARGANG 4 - ZAT 15 MEI 1993 	
	
deelnemende teams
evt. eindrangschikking:
1.		 FEIJENOORD	
2.		 SPARTA	
3.		 H.H.C.	
4.		 DE	TUBANTERS	
5.		 A.W.C.	
6.		 C.S.V.	’28	
7.		 GO	AHEAD	
8.		 S.V.	GROL	
9.		 N.A.C.	
10.		N.E.C.	
11.		P.H.	
12.		SPCL.	ENSCHEDE	
13.		VITESSE	’92	
14.		W.S.C.	
15.		W.S.V.	

Beste speler: 
CHETTRI	OBER	
(aanvoerder	van	FEIJENOORD)

Winnaar doelschieten: 
S.V.	GROL	

JAARGANG 5 - ZAT 4 JUNI 1994 	
	
Deelnemende teams
evt. eindrangschikking:
1.		 SPARTA	
2.		 FEIJENOORD	
3.		 WILLEM	11	
4.		 N.A.C.	
5.		 A.W.C.	
6.		 DE	GRAAFSCHAP		
7.		 SPCL	ENSCHEDE	
8.		 EINDHOVEN	
9.		 FORTISSIMO	
10.	 	S.V.	GROL	
11.	 	N.E.C.	
12.		P.H.	
13.		QUICK	
14.		VITESSE	’92	
15.		W.S.C.		

Beste speler: 
MARCEL	MEEUWIS	(WILLEM	II)	

Winnaar doelschieten: 
VITESSE	‘92

JAARGANG 6 - ZAT 10 JUNI 1995 	
	
Deelnemende teams 
evt. eindrangschikking:
1.		 FEIJENOORD	
2.		 DE	GRAAFSCHAP	
3.		 FORTUNA	SITTARD	
4.		 V.V.V.	
5.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN	
6.		 S.V.	GROL	
7.		 LECH	POZNAN	
8.		 N.A.C.	
9.		 N.E.C.	
10.		P.H.	
11.		SPCL.	ENSCHEDE	
12.		SPARTA	
13.		U.V.V.	
14.		VICTORIA	’28	
15.		VITESSE	’92	

Beste speler:	
PERZ		STAWOMIR			(LECH	POZNAN)

Winnaar doelschieten: 
BAYER	’04	LEVERKUSEN	+	VICTORIA	‘28

JAARGANG 7 - 1 EN 2 JUNI 1996 
 
Deelnemende teams 
en eindrangschikking:
1.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN	
2.		 WILLEM	II	 	
3.		 K.F.C.	UERDINGEN		
4.		 FORTUNA	SITTARD		
5.		 FEIJENOORD	 	
6.		 AJAX	 	
7.		 GO	AHEAD	EAGLES	
8.		 SPARTA	 	
9.		 DE	GRAAFSCHAP	 	
10.	N.A.C.	 	
11.		F.C.	TWENTE	 	
12.		S.V.	GROL	 	

Beste speler: 
LEONARDO	SANTIAGO	(FEIJENOORD)

Beste keeper:	
TIM	WIESE		(BAYER	’04	LEVERKUSEN)

Winnaar doelschieten: 
BAYER	’04	LEVERKUSEN

Prominent: 
HANS	KRAAY	jr.

JAARGANG  8 - 24 EN 25 MEI 1997 
	 	
Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 FEIJENOORD	
2.		 AJAX	
3.		 P.S.V.	
4.		 WILLEM	II	
5.		 DE	GRAAFSCHAP	
6.		 F.C.	TWENTE	
7.		 BORUSSIA	DORT.	
8.		 GO	AHEAD	EAGLES	
9.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN	
10.		FORTUNA	SITT.	
11.		N.A.C.	
12.		S.V.	GROL	

Beste speler: 
STEVEN	DE	LEGE		(AJAX)

Beste keeper: 
GINO	COUTINHO		(P.S.V.)

Winnaar doelschieten: 
DE	GRAAFSCHAP	

Promiment: 
JAN	REKER	

JAARGANG 9 - 6 EN 7 JUNI 1998

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 AJAX	
2.		 K.V.	MECHELEN	
3.		 FEIJENOORD	
4.		 DE	GRAAFSCHAP	
5.		 WILLEM	II	
6.		 BORUSSIA	DORT.	
7.		 FORTUNA	SITT.	
8.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN	
9.		 F.C.	GRONINGEN	
10.		F.C.	TWENTE	
11.		GO	AHEAD	EAG.	
12.		S.V.	GROL	

Beste speler:	
DAVIDE	PEDRINI	(FEIJENOORD)

Beste keeper:
DENNIS	VAN	DER	KRAAN	(AJAX)

Winnaar doelschieten:
BAYER	’04	LEVERKUSEN

Prominent: 
CO	ADRIAANSE

JAARGANG 10 - 29 EN 30 MEI 1999

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 BAYERN	MÜNCHEN
2.		 AJAX
3.		 FEIJENOORD
4.		 P.S.V.
5.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN
6.		 VITESSE
7.		 CELTIC	GLASGOW
8.		 DINAMO	BOEKAREST
9.		 WILLEM	II
10.		DE	GRAAFSCHAP
11.		F.C.	TWENTE
12.		S.V.	GROL

Beste speler:	
MARTIN	BRADY				(CELTIC)

Beste keeper:
MARKUS	GRÜNBERGER	
(BAYERN	MÜNCHEN)

Winnaar doelschieten: 
DINAMO	BOEKAREST

Prominent: 
JAN	VAN	HALST	(F.C.	TWENTE)
gaat	naar	AJAX	als	opvolger	
van	Danny	Blind

JAARGANG 11 - 27 EN 28 MEI 2000 
	 	
Deelnemende teams
en eindrangschikking: 				
1.		 BAYER	‘04	LEVERKUSEN
2.		 FEIJENOORD
3.		 AJAX
4.		 BAYERN	MÜNCHEN
5.		 P.S.V.
6.		 F.C.	TWENTE
7.		 CELTIC	GLASGOW
8.		 GRASSHOPPERS	ZÜRICH
9.		 DE	GRAAFSCHAP
10.		WILLEM	II
11.		VITESSE
12.		S.V.	GROL

Beste speler: 
SEZER	ÖZTÜRK		
(BAYER	’04	LEVERKUSEN)

Beste keeper: 
JESPER	HOOGEDOORN	(FEIJENOORD)

Meest waardevolle speler S.V. GROL:	
KEES	VERHEIJ

Pechprijs S.V. GROL: 
ALEX	VAN	BECKHOVEN
	
Winnaar doelschieten niet meer in 
programma opgenomen!

Prominent: 
DANNY	BLIND		(AJAX)

JAARGANG 12 - 9 EN 10 JUNI 2001

Deelnemende teams
en eindrangschikking:  			
1.		 P.S.V.
2.		 PARTIZAN	BELGRADO
3.	 	FEIJENOORD
4.	 	BAYER	‘04	LEVERKUSEN
5.	 	CELTIC	GLASGOW
6.		 BAYERN	MÜNCHEN
7.		 DE	GRAAFSCHAP
8.	 	DYNAMO	KIEV
9.		 F.C.	TWENTE
10.		AJAX
11.	 GRASSHOPPERS
12.		S.V.	GROL

Beste speler: 
KEVIN	SISSING	van	DE	GRAAFSCHAP

Beste keeper:
MICHAEL	ROBERTSON	
van	CELTIC	GLASGOW

Topscorers: 
AIDEN	MC	GRADY	van	CELTIC	GLASGOW	
(wint	na	loting	bokaal)
allen	met	4	doelpunten	 	
ROBIN	HOFFMAN	van	FEIJENOORD
TIM	JANSEN	van	P.S.V.
MIKE	WUNDERLICH	van	BAYER	’04	
LEVERKUSEN

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
KEVIN	SCHUURMANS
	
Topscorer S.V. GROL: 
JEROEN	BOLWIJN
	 	
Prominent: 
SANDER	BOSCHKER	van	F.C.	TWENTE	

JAARGANG 13 - 25 EN 26 MEI 2002	
	 	
Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN
2.		 AJAX
3.		 PARTIZAN	BELGRADO
4.		 VITESSE
5.		 P.S.V.
6.	 FEYENOORD	
7.		 HJK	HELSINKI	
8.		 CELTIC	GLASGOW	
9.		 GHANA
10.		CLUB	BRUGGE	
11.		SV	GROL
12.		DE	GRAAFSCHAP			

Beste speler: 
ABU	KESEROGLU	
van	BAYER	’04	LEVERKUSEN	(Duitsland)

Beste keeper: 
PRINCE	GYIMAH	AMPADU	van	GHANA

Theo Janssen 1995

Klaas Jan Huntelaar 1996 Wesley Sneijder 1997
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Internationaal Marveldtoernooi 2002

DE E L N EME R S V E L D

F O T O ’ S

B I J Z OND E R E  I N F O
•  De formule is gehandhaafd op  6 : 6; er was 

sprake van een internationale topbezetting

•  Voor het eerst een team uit het continent 

Afrika (GHANA); zij verbleven zo’n 14 da-

gen in Groenlo 

•  Maarten Overkemping is toegevoegd aan 

de organisatie

•  De sfeer rondom het toernooi was erg goed 

te noemen (met name door de inbreng van 

toeschouwers Celtic en Partizan)

•  Een nieuw en zeer geslaagd onderdeel van 

het toernooi vormde de presentatie van de 

teams op de vrijdagavond (vlaggenparade)

•  Opvallend was de aanwezigheid van vele 

prominenten op ons toernooi: Wim Kieft, 

Fred Rutten, Jan Jongbloed, Ulf Kirsten etc.

1 e

2 e

3 e

B E S T E  S P E L E R

B E S T E  K E E P E R

T OP SCOR ER  ME T  10  P T.

P E C HP R I J S

WA A R D E V O L L E  S P E L E R  S . V .  G R O L

BAYER ’04 LEVERKUSEN
AJAX
PARTIZAN BELGRADO
VITESSE
P.S.V.
FEYENOORD 
HJK HELSINKI 
CELTIC GLASGOW 
GHANA
CLUB BRUGGE 
S.V. GROL
DE GRAAFSCHAP  

Rawley Roozendaal (Ajax)

Prince Gyimah Ampadu (Ghana)

Tevfik Kose (Bayer ‘04 Leverkusen)

Adriaan Aagten

Tim Geerdink

BAYER ‘04 LEVERKUSEN

PARTIZAN BELGRADO

AJAX

B E K E ND E  S P E L E R
Jonathan de Guzman Feyenoord Real Mallorca, Villareal en Swansea City

Royston Drenthe Feyenoord Real Madrid, Hercules Allicante, Everton,  

  Alania Vladikavkaz en Reading FC

Roy Beerens PSV N.E.C., SC Heerenveen en AZ

Leon Broekhof Vitesse De Graafschap, Roda JC, SC Cambuur en  

  FC Emmen

Rick van Wolfswinkel Vitesse FC Utrecht, Sporting Lissabon en  

  Norwich City

Marko Simic Partizan Belgrado   BATE Borisov en Kayserispor

Joona Toivo HJK Helsinki   AZ, Telstar en Molde

Juha Hakola HJK Helsinki   Heracles, Willem II en KuPS Kuopio

Topscorer: 
TEVFIK	KÖSE
van	BAYER	’04	LEVERKUSEN	(Duitsland)
met	10	doelpunten	 	

Meest waardevolle speler S.V.GROL:
TIM	GEERDINK
	
Pechprijs S.V. GROL: 
ADRIAAN	AAGTEN
	 	 	
Prominent: 
JORIEN	VAN	DEN	HERIK	en	
BERT	VAN	MARIJK
voorzitter	en	trainer	van	FEYENOORD	

JAARGANG 14 - 24 EN 25 MEI 2003

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 AJAX
2.		 PARTIZAN	BELGRADO
3.		 P.S.V.
4.	 	FEYENOORD
5.		 PARIS	SAINT	GERMAIN
6.		 HJK	HELSINKI
7.		 MANCHESTER	UNITED
8.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN
9.		 FC.	TWENTE
10.		VITESSE
11.		GHANA
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
RAWLEY	ROOZENDAAL	van	AJAX

Beste keeper:
PRINCE	GYIMAH	AMPADU	van	GHANA	
(2	jaar	achter	elkaar!)

topscorer: 
RAWLEY	ROOZENDAAL	van	AJAX	en	
MILOS	ZIVANOVIC	met	5	doelpunten	
van	PARTIZAN	BELGRADO
	 	
Meest waardevolle speler S.V. GROL:
TIM	GEERDINK	(2	jaar	achter	elkaar!)
	
Aanmoedigingsprijs S.V. GROL: 
NICK	ASSINCK	(keeper)	
	 	
Prominent:	
SPITZ	KOHN	(thans	scout	SC	HEEREN-
VEEN,	oudtrainer	AJAX)	

JAARGANG 15 - 4 T/M 6 JUNI 2004 

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 AJAX
2.		 F.C.	BARCELONA
3.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN
4.		 PARTIZAN	BELGRADO
5.	 P.S.V.
6.		 SC.	HEERENVEEN
7.		 F.C.	TWENTE/HERACLES
8.		 MANCHESTER	UNITED
9.		 GHANA
10.		FEYENOORD
11.		S.V.	GROL
12.		GLASGOW	RANGERS

Beste speler: 
JORDI	ALBA	RAMOS	
van	F.C.	BARCELONA	

Beste keeper: 
VICTOR	IBANEZ	PASCUAL	
van	F.C.	BARCELONA

Topscorer: 
STEVAN	JOVETIC	
van	PARTIZAN	BELGRADO
met	6	doelpunten		 	
	 	
Meest waardevolle speler S.V. GROL:
RODERICK	RASQUIN
	
Aanmoedigingsprijs S.V. GROL: 
WOUTER	PILLEN	(1e	jaars	C)
	 	
Prominent: 
JHONNY	VAN	BEUKERING	
(spits	van	DE	GRAAFSCHAP,	net
enkele	dagen	van	tevoren	gepromo-
veerd	naar	de	Eredivisie)

JAARGANG 16 - 27 T/M 29 MEI 2005

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 F.C.	BARCELONA
2.		 FEYENOORD
3.		 AJAX
4.		 SUPERSPORT	FEYENOORD
5.		 P.S.V.
6.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN
7.		 PARTIZAN	BELGRADO
8.		 F.C.	SCHALKE	‘04
9.		 MANCHESTER	UNITED
10.		F.C.	TWENTE	/	HERACLES
11.		SC.	HEERENVEEN
12.		S.V.	GROL

Beste speler: 
IAGO	FALQUE	SILVA	
van	F.C.	BARCELONA	

Beste keeper: 
ROBIN	OTTEN	van	FEYENOORD

Royston Drenthe  2002

Topscorer: 
IAGO	FALQUE	SILVA	
van	F.C.	BARCELONA
met	7	doelpunten		 	
	 	
Meest waardevolle speler S.V.GROL:
MIRWAIS	SAYED
	
Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
BAS	WEENINK
	 	
Prominent: 
ERIK	TEN	HAG,	
hoofd	jeugdopleiding	F.C.	TWENTE
		

JAARGANG 17 - 19 T/M 21 MEI 2006 
	
Deelnemende teams
en eindrangschikking: 
1.	 SUPERSPORT	FEYENOORD
2.		 AJAX
3.		 FEYENOORD
4.	 	REAL	MADRID
5.		 SCHALKE	‘04
6.		 MANCHESTER	UNITED
7.		 P.S.V.
8.		 CHELSEA
9.		 FC	BARCELONA
10.		FC	TWENTE	/	HERACLES
11.		AZ
12.	S.V.	GROL

Beste speler: 
SAMUEL	SAIZ	ALONSO	
van	REAL	MADRID

Beste keeper: 
SHERWIN	NAYCKER	
van	SUPERSPORT	FEYENOORD	

Topscorer:
NICKY	ATOSE	
van	MANCHESTER	UNITED
met	5	doelpunten		 	
SIMPIEWEI	NKOSIE	
van	SUPERSPORT	FEYENOORD
	 	
Meest waardevolle speler  S.V.GROL:
WOUTER	PILLEN
	
Aanmoedigingsprijs S.V. GROL: 
PASCAL	BROCKöTTER
	 	
Prominent: 
GERARD	BOS,	
hoofdtrainer	van	S.V.	GROL

JAARGANG 18 - 1 T/M 3 JUNI 2007 
	
Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 P.S.V.
2.		 REAL	MADRID
3.		 FEYENOORD
4.		 BAYERN	MUNCHEN
5.		 CHELSEA
6.		 MANCHESTER	UNITED
7.		 AJAX
8.		 CELTIC
9.		 MACCABI	HAIFA
10.		FC	TWENTE	/	HERACLES
11.		S	.V.	GROL
12.		SHAKHTAR	DONETSK

Beste speler:
ELVIO	DO	ROSARIO	van	P.S.V.

Beste keeper: 
NIELS	KONIJNENBERG	van	FEYENOORD

Topscorer:
DANNY	MILLS	van	CHELSEA
met	5	doelpunten		 	
ELVIO	DO	ROSARIO	van	P.S.V.
	 	
Meest waardevolle speler S.V.GROL:
PASCAL	BROCKöTTER

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL: 
RAMON	LANDEWERS
	 	
Prominent:
THEO	JANSSEN,	speler	van	VITESSE

JAARGANG 19 - 30 MEI T/M 1 JUNI 2008	
	
Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 HERTHA	BSC
2.		 P.S.V.
3.		 REAL	MADRID
4.		 FC	TWENTE	/	HERACLES
5.		 FEYENOORD
6.		 AJAX
7.		 MANCHESTER	CITY
8.		 DE	GRAAFSCHAP
9.		 RSC	ANDERLECHT
10.		MANCHESTER	UNITED
11.		AJAX	CAPE	TOWN
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
DENNIS	DENGERING	van	P.S.V.

Beste keeper: 
PHILIP	SPRINT	van	HERTHA	BSC

Topscorer: 
ELVIS	PLAZIER	van	FEYENOORD
met	4	doelpunten		 	
LUKAKU	ROMELU	van	RSC	ANDERLECHT
CARLOS	BRINSA	van	HERTHA	BSC
ZAKARIA	LABYAD	van	P.S.V.	 	
	

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
BRAM	HULS
	
Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
RAMON	WAENINK
	 	
Prominent:
JAN	DE	JONGE,	
trainer	van	DE	GRAAFSCHAP

JAARGANG 20 - 5 T/M 7 JUNI 2009

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 AUXERE
2.		 REAL	MADRID
3.		 LOKOMOTIV	MOSKOU
4.		 VALENCIA
5.	 	FC	TWENTE	/	HERACLES
6.		 RSC	ANDERLECHT
7.		 RODE	STER	BELGRADO
8.		 FEYENOORD
9.		 PSV
10.		MANCHESTER	UNITED
11.		HERTHA	BSC
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
MIRCO	BORN	van	FC	TWENTE/HERACLES

Beste keeper:	
ALFONSO	HERRERO	PEINADOR	
van	REAL	MADRID	(Spanje)

Topscorer:
MIRCO	BORN	van	FC	TWENTE/HERACLES
met	5	doelpunten	
	 	
Meest waardevolle speler S.V. GROL:
MART	WILLEMSEN

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
TWAN	SCHOLTEN
	 	
Prominent:
EDWIN	BOMERS,	directeur	
van	Marveld	Recreatie	/	hoofdsponsor

JAARGANG 21 - 28 T/M 30 MEI 2010
	
Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 AUXERE
2.		 BRONDBY	FC
3.		 MANCHESTER	UNITED
4.		 AJAX
5.		 RSC	ANDERLECHT
6.		 FC	TWENTE
7.		 P.S.V.
8.		 FEYENOORD
9.		 REAL	MADRID
10.		S.V.	GROL
11.		KONOPLEV	FA
12.		GALATASARY

Beste speler:
TOBIAS	CHRISTENSEN	van	AJAX

Beste keeper: 
ZEUS	DE	LA	PAZ	van	P.S.V.	

Topscorer:
PORDUR	JON	JOHANNESON	
van	RSC	ANDERLECHT
met	5	doelpunten	

Fairplay prijs:
AUXERRE	uit	Frankrijk

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
JORN	REIJERINK

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
STAN	VAN	LENT
	 	
Prominent: 
THEO	HUIJSKES	(25	jaar	voorzitter	
s.v.	Grol,	inmiddels	ere-voorzitter)
	

JAARGANG 22 - 27 T/M 29 MEI 2011

Deelnemende teams 
en eindrangschikking:
1.		 REAL	MADRID
2.		 P.S.V.
3.		 LIVERPOOL
4.		 ZENIT	SINT	PETERSBURG
5.		 FEYENOORD
6.		 AJAX
7.		 BRONDBY
8.		 RSC	ANDERLECHT
9.		 FC	TWENTE
10.		AUXERRE
11.		MANCHESTER	UNITED
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
JOSE	ANGEL	POZO	LA	ROSA	van	REAL	
MADRID

Beste keeper:
IGOR	OBUKHOV	van	ZENIT	SINT	
PETERSBURG

Topscorer:
JOSE	ANGEL	POZO	LA	ROSA	
van	REAL	MADRID
met	7	doelpunten	

Fairplayprijs:
FEYENOORD	 	

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
TIM	PETERS

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL: 
TIM	LEUSINK

Prominent:
ROELOF	LUINGE

P.S.V. winnaar 2007
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JAARGANG 23 - 1 T/M 3 JUNI 2012

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 BAYER	’04	LEVERKUSEN
2.		 MANCHESTER	UNITED
3.		 PSV
4.		 FEYENOORD
5.		 AJAX
6.		 USA
7.		 OLYMPIQUE	MARSEILLE
8.		 LIVERPOOL
9.		 FC	TWENTE
10.		REAL	MADRID	
11.		SV	GROL
12.		FA	GHANA	

Beste speler:
ABDELHAK	NOURI	van	AJAX

Beste keeper:
DEAN	HENDERSEN	
van	MANCHESTER	UNITED

Topscorer:
CHARLES	BOATENG	van	FA	GHANA
met	6	doelpunten	

Fairplayprijs: 
FC	TWENTE	

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
JUR	PASMAN

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
LAURA	NIJLAND

Prominent:
HANS	SCHEINCK	(voorzitter	s.v.	Grol)

JAARGANG 24 - 24 T/M 26 MEI 2013

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 ATLÉTICO	PARANAENSE
2.		 PARIS	SAINT-GERMAIN
3.		 MEXICO	NATIONAL	TEAM
4.		 MANCHESTER	UNITED
5.		 REAL	MADRID
6.		 PSV
7.		 KASHIWA	REYSOL
8.		 F.C.	TWENTE
9.		 AJAX
10.		BAYER	04	LEVERKUSEN
11.		VITESSE
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
NACITAMO	IKONE	 	
van	PARIS	SAINT-GERMAIN

Beste keeper: 
MARCO	SEBASTIÁN	BERNAL	ARELLANO	
van	MEXICO

Topscorer:
ODSONNE	EDOUARD	
van	PARIS	SAINT-GERMAIN
MARCELO	DOS	SANTOS	ROSA	
van	ATLÉTICO	PARANAENSE
JOEY	KONINGS	van	PSV
met	4	doelpunten	

Fairplay prijs: 
MANCHESTER	UNITED	

Meest waardevolle speler S.V.GROL:
NICK	JANSEN

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL: 
OLE	WALTERBOS

Prominent:
BEN	BOMERS	(voorzitter	Internationaal	
Marveldtoernooi)

JAARGANG 25 - 23 T/M 25 MEI 2014

Deelnemende teams
en eindrangschikking: 
1.		 PSV
2.		 REAL	MADRID
3.		 BAYER	04	LEVERKUSEN
4.		 FC	BARCELONA
5.	 	FC	TWENTE
6.		 ATLETICO	PARANAENSE
7.		 CHIVAS	GUADALAJARA
8.		 FEYENOORD
9.		 AJAX
10.		FLUMINENSE
11.		MANCHESTER	UNITED
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
ARMANDO	OBISPO	van	PSV

Beste keeper: 
WOUTER	BEUKERS	van	FEYENOORD

Topscorer: : ELLIOT	GOMEZ	
van	REAL	MADRID
CHRISTIAN	HENRIQUE	MOTA	DE	
OLIVIERA	SILVA	van	
FLUMINENSE	met	5	doelpunten	

Fairplay prijs:  
MANCHESTER	UNITED	

Meest waardevolle speler S.V.GROL:
LUUK	WAENINK

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL: 
TIM	ROETERDINK	

Prominent:
BEN	BOMERS	/	MARCO	FRANK	
(vz	Internationaal	Marveldtoernooi)

JAARGANG 26 - 25 T/M 27 MEI 2015

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 RIGHT	TO	DREAM	GHANA
2.		 ARSENAL
3.		 ATLÉTICO	PARANAENSE
4.		 AJAX
5.		 PARIS	SAINT-GERMAIN
6.		 FEYENOORD
7.		 FC	BARCELONA
8.		 DYNAMO	MOSKOU
9.		 PSV
10.		MANCHESTER	UNITED
11.		S.V.	GROL
12.		FC	TWENTE

Beste speler:
JUAN	FAMILIA	CASTILLO	van	AJAX

Beste keeper:
STEPHEN	SARKODIE	
van	RIGHT	TO	DREAM	GHANA

Topscorer:
TEMENUZHKOV	MIHAYLOV	
van	FC	BARCELONA	
met	4	doelpunten	

Fairplay prijs: 
ATLÉTICO	PARANAENSE	

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
ASAD	OMAR	

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
JORDEN	VELD
	

JAARGANG 27 - 27 T/M 29 MEI 2016

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 SL	BENFICA
2.		 RSC	ANDERLECHT
3.		 AJAX
4.		 RIGHT	TO	DREAM	GHANA
5.		 PSV
6.		 REAL	MADRID
7.		 FC	TWENTE
8.		 KRC	GENK
9.		 FEYENOORD
10.		CHELSEA
11.		MANCHESTER	UNITED
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
UMARO	EMBALO	van	SL	BENFICA

Beste keeper:
MAXIME	DELANGHE	
van	RSC	ANDERLECHT

Topscorer:
DAISHAWN	REDAN	van	AJAX	
met	6	doelpunten	

Fairplay prijs: 
SL	BENFICA	

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
REMCO	EVERINK	

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
TEUN	REIJERINK	

JAARGANG 28 - 19 T/M 21 MEI 2017

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 RIGHT	TO	DREAM	GHANA
2.		 RED	BULL	BRASIL
3.		 AJAX
4.		 RSC	ANDERLECHT
5.		 FEYENOORD
6.		 REAL	MADRID
7.		 BORUSSIA	DORTMUND
8.		 PSV
9.		 FC	KOPENHAGEN
10.		ARSENAL	
11.		SC	BENFICA
12.		S.V.	GROL

Beste speler:
KAMAL	DEEN	SULEMANA	
van	RIGHT	TO	DREAM	GHANA

Beste keeper:
GUILHERME	PATRICK	TAVARES	
van	RED	BULL	BRASIL

Topscorer:
BRIAN	BROBBEY	van	AJAX
en	CHRIS	KALULIKA	
van	RSC	ANDERLECHT
met	5	doelpunten	

Fairplay prijs: 
S.V.	GROL	

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
NICK	OUDE	LUTTIKHUIS	(keeper)

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
SEM	BRUMMELAAR

JAARGANG 29 - 1 T/M 3 JUNI 2018

Deelnemende teams
en eindrangschikking:
1.		 Ajax
2.		 FC	Barcelona
3.		 Bayer	04	Leverkusen
4.		 Feyenoord
5.		 Atlético	Madrid
6.		 Red	Bull	Brasil
7.		 Celtic
8.		 PAOK	FC
9.		 PSV
10.		FC	Twente
11.		S.V.	GROL
12.		Korea	FL

Beste speler:
DILLON	HOOGEWERF	van	AJAX

Beste keeper:
DEVIN	REMIE	
van	FEYENOORD

Topscorer:
DILLON	HOOGEWERF	
van	AJAX
met	9	doelpunten	

Fairplay prijs: 
S.V.	GROL	

Meest waardevolle speler S.V. GROL:
SEM	BRUMMELAAR

Aanmoedigingsprijs S.V. GROL:
TIEM	ROTS

Beste speler2012
ABDELHAK	NOURI	van	AJAX
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MARCO FRANK: VOETBALLIEFHEBBER EN BOVENAL GROLMAN
Geboren op 1 augustus 1968 en op 1 
januari 1978 lid geworden van s.v. Grol. 
Wij hebben het hier over geboren en 
getogen Grollenaar Marco Frank, die in 
het jubileumjaar van s.v. Grol niet alleen 
40 jaar lid is van de club, maar ook nog 
eens zijn 50e verjaardag viert.

Marco Frank, samen met Joyce Kemkens 
de trotse ouders van Bibi en Jesper. Afge-
studeerd in chemische technologie aan de 
Universiteit Twente en aansluitend gepro-
moveerd. Na een carrière binnen Central 
Research bij Akzo Nobel, is hij sinds 2002 

werkzaam bij SASOL in Johannesburg, 
Zuid-Afrika. Als senior proces engineer 
met als standplaats Enschede participeert 
hij in projecten over de gehele wereld en 
bezoekt met regelmaat landen in Euro-
pa, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 
Dit alles voor projectvergaderingen, het 
bezoeken van bedrijven en universiteiten 
en deelname aan conferenties. 
En toch nog steeds woonachtig in Groenlo 
en dat bevalt Marco maar al te goed, 
getuige zijn reactie: “Helemaal geweldig 
om bij familie en vrienden in de buurt te 
kunnen blijven wonen.”

VOETBALCARRIÈRE 

Op zijn negende jaar, in 1977, begon Marco 
met voetballen en werd vervolgens lid van 
s.v. Grol. Hij heeft de hele jeugd succesvol 
doorlopen en speelde in alle selectieteams. 
“Ik was verdediger, geen supertalent, maar 
moest het meer hebben van slim voetbal-
len.” Als speler van A1 werd hij regelmatig 
opgeroepen als bankzitter bij het eerste 
en kreeg ook regelmatig te maken met 
invalbeurten. Tot een vaste plek in Grol 1 
kwam het helaas niet. Na 10 jaar Grol 2 en in 
de jaren daarna steeds een treetje lager, was 

het in 2012 gebeurd met het zondagvoet-
bal. “Ik ben fanatiek en wil zoveel mogelijk 
spelen, er zijn ook vriendschappen ontstaan 
door het voetbal en dat is heel mooi, maar 
de zondagochtenden begonnen me tegen 
te staan”, verklaart Marco de genomen stap 
om te stoppen. Maar niet helemaal, want 
na een paar jaar sabbatical speelt hij nu in 
de 35+ competitie en dat betekent naast 
voetbal ook de nodige gezelligheid.  

 

Staand vlnr Oldenkotte, Danny Ferroll, Remco Wolters, Bjorn Koldeweij, Bart Oosterholt, Teun Huirne, Dennis Pasman en Marco Frank en gehurkt vlnr Rick Konings, 
Pascal Bleumink, Tom Groot Kormelink, Colin Vennebekken, Jeroen van Dalen, Jonne van Halm en Julien Harbers.
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BESTUREN EN BELEID MAKEN

In het seizoen 1997-1998 werd Marco 
gevraagd voor het nieuwe Bestuur Senioren 
als coördinator voor het zaalvoetbal Grol 1, 2 
en 3 en het recreanten-seniorenvoetbal Grol 
5 t/m 13. Het was de opstap naar een lange 
carrière van besturen, waarvan het einde ge-
lukkig nog niet in zicht is. Over dat besturen 
zegt Marco nu: “Je doet het namens alle 
leden en het gaat erom de geluiden en wen-
sen om te zetten in beleid, de grote lijnen 
uit te zetten en waar nodig bij te sturen. 
Voor dat laatste moet je de signalen oppak-
ken en meenemen. Het is een club van en 
voor de leden en dat is het belangrijkste.” 
Marco vindt zichzelf daarin niet hard, maar 
is er wel heel serieus mee bezig en deinst 
er niet voor terug om zijn zegje te doen. 
Na een paar jaar lid te zijn geweest van 
het seniorenbestuur wordt hij in 1999 door 
Tonnie Zieverink en Theo Huijskes gevraagd 
om voorzitter te worden van het jeugdbe-
stuur. Het is het jaar waarin de toenmalige 
jeugdvoorzitter Tonnie Vaarwerk overlijdt in 
de door een zware lawine getroffen winter-
sportplaats Galtür. Het enorme drama dat 
ook zijn kinderen, kameraad René te Brake 
en diens kinderen het leven kost. Het raakt 
de club in het hart en het opvolgen van 
clubicoon Tonnie Vaarwerk is een uitdaging 
die Marco is aangegaan. Een kleine acht jaar 
is hij voorzitter en het is een hele klus om 
het jeugdvoetbal in goede banen te leiden. 
Marco: “Het is veel werk om alles aan te 
sturen en zeker als je perfectionistisch bent. 
En het wordt er door dat laatste ook niet ge-

makkelijker op als je het lang doet, maar je 
leert er heel veel van en veel dingen neem 
je mee in je dagelijkse leven en in je werk. 
Ik kijk tevreden terug op deze periode. Het 
is prachtig om al die jeugdleden te zien 
genieten van het voetbal.”

In 2007 stopt Marco als bestuurslid van 
de jeugdafdeling, maar na drie jaar keert 
hij toch terug. “Samen met Ben Bomers 
en Frank Walterbos hebben we ons in een 
projectgroep gebogen over de technische 
structuur. Ik kwam er al snel weer achter 
dat besturen toch heel leuk is.” Een nieuwe 
bestuursfunctie lag op de loer en bij het 
afscheid van toenmalig voorzitter Theo 
Huijskes in 2010 werd Marco gevraagd om 
mee te denken over zijn opvolging. Hans 
Scheinck werd de nieuwe voorzitter en Mar-
co sloot aan als lid van het dagelijks bestuur 
en als tweede voorzitter. “Op die manier 
kon ik wat meer op projectbasis actief zijn 
en het goed combineren met mijn werk. Ik 
heb dingen van Theo overgenomen om dat 
wat in gang gezet was door te trekken. Als 
tweede voorzitter houdt hij zich bezig met 
de structuren binnen de vereniging, com-
municatie en PR, sponsoring en vooral het 
behartigen van de belangen van de leden, 
prestatief en recreatief.” 

UITDAGING EN TOEKOMST

Sportvereniging Grol is een grote club met 
prachtige voorzieningen, een bevlogen 
vrijwilligerskorps en een indrukwekkende 
organisatiestructuur, maar het is vooral een 

Marco werd in het seizoen 2006-2007 benoemd tot ‘Verenigingsman van het jaar’.
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Staand vlnr Tonny Hartman, Jeroen te 
Veluwe, Richard ter Bogt, Marco Frank, 
Eugène Beemers, Stan Raben, Berend-Jan 
Blanken, Jeroen Groot Zevert, Walter ter 
Bogt en Tom Rooks en zittend vlnr Rob van 
der Donk, Arjan Blanken, Frank Walterbos, 
Thomas Tank, Rob Westervoorde, Peter te 
Focht, Frank Luttikholt en Peter ten Barge.

voetbalclub en de voetbalcultuur moet daar-
om weer bovenaan op de agenda. 
Marco: “We hebben als vereniging vastge-
steld dat we minder bezig moeten zijn met 
nevenactiviteiten, met feestjes en meer 
met de prestaties. Dingen durven laten 
ten gunste van het voetbal. We hebben 
vervolgens als bestuur een visie geformu-
leerd en hebben wijziging in de organisatie 
doorgevoerd, met onder andere de vorming 
van een voetbalbestuur, verenigingsbureau, 
groep wedstrijdsupport en commissie mate-
riaalbeheer. Dit zodat voetbal meer centraal 
staat. We zijn op de goede weg. Ik bespeur 
een toegenomen enthousiasme en positivis-
me binnen de club.” Voor wat de toekomst 
betreft, krijgt ook de Grol te maken met 
veranderingen, met krimp en de noodzaak 
te gaan samenwerken met andere vereni-
gingen. “Het wordt een grote uitdaging om 
mensen te blijven binden aan de club, om 
te gaan samenwerken en continu te blijven 
vernieuwen. Ik zie het als mijn taak om de 
grote lijnen te bewaken en de structuren, 
voorwaarden, financiën en de juiste commu-
nicatie te regelen. Grol is een gezonde club 
met een belangrijke rol in de samenleving, 
en dat zal het over 20 of 30 jaar nog steeds 
zijn. Iedereen moet kunnen meedoen: jong 
en oud, voetballend en niet-voetballend.” 

MARVELDTOERNOOI 
Ben Hoijtink vertrok in 1991 uit de organi-
satie en er kwam een plek vrij. Het is 1992, 
Marco is 23 en neemt de plek van Ben in. 
Het Marveldtoernooi is toe aan zijn derde 
editie en staat als eendaags toernooi aan het 
begin van een bijzondere ontwikkeling. “Je 
weet op dat moment natuurlijk niet waar het 
heen gaat, maar we zijn enorm gegroeid. De 
eerste jaren schrijf je teams aan, je belt en 
faxt in de hoop dat ze willen komen. En de 
uitdaging is om mooie clubs te halen tegen 
zo weinig mogelijk kosten. Uiteindelijk is 
het toernooi uitgegroeid tot wat het nu is, 
een driedaags toernooi. Grote clubs, zoals 
Barcelona, Real Madrid en Manchester 
United komen nu heel graag naar Groenlo.  
Met een fantastische groep collega-organi-
satoren, die naast gemoedelijk bovendien 
perfectionistisch zijn, lukt het om ieder jaar 
iets moois neer te zetten. Je groeit mee met 

het toernooi. We hebben een prachtige en 
grote groep enthousiaste vrijwilligers en het 
is bijzonder dat heel veel mensen minimaal 
drie dagen volop bezig zijn. We willen ieder 
jaar iets aantrekkelijks bedenken en twee 
nieuwe ploegen uit andere landen toevoe-
gen. Een ploeg uit Mexico die vijf dagen op 
Marveld logeert, een livestream waardoor de 
mensen in Ghana de verrichtingen van hun 
ploeg rechtstreeks kunnen volgen. Voor mij 
is het gewoon een uit de hand gelopen hob-
by. Je bouwt netwerken op, bezoekt via die 
netwerken andere internationale toernooien, 
ontmoet bijzondere mensen en probeert 
iedere keer iets nieuws toe te voegen. Vanuit 
het toernooi hebben we zelfs een uitwisse-
ling mogelijk gemaakt tussen een Japanse 
club en leerlingen van het Marianum. Ik vind 
het gewoon machtig mooi.”

Marco is een bevlogen man, een echte voet-
balliefhebber en bovenal een Grolman. Naast 
het zelf voetballen, besturen en het organise-
ren van toernooien, is hij tien jaar jeugd-
trainer geweest, is hij sinds vorig seizoen 
clubscheidsrechter, beheert hij al meer dan 15 
jaar de website en later de social mediakana-
len, was hij leider tijdens jeugdkampen, is hij 
25 jaar lid geweest van de terreincommissie, 
maakt hij momenteel onderdeel uit van de 
sponsorcommissie en commissie commu-
nicatie, informatie en automatisering en is 
hij supporter van Grol 1 en de jeugdteams 
waarin Jesper en Bibi spelen. Hij investeert 
veel tijd en energie in de club, doet dat met 
heel veel plezier en is altijd op zoek naar de 
dialoog. De club is van en voor de leden, 
maar de doelstelling is helder: “We zijn een 
voetbalclub en dat houdt in dat we moeten 
blijven presteren, iedereen binnen zijn eigen 
mogelijkheden en met gezonde ruimte voor 
de Grolse gezelligheid.” Het is geen citaat, 
maar had het zomaar kunnen zijn!
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“De Grol is heel bijzonder voor mij! 
Waar ik ook ben, ik wil altijd de uitslag 
van Grol 1 weten. Het is en blijft mijn 
cluppie. Grol is door de laatste twee 
degradaties óp rij niets minder voor mij. 
De Grol is veel meer dan Grol 1. Bijvoor-
beeld teams als D4 en F8 zijn net zo 
belangrijk. Daarom moet het 100-jarig 
bestaan ook van en voor iedereen zijn, 
voor alle leden van jong tot oud!” Deze 
zinnen kenmerken de persoon, de mens 
Ben Bomers. 

Ben is geboren aan de Nieuwestraat in 
Groenlo en dat tegenover het voormalige 
Hotel De Pelikaan. Hij is getrouwd met 
Imelda en vader van Jorrit, Tjalle, Femke 
en Jelmer. Verder is Ben niet alleen al jaren 
achtereen lid, maar ook Lid van verdienste 
én Erelid van de s.v. Grol. Een en ander 
mede als gevolg van een enorme staat van 
dienst als onder anderen bestuurslid en 
trainer. Wegens al die verdiensten, alsmede 
zijn inzet voor meerdere verenigingen 
en organisaties mocht Ben in 2016 een 
Koninklijke Onderscheiding in ontvangst 
nemen. Maar na al die jaren is hij nog zeer 
betrokken bij de voetbalclub de Grol. Dat 
merk je als hij de vereniging nu, zij het op 
enige afstand, beschouwt. 

AJAX OPHALEN IN DOORWERTH

Ben is 38 jaar als hij lid wordt van de 
jubileumcommissie 75 jaar s.v. Grol. “Daarin 
had ik onder andere als taak om een aantal 
jeugdactiviteiten te organiseren. Eén van 
die activiteiten bestond uit de organisatie 
van een voetbalclinic, te verzorgen door 
de broertjes Gerrie Mühren (o.a. Ajax en 
Real Betis) en Arnold Mühren (o.a. Ipswich 
Town en Manchester United). Ook het 
organiseren van een wedstrijd tegen een 
bekende BVO hoorde tot mijn taken. Dit 
werd, na een lange, slopende voorberei-
ding, Ajax Amsterdam, op dat moment 
winnaar van de Europa Cup I, de voorloper 
van de huidige Champignons League. Het 
grote Ajax van Louis van Gaal kwam dus 
in Groenlo op het sportpark Den Elshof op 
bezoek. Daarbij had ik de eervolle taak om 
de Amsterdamse topclub te begeleiden. 

BEN BOMERS: ‘GROL IS EEN HEEL GOEDE GASTHEER’

Ben Bomers is niet alleen Lid van verdienste, maar ook Erelid van de s.v. Grol.

Ajax verbleef in Doorwerth op trainings-
kamp en via de media had ik vernomen dat 
Ajax wellicht met een B-elftal zou afreizen 
naar Groenlo.” Dat laat Ben zich natuurlijk 
niet gebeuren. Hij stelt alles in het werk 
om Louis van Gaal te bewegen met het 
beste elftal naar Groenlo te komen. Ben: “Ik 
belde op met de mededeling dat Grolsch 
dit niet zou waarderen. Ze hadden net 
een sponsorcontract met Ajax getekend 
en ik vertelde dat Grolsch in Groenlo niet 
voor schut wilde staan. Alles werd er dus 
bijgehaald.” Toen Ben op de wedstrijddag 
in Doorwerth arriveerde om met de ploeg 
richting Groenlo af te reizen, stelde Van 
Gaal hem persoonlijk gerust. De B-ploeg 
had die dag snoeihard getraind, waardoor 
het A-elftal met alle vedetten een oefen-
wedstrijd in Groenlo mocht spelen. 

VERVALSEN VAN SPELERSPAS

“Ik ben pas op mijn 17e lid geworden van 
s.v. Grol. In die tijd waren er op de HBS 
zaterdagochtend nog lessen en ’s middags 
moest ik van mijn ouders studeren. Voor ik 
ging voetballen, deed ik op zondagmiddag 
aan hockey onder leiding van o.a. Piet van 
den Heuvel.” Ben komt op voetbal bij Grol 
A1 en als hij even later naar de senioren 
moet doorstromen, voetballen zijn vrienden 
nog in de jeugd. Ben: “Ik heb toen, zeg het 
maar met de beste bedoelingen, de boel 
belazerd. Niet goed te praten natuurlijk, 
maar ik wilde maar al te graag met mijn ei-
gen vrienden voetballen. Ik heb bij de KNVB 
mijn geboortedatum vervalst, zodoende kon 
ik een extra jaar in de jeugd spelen. Op mijn 
spelerspas staat 1955, terwijl ik een jaar eer-

der werd geboren.” Ben valt als voetballer 
niet op. Dat doet hij wel als trainer. Zonder 
enige twijfel. 

SUCCESVOL JEUGDTRAINER

Ben raakt besmet met voetbal en in toene-
mende mate met het trainen en begeleiden 
van jeugd. Samen met Ronald Porskamp 
gaat hij Grol B2 trainen en wordt direct 
kampioen. Ben valt in de smaak bij het 
jeugdbestuur en het jaar erop staat hij aan 
het roer van het zeer talentvolle C1. Het 
is het begin van een lange en succesvolle 
periode als jeugdtrainer. Ben traint naast C1 
twee jaar B1 en twaalf jaar achtereen de A1. 
Ben over deze periode: “Ik heb in die 15 jaar 
als jeugdtrainer bijzonder mooie momen-
ten meegemaakt. Ik heb met heel mooie 



367

lichtingen kunnen werken. Jongens als 
Freddy Brockötter, Michel Grothe en Don 
Haen. Allemaal talentvolle voetballers. Sjaak 
Jansen als doelverdediger niet te vergeten. 
Die bleef soms slapen bij ons, omdat hij 
een periode in Neede woonde. Dat is nu 
ondenkbaar.” Ben wordt in het seizoen 1981-
1982 kampioen in een dubbele ontmoeting 

tegen Go Ahead Eagles uit Deventer en 
promoveert naar de interregionale jeugd-
klasse met daarin tegenstanders als PEC 
Zwolle, Sportclub Enschede en Quick ’20 
Oldenzaal. “Tegen Go Ahead Eagles wonnen 
wij uit met 1-3 en thuis walsten we met 6-0 
over hen heen. We verbaasden alles en ie-
dereen.” De staf van Ben bestaat dan uit Jos 

Lensink, Jan Baks en Max de Vries senior. 
Later ook nog Jos Wolters. 

“Legendarisch”, zegt Ben “is de anekdote bij 
PEC Zwolle. Die moet echt in het jubileum-
boek. Jos Lensink gaat daar na de wedstrijd 
in de bestuurskamer een gesprek aan met 
een dikke vent, die half verscholen in z’n jas 
koffie aan het drinken is. Jos geeft hoog op 
van het niveau van Grol A1 en vraagt vervol-
gens aan zijn gesprekspartner: ‘Heb jij ook 
gevoetbald. Gezien jouw postuur zou je wel 
eens keeper kunnen zijn geweest’, waarop 
de man tegenover hem zegt: ‘Dat klopt in-

derdaad, onder andere bij FC Twente, Ajax 
en het Nederlands elftal.’ Iedereen had het 
door, maar Jos niet ……… dat die goede 
man Piet Schrijvers blijkt te zijn.”
Overigens is Ben nog steeds goed bevriend 
met Jos en dat vindt hij nog mooier dan alle 
successen op het veld. “Dat je jaren later 
nog op elkaars verjaardagen komt en dat 
onze vrouwen vriendinnen van elkaar zijn 
geworden. Uniek toch!”

Ben Bomers samen met zoon Jorrit het succesvolle trainers/begeleidersteam van 
kampioen Grol B1.

Ben Bomers samen met links 
Co Adriaanse en de toen nog jeugdige 
John Heitinga
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JARENLANG HET BOEGBEELD VAN 
HET MARVELDTOERNOOI 

Ben heeft zich 25 jaar ingezet voor het 
Marveldtoernooi en dat grotendeels als 
voorzitter. Het Marveldtoernooi kent een 
aantal ‘doorbraken’. Momenten dat het 
toernooi een flinke groeispurt krijgt. Ben: “In 
1993 lukte het ons Feyenoord naar Groenlo 
te krijgen. We groeiden van een regionaal 
toernooi door naar een nationaal toernooi. 
Feyenoord adviseerde ons om er een 
tweedaags toernooi van te maken. Weer 
een flinke stap voorwaarts.” Later kwam 
daar de sponsoravond op donderdag bij en 
Joop Brand maakte Ben ervan bewust dat 
het goed zou zijn om ook op vrijdagavond 
al een wedstrijd te voetballen. “We kunnen 
in Groenlo zo’n goed toernooi organiseren 
omdat een aantal essentiële ingrediënten 
bij elkaar komen. Ik noem: een superac-
commodatie, de medewerking van Marveld 
Recreatie, een goed scheidsrechterskorps, 
veel weerstand en goed gemotiveerde 
vrijwilligers. Dat moet allemaal kloppen. Ik 
vind dat we op zo’n toernooi als s.v. Grol 
laten zien dat we een goede gastheer zijn. 
We combineren gastvrijheid, gezelligheid 
met een prestatieklimaat. Dat maakt het 
bijzonder. Dat zou je een stukje Grolcultuur 
kunnen noemen.” 

HET TOEKOMSTIGE GROL

“Grol moet met beide benen op de grond 
blijven staan. Het ledental zal door krimp 
wat afnemen. Belangrijk is om het kader 
sterk te houden. Nu en in de toekomst 
zullen we altijd goede en mindere lichtingen 
van voetballers hebben. Dat is helemaal niet 
erg, zelfs normaal. Je ziet wel dat de echte 
liefhebbers stilaan verdwijnen. Dat komt 
ook omdat de jeugd nu veel meer te kiezen 
heeft in vergelijking met vroeger. Dat kun je 
niet altijd ondervangen door beleid of door 
anders te trainen. Wat je wel kunt doen, 
is zorgen dat er goede trainers op het veld 
staan. Vol inzetten op het jeugdvoetbal is 
dan ook mijn devies!”

Ben Bomers (staand rechts) als jeugdtrai-
ner en Jos Lensink (staand links) als leider 
van het destijds succesvolle Grol A1. 
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GASTSCHRIJVER RAYMOND VAN MEENEN:
100 JAAR SV GROL EN DE GEMOEDELIJKHEID VAN EEN TOPEVENEMENT
Het bierviltje moet ik nog ergens heb-
ben. Het dateert uit 2009 en er staat het 
volgende op te lezen: ‘Hierbij verklaar 
ik, Raymond van Meenen, dat ik de ko-
mende vijf edities van het Marveldtoer-
nooi actief zal zijn als scheidsrechter.’ 
De handtekening en handdruk maken 
het contract compleet en verbinden me 
officieel aan het toernooi tot en met de 
25e editie, die in 2014 plaatsvindt. Af-
spraak is afspraak en dus maak ik deze 
belofte waar. Ook al beëindig ik mijn 
carrière in 2010. Het is voor mij overi-
gens vanzelfsprekend dat ik er gewoon 
ben. Hoe dat komt? Dan gaan we terug 
tot 1994.

In januari van dat jaar bezoek ik als 19-jarige 
voor het eerst sv Grol. Een voor mij tot dan 
toe volstrekt onbekende club. Ik ben daar 
als teambegeleider van Feyenoord C1 voor 
een driedaags trainingskamp. Een prijs, 
door sv Grol beschikbaar gesteld, voor de 
winnaar van het derde Marveldtoernooi, 
gespeeld op zaterdag 15 mei 1993. Een 
eendaags toernooi met louter Nederlandse 
(amateur)clubs, luisterend naar namen als 
HHC Hardenberg, De Tubanters, AWC, 
CSV’28, NEC, PH, Vitesse’92 en Sparta Rot-
terdam. Kortom, in bijna niets te vergelijken 
met het evenement dat heden ten dage 
wordt georganiseerd. Toch zijn er uit die tijd 
wel degelijk parallellen te trekken met het 
internationale toptoernooi van nu. We ma-
ken kennis met Ben Bomers (met snor) en 
Tonnie Zieverink (ook met snor), die ons dat 
weekend begeleiden. We overnachten op 
Marveld Recreatie. We ontbijten in destijds 
de Grolkantine, en we trainen en spelen 
op het sportpark Den Elshof. Belangrijke 
succesfactoren van toen en nu. Er is me van 
dat trainingsweekend best veel bijgebleven. 
En dat ik 25 jaar later nog steeds in Groenlo 
kom, dat heb ik toentertijd niet kunnen ver-
moeden. De ontwikkeling van het toernooi 
heb ik van dichtbij mogen meemaken. De 
eerste jaren als elftalleider, vervolgens als 
scheidsrechter en sinds 2015 als manager 
van Feyenoord Academy.

Ambitieus als men in Groenlo in de beginja-
ren is, wil de organisatie nóg betere teams 
op het toernooi. Regionale bvo’s, zoals FC 
Twente en De Graafschap, maken al snel 
hun opwachting. Op deze wijze zet men een 
trend in om het deelnemersveld naar een 
topniveau te brengen en te houden. Veel 
clubs staan te dringen om een ticket voor 
deelname aan het toernooi te bemachtigen. 
De traditionele top drie en andere Neder-
landse teams zijn allang niet meer zeker 
van automatische deelname: ieder jaar kijkt 
de organisatie naar de prestaties tijdens 
de laatste edities en ieder jaar zullen clubs 
moeten worden teleurgesteld. 

SINDS EEN JAAR OF ACHT 
STAAT DE HUIDIGE FORMULE 
ALS EEN HUIS

FEYENOORD 25 JAAR IN GROENLO

Feyenoord is er sinds die eerste keer in 
1993 alleen in 2013 niet bij. Nota bene 
in het jaar dat algemeen directeur Eric 
Gudde als gastspreker voor de spon-
soravond wordt uitgenodigd. Dat dit als 
een incident mag worden beschouwd, 
blijkt wel uit het feit dat we vanaf 2014 
‘gewoon’ weer ieder jaar aanwezig zijn. 
Naast het 100-jarig bestaan van de sv Grol 

is de deelname van Feyenoord in 2018 
ook reden voor een jubileum: voor de 25e 
keer zijn de Rotterdammers present. Dat 
daar in de opening door Marco Frank, 
voorzitter van de toernooicommissie, 
aandacht aan wordt besteed, zegt veel 
over de betrokkenheid. We praten en 
evalueren in de beginjaren regelmatig 
over het toernooi. Is twee dagen spelen 
voldoende? Zit het wedstrijdschema 
goed in elkaar? Zijn de finalewedstrijden 
goed gepland? Ook collega-clubs wordt 
gevraagd naar hun ervaringen. Sinds een 
jaar of acht staat de huidige formule als 
een huis; vrijdag en zaterdag worden de 
poulewedstrijden gespeeld en op zondag 
staan de plaatsingswedstrijden en finales 
op het programma.

Dat het niveau van het toernooi een ont-
wikkeling heeft doorgemaakt is ook af te 
zien aan de resultaten van de Nederlandse 
teams. Met grote internationale topclubs 
erbij is de concurrentie voor de hoofdprijs 
toegenomen. Goed om te zien dat Feyen-
oord dit jaar, hoewel onverwacht, eerste 
in de poule wordt. Een prima prestatie, 
die uiteindelijk leidt tot de vierde plaats. 
Toernooiwinst is er overigens alleen in de 
vorige eeuw, namelijk in 1993, 1995 en 1997. 
Kortom, het wordt tijd voor nieuw succes!

ARBITRAGE

Ook de arbitrage op het toernooi maakt 
een ontwikkeling door. In de eerste edities 
moeten clubs hun eigen grensrechter (assis-
tent-scheidsrechter) meenemen. Die eerste 
keer in 1994 sta ik dan ook langs de lijn met 
een vlag in mijn hand. Het blijft bij die ene 
keer, want de clubassistenten worden in 
de volgende jaren vervangen door neutrale 
assistent-scheidsrechters: enthousiaste le-
den van sv Grol die graag op deze wijze hun 
bijdrage aan het toernooi willen leveren. 
Enthousiast, omdat veel assistenten van 
toen nog altijd de assistenten van nu zijn! 
Ook worden vierde officials later aan het 
team toegevoegd.
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Fluiten is teamwork en dus wordt aan 
de selectie en presentatie van de assis-
tent-scheidsrechters en vierde officials veel 
aandacht besteed. Dat het past bij de ambi-
tie van de toernooiorganisatie kan inmiddels 
als vanzelfsprekend worden beschouwd. 
‘Welke zaken gaan goed? En op welk onder-
deel kunnen we het toernooi verbeteren?’, 
zijn vragen die altijd worden gesteld. Sinds 
2013 is, naast het hoofd scheidsrechtersza-
ken (een rol die voormalig collega Peter van 
Dongen op zich neemt), een begeleider voor 
de assistent-scheidsrechters aangesteld. Hij 
volgt de assistenten nauwgezet en voorziet 
ze daar waar nodig van tips en trucs. Nutti-
ge feedback om de kwaliteit van deze groep 
te verhogen. En om het team nog beter te 
kunnen laten functioneren. 

DE DEELNAME VAN FEYENOORD 
IN 2018 IS REDEN VOOR NOG EEN 
JUBILEUM: VOOR DE 25E KEER ZIJN 
DE ROTTERDAMMERS PRESENT

Wie in de beginjaren het toernooi heeft 
gevolgd, is vaak dezelfde scheidsrechters 
tegengekomen. Scheidsrechters die normaal 
gesproken voor sv Grol oefenwedstrijden 
fluiten of in de regio actief zijn voor de 
KNVB worden op deze manier beloond voor 
hun medewerking. Een aantal neemt na de 
eeuwwisseling afscheid van het toernooi en 
zo maak ik in 2002 een hernieuwde kennis-
making met het toernooi. Ik vind het hart-
stikke leuk dat de toernooicommissie mij 
benadert en dus zeg ik vrijwel meteen mijn 
medewerking toe. De sfeer op het toernooi 
is nog steeds als die eerste keer in 1994: ge-

moedelijk. Het niveau van de deelnemende 
teams ervaar ik als top. En dan mag ik ook 
nog eens zowel in 2002 als in 2004 de finale 
fluiten. De versie van 2004 (tussen Ajax en 
FC Barcelona) is mooi en duurt lang. Na de 
reguliere speeltijd is de stand gelijk, en ook 
na twee keer zeven-en-een-halve minuut 
verlengen is het nog steeds gelijk. Straf-
schoppen moeten de beslissing brengen. 
In mijn enthousiasme laat ik wegens de 
laagstaande zon de strafschoppenserie aan 
de andere kant nemen, daar waar de minste 
toeschouwers staan opgesteld. Niet reke-
ning houdend met de massale verhuizing 
van de supporters die zich aan de andere 
zijde bevinden. Zij rennen dwars over het 
veld, in plaats van netjes eromheen. 

Langzamerhand komen er nieuwe scheids-
rechters bij en wordt de arbitrage verder 
geprofessionaliseerd: collega’s uit het 
betaalde voetbal en het buitenland worden 
benaderd om de opengevallen plaatsen in 
te nemen. In die zin is het uniek te noe-
men dat op een Onder 15-toernooi zoveel 
scheidsrechters van dit niveau actief zijn. 
Nadat ik in 2010 een punt zet achter mijn 
profcarrière blijf ik actief in Groenlo. Achter 
de schermen ondersteun ik Peter bij de 
selectie en begeleiding van de scheidsrech-
ters. In 2014 fluit ik mijn laatste toernooi, 
zoals afgesproken en vastgelegd op het 
eerdergenoemde bierviltje. Ik fluit dat jaar 
mijn zeven-en-veertigste wedstrijd op het 
Marveldtoernooi, de wedstrijd om de derde 
plaats tussen FC Barcelona en Bayer 04 Le-
verkusen. Het is dan de bedoeling dat ik de 
rol van Peter volledig overneem, maar door 

2012: De openingswedstrijd tussen Real Madrid en het nationale team 
van de Verenigde Staten.

2013: Het scheidsrechterskorps op de foto voor PannaNews.

een transfer naar Feyenoord in februari 2015, 
moet ik de organisatie laten weten deze rol 
niet (meer) te kunnen invullen. Op de vraag 
of ik dan nog wel naar het toernooi kom, 
denk ik precies een halve seconde na.

KENMERKENDE SFEER 
IN DE ACHTERHOEK

De gemoedelijkheid, de sfeer, het huise-
lijke, de gezelligheid, de warmte. Het zijn 
kenmerken die moeiteloos op de club 
en op haar clubmensen kunnen worden 
geplakt. In 2010 neem ik voor het eerst mijn 
vriendin en huidige vrouw Monique mee. 
Zij moet zaterdagmiddag weer naar huis om 
te studeren en dus ga ik ervan uit haar pas 
maandag weer te zien. Tot zondagavond bij 
de officiële afsluiting in het Sportcafé – ik 
ben net bij het tweede couplet van Sweet 
Caroline aanbeland – zij doodleuk komt 
binnengelopen. ‘Ik vond het hier zó leuk de 
afgelopen dagen, ik wilde gewoon terugko-
men en de afsluiting meemaken!’

DE SFEER IS NOG STEEDS ALS 
DIE EERSTE KEER IN 1994: 
GEMOEDELIJK

In de tijd dat het toernooi op zaterdag en 
zondag wordt gespeeld (edities 1996 tot 
en met 2004), worden de teams voor een 
avondmaaltijd uitgenodigd op Marveld 
Recreatie. Dat we vervolgens ook daar de 
avond afsluiten, is niet meer dan logisch. 
Op het moment dat het toernooi met een 
dag wordt uitgebreid, en dat de sponsor-
avond zijn intrede doet, wordt het Sportcafé 

steeds vaker de plaats waar de afterparty 
plaatsvindt. In 2008 wordt er voor het 
eerst gezongen. De aanwezige draadloze 
microfoon blijkt een schot in de roos. Velen 
doen een poging een liedje mee te zingen. 
De een succesvoller dan de ander, maar wat 
vooral overheerst: het gevoel dat we twee 
geweldige avonden hebben beleefd. 

   

Op die avond in 2008 ontstaat iets wat we 
nog altijd kennen op het Marveldtoernooi. 
De inmiddels traditionele karaokeavonden 
vormen een vast onderdeel van het pro-
gramma. Voormalig scheidsrechter Karel van 
den Heuvel heeft inmiddels de microfoon 
overgenomen van Kevin Blom en mezelf, en 
praat en zingt de hele avond veel aan elkaar. 
Dat doet-ie overigens met flair en met verve. 
Traditiegetrouw mag ik de avond openen 
met Neil Diamond’s Sweet Caroline en zingt 
zo’n beetje het hele café mee. Daarna is het 
de beurt aan wie er maar wil. Vrijwilliger, 
scheidsrechter, clubman, commissielid of ge-
woon supporter: iedereen doet mee. Totdat 
de helft is opgestapt, of niet meer in de gaten 
heeft dat er überhaupt gezongen wordt. Soe-
pel wordt dan door de presentator van dienst 
de avond naar het einde gemanoeuvreerd. 

2008: Afterparty in het Sportcafé.
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‘IK VOND HET HIER ZÓ LEUK DE 
AFGELOPEN DAGEN, IK WILDE 
GEWOON TERUGKOMEN EN DE 
AFSLUITING MEEMAKEN’

VRIJWILLIGERS

Om een dergelijk toernooi te kunnen orga-
niseren, is een grote groep mensen nodig. 
Naast de professionele organisatie van het 
Stichtingsbestuur van het Marveldtoernooi, 
zijn vrijwilligers onmisbaar. Die zijn er bij sv 
Grol! Een zeer grote trouwe groep mensen 
ondersteunt de organisatie om dit topeve-
nement te kunnen organiseren. Een aantal 
ziet overigens weinig van de wedstrijden. 
Zij die in de Sporthal staan om het ontbijt, 
de lunches en de diners te verzorgen komen 
nauwelijks buiten. Het deert ze niet, want 
ze doen het voor sv Grol, hun club. 

Terecht dus dat door de organisatie uitge-
breid wordt stilgestaan bij de inzet van al 
deze vrijwilligers. Traditiegetrouw worden zij 
op zondagavond bij de afsluiting in de serre 
van het Sportcafé bedankt en sommigen 
van hen in het zonnetje gezet, of verrast met 
een ballonvaart. Hoe dan ook, er kan niet 
genoeg worden benadrukt wat de waarde 

van deze groep is. Een ijzersterk collectief 
en een kracht van het toernooi. En om er 
overigens zeker van te zijn dat het toernooi 
daadwerkelijk is afgesloten, wordt een be-
zoek aan Bar De Lange Gang gebracht. Over 
tradities gesproken.

HUWELIJKSAANZOEK

Ook de scheidsrechters worden op de af-
sluitende avond bedankt voor hun bijdrage. 
En omdat er dan toch een microfoon in de 
buurt is, mag een speech niet ontbreken. 
Om namens de scheidsrechters alle vrijwilli-
gers en de organisatie te bedanken voor het 
geweldige weekend en de goede zorgen. 
Ik mag dat een aantal keren doen. Niet 
omdat niemand wil, maar omdat ik dat zelf 
gewoon te leuk vind om te doen.

NAMENS FEYENOORD, NAMENS 
DE SCHEIDSRECHTERS, EN NA-
MENS MONIQUE EN KINDEREN: SV 
GROL, GEFELICITEERD!

Zo kom ik in 2012 tijdens mijn speech terug 
op de bruiloft van scheidsrechter Serdar 
Gözübüyük, eerder dat jaar. Half Groenlo is 
uitgelopen voor het feest in Zaandam. En 
terwijl Monique en ik het bruidspaar heb-
ben gefeliciteerd en teruglopen naar onze 
tafel, valt ons oog op het cadeau dat is mee-
gebracht door Ben Bomers en zijn collega’s. 
‘Schat, als wij gaan trouwen, krijgen we vast 
ook zo’n groot cadeau’, roep ik enthousiast. 
Dat is niet aan dovemansoren besteed. 
Want hoe dichter we bij de afsluiting op 
zondagavond komen, hoe meer voorzetjes 
voor een huwelijksaanzoek volgen. Met 
dat in mijn hoofd vervolg ik mijn speech. 
‘En voor diegenen die verwachten dat ik 
Monique vanavond ten huwelijk vraag: daar 
heb ik een olifant voor nodig.’ Wat ik op 
dat moment echter niet weet, is dat op nog 
geen vijf kilometer een circus staat opge-

2018: Mr. & Mrs. Van Meenen vijf jaar 
getrouwd.

steld. Moedige pogingen worden onder-
nomen om een olifant te laten opdraven. 
Enigszins teleurgesteld concludeer ik dat 
het niet is gelukt. Want als die olifant er wel 
was geweest, was ik op mijn knieën gegaan. 
Een maand later, op Bali en tijdens een 
olifantensafari, maak ik mijn belofte waar: 
het huwelijksaanzoek komt er. De bruiloft 
op 1 juni 2013 in Landhuis De Oliphant is 
geweldig. Veel vrienden uit Groenlo zijn van 
de partij. En alleen zij zingen die avond uit 
volle borst mee met Twee Perfecte Handen.

ER KAN NIET GENOEG WORDEN 
BENADRUKT WAT DE WAARDE 
VAN DE GROEP VRIJWILLIGERS IS

EEN EEUW SV GROL

De sv Grol bestaat dit jaar 100 jaar. In 
2018 wordt uitgebreid stilgestaan bij dit 
jubileum. Vanzelfsprekend mag 29 jaar 
Marveldtoernooi niet ontbreken. Meer 
dan een kwart eeuw een vaste waarde van 
deze geweldige club. Verrast ben ik dan 
ook wanneer Theo Huijskes als voorzitter 
van het jubileumbestuur 100 jaar sv Grol 
mij benadert met de vraag een verhaal te 
schrijven over mijn ervaringen bij de club in 
het algemeen en bij het Marveldtoernooi in 
het bijzonder. Wat een eer!

Met veel plezier vat ik samen wat de sv 
Grol en het Marveldtoernooi voor mij, en 
inmiddels voor mijn gezin, betekenen. Als 
teambegeleider van Feyenoord zet ik mijn 
eerste stappen in Groenlo. Daarna twaalf 
jaar actief (47 wedstrijden) als scheidsrech-
ter. Mijn dertigste verjaardag vieren. Een 
cursus pupillenscheidsrechter aan jeugd-
spelers van sv Grol geven. Kerstvakantie op 
Marveld Recreatie vieren. Samen met Peter 
van Dongen de spelregelquiz Geel of Rood 
op de sponsoravond presenteren. Een kijkje 
in de keuken bij Feyenoord Academy op 
het Voetbalcoach Symposium 2016. Sweet 
Caroline. Rood. Twee Perfecte Handen. Eten 
bij Wissink. Ouders en schoonouders die 
oppassen. Speechen bij de afsluiting in de 
serre. De afsluiting bij Bar De Lange Gang. 
De bruiloft. Een dag, twee dagen, drie da-
gen voetbal op topniveau. Gemoedelijkheid 
op een topevenement!

Namens Feyenoord, namens de scheids-
rechters, en namens Monique en kinde-
ren: sv Grol, gefeliciteerd!

 

Raymond van Meenen.
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WISSINK D- EN E-TOERNOOI
“We vinden het jammer dat Grol alleen 
maar het Internationaal Marveldtoer-
nooi organiseert. Een prachtig toernooi 
natuurlijk. En daarom niets ten nadele 
van dat toernooi, maar er is meer dan 
alleen maar die jongens.” 

Dit waren de beweegreden voor Michel 
Hoffman en Han Hilderink tot het gaan 
organiseren van het 1e Wissink D- en E-toer-
nooi’ in 2015. “Teams van Grol, die overal 
worden gevraagd voor toernooien, maar 
Grol nodigt zelf nooit andere verenigingen 
uit voor toernooien. Dit omdat ze geen 
toernooien organiseren buiten het Mar-
veldtoernooi om. “We hebben het er met 
verschillende leiders vaak over gesproken, 
totdat Marc Rots zei: “Jongens we gaan het 
gewoon zelf doen. Toen zijn we aan het 
werk gegaan”, kijkt Han Hilderink terug op 
de opstart van het toernooi in 2014.

STERK TOERNOOI

Zowel het hoofdbestuur als het jeugdbe-
stuur reageerde positief. Er werd een keuze 
gemaakt voor een sterk bezet toernooi, 
met enkel en alleen standaardteams van 
topamateurclubs en met uiteraard deelname 
van de eigen sv Grol-standaardteams in de 
D- en E-klasse. Een jaar later werden ook 
meisjesteams toegevoegd met een eigen 
toernooi. Een volledige toernooidag per 
leeftijdsklasse. “Daar worden ze sterker 
van. We weten van onszelf nog hoe gaaf 
we dat vroeger vonden om een hele dag op 
toernooi te gaan”, weet Han nog van zich-
zelf. De organisatie prijst zich gelukkig met 
Bakkerij-Lunchroom-Restaurant Wissink, dat 
zich bereid verklaarde om hoofdsponsor van 
het toernooi te worden. Na een ‘proefjaar’ 
werd een vijfjarige verbintenis aangegaan. 
“Het is een belangrijk toernooi voor de 
jeugd van Grol en voor Grol zelf. Dat steun 
ik graag. Ik wilde wel een keer iets anders 
dan shirtsponsoring van een team”, aldus 
Koen Wissink over zijn beweegreden om 
zijn naam aan het toernooi te verbinden 
als hoofdsponsor. “We hebben daarnaast 
ook alle medewerking van Rob Porskamp 

van het Sportcafé”, vult Han aan. “Van alle 
kanten krijgen we medewerking. Ook een 
aantal jonge Grolleden maken deel uit van 
de organisatie, zoals Bart Huijskes, Pelle 
Walterbos en Tim Penterman. Mooi is dat.” 
Naast deze youngsters bestaat de organisa-
tie verder uit Marc Rots, Wessel Arink, Tom 
Heming, Henri Walterbos en Han Hilderink.

TWIN-GAMESPRINCIPE

In de E-klasse wordt er gespeeld volgens 
het zogenaamde Twin-Gamesprincipe. De 
speelduur van de wedstrijden bedraagt 2 x 
10 minuten. Michel Hoffman en Han Hilde-
rink zijn enthousiast over deze speelwijze, 
evenals de deelnemende teams. Hoffman 
hierover: “De wedstrijdjes vinden plaats op 
veldjes van 42 x 30 meter, met 6 tegen 6. 
Het is een nieuw systeem waar de KNVB 
nog mee aan het experimenteren is. Het is 

een stukje talentontwikkeling voor jonge 
spelers, want ze hebben veel meer balbezit 
in kleinere ruimtes en dat ook nog eens in 
een hoog tempo. Bij een doelpunt wordt 

er niet afgetrapt op de middenstip, maar 
wordt het spel direct weer hervat. Er is geen 
ingooi, maar een intrap. Er wordt vaker 
gescoord en is mooier om naar te kijken.”



374

JUBILEA SPORTVERENIGING GROL VAN HET 20-JARIG TOT HET 100-JARIG BESTAAN
Wat heden ten dage en dat reeds vele 
decennia achtereen de sportvereniging 
Grol heet, werd opgericht op 18 septem-
ber 1918.

 Het bestuur van de vereniging werd  
 bij de oprichting gevormd door:

 Voorzitter    
	 Jan	Buts
	 Secretaris	 	 	 	
	 Jan	Groot	Bruinderink
	 Penningmeester		 	 	
	 Jan	Huitink
 Leden     
	 Theo	Groot	Bruinderink
	 Theo	Wissink
	 Geestelijk	adviseur	 	 	
	 Kapelaan	Gasman

20-JARIG BESTAAN IN 1938

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 20-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter    
 Theo	Groot	Bruinderink
	 Secretaris	
	 Theo	Nahuis
	 Penningmeester
	 Jan	Hoijtink
	 Leden	 	 	 	 	
	 Antoon	Tops
	 Harrie	Overkamp
	 Geestelijk	adviseur	 	 	
	 Kapelaan	Giesen

Bij	het	20-jarig	bestaan,	geen	officieel	jubile-
um,	werd	alleen	met	een	receptie	op	enigs-
zins	feestelijke	wijze	stilgestaan.	Daarnaast	
werd	er	door	het	bestuur	voor	een	terugblik	
gezorgd,	helemaal	in	de	stijl	van	die	tijd.	
In	het	Grolarchief	is	die	terugblik	met	
betrekking	tot	de	eerste	twintig	jaar	van	de	
Groenlose	voetbalclub	te	lezen.	Een	met	de	
pen	geschreven	en	mede	daardoor	niet	al	
te	duidelijk	te	lezen	relaas	met	de	op	dat	
moment	alleszeggende	titel:
Twintig	jaar	Jeugdwerk	onder	de	R.K.	Sport-
minnende	jeugd	te	Groenlo	door	de	R.K.	
Voetbalvereniging	‘G	R	O	L’.
Het	geschrevene	gaat	vooral	over	de	
beoefening	en	beleving	van	in	dit	geval	de	
voetbalsport	in	combinatie	met	je	in	dienst	
stellen	van	het	geloof	oftewel	de	Rooms-	
Katholieke	Kerk.	Daaruit	sprak	destijds	
namelijk	een	duidelijke	angst	dat	de	sport-
beoefening	in	realtie	tot	het	kerkbezoek	de	
overhand	zou	krijgen.
Het	volgende	citaat	uit	het	totale	relaas	zegt	
in	dat	opzicht	genoeg:

“Het	buitengewoon	opgaan	in	de	sport,	
zowel	in	het	algemeen	als	plaatselijk,	is	
een	groot	gevaar	voor	de	godsdienst	en	
de	zeden	van	onze	tere	jeugd,	die	in	haar	
hartstochtelijkheid	de	belangrijkste	begin-
selen	in	het	leven	laten	verdringen	door	de	
sport.	Dit	gevaar	werd	door	de	plaatselijke,	
geestelijke	overheid	gelukkig	tijdig	opge-
merkt	en	zo	zien	we,	dat	op	initiatief	van	
den	Directeur	van	het	Jongenspatronaat,	
toen	Kapelaan	Gasman,	een	R.K.	Voetbal-
club	werd	gesticht,	waarbij	aanvankelijk	
circa	twintig	leden	waren	aangesloten.	Het	
was	een	stoute	onderneming	om	in	Groenlo	
een	zuiver	Katholieke	voetbalvereniging	te	
vestigen.	Men	voorspelde	het	op	Groenlose	
bodem	vreemde	plantje	geen	voorspoedige	
bloei,	misschien	wel	een	jeugdige	dood.	
Maar	nu	twintig	jaar	verder	blijkt	het	een	
goede	onderneming	te	zijn!”

25-JARIG BESTAAN IN 1943

	 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 25-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter	 	 	 	
	 Theo	Groot	Bruinderink
 Secretaris
	 Mathieu	Leunissen
 Penningmeester 
	 Theo	Nahuis
 Leden
	 Antoon	Tops
	 Harrie	Overkamp
 Geestelijk adviseur   
	 Kapelaan	Blom

Je	zou	kunnen	en	mogen	verwachten	dat	
het	eerste	officiële	jubileum	van	de	Groen-
lose	voetbalclub	werd	gevierd	in	1943,	te	
weten	het	25-jarig	bestaan.
Maar	omdat	het	zilveren	verenigingsjubi-
leum	halverwege	de	Tweede	Wereldoor-
log	was	uitgerekend,	werd	daaraan	om	
begrijpelijke	redenen	geen	enkele	aandacht	
besteed.

Werd	er	op	3	augustus	1942	nog	een	
algemene	ledenvergadering,	beter	gezegd	
jaarvergadering	gehouden,	de	eerstvolgende	
daarna	vond	pas	plaats	op	24	juli	1945.
In	het	tijdens	laatstgenoemde	vergadering	
voorgelezen	jaarverslag,	in	dit	geval	een	ver-
slag	over	drie	voetbaljaren,	deelde	het	toen	
zittende	Grolbestuur	zijn	leden	mee	dat	het	
door	omstandigheden	niet	mogelijk	was	om	
eerder	in	vergadering	bij	elkaar	te	komen.

“In	de	afgelopen	drie	jaar	is	er	veel,	ontzet-
tend	veel	gebeurd.	Er	zijn	dingen	gebeurd,	
die	niet	met	een	pen	te	beschrijven	zijn.	
Jaren	waarin	wij	met	ons	allen	in	een	aan-
houdende	vorm	van	spanning	en	angst	heb-
ben	geleefd.	Wij	willen	hier	niet	in	details	
treden,	want	wij	hebben	absoluut	niet	de	
pretentie	om	een	stuk	geschiedenis	te	schrij-
ven.	Toch	willen	wij	in	dit	verslag	enkele	
speciaal	op	de	voetbalsport	en	dus	op	onze	
voetbalvereniging	betrekking	hebbende	
zaken	in	het	kort	weergeven.	En	dan	denken	
wij	in	de	eerste	plaats	aan	leden,	vrienden	
en	bekenden	van	onze	leden,	die	ver	van	
huis	op	vreemde	bodem	voor	de	bezetter	
hebben	moeten	werken.	Sommigen	van	
hen	zijn	meermalen	aan	het	grote	gevaar	
ontsnapt	en	wij	mogen	derhalve	gerust	van	
een	groot	geluk	spreken	dat	niemand	enig	
letsel	heeft	opgelopen.	Wij	danken	God	dat	
hij	ons	gespaard	heeft	voor	grote	rampen	en	
het	verliezen	van	medemensen,	in	dit	geval	
medeleden.	Allerlei	wetten	en	verordenin-
gen	hebben	de	laatste	jaren	het	verenigings-
leven	totaal	lamgelegd.	In	vrijheid	gaan	wij	
nu	opbouwen,	wat	niet	sterk	en	stevig	meer	
was	om	zodoende	te	trachten	een	betere	
toekomst	voor	onze	vereniging	te	verkrij-
gen.	Dat	zal	zeker	niet	vanzelf	gaan.	Dat	zal	
moeite,	vaak	heel	veel	moeite	gaan	kosten.	
Maar	met	ons	allen	weten	wij	het	maar	al	
te	goed:	geen	lusten	zonder	lasten”,	aldus	
secretaris	Mathieu	Leunissen	namens	het	
Grolbestuur	in	het	verslag	over	de	vereni-
gingsjaren	1942-1943,	1943-1944	en	1944-1945.							
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JUBILEA SPORTVERENIGING GROL VAN HET 20-JARIG TOT HET 100-JARIG BESTAAN
30-JARIG BESTAAN IN 1948

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 30-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter
	 Theo	Groot	Bruinderink
 Secretaris
	 Jan	Porskamp
 Penningmeester		 	 	
	 Theo	Nahuis
	 Leden	 	 	 	 	
	 Harrie	Overkamp
	 Hendrik	Wolters	 	 	 	
	 Teun	Knuever	 	 	 	
	 Theo	Bonenkamp
 Geestelijk adviseur   
	 Kapelaan	Wagemans

	

Staand vlnr Theo Bonenkamp, Jan Pors-
kamp, Theo Nahuis en Harrie Overkamp 
en zittend vlnr Teun Knuever, Kapelaan 
Wagemans, Hendrik Wolters en 
Theo Groot Bruinderink.

Het	30-jarig	bestaan	oftewel	de	viering	van	
het	zesde	lustrum	van	de	s.v.	Grol,	toen	
overigens	nog	R.K.V.V.	Grol,	was	derhalve	
het	eerste	jubileumfeest	in	het	bestaan	van	
de	club.

Niet	dat	hiervoor	een	speciaal	jubileum-
comité	in	het	leven	werd	geroepen,	maar	
zeker	omdat	men	in	1943	geen	aandacht	kon	
schenken	aan	het	25-jarig	bestaan,	wilde	
men	dit	eigenlijk	onofficiële	jubileum	niet	
ongemerkt	voorbij	laten	gaan.
In	de	regionale	kranten	in	1948	werd	in	de	
dagen	voorafgaande	aan	de	oprichtingsda-
tum	van	Grol	(18	september)	geschreven	
dat	Grol	30	jaar	leiding	heeft	gegeven	aan	
de	sportende	jeugd	van	Groenlo.	Daarbij	
werd	nog	eens	extra	geaccentueerd	dat	
men	de	vereniging	reeds	30	jaar	achtereen	
in	katholiek	verband	bijeen	heeft	gehouden	
met	daarbij	pure	katholieke	sportlui	aan	het	
roer.	Niet	alleen	in	eigen	plaats,	maar	ook	in	
groter	verband	sprak	Grol,	in	de	RK	Sport-
beweging	en	dat	gewestelijk	en	diocesaan,	
een	woordje	mee	en	werkte	zodoende	ook	
mee	aan	de	groei	dier	beweging.	Waarvan	
akte!	

Het	30-jarig	bestaan	werd	op	zondag	19	
september	1948	gevierd.	Dat	gebeurde	’s	
morgens	met	een	H.	Eucharistieviering	in	
de	RK	Calixtuskerk,	’s	middags	met	een	
receptie	in	Hotel	De	Pelikaan	en	’s	avonds	
met	een	afsluitend	feest	in	hetzelfde	hotel	
met	muzikale	omlijsting	van	het	destijds	in	
Groenlo	bekende	muziek-	en	zanggezel-
schap	Con	Brio	onder	leiding	van	Grollenaar	
Ruus	Nales.	

Het	was	in	die	tijd	voor	het	bestuur	van	de	
Gelderse	Voetbalbond	geen	gewoonte	om	
naar	een	receptie	van	dertigjarige	jubilea	te	
gaan,	maar	voor	Grol	werd	een	uitzondering	

De gehele vereniging op het portret bij 
het 30-jarig bestaan.
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gemaakt.	Het	gevolg	was	dat	de	receptie	
bezocht	werd	door	een	zware	delegatie	van	
het	GVB-bestuur.	En	dat	Grol	in	1948	op	
voetbalgebied	reeds	een	prominente	plaats	
bekleedde	in	de	gehele	regio,	bleek	wel	uit	
de	inhoud	van	een	toespraak	van	de	zijde	
van	het	GVB-bestuur.

“Wij	zijn	naar	Groenlo	gekomen	omdat	
Grol	een	bijzonder	geval	is.	Een	toonaan-
gevende	voetbalclub	en	dat	niet	alleen	in	
het	Oost-Gelderse,	maar	ook	in	Twente.	
Het	is	in	de	regio	alom	bekend	dat	Grol	van	
bepaalde	activiteiten	en	festiviteiten	veel	
werk	maakt.	De	festijnen	zijn	altijd	degelijk	
en	feestelijk	van	opzet.	De	verantwoor-
delijke	bestuursleden	van	Grol	zijn	altijd	
bijzonder	goede	gastheren.	Bovendien	
heeft	Grol	naast	een	goede	organisatie	een	
accommodatie,	die	zich	kan	meten	met	die	
van	verenigingen,	uitkomende	in	de	eerste	
klasse	van	de	KNVB”,	aldus	destijds	de	
woordvoerder	van	de	GVB.

Tevens	werd	er	tijdens	de	receptie	door	
de	GVB	meegedeeld	dat	een	tweetal	
bestuursleden	van	Grol,	te	weten	Mathieu	
Leunissen	en	Theo	Bonenkamp,	die	tot	1950	
als	bestuursleden	waren	geschorst,	met	
onmiddellijke	ingang	waren	gerehabiliteerd.	
De	voetbalbond	was	na	een	diepgaand	on-
derzoek	tot	de	conclusie	gekomen	dat	beide	
bestuurders	niet	schuldig	waren	bevonden	
met	betrekking	tot	de	kwestie	rond	een	
‘verschrijving’	met	leden.

40-JARIG BESTAAN IN 1958

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 40-jarig bestaan 
 gevormd door:  

 Voorzitter
	 Johan	Koehorst
 Secretaris 
	 Jan	Porskamp
	 Penningmeester
	 Theo	Nahuis
 Leden
	 Harrie	Overkamp
	 Jan	Notten
	 Tonny	Porskamp
	 Theo	van	Lith
	 Bernard	Wildenborg
	 Hendrik	ter	Braak
 Geestelijk adviseur 
	 Kapelaan	Morren

	
Het	hoogtepunt,	tevens	sportieve	hoogte-
punt,	in	het	kader	van	het	40-jarig	bestaan	
van	Grol	bestond	ongetwijfeld	uit	de	voet-
balwedstrijd	tussen	Grol	1	en	de	oud-inter-

nationals	van	Nederland.	Een	wedstrijd	die	
mogelijk	was	gemaakt	door	toedoen	van	
oud-Grollenaar	Theo	Kaak,	toen	wonende	in	
Hollandse	Rading,	die	overigens	vele	jaren	
later	(1976)	in	Hotel	De	Moriaan	ook	de	op-
richter	was	van	de	‘Club	van	Old	Grolschen’.
Bij	de	oud-internationals	stond	in	die	wed-

strijd	Leo	Halle,	bijgenaamd	‘De	Leeuw	uit	
Deventer’	in	het	doel.	Leo	Halle,	geboren	
in	1906	in	Deventer	en	overdelen	in	1992	in	
Deventer,	heeft	in	de	periode	1928-1937	15	
interlands	gespeeld	voor	Oranje.
In	Groenlo	stond	het	team	van	de	oud-in-
ternationals	onder	leiding	van	de	legenda-
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rische	Beb	Bakhuys,	die	tevens	de	aftrap	
verrichtte.	Bakhuys,	geboren	in	1909	in	
Pakalongan	en	overleden	in	1982	in	Den	
Haag,	speelde	in	de	jaren	dertig	een	hoofd-
rol	bij	de	successen	van	het	Nederlands	
elftal.	Hij	speelde	in	totaal	23	interlands,	
waarin	hij	28x	scoorde.	De	spelers	van	Grol	
1,	die	bij	deze	voor	die	tijd	unieke	gelegen-
heid	de	eer	hadden	om	tegen	de	oud-inter-
nationals	te	spelen,	waren:

Joop	Koenders	(doelverdediger),	Jaap	Kwak-
kel,	Ton	Kaak,	Bernard	Kuipers,	Tonnie	van	
Schaik,	Theo	Kaak,	Henk	Blanken,	Fons	Baks,	
Jan	Gunnewijk,	Frans	Blanken,	Jan	Stöteler,	
Bennie	van	Dongeren	en	Frans	Koenders.

De	wedstrijd	tegen	de	oud-internationals	
werd	met	2-3	verloren	en	de	beide	doel-
punten	van	Grol	kwamen	tot	stand	dankzij	
een	drietal	bekende	voorhoedespelers	van	
Grol,	te	weten	rechtsbuiten	Jaap	Kwakkel,	
middenvoor	Theo	Kaak	en	linksbuiten	Henk	
Blanken,	waarbij	beide	laatstgenoemde	
spelers	de	doelpunten	voor	hun	rekening	
namen.

Het	feestprogramma	ter	gelegenheid	van	
het	40-jarig	bestaan	kende	overigens	een	
niet	alledaagse	start.	Het	feest	werd	name-
lijk	ingeluid	met	een	triduüm	voor	de	leden	
van	Grol	op	woensdag	17,	donderdag	18	en	
vrijdag	19	september	1958.	Het	triduüm	(een	
rooms-katholieke	driedaagse	godsvruchtoe-
fening	onder	leiding	van	een	priester)	werd	
destijds	gehouden	in	het	RK	Pensionaat	in	
de	Nieuwstad	in	Groenlo.

De	wedstrijd	tussen	Grol	en	de	oud-inter-
nationals	vond	plaats	op	zaterdagmiddag	20	
september	1958,	gevolgd	door	een	jubileum-
receptie	van	19.00	uur	tot	21.00	uur	in	Hotel	
De	Pelikaan.	Op	zondag	21	september	1958	
werd	het	programma	voortgezet	met	een	H.	
Eucharistieviering	in	de	RK	Calixtuskerk	met	
daarna	een	voor	de	leden	bestemd	gemeen-
schappelijk	ontbijt	in	Hotel	De	Moriaan.
Vervolgens	vond	in	het	weekend	van	zater-
dag	27	en	zondag	28	september	de	afsluiting	
van	het	jubileumfeest	plaats	met	een	voet-
balwedstrijd	van	Grol	1	tegen	het	oud-oos-
telijk	elftal,	met	daarin	onder	anderen	de	

bekende	voetballer	Henny	Möhring,	en	een	
feestavond	voor	alle	seniorenleden,	alsmede	
oud-leden	in	Hotel	De	Pelikaan.
Overigens	kreeg	de	40	jaar	jonge	voetbal-
vereniging	Grol	tijdens	de	jubileumreceptie	
door	een	zogenaamd	huldigingscomité	
onder	aanvoering	van	Erevoorzitter	Theo	
Groot	Bruinderink	een	spaarbankboekje	
aangeboden	met	daarop	een	bedrag	
van	ƒ	2.785,00.	

50-JARIG BESTAAN IN 1968

 Het bestuur van de vereniging
 werd bij het 50-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter	 	 	 	
	 Johan	Koehorst
 Secretaris	 	 	 	
	 Tonny	Porskamp
 Penningmeester		 	 	
	 Theo	Nahuis
 Leden	 	 	 	 	
	 Jan	Porskamp
	 Jan	Notten
	 Frans	Blankenborg
	 Frans	Koenders
	 Henk	Meulenbeek
	 Gerrit	Lindner
	 Anton	ten	Hoopen
 Commissaris	 	 	 	
	 Herman	de	Groen
 Geestelijk adviseur   
 Kapelaan	Krüthoff

	
De	ter	gelegenheid	van	het	50-jarig	bestaan	
in	het	leven	geroepen	jubileumcommissie	
stond	onder	leiding	van	voorzitter	Theo	
Groot	Kormelink.	

Wanneer	er	één	jubileum	is	dat	als	een	
hoogtepunt	in	het	bestaan	van	de	s.v.	Grol	
kan	worden	beschouwd,	dan	is	het	wel	de	
viering	van	het	50-jarig	bestaan	in	1968.
Een	50-jarig	jubileum	staat	natuurlijk	voor	
een	gouden	jubileum	en	dat	werd	het	in	
1968	in	alle	mogelijke	opzichten.

De	in	die	tijd	bekende	journalist	Andries	
Trouwborst,	werkzaam	voor	o.a.	Trouw	en	
ANP,	in	2003	op	81-jarige	leeftijd	overleden,	
schreef	in	De	Sportkroniek,	het	officiële	
orgaan	van	de	KNVB,	voorafgaande	aan	
het	jubileumfeest	van	Grol	het	volgende.

“Dat	kan	alleen	in	Groenlo	met	zijn	7.500	
inwoners.	Het	plaatselijke	gasthuis	‘Zie-
kenzorg’	werd	opgeknapt	en	een	aantal	
noodgebouwen,	met	daarin	veel	glas,	was	
gedoemd	te	verdwijnen.	Moeder-overste	
deed	een	goed	woordje	bij	de	zieken-
huisstichting	en	het	prettige	gevolg	was	
dat	de	voetbalvereniging	Grol,	die	dit	jaar	
een	halve	eeuw	bestaat,	alle	ruiten	kreeg.	
Hiermee	is	gesymboliseerd,	dat	Grol	en	
Groenlo	een	twee-eenheid	vormen.	Deze	
verbondenheid	heeft	geresulteerd	in	een	
soort	permanente	bijstandsactie	voor	deze	
derdeklasser	die,	mede	dankzij	de	eigen,	
royale	inzet,	een	accommodatie	bezit	die	
een	kwart	miljoen	gulden	waard	is.”
			
Voor	de	viering	van	het	50-jarig	bestaan	
werd	door	het	Grolbestuur	reeds	in	een	
vroeg	stadium	een	uit	tien	leden	bestaand	
jubileumcomité	in	het	leven	geroepen	
onder	voorzitterschap	van	wethouder	Theo	
Groot	Kormelink	van	de	gemeente	Groenlo.	
In	dat	comité	had	ook	zitting	de	toen	nog	
19-jarige	jongeman,	later	Grolvoorzitter,	
Theo	Huijskes.	Voor	hem	een	onvoorstel-
baar	mooie	en	tevens	bijzonder	leerzame	
ervaring.	De	vergaderingen	ter	voorbe-
reiding	van	de	jubileumviering	vonden	
meestal	plaats	in	de	voor	gasten	bedoelde	
huiskamer	van	Hotel	De	Moriaan	in	de	
Mattelierstraat.

De	festiviteiten	in	het	kader	van	het	50-jarig	
bestaan	werden	voornamelijk	in	het	nieuwe	
City	Centrum	gehouden.	De	familie	Teun	
en	Leny	Gerretsen,	voorheen	de	uitbaters	
van	Hotel	De	Pelikaan	in	de	Nieuwestraat,	
had	het	RK	Parochiehuis	in	de	Kerkstraat	
aangekocht	en	helemaal	verbouwd	en	inge-
richt	als	horecaonderneming.	Het	nieuwe	
uitgaansetablissement	werd	Gerretsen	City	
Centrum	genoemd	en	op	1	september	1968	
in	gebruik	genomen.	De	eerste	grote	en	
officiële	festiviteit	in	het	nieuwe,	feestelijk	
versierde	en	aangeklede	Gerretsen	City	
Centrum	was	de	jubileumreceptie	van	de	
s.v.	Grol	op	zaterdag	14	september	1968.
Een	receptie	geheel	in	stijl,	waarbij	de	leden	
van	het	jubileumcomité	gekleed	gingen	in	
zwarte	smokings	met	streepjesbroeken,	
die	speciaal	voor	die	gelegenheid	waren	
gehuurd	bij	Mannenmode	Te	Brake	in	de	
Lievelderstraat.	De	colberts	van	alle	be-
stuurs-	en	comitéleden	waren	voorzien	van	
een	blauw-witte	rozet	oftewel	corsage.	
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Staand vlnr bestuursleden:
 Jan Notten, Jan Porskamp, 
Kapelaan Morren, Johan Koehorst, 
Theo Nahuis, Theo van Lith,
Hendrik ter Braak,
Bernard Wildenborg en 
Harrie Overkamp; 
midden vlnr Jaap Kwakkel, 
Ton Kaak, Bernard Kuipers, 
Tonnie van Schaik, Theo Kaak, 
Henk Blanken en Fons Baks; 
onder vlnr: Jan Gunnewijk, 
Frans Blanken, Joop Koenders,
 Jan Stöteler, Benny van Dongeren 
en Frans Koenders.
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Een	opvallend	aspect	bij	de	ontvangst	(in	
die	tijd	een	primeur),	bestond	uit	het	gege-
ven	dat	alle	gasten	bij	binnenkomst	in	eerste	
instantie	werden	verwelkomd	door	een	
tweetal	gastdames,	te	weten	Ria	Oolthuis,	
de	latere	echtgenote	van	Grolvoorzitter	Theo	
Huijskes,	en	haar	vriendin	Will	Roerdink,	die	
toen	verkering	had	met	haar	huidige	echt-
genoot:	Hein	Freijer,	in	1968	doelverdediger	
van	Grol	1.			

Had	Grol	met	de	officiële	opening	en	
ingebruikname	van	de	nieuwe	speelvelden,	
een	overdekte	tribune,	kleedlokalen	en	een	
kantine	in	1967	nog	maar	net	een	bijzonder	
jaar	achter	de	rug,	ook	1968	kon	in	de	ge-
schiedenisboeken	worden	bijgeschreven	als	
een	bijzonder	verenigingsjaar	en	dat	zeker	
niet	in	de	laatste	plaats	wegens	het	50-jarig	
bestaan.

Ondanks	de	ook	toen	al	aan	de	dag	gelegde	
zelfwerkzaamheid	en	de	vele	georgani-
seerde	acties	die	het	nodige	geld	in	het	
laatje	moesten	brengen,	had	Grol	met	de	
omvangrijke	investeringen	in	1967	de	nodige	
financiële	risico’s	genomen.	In	financieel	
opzicht	zou	en	moest	1968	derhalve	een	
goed	jaar	worden.

Met	deze	intentie	ging	destijds	ook	het	
jubileumcomité	‘Viering	50-jarig	bestaan	
s.v.	Grol’	aan	de	slag.	Zo	werd	er	door	het	
comité	aan	de	inwoners	van	Groenlo	een	
keurige	brief	gestuurd	met	daarin	de	oproep	
om	geld	bijeen	te	brengen	voor	de	club.

Na	een	uitvoerige	uitleg	wat	de	s.v.	Grol	
in	de	loop	der	jaren	voor	Groenlo	heeft	
betekend	en	dat	nog	steeds	doet,	werd	er	
vervolgens	in	de	brief	een	huis-aan-huis	
lijstcollecte	aangekondigd.	Een	collecte	
waarvan	de	opbrengst	in	de	vorm	van	een	
door	het	comité	aan	te	bieden	jubileumge-
schenk	geheel	ten	goede	zou	komen	van	het	
sportpark	Den	Elshof.

 Uniek in het bestaan van de s.v. Grol en mogelijk ook uniek in het amateurvoetbal  
 van de jaren zestig in de vorige eeuw, was de toch wel opvallende bijkomstigheid  
 dat het jubileumcomité werd ondersteund door een omvangrijk comité van 
 aanbeveling. En dit comité bestond in het jubileumjaar 1968 uit:

	 Edelachtbare	Heer	A.J.A.	Janssen,	burgemeester	van	de	gemeente	Groenlo
	 Edelachtbare	Heer	J.H.	Overkemping,	wethouder	van	de	gemeente	Groenlo
	 Weledelgestrenge	Heer	G.J.	Albering,	gemeentesecretaris	van	de	gemeente	Groenlo
	 Hoogeerwaarde	Heer	M.J.	van	Dam,	deken	van	de	RK	Calixtusparochie
	 Weleerwaarde	Heer	Ds	D.J.	Haspels,	dominee	van	de	Protestantse	gemeente
	 Zeereerwaarde	Heer	J.H.	Kievitsbosch,	pastoor	van	de	RK	Parochie	Maria	Moeder	Gods
	 Eerwaarde	Overste	van	het	RK	Pensionaat	St.	Joseph
	 Eerwaarde	overste	van	het	RK	Ziekenhuis	Sint	Vincentius
	 Weledele	Heer	Th.G.J.	Groot	Bruinderink,	Erevoorzitter	van	de	s.v.	Grol
	 Weledele	Heer	J.M.	Leunissen
	 Weledele	Heer	H.Th.J.	Overkamp
	 Weledele	Heer	A.L.J.	Kaak
	 Weledele	Heer	J.	Hoijtink	uit	Winterswijk
	 Weledele	Heer	J.F.B.	Froeling
	 Weledele	Heer	H.	Wiegerink	uit	Enschede
	 Weledele	heer	J.A.	Wagendorp
	 Weledele	Heer	Th.G.J.	Wissink
	 Weledele	Heer	Th.	Kaak	uit	Hollandsche	Rading
	 Weledele	Heer	G.J.A.	te	Braake
	 Weledele	Heer	H.A.	ter	Braak

Maar	er	gebeurde	tijdens	die	jubileumre-
ceptie,	waarbij	de	meer	dan	300	gasten	bij	
binnenkomst	werden	ontvangen	en	lopende	
over	een	rode	loper	door	de	leden	van	het	
jubileumcomité	werden	begeleid	richting	de	
bestuurstafel,	veel	meer.
Had	de	s.v.	Grol	reeds	op	13	maart	1961	een	
Koninklijke	goedkeuring	ontvangen,	tijdens	
de	receptie	maakte	burgemeester	Ton	
Janssen	van	de	gemeente	Groenlo	bekend	
dat	het	Hare	Majesteit	de	Koningin	had	
behaagd	om	de	Groenlose	voetbalvereniging	
Koninklijk	te	onderscheden	met	de	Erepen-
ning	van	Verdienste.	Een	onderscheiding	die	
diepe	indruk	maakte	op	het	Grolbestuur,	de	
leden	en	alle	overige	aanwezigen.

Niet	alleen	de	huis-aan-huis	collecte,	maar	
ook	de	jubileumreceptie	werd	organisato-
risch,	maar	ook	financieel	een	groot	succes.	
De	superlatieven	tijdens	en	na	afloop	van	de	
receptie	waren	niet	van	de	lucht.

Zo	kopte	een	regionaal	dagblad	op	de	
maandag	na	de	receptie	met	de	volgende	
tekst:
‘Het	gouden	jubileum	van	de	s.v.	Grol	is	
afgelopen	zaterdag	begonnen	met	een	im-
ponerende	receptie.	Het	was	in	één	woord	
een	overweldigend	huldeblijk,	dat	de	jubile-
rende	vereniging	in	de	gloednieuwe	zaal	van	
Gerretsen	City	Centrum	te	beurt	viel!’
Voorzitter	Theo	Groot	Kormelink	van	het	ju-
bileumcomité	bood	het	Grolbestuur	namens	
de	Grolse	burgerij	een	bedrag	aan	van	maar	
liefst	ƒ	18.796,95.	En	omdat	de	gezamenlijke	
giften	tijdens	de	receptie	een	bedrag	vorm-
den	van	circa	ƒ	3.900,00,	bedroeg	het	totale	
jubileumgeschenk	bijna	ƒ	23.000,00,	een	
voor	die	tijd	gigantisch	hoog	bedrag.
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Daarnaast	kreeg	penningmeester	Theo	
Nahuis	wegens	zijn	lange	staat	van	dienst	
ten	behoeve	van	de	vereniging	maar	liefst	
drie	onderscheidingen	uitgereikt.	Naast	een	
Koninklijke	Onderscheiding	in	de	Orde	van	
Oranje	Nassau,	kreeg	Minister	Financiën	
van	de	s.v.	Grol	van	de	zijde	van	de	GVB	
én	de	KNVB	ook	de	zilveren	bondsspeld	
aangeboden.	Voor	de	vereniging	zelf	waren	
er	een	tweetal	bondsvlaggen	met	bijbeho-
rende	wimpels.

Tal	van	sprekers	staken	over	vereniging,	
bestuur	en	leden	de	loftrompet.	En	wat	
hierbij	niet	onvermeld	mag	blijven,	is	onder	
andere	de	opmerking	van	een	woordvoer-
der	namens	Sportclub	Neede,	die	meende	
bij	een	receptie	van	de	hoofdstedelijke	voet-
balclub	Ajax	te	zijn	beland.	Of	een	lovende	
passage	uit	de	toespraak	van	Karel	Thijssen,	
destijds	voorzitter	van	aartsrivaal	Longa	’30	
Lichtenvoorde:
	
“Na	de	Koninklijke	Onderscheiding,	die	de	
s.v.	Grol	hedenmiddag	heeft	ontvangen,	
zou	een	Keizerlijke	Onderscheiding,	zo	deze	
er	zou	zijn,	voor	deze	vereniging	zeker	niet	
misstaan.	En	dat	zeker	gelet	op	de	grote	
naam	die	de	vereniging	Grol	in	de	gehele	
regio	heeft	en	de	wijze	waarop	vandaag	
deze	receptie	wordt	ingevuld.”

Een	hoogtepunt	was	ook	het	moment	waar-
op	Herman	(Ajax)	Oosterholt	het	bestuur	de	
oude	uit	het	jaar	1918	in	de	kleuren	rood	en	
zwart	stammende	oprichtingsvlag	aanbood.	
De	vlag	waarnaar	jaren	achtereen	was	
gezocht	en	die	dus	toen	plotseling	boven	
water	kwam.	De	verenigingsvlag	van	weleer	
was	ergens	op	een	zolder	gevonden	en	
mevrouw	Oosterholt	had	hem	‘gesteven	en	
gestreken’.	Opvallend	was	verder	dat	drie	
muziekverenigingen	uit	Groenlo,	te	weten	
Leo	Harmonie,	Burgerharmonie	en	drum-
band	Spinola,	die	middag	de	jubilerende	
vereniging	een	serenade	kwamen	brengen.

Alle aanwezigen waren er van
ondersteboven.

Na	de	voor	onvoorstelbaar	veel	positieve	
respons	gezorgd	hebbende	jubileumre-
ceptie,	werd	er	op	zondag	15	september	
1968	in	beide	RK	Parochiekerken	voor	alle	
overleden	leden	van	de	s.v.	Grol	een	H.	Mis	
opgedragen.	Na	deze	diensten	kregen	circa	
150	aanwezige	actieve	leden	van	de	club	in	
Hotel	De	Moriaan	een	gezamenlijke	koffie-
tafel	aangeboden.
Ter	afsluiting	van	het	gouden	jubileum	vond	
er	op	zaterdag	21	september	1968	in	Ger-
retsen	City	Centrum	een	feestavond	plaats	
voor	alle	leden	en	oud-leden	van	de	club.
Tijdens	deze	geweldig	geslaagde	avond,	
waarvoor	aan	de	uitnodiging	meer	dan	700	
leden	gehoor	hadden	gegeven,	maakte	
voorzitter	Johan	Koehorst	namens	het	
Grolbestuur	bekend	dat	het	bestuur	had	

besloten	om	een	viertal	leden	te	benoe-
men	tot	Erelid	van	de	s.v.	Grol.	Dit	hoogste	
eerbetoon	van	de	vereniging	ging	ach-
tereenvolgens	naar:	Theo	Wissink,	Theo	
Groot	Kormelink,	Jan	Overkemping	en	Theo	
Nahuis.
Speciaal	in	het	kader	van	het	50-jarig	be-
staan	had	het	Grolbestuur	een	gouden	speld	
laten	ontwerpen	en	vervaardigen.	Deze	
speld	werd	’s	avonds	tevens	uitgereikt	aan	
de	heren	Theo	Groot	Bruinderink	(Erevoor-
zitter),	Harrie	Overkamp	en	Jan	Hoijtink,	die	
reeds	in	een	eerder	stadium	tot	Erelid	waren	
benoemd.	Bij	de	afsluiting	van	het	gouden	
jubileum	telde	de	s.v.	Grol	derhalve	zeven	
Ereleden.

De	feestavond	werd	muzikaal	omlijst	door	
de	boerenkapel	De	Knolle	oet	Grolle,	waar-
bij	Gait	van	Grolle	(Roerdink)	een	schitteren-
de	conference	voor	het	voetlicht	bracht,	en	
het	in	die	tijd	favoriete	orkest	voor	bruilof-
ten,	feesten	en	partijen:	Grols(ch)	Combo.
Voor	de	jeugd	van	de	s.v.	Grol,	die	tevens	
een	traktatie	kreeg	aangeboden,	werd	op	
maandag	23	september	1968	een	filmavond	
georganiseerd.

55-JARIG BESTAAN IN 1973

 Het bestuur van de vereniging werd 
 bij het 55-jarig bestaan gevormd door:

 Voorzitter 	 	 	
	 Ton	Kaak
 Secretaris    
	 Tonny	Porskamp
	 Penningmeester	 	 	 	
	 Theo	Nahuis
 Leden     
	 Johan	Koehorst
	 Jan	Porskamp
	 Frans	Blankenborg
	 Frans	Koenders
	 Tonny	Hartman
	 Harrie	Emaus
	 Jan	Blanckenborg
 Geestelijk adviseur   
	 Kapelaan	Escher

Mede	omdat	het	geen	officieel	jubileum	
betrof	en	slechts	vijf	jaar	na	de	succesvolle	
en	nog	steeds	onvergetelijke	viering	van	het	
50-jarig	bestaan	plaatsvond,	werd	aan	het	
bereiken	van	het	elfde	lustrum	geen	groot	
feestelijk	programma	gewijd.
Wel	diende	zich	een	jubileumcomité	aan,	
dat	maar	één	bedoeling	had	en	dat	was	het	
binnenhalen	van	zoveel	mogelijk	geld	voor	
de	realisatie	van	hoognodige	ballenvangers	
op	de	verschillende	velden	van	het	sport-
park	Den	Elshof.
In	een	brief	aan	alle	leden,	supporters	en	
anderen	schreef	het	comité	destijds	dat	een	
grote	vereniging	als	de	s.v.	Grol	het	toch	
moet	kunnen	opbrengen	om	het	bestuur	
bij	gelegenheid	van	het	55-jarig	bestaan	een	
flink	bedrag	aan	te	bieden	voor	de	aanschaf	
en	plaatsing	van	nieuwe	ballenvangers	en	
dat	om	te	beginnen	ten	behoeve	van	het	
hoofdveld.	Bij	de	brief	was	een	envelopje	
bijgesloten,	dat	hopelijk	goed	gevuld	werd	
opgehaald	door	junioren,	aspiranten	en	
pupillen	van	de	club.
Ondanks	dat	het	hier	niet	ging	om	een	echt	
jubileum,	werd	het	Grolbestuur	tijdens	een	
feestavond	voor	alle	leden	het	mooie	bedrag	
van	ƒ	4.143,04	aangeboden	voor	de	aanschaf	
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van	nieuwe	ballenvangers	op	het	sportpark	
Den	Elshof.	De	betreffende	feestavond	
werd	op	14	september	1973	in	Gerretsen	City	
Centrum	gehouden.	

60-JARIG BESTAAN IN 1978

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 60-jarig bestaan
 gevormd door:

 Voorzitter 	 	 	
	 Henk	Stokkers
 Secretaris    
	 Tonny	Porskamp
 Penningmeester    
	 Hein	Freijer
 Tweede voorzitter   
	 Theo	Huijskes
 Tweede secretaris   
	 Ferry	Froeling
 Tweede penningmeester   
	 Jan	Porskamp
 Leden     
	 Tonny	Heinsman
	 Frans	Koenders
	 Harrie	Emaus
	 Herman	Cuppers
	 Henk	ten	Barge
 Adviseur	 	 	 	
	 Theo	Nahuis
 Geestelijk adviseur   
	 Kapelaan	Escher

		

De jubileumcommissie ’60 jaar sportver-
eniging Grol’ stond onder leiding van 
voorzitter Theo Konings.
De jubileumcommissie met vlnr 
Ferry Froeling, Theo Huijskes, 
Theo Konings, Tom Porskamp, 
Hemmie Oolthuis, Wilma Papen, 
Eduard Hoijtink en Tonny Heinsman.

Het	jubileumprogramma	in	het	kader	van	
het	60-jarig	bestaan	bestond	uit	zeven	
onderdelen.
Het	eerste	onderdeel	betrof	voetbaltoer-
nooien	voor	de	jeugd	en	dat	in	de	maanden	
mei	en	juni	van	1978.	Het	ging	hier	om	
groots	opgezette	toernooien	voor	de	E-	en	
D-pupillen,	alsmede	voor	de	C-,	B-	en	
A-jeugd.
Programmaonderdeel	twee	werd	ingevuld	
met	feesten	voor	de	jeugd	op	een	drietal	
dagen	in	juni	en	juli.	Feesten	opgesmukt	
met	diverse	activiteiten	en	dat	van	een	ster-
rit	tot	een	discoavond	en	van	een	sportspel-	
middag	tot	een	kindermarkt.
Bij	de	invulling	van	het	derde	en	vierde	
onderdeel	ging	het	om	twee	toernooien	op	
een	tweetal	zondagen	in	augustus,	te	weten	
een	seniorentoernooi	en	een	internationaal	
damesvoetbaltoernooi.
Een	grootscheepse	jubileumreceptie	op	
zaterdag	16	september	en	een	massale	
feestavond	op	vrijdag	22	september,	beide	
gehouden	in	Gerretsen	City	Centrum,	verte-
genwoordigden	de	onderdelen	vijf	en	zes.

Programmaonderdeel	zeven,	tevens	het	
hoofdmenu	van	de	jubileumviering,	was	een	
driedaags	internationaal	voetbaltoernooi	op	
het	sportpark	Den	Elshof	met	op	vrijdag	4	
augustus	de	voorwedstrijd	Grol	-	Heracles,	

op	zaterdag	5	augustus	de	wedstrijden	Go	
Ahead	Eagles	-	Standard	Luik	en	FC		Twente	
-	R.W.D.	Molenbeek	en	op	zondag	6	au-
gustus	de	wedstrijd	om	de	derde	en	vierde	
plaats	met	aansluitend	de	finale.
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Derhalve	een	Nederlands-Belgisch	onder-
onsje	tijdens	een	toernooi	dat	de	boeken	is	
ingegaan	als	een	sportief	hoogtepunt	met	
helaas	veel	te	weinig	publiek	op	de	tribunes.
Verloor	Grol	de	voorwedstrijd	met	3-1	van	
Heracles,	Standard	Luik	werd	uiteindelijk	
toernooiwinnaar	door	in	de	door	de	Neder-
landse	arbiter	Charles	Corver	geleide	finale	
bij	een	1-1	stand	na	verlenging	de	strafschop-
pen	beter	te	nemen	dan	R.W.D.	Molenbeek.	
FC	Twente	wist	beslag	te	leggen	op	de	der-
de	plaats	door	in	de	wedstrijd	om	de	derde	
en	vierde	plaats	met	7-2	van	Go	Ahead	
Eagles	te	winnen.
Destijds	bekende	voetballers,	die	op	het	
hoofdveld	van	het	sportpark	Den	Elshof	in	
Groenlo	hun	opwachting	maakten,	waren	
onder	anderen:
Frans	Thijssen,	Niels	Overweg,	Piet	Wild-
schut,	Heini	Otto,	Epi	Drost,	Kick	van	der	
Vall	en	Theo	Pahlplatz	bij	FC	Twente;
Nico	van	Zoghel,	Jo	Körver,	Martin	Koop-
man,	Dwight	Lodeweges,	Johnny	Oude	
Wesselink	Stef	Walbeek	en	Dick	Schneider	
bij	Go	Ahead	Eagles;
Jan	Ruiter,	Jan	Boskamp	en	Nico	Jansen	bij	
R.W.D.	Molenbeek;
Michel	Preud’homme,	Eric	Gerets	en	Sigi	
Sigurvinsson	bij	Standard	Luik.
De	trainers/managers	waren	Spitz	Kohn	en	
Ton	van	Dalen	bij	FC	Twente,	Joop	Brand	en	
Bob	Maaskant	bij	Go	Ahead	Eagles,	Philippe	
Horvath	en	Michel	Verschueren	bij	R.W.D.	
Molenbeek	en	Robert	Waseige	en	Emmanu-
el	Petit	bij	Standard	Luik.

Interessant	detail	is	dat	voetbaljournalist	
Johan	Derksen	van	VI	(Voetbal	Internatio-
nal),	later	landelijk	bekendheid	genietende	
als	eindredacteur	van	VI,	voetbalanalist	en	
deelnemer	aan	tal	van	voetbalpraatshows	
op	tv,	op	de	zondag	van	de	partij	was	om	
verslag	te	doen	voor	VI.
In	de	VI	van	woensdag	9	augustus	1978	
schreef	Derksen	onder	andere	het	volgende.

“Een	geslaagd	toernooi	blijft	een	unicum	
in	Nederland.	Jack	van	Zanten	krijgt	zijn	
Olympisch	Stadion	op	de	één	of	andere	
manier	vol,	maar	voor	de	rest	is	het	droevig	
gesteld	met	de	publieke	belangstelling.	Het	
afgelopen	weekend	organiseerde	de	s.v.	Gol	

uit	Groenlo	een	toernooi	ter	gelegenheid	
van	het	60-jarig	bestaan.	De	organiserende	
amateurclub	had	er	werkelijk	alles	aan	ge-
daan	om	er	een	succes	van	te	maken.	Met	
houten	tribunes	was	een	sfeervol	stadion	
gebouwd	en	zowel	in	de	kantine	als	in	de	
sporthal	stonden	televisietoestellen	voor	het	
geval	er	buiten	geen	plaats	zou	zijn.	Maar	
helaas	voor	de	jubilerende	s.v.	Grol	bleven	
zelfs	tijdens	de	finale	de	tribunes	voorname-
lijk	leeg.”

Maar	ondanks	deze	deceptie	werden	de	
afsluitende	jubileumreceptie	en	de	jubile-
umfeestavond	een	groot	succes.
De	receptie,	die	door	maar	liefst	circa	
500	belangstellenden	werd	bezocht,	werd	
door	burgemeester	Rob	van	Schaik	van	
de	gemeente	Groenlo	aangegrepen	om	
bestuurslid	Jan	Porskamp	wegens	zijn	
jarenlange	verdiensten	voor	de	s.v.	Grol	
Koninklijk	te	onderscheiden.	Overigens	bleef	
het	niet	bij	deze	mooie	onderscheiding.	Van	
de	zijde	van	de	KNVB	was	bestuurder	Jan	
Honderslo	uit	Winterswijk	aanwezig	om	
Porskamp	namens	de	GVB	en	de	KNVB	de	
zilveren	bondsspeld	te	overhandigen,	terwijl	
Grolvoorzitter	Henk	Stokkers	een	dolgeluk-
kige	Jan	Porskamp	namens	de	gehele	s.v.	

Grol	het	Erelidmaatschap	van	de	club	in	
ontvangst	liet	nemen.

De	feestavond	voor	alle	leden,	voorafgegaan	
door	een	door	pastor	Theo	Escher	verzorgde	
Eucharistieviering	in	de	RK	Calixtuskerk,	
kende	een	ongekend	grote	opkomst.	Een	

fantastische	avond,	waarbij	de	band	Super-
fly	de	muziek	verzorgde	en	het	bekende	duo	
Willem	Bonenkamp	en	Jan	Elferink	voor	een	
aantal	conferences	zorgde.

Een Koninklijke Onderscheiding voor 
Jan Porskamp.
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65-JARIG BESTAAN IN 1983

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 65-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter 	 	 	
	 Henk	Stokkers
 Secretaris    
 Tonny	Porskamp
 Penningmeester		 	 	
	 Hans	Theissen
 Tweede voorzitter   
 Theo	Huijskes
 Tweede secretaris   
 Ferry	Froeling
 Tweede penningmeester   
 Jan	Porskamp	
 Leden     
	 Gerard	Hoenderboom
	 Frans	Koenders
	 Harrie	Emaus
	 Henk	ten	Barge
	 Willy	Zieverink

	
Omdat	het	getal	65	in	algemene	zin	nu	
eenmaal	staat	voor	de	pensioengerech-
tigde	leeftijd,	werd	er	eind	1982	door	het	
Grolbestuur	besloten	om	in	1983	de	nodige	
aandacht	aan	het	65-jarige	bestaan	van	de	
sportvereniging	Grol	te	schenken.
De	eerlijkheid	gebiedt	te	zeggen	dat	dit	
besluit	ook	werd	genomen,	omdat	zich	en	
dat	geheel	op	eigen	initiatief	spontaan	een	
jubileumcomité	had	gevormd.
En	het	was	dit	comité	dat	vooraf	de	doel-
stelling	had	geformuleerd	dat	het	jubileum	
de	s.v.	Grol	geen	geld	mocht	gaan	kosten,	
maar	alleen	geld	moest	opleveren.
Eén	van	de	hoogtepunten	met	betrekking	
tot	de	viering	van	de	65e	verjaardag	werd	
de	activiteit	‘De	Nacht	van	Groenlo’,	die	
van	vrijdag	22	april	1983	(vanaf	’s	middags	
16.00	uur)	op	zaterdag	23	april	1983	(tot	’s	
morgens	4.00	uur)	werd	gehouden	in	het	
City	Centrum.
Volgens	secretaris	en	pr-man	Harrie	Blanken	
destijds	een	duidelijke	kruising	tussen	een	
bazaar	en	een	fancy	fair	met	een	forse	
scheut	tombola-	en	casino-achtige	toestan-

den.	Kortom	een	vrolijke	kermis,	waar	ze	
de	aanwezigen	met	de	prijzen	om	de	oren	
slaan.	Voor	deze	unieke	activiteit	stelde	de	
familie	Teun	en	Leny	Gerretsen	het	com-
plete	City	Centrum	en	dat	dus	inclusief	alle	
ruimtes	beschikbaar.

En	het	werd	een	bijzonder	geslaagde	hap-
pening	met	uiteindelijk,	en	daar	was	het	de	
organisatoren	natuurlijk	allemaal	om	begon-
nen,	een	fantastisch	resultaat	voor	de	club.
Het	was	namelijk	Ad	Haen,	voorzitter	van	
het	jubileumcomité,	die	Grolvoorzitter	Henk	
Stokkers	een	door	tekenaar	en	ontwerper	
Jos	Lensink	gemaakte	cheque	mocht	aanbie-
den	met	een	waarde	van	10	duizend	gulden.
De	overhandiging	vond	plaats	in	het	club-
gebouw	op	het	sportpark	Den	Elshof	en	
werd	bijgewoond	door	burgemeester	Rob	
van	Schaik	en	wethouder	sportzaken	Henk	
Gerrits	van	de	gemeente	Groenlo.	En	wat	
voor	iedereen	een	complete	verrassing	was:	
de	burgervader	bood	namens	de	gemeente	
Groenlo	alle	aanwezigen	een	rondje	aan:	
‘Een	half	literke!’

Vervolgens	werd	in	het	weekend	van	17	en	
18	september	1983	door	het	Grolbestuur	alle	
leden	in	verband	met	het	65-jarig	bestaan	
van	de	club	een	consumptie	aangeboden.	
Dit	onder	het	motto:
‘De	s.v.	Grol	heeft	dan	wel	de	pensioenge-
rechtigde	leeftijd	bereikt,	maar	als	ver-
eniging	staan	wij	aan	het	begin	van	onze	
tweede	jeugd!’					

75-JARIG BESTAAN IN 1993

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 75-jarig bestaan
  gevormd door:

 Voorzitter	 	 	 	
	 Theo	Huijskes
	 Secretaris	 	 	 	
	 Ferry	Froeling
	 Penningmeester		 	 	
	 Tonny	Porskamp
	 Tweede voorzitter	 	 	
	 Willie	Oostendorp
	 Tweede secretaris	 	 	
	 Rudi	Poskamp
	 Tweede penningmeester	 	 	
	 Bennie	klein	Gunnewiek
	 Leden	 	 	 	 	
	 Anton	ten	Hoopen
	 André	Bomers
	 Tonnie	Vaarwerk
	 Tonnie	Zieverink

De	viering	van	het	75-jarig	bestaan	van	
de	s.v.	Grol	in	1993	is	om	diverse	redenen	
een	fantastische	mijlpaal	geworden	in	het	
bestaan	van	de	club.
Natuurlijk	stond	de	samenstelling	van	het	
jubileumcomité	oftewel	de	‘Stichting	s.v.	
Grol	75’	borg	voor	niet	alleen	een	bijzon-
der	gevarieerd	feestprogramma,	maar	ook	
voor	tal	van	hoogtepunten.	En	tussen	al	die	
hoogtepunten	door	werd	er	en	passant	ook	
nog	een	bijzondere	prestatie	geleverd	door	
de	hoofdmacht	van	de	vereniging:	Grol	1	
dat	onder	leiding	van	trainer/coach	Peter	
Schulte	uit	Haaksbergen	niet	alleen	kampi-
oen	werd	in	de	derde	klasse	van	de	KNVB,	
maar	tegelijkertijd	voor	de	eerste	maal	in	de	
geschiedenis	van	de	Groenlose	voetbalver-
eniging	promoveerde	naar	de	tweede	klasse	
van	de	KNVB.	
Een	absolute	mijlpaal,	die	vanzelfsprekend	
helemaal	paste	in	het	lange	en	omvangrijke	
traject	van	de	jubileumviering.

Een	noemenswaardig	voorval,	noem	het	in	
dit	geval	bijzonder	cadeau,	speelde	zich	af	
tijdens	de	kampioensreceptie,	die	gehouden	
werd	in	de	grote	zaal	‘De	Schoppe’	van	
Marveld	Recreatie.	Eén	van	de	vele	gasten	
daarbij	was	Herman	de	Groen,	voormalig	

De jubileumcommissie ’65 jaar sportver-
eniging Grol’ stond onder leiding van 
voorzitter Ad Haen.

De jubileumcommissie ’75 jaar sportver-
eniging Grol’ stond onder leiding van 
voorzitter Henk Stokkers.
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directeur	van	de	Koninklijke	Grolsch	Bierbrouwerij.	De	Groen,	ooit	nog	een	aantal	jaren	
commissaris	in	het	Grolbestuur,	riep	bij	het	weggaan	voorzitter	Theo	Huijskes	en	penning-
meester	Tonny	Porskamp	bij	zich	met	het	verzoek	om	de	rekening	van	de	receptie	naar	zijn	
privé-adres	te	sturen,	zodat	de	s.v.	Grol	de	kosten	van	de	vele	drankjes,	hapjes	e.d.	niet	uit	de	
verenigingskas	hoefde	te	betalen.			

Het	elfhoofdige	jubileumcomité,	met	aan	het	hoofd	voorzitter	Henk	Stokkers	en	secretaris	
Hans	Scheinck,	respectievelijk	de	voorganger	en	de	opvolger	van	de	op	dat	moment	als	
Grolvoorzitter	fungerende	Theo	Huijskes,	had	kosten	noch	moeite	gespaard	om	er	een	groots	
festijn	van	te	maken	met	voor	elk	wat	wils	en	dat	niet	alleen	voor	de	leden	van	de	club	zelf,	
maar	ook	voor	alle	andere	belangstellenden	van	jong	tot	oud	buiten	de	club	en	dat	tot	ver	in	
de	regio.

Met	het	jubileum	in	1993	ging	een	totaalbedrag	gepaard	van	circa	ƒ	200.000,00.	Nadat	
hiervan	alle	kosten	waren	betaald,	bleef	er	een	bedrag	over	van	ƒ	66.500,00,	dat	ten	goede	
kwam	van	de	jubilerende	sportvereniging	Grol!
Het	Grolbestuur	besloot	destijds	om	dit	bedrag	als	volgt	te	spenderen:
Bouw	nieuwe	bergruimte	annex	werkplaats	 ƒ		33.000,00
Renovatie	kleedkamers	1	en	2	(onder	de	tribune)	 ƒ		 24.750,00
Gedeeltelijke	renovatie	jeugdhonk	 ƒ		 4.250,00
Renovatie	(vernieuwing)	tegelwerk	buiten	 ƒ		 4.500,00
Totaal	 ƒ		66.500,00

Programmaonderdelen,	die	als	echte	jubileumkrakers	werden	en	nog	steeds	worden	aange-
merkt,	bestonden	onder	andere	uit	de	jubileumwedstrijd	tussen	Grol	en	het	grote	Ajax	uit	
Amsterdam,	de	organisatie	van	een	grootscheepse	jubileumloterij	met	de	verkoop	van	1000	
loten	van	100	gulden	per	stuk,	een	Sportcafé	Lokaal	met	sportjournalist	Domien	Esselink	van	
dagblad	de	Gelderlander	als	presentator	en	daarbij	onder	anderen	gast	Youri	Mulder	en	niet	
te	vergeten	vier	oude	Grolcoryfeeën:	Theo	Baks	(87),	Antoon	Tops	(86),	Jan	Roerdink	(80)	
en	Jan	Overkemping	(80)	als	tafelgasten,	een	sfeervolle	jubileumreceptie,	de	presentatie	van	
het	jubileumboek	‘Een	grote	familie!’,	waarvoor	de	titel	uit	de	koker	kwam	van	Grolvoorzitter	
Theo	Huijskes,	en	een	jubileum-,	feest-	dan	wel	reünieavond	voor	alle	leden	en	oud-leden	
van	de	s.v.	Grol	met	de	bekende	bands	Boh	Foi	Toch	en	De	Gracht.
Voeg	daarbij	activiteiten	als	het	Jeugdtheater	‘Flip	en	Sok’	voor	de	leerlingen	van	alle	basis-
scholen	in	Groenlo	en	Zwolle,	een	‘Dynamite	Evening’	voor	de	jeugd	van	12	tot	en	met	16	jaar,	
een	Taartentoernooi	voor	alle	D-,	E-,	F-	meisjes-	en	jongenspupillen,	een	door	de	bekende	
Volendamse	voetballers	Gerrie	en	Arnold	Mühren	verzorgde	voetbalclinic,	een	van	16	tot	

en	met	20	augustus	1993	durend	regionaal	
jubileumvoetbaltoernooi	met	deelname	
van:	Longa	’30,	WVC,	Vios,	Reünie,	Sp.	
Eibergen	en	natuurlijk	Grol,	en	de	gedegen	
en	professionele	opzet	van	het	totaal	is	aan-
getoond.	De	activiteiten	vonden	plaats	in	de	
aanloop	richting	de	geboortedag	van	Grol	
(18	september),	alsmede	in	de	feestweek	
voorafgaande	aan	die	datum.
Wat	de	jubileumviering	extra	bijzonder	
maakte,	was	het	gegeven	dat	een	aantal	
activiteiten	waaronder	de	receptie,	de	feest-
avond	en	de	tieneravond	plaatsvonden	in	de	
daarvoor	helemaal	ingerichte	en	feestelijk	
aangeklede	sporthal	op	het	sportpark	Den	
Elshof.
Bovendien	was	de	jubileumcommissie	zo	
georganiseerd	oftewel	samengesteld,	dat	de	
regie	en	de	verantwoordelijkheid	voor	de	
diverse	programmaonderdelen	waren	opge-
deeld	onder	de	elf	leden	van	de	commissie.

Journalist Domien Esselink interviewt 
Youri Mulder.

Tijdens	de	op	vrijdag	17	september	1993	ge-
houden	jubileumreceptie	werden	een	groot	
aantal	leden	gehuldigd.
De	meeste	aandacht	ging	daarbij	uit	naar	
clubicoon	en	Erelid	Tonny	Porskamp,	die	
door	burgemeester	Corrie	van	Zon	van	de	
gemeente	Groenlo	Koninklijk	werd	onder-
scheiden	voor	al	zijn	verdiensten.	Verder	
mocht	dezelfde	Porskamp	van	voorzitter	
Henk	Miedema	van	de	KNVB	district	Oost	
de	gouden	bondsspeld	in	ontvangst	nemen.

Werd	tijdens	de	drukbezochte	receptie	het	
Erelidmaatschap	van	de	club	toegekend	aan	
Theo	Huijskes,	Anton	ten	Hoopen	en	Tonny	
Hartman,	het	Grolbestuur	had	het	75-jarig	
jubileum	tevens	aangegrepen	om	een	nieu-
we	onderscheiding	in	het	leven	te	roepen.
Te	weten	de	gouden	Grolspeld	voor	hen	die	

50	jaar	of	langer	lid	zijn	van	de	club.	Het	
gevolg	hiervan	was	dat	Grolvoorzitter	Theo	
Huijskes	tijdens	de	receptie	aan	maar	liefst	
tien	leden	dat	waardevolle	kleinood	mocht	
uitreiken,	te	weten	aan	Theo	Baks,	Antoon	
Tops,	Jan	Roerdink,	Jan	Overkemping,	Ber-
nard	Wildenborg,	Jan	Gunnewijk,	Herman	
Olijslager,	Henk	Meulenbeek,	Aloysius	
Meulenbeek	en	Piet	Legro.
Overigens	wordt	sedert	1993	jaarlijks	tijdens	
de	algemene	ledenvergadering	aan	leden,	
die	in	het	afgelopen	jaar	50	jaar	lid	zijn	ge-
weest,	dezelfde	gouden	speld	uitgereikt.
Een	ander	hoogtepunt	tijdens	de	receptie	
was	de	bekendmaking	van	het	duizendste	
lid	van	de	club.	Een	trotse	Grolvoorzitter	
Theo	Huijskes	maakte	bekend	dat	de	met	
deze	mijlpaal	gepaard	gaande	eer	uitging	
naar	de	19-jarige	Claudia	Leemereise	uit	
Groenlo,	die	vervolgens	als	‘Miss	1000’	
uitgebreid	in	het	zonnetje	werd	gezet.			

Staand vlnr Jan Analbers, Adrie Wittenbernds, Harrie Blanken, Bert Franssen, 
Wim Roes en Ferry Broshuis en gehurkt vlnr Ronals Porskamp, Ben Bomers, Hans 
Scheinck, Henk Stokkers en Gerrit Westerhof.

Een Koninklijke Onderscheiding voor 
Tonny Porskamp.

Overhandiging door Henk Stokkers van 
het jubileumboek ‘Een grote familie’ 
(geschreven door Harrie Blanken en 
Ferry Broshuis) aan Grolvoorzitter 
Theo Huijskes.
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Bennie te Veluwe (voorzitter van Vios 
Beltrum) was aanwezig voor de over-
handiging van een symbolische duim.

Op	sportief	gebied	ging	veruit	de	meeste	
aandacht	vanuit	het	gehele	land	en	derhalve	
ook	van	de	zijde	van	de	media	uit	naar	de	
jubileumwedstrijd	Grol	-	A.F.C.	Ajax	op	14	
juli	1993,	in	Frankrijk	beter	bekend	als	Qua-
torze	Juillet	(Nationale	Feestdag).
Natuurlijk	is	Ajax	als	sparringpartner	niet	
automatisch	komen	aanwaaien.	Vanuit	
de	jubileumcommissie	waren	het	Hans	
Scheinck	(werkgroepvoorzitter),	Ben	Bomers	
en	Ronald	Porskamp,	die	bijna	twee	jaar	
bezig	zijn	geweest	om	niet	alleen	Ajax	te	
contracteren,	maar	ook	om	alle	noodzakelij-
ke	en	gewenste	voorbereidingen	te	treffen.	
Het	moet	gezegd	worden	dat	een	lobby	met	
en	via	sponsor	Koninklijke	Grolsch	Bierbrou-
werij	nodig	was	om	Ajax	over	te	halen	om	
naar	Groenlo	te	komen.	En	dat	het	met	de	
in	deze	regio	mateloos	populaire	bierbrou-
wer	uiteindelijk	lukte,	behoeft	ook	weer	
enige	uitleg.	Grolsch	en	niet	de	Amsterdam-
se	bierbrouwer	Heineken	wist	het	namelijk	
in	hetzelfde	jaar	1993	voor	elkaar	te	krijgen	

om	één	van	de	belangrijkste	sponsoren	te	
worden	van	Ajax	op	het	moment	dat	de	
club	zich	ging	vestigen	in	de	nieuw	te	bou-
wen	Amsterdam	ArenA.

Dinsdag	19	januari	1993	werd	om	die	reden	
een	heuglijke	dag,	want	op	die	dag	deed	
Arie	van	Eijden,	commercieel	manager	van	
Ajax,	telefonisch	de	mededeling	dat	Ajax	
voor	een	gage	van	35	duizend	gulden	bereid	
was	om	naar	het	sportpark	Den	Elshof	in	
Groenlo	te	komen	voor	het	spelen	van	een	
jubileumwedstrijd	tegen	de	s.v.	Grol.

Maar	wanneer	het	eenmaal	14	juli	1993	is,	
komt	de	gehele	dag	de	regen	met	bakken	
uit	de	lucht.	De	jubileumwedstrijd,	waar	
twee	jaar	voorbereiding	aan	voorafging,	
waar	een	compleet	draaiboek	voor	werd	
aangelegd,	waarvoor	het	gehele	sportpark	
Den	Elshof	een	complete	opknapbeurt	
kreeg	en	aangepast	werd	aan	de	komst	van	
vele	duizenden	toeschouwers,	zou	dan	toch	
nog	bijna	een	wedstrijd	zijn	geworden,	die	
letterlijk	in	het	water	zou	vallen.	Maar	de	
gehele	dag	werd	er	met	medewerking	van	
tientallen	Grolvrijwilligers,	de	firma	Kramer	
&	Molenveld	en	vele	anderen	keihard	ge-
werkt	om	het	hoofdveld	droog	te	maken	en	
te	houden	om	zodoende	de	meest	populaire	
betaalde	voetbalclub	van	Nederland	een	
perfecte	grasmat	aan	te	kunnen	bieden.	
En	de	weergoden	waren	de	jubilerende	
voetbalclub	goed	gezind,	want	ruim	vóór	de	
aanvang	van	de	wedstrijd	werd	het	droog	en	
stroomde	het	massale	publiek	binnen.	In	de	
voorverkoop	waren	er	reeds	4200	kaarten	
verkocht,	hetgeen	betekende	dat	inclusief	
de	verkoop	aan	de	kassa’s	e.d.	ruim	5000	

belangstellenden	het	veld	omzoomden,	het-
geen	er	1000	meer	waren	dan	vooraf	door	
de	organiserende	commissie	was	begroot.	
Iedereen	blij	en	dat	was	ook	Automobiel-
bedrijven	H.	Arink	B.V.	Groenlo,	die	in	dat	
jaar	hoofdsponsor	was	van	de	s.v.	Grol	en	in	
die	hoedanigheid	had	toegezegd	garant	te	
zullen	staan	voor	een	eventueel	tekort.

Dat	de	wedstrijd	onder	leiding	van	scheids-
rechter	Jan	Floors	uit	Neede	en	de	assis-
tent-scheidsrechters	Jos	Froeling	en	Henk	
Brockötter	uit	Groenlo	tegen	het	in	de	sterk-
ste	formatie	spelende	Ajax	van	trainer	Louis	
van	Gaal	en	de	assistent-trainers	Gerard	van	
der	Lem	en	Bobby	Haarms	met	12-0	werd	
verloren,	deerde	niemand.	Het	werd	een	
fantastisch	en	tegelijkertijd	onvergetelijk	
voetbalfeest	in	het	kader	van	‘Grol	75	jaar’.
Maar	hoe	kan	het	ook	anders.	Het	beroem-
de	Ajax	trad	op	het	Grolse	voetbalgras	aan	

met	de	doelverdedigers	Edwin	van	der	
Sar	en	Stanley	Menzo	en	de	spelers	Frank	
en	Ronald	de	Boer,	Danny	Blind,	Marc	
Overmars,	Edgar	Davids,	Sonny	Silooy,	John	
van	den	Brom,	Michel	Kreek,	André	Ooijer,	
Tarik	Oulida,	Dick	van	Burik	en	de	bekende	
buitenlandse	Ajaxieden	Jari	Litmanen,	Stefan	
Petterson,	Mitar	Mrkela,	Donny	Huysen,	
Johnny	Hansen,	Dan	Petersen,	Juri	Petrov	en	
George	Finidi.

Naast	een	aantal	gastspelers	van	buurtver-
enigingen,	zoals	Longa	’30,	WVC,	Vios	B.,	
Sp.	Eibergen	en	Reünie,	werden	de	kleuren	
van	het	jubilerende	Grol	verdedigd	door	de	
eigen	spelers	Sjaak	Jansen,	Max	de	Vries,	
Ivo	Versteegen,	Frank	Oosterholt,	Jeroen	te	
Veluwe,	Arréan	Arink,	Axel	Kuska,	Freddy	
Brockötter,	Frank	Oosterholt,	William	Krab-
benborg,	Frank	ter	Bogt,	Frank	Luttikholt	en	
Michel	Hoffman.	
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Een	saillant	en	dus	vermeldenswaardig	
detail	is	dat	niemand	minder	dan	Feyen-
oord-supporter	Hennie	Schovers	fungeerde	
als	speaker	vooraf,	tijdens	en	na	de	wed-
strijd.	En	wat	te	denken	van	Henk	Stokkers,	
voorzitter	van	het	jubileumcomité,	eveneens	
een	verwoed	Feyenoord-supporter,	die	de	
gehele	avond	met	een	speldje	van	Ajax	op	
de	revers	van	zijn	colbert	over	het	sport-
park	Den	Elshof	liep	te	paraderen	alsof	hij	
zojuist	de	hoofdprijs	in	de	Staatsloterij	had	
gewonnen?				

Al	met	al	is	derhalve	duidelijk	dat	woens-
dag	14	juli	1993	in	de	geschiedenisboeken	
van	de	s.v.	Grol	is	opgenomen	als	de	dag	
waarop	de	meervoudig	Europacuphouder,	
landskampioen	en	bekerkampioen	A.F.C.	
Ajax	uit	Amsterdam	een	bezoek	bracht	aan	
het	eigen	sportpark	Den	Elshof.	Ook	de	dag	
waarop	de	wereldberoemde	trainer	Louis	

van	Gaal	vol	lof	sprak	over	tegenstander	
Grol,	de	accommodatie,	de	ambiance	en	het	
publiek.	Alsmede	een	wedstrijd	waarbij	na	
afloop	honderden	jeugdige,	inmiddels	ruim	
20	jaar	ouder	geworden	toeschouwers	ape-
trots	huiswaarts	keerden	met	handtekenin-
gen	van	hun	grote	idolen.	Voetballers	die	zij	
niet	alleen	van	heel	dichtbij	hebben	kunnen	
zien	voetballen,	maar	na	de	wedstrijd	ook	
stiekem	nog	even	konden	aanraken.

De	leden	van	het	jubileumcomité	’75	jaar	
sportvereniging	Grol’,	alsmede	de	leden	van	
het	hoofdbestuur	van	de	sportvereniging	wa-
ren	het	na	afloop	helemaal	met	elkaar	eens:
	“Een	unieke,	hoogwaardige	en	voor	de	club	
bijzonder	succesvolle	dag,	waarop	wij	’s	
morgens	nog	met	ons	allen	het	overtollige	
regenwater	van	het	hoofdveld	probeerden	
te	verwijderen,	waarop	wij	’s	middags	met	
de	op	alle	plaatselijke	scholen	opgehaalde	

schoolbanken	liepen	te	sjouwen	en	waarop	
wij	in	de	namiddag	en	’s	avonds	keurig	
netjes	in	kostuum	in	het	gelid	stonden	om	
onder	anderen	de	Ajax-delegatie	met	aan	
het	hoofd	trainer/coach	Louis		van	Gaal	en	
alle	overige	gasten	te	ontvangen.”

In het kader van het 75-jarig bestaan 
speelde ook een elftal met vaders tegen 
een elftal bestaande uit hun zoons.
Staand vlnr Toon Hoffman, Theo 
Kroekenstoel, Henk Hoffman, Theo 
Kaak, Ferry Froeling, Jan Laarhuis, Jan 
Blanckenborg, Theo Porskamp, Bennie 
klein Gunnewiek, Willie Oostendorp 
en Bertus Oostendorp. Gehurkt vlnr 
Danny Froeling, Michel Hoffman, Roy 
Klein Gebbink, Dennis Hoffman, Patrick 
Blanckenborg, Tom Kaak, Robert Kroe-
kenstoel, Stephan Laarhuis, Dave klein 
Gunnewiek, Rutger Laarhuis en 
Roy Oostendorp. 
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80-JARIG BESTAAN IN 1998

 Het bestuur van de vereniging
 werd bij het 80-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter 	 	 	
	 Theo	Huijskes
 Secretaris	 	 	 	
	 Ferry	Froeling
 Penningmeester		 	 	
	 Tonny	Porskamp
 Tweede voorzitter	 	 	
	 Willie	Oostendorp
 Tweede secretaris	 	 	
	 Rudi	Poskamp
 Tweede penningmeester	 	 	
	 Bennie	klein	Gunnewiek
 Leden	 	 	 	 	
	 Anton	ten	Hoopen
	 Rinus	Meulenbeek
	 Tonnie	Vaarwerk
	 Tonnie	Zieverink

De	jubileumcommissie	’80	jaar	sportvereni-
ging	Grol’	werd	gevormd	door	het	dagelijks	
bestuur	van	de	club.

In	het	jaar	waarin	de	s.v.	Grol	80	jaar	be-
stond,	werd	de	activiteit	‘Happy	Hour’,	een	
idee	van	destijds	het	dagelijks	bestuur	van	
de	s.v.	Grol,	voor	de	eerste	maal	geïntrodu-
ceerd.
De	leden	werden	in	dat	jaar	blij	verrast	toen	
er	een	uitnodiging	op	de	deurmat	viel	voor	
een	verjaardagspartijtje	van	de	club	en	dat	
in	het	weekend	van	17	en	18	oktober	1998.
In	dat	weekend	kregen	allereerst	alle	pupil-
len,	junioren,	(bege)leiders,	trainers	e.a.	een	
t-shirt	aangeboden	met	daarop	het	vereni-
gingslogo,	uiteraard	in	de	kleur	blauw.
De	tot	de	A-jeugd	behorende	leden,	
alsmede	de	senioren	kregen	op	de	zaterdag-
middag	een	exclusief	bierglas,	met	daarop	
eveneens	het	Grollogo	en	de	tekst	‘s.v.	Grol	
80	jaar	jong!’	aangeboden.	En	het	was	juist	
dat	glas,	dat	men	tijdens	een	Happy	Hour	
vele	malen	kon	laten	vullen	om	op	die	
manier	met	elkaar	te	kunnen	toasten	op	de	
80e	verjaardag.
De	viering	van	deze	verjaardag	viel	samen	

met	de	in	het	najaar	gehouden	fancy	fair	
van	de	V.S.V.G.,	hetgeen	een	spetterende,	
succesvolle	en	gezellige	combinatie	dan	wel	
formule	bleek	te	zijn.

85-JARIG BESTAAN IN 2003

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 85-jarig bestaan 
 gevormd door:

	 Voorzitter	 	 	 	
	 Theo	Huijskes
	 Secretaris	 	 	 	
	 Vacature	i.v.m.	overlijden	
	 van	Ferry	Froeling
	 Penningmeester		 	 	
	 Hans	van	Halm
	 Tweede voorzitter	 	 	
	 Ben	Bomers
	 Tweede secretaris/penningmeester	
	 Bennie	klein	Gunnewiek
	 Leden	 	 	 	 	
	 Stan	Raben
	 Hemmie	Oolthuis
	 Bob	Lebbink
	 Marco	Frank
	 Tonnie	Zieverink

De	jubileumcommissie	’85	jaar	sportvereni-
ging	Grol’	werd	gevormd	door	vertegen-
woordigers	namens	hoofdbestuur,	jeugdbe-
stuur,	bestuur	senioren,	Supportersclub	en	
V.S.V.G.

De	viering	van	de	85e	verjaardag	van	de	s.v.	
Grol	werd	in	2003,	mede	wegens	enkele	
sterfgevallen,	niet	gevierd	op	of	in	de	buurt	
van	de	oprichtingsdatum	18	september,	
maar	in	het	weekend	van	11	en	12	oktober	
2003,	tegelijkertijd	met	de	fancy	fair	van	de	
V.S.V.G.
Het	werd	een	bescheiden	verjaardagsfeest-
je,	dat	door	de	succesvolle	impact	van	de	
gebruikelijke	tweede	jaarlijkse	fancy	fair	van	
de	‘Vrienden	van	de	s.v.	Grol’	toch	nog	een	
feestelijke	afronding	kreeg.
Zaterdag	11	oktober	2003	stond	in	het	teken	
van	de	jeugd	met	uiteraard	diverse	activitei-

ten	en	daarnaast	uit	drankjes,	chips,	snoep	
en	patat	bestaande	traktaties.
Op	dezelfde	dag	kwamen	vanaf	de	klok	van	
17.00	uur	de	A-jeugd	en	de	leden	senioren	
aan	bod	tijdens	deze	keer	geen	Happy	
Hour,	maar	een	‘Jubileum-Uur’.	Zowel	bij	
de	jeugd,	als	bij	de	oudere	jeugd	speelde	
het	bekende	flitslicht,	het	rad	van	fortuin,	de	
enveloppenkraam	e.d.	een	belangrijke	en	
vooral	vermakelijke	rol.

Een	bijzondere	activiteit	werd	op	dezelfde	
dag	ingevuld	met	de	actie:	‘Autie	waar	
Boutie???’	oftewel	het	optreden	op	het	
hoofdveld	van	de	pony	van	Grollenaar	
Antoon	Frank.

Ook	de	Supportersclub	van	de	s.v.	Grol	liet	
zich	niet	onbetuigd	en	bood	bij	monde	van	
voorzitter	Martien	Overkemping	de	vrijwil-
ligers(woensdag)groep	van	de	s.v.	Grol	een	
terreinwagen	(compleet	met	laadbak)	aan.

						
Op	zondag	12	oktober	2003	werd	niet	alleen	
de	fancy	fair,	maar	ook	het	verjaardagspartij-
tje	afgesloten	met	de	overhandiging	van	een	
cheque	aan	de	vereniging.
Het	was	Rinus	Meulenbeek,	voorzitter	van	
de	V.S.V.G.,	die	Grolvoorzitter	Theo	Huijskes	
een	cheque	aanbood	t.w.v.	€	3.857,13.	



389

90-JARIG BESTAAN IN 2008

 Het bestuur van de vereniging
 werd bij het 90-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter    
	 Theo	Huijskes
 Secretaris    
	 Tonnie	Zieverink
 Penningmeester    
	 Hans	van	Halm
 Tweede secretaris/penningmeester 
	 René	Wolters
	 Leden	 	 	 	 	
	 Stan	Raben
	 Rob	van	Meurs
	 Dennis	Pasman

De	jubileumcommissie	’90	jaar	sportvereni-
ging	Grol’	werd	gevormd	door	vertegenwoor-
digers	namens	hoofdbestuur,	jeugdbestuur,	
bestuur	senioren,	Supportersclub	en	V.S.V.G.

Dat	de	s.v.	Grol	eigenlijk	iedere	gelegenheid	
aangrijpt	om	een	gezellig	feestje	te	kunnen	
vieren,	werd	in	2008	nog	weer	eens	bewe-
zen	toen	de	club	90	jaar	bestond.
Ook	ditmaal	was	er	geen	sprake	van	een	
officieel	jubileum,	maar	in	de	ogen	van	het	
hoofdbestuur	wel	een	mijlpaal,	in	dit	geval	
een	leeftijd	om	uitgebreid	bij	stil	te	staan.
Er	werd	zelfs	voor	deze	gelegenheid	een	
jubileumlogo	ontworpen.	

De	activiteiten,	die	in	het	jaar	2008	in	het	
teken	van	het	90-jarig	bestaan	werden	
geplaatst	en	met	veel	succes	werden	uitge-
voerd,	waren:
Zaterdag 5 januari 2008:
Grootscheepse	bingo	voor	de	jeugd	van	de	
s.v.	Grol.
Zaterdag 5 april 2008: 
Gezellige	avond	voor	alle	vrijwilligers	van	de	
s.v.	Grol	met	hun	partners.
Donderdag 29 mei 2008: 
Gezellige	avond	voor	alle	sponsoren	van	de	
s.v.	Grol	met	o.a.	gastspreker	Johan	Derk-
sen,	bekend	van	het	voetbalweekblad	VI	en	
het	tv-programma	Voetbal	Insite.

Zaterdag 7 en zondag 8 juni 2008: 
Feestelijke	afsluiting	van	het	seizoen	2007-
2008	voor	alle	leden	van	de	s.v.	Grol.
Zaterdag 20 september 2008: 
Happy	Hour	voor	alle	leden	van	de	s.v.	Grol	
vanaf	de	A-jeugd	i.v.m.	de	90e	verjaardag	
van	de	club	op	donderdag	18	september	
2008.

Zondag 28 december:
Sluitingsactiviteit	in	het	kader	van	‘s.v.	Grol	
90	jaar	jong!’
In	samenwerking	met	de	clubbladcommis-
sie	werd	tevens	een	extra	jubileumuitgave	
verspreid	van	het	clubblad	van	de	s.v.	Grol.

De	feestelijke	bijeenkomst	op	zaterdag	20	
september	kreeg	voor	Theo	Huijskes	een	
bijzonder	tintje,	omdat	hij	als	voorzitter	van	
de	s.v.	Grol	in	het	Sportcafé	Koninklijk	werd	
onderscheiden	door	burgemeester	Henk	
Heijman	van	de	gemeente	Oost	Gelre.
Terwijl	hij	zich	die	dag	helemaal	had	inge-
steld	op	een	gezellig	informeel	samenzijn	
onder	het	genot	van	een	biertje,	werd	hij	
plotsklaps	geconfronteerd	met	de	totaal	niet	
verwachte	binnenkomst	van	familieleden,	
vrienden	en	bekenden,	vertegenwoordi-
gers	van	de	media	en	anderen.	Een	overval	
derhalve	met	het	Lidmaatschap	in	de	Orde	
van	Oranje	Nassau	tot	gevolg.	Een	gedenk-
waardige	dag	in	zijn	mooie	bestuursperiode	
bij	de	s.v.	Grol.				

95-JARIG BESTAAN IN 2013

 Het bestuur van de vereniging 
 werd bij het 95-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter    
	 Hans	Scheinck	
 Secretaris    
	 Tonnie	Zieverink
 Penningmeester    
	 Hans	van	Halm
 Tweede voorzitter   
 Marco	Frank
 Leden     
	 Noëlle	Neeleman
	 Rob	van	Meurs
	 Dennis	Pasman
	 Frank	ter	Bogt
	 Peter	Harbers

De	jubileumcommissie	’95	jaar	sportvereni-
ging	Grol’	werd	gevormd	door	vertegen-
woordigers	namens	hoofdbestuur,	jeugdbe-
stuur,	bestuur	senioren,	Supportersclub	en	
V.S.V.G.

De	95e	verjaardag	van	de	club,	officieel	
op	woensdag	18	september	2013,	werd	op	
zaterdag	21	september	2013	gevierd.
Hierbij	werd	gekozen	voor	een	bescheiden	
feestje,	waarbij	wel	alle	geledingen	van	de	
vereniging	aan	bod	kwamen.
In	de	loop	van	de	dag	werd	er	aandacht	
besteed	aan	alle	pupillen-	en	jeugdteams	
(inclusief	het	peutervoetbal,	de	pups	en	
het	G-team)	tot	en	met	de	B-klasse,	terwijl	
alle	leden	vanaf	de	A-klasse,	en	dat	zowel	
spelende	als	ondersteunende	leden,	vanaf	
17.30	uur	in	het	Sportcafé	waren	uitgenodigd	
voor	een	verjaardagsparty.	Iedereen	kreeg	
daarbij	een	leuke	attentie	aangeboden,	zoals	
de	jeugd	een	mok	met	opdruk	(inclusief	
het	jubileumlogo)	en	de	leden	vanaf	de	
A-klasse	een	sierlijk	bierglas	met	daarop	het	
jubileumlogo.
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100-JARIG BESTAAN IN 2018

 Het bestuur van de vereniging 
 wordt bij het 100-jarig bestaan 
 gevormd door:

 Voorzitter    
	 Hans	Scheinck	
 Secretaris    
	 Tonnie	Zieverink
 Penningmeester    
	 Hans	van	Halm
 Tweede voorzitter   
	 Marco	Frank
 Leden     
	 Noëlle	Neeleman
	 Floris	Geessinck
	 Arjen	Korenromp
	 John	ter	Heerdt
	 Rob	Westervoorde
	 Bart	Porskamp	(tot	en	met	mei	2018)

Het	jubileumcomité	’100	jaar	sportvereni-
ging	Grol’	wordt	gevormd	door	een	com-
missie,	bestaande	uit	32	leden.	Namens	die	
32	leden	wordt	het	bestuur	gevormd	door	8	
leden,	te	weten:	

Voorzitter		 	 	 	
Theo	Huijskes
Secretaris		 	 	 	
Kim	Baack
Penningmeester	 	 	 	
Tom	Hoffman
Leden	 	 	 	 	
Ben	Bomers
Tonnie	Zieverink
Stan	Raben
Erik	Schuurmans
Patrick	Pos

	

De	overige	leden	van	de	
jubileumcommissie	zijn:

Adriaan	Aagten,	Marca	Adema,	Marcel	ten	
Barge,	Remco	Brockötter,	Petra	ter	Bogt,	
Bert	Franssen,	Jos	Froeling,	Bram	Huls,	
Maurice	Krabbenborg,	John	Ligtenberg,	
Christel	te	Lintum,	Hans	Luttikholt,	Dirk	
Naaijkens,	Lars	Oesterholt,	Yordy	Over-
kamp,	Dennis	Pasman,	Rob	Porskamp,	Peter	
Scheinck,	Hennie	Schovers,	Benno	Veld,	Lea	
Voerman	en	Wiljon	Wellink.	

De	externe	adviseurs	zijn:	Henny	Kok,	Ed-
win	Roerdink	en	Frans	Stortelder.

JAARPROGRAMMA JUBILEUM 
100 JAAR S.V. GROL

JANUARI 2018

Zondag 7 januari

Officiële	opening	jubileumjaar	
100	jaar	S.V.	Grol

FEBRUARI 2018

Woensdag 7, zondag 11, maandag 12 en 
dinsdag 13 februari

Carnaval	in	het	teken	van	het	jubileum

APRIL 2018

Zondag 1 april (Eerste Paasdag)

Paaseieren	zoeken	voor	de	jeugd	in	het	
teken	van	het	jubileum

MEI 2018

Jeugdkampen	in	het	teken	van	het	jubileum

Donderdag 31 mei tot en met zondag 3 juni

Sponsoravond	en	29e	editie	Internatio-
naal	Marveldtoernooi	in	het	teken	van	het	
jubileum

Zaterdag 19 en zaterdag 26 mei

Trekking	en	uitreiking	160	prijzen	in	het	
kader	van	de	jubileumloterij

Franklin Reijerink (tweede van links), 
winnaar van de hoofdprijs van de 
jubileumloterij 2018 in het kader van 
het 100-jarig bestaan van de s.v. Grol.
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JUNI 2018

Zaterdag 16 juni

Afsluiting	seizoen	2017-2018	in	het	teken	van	
het	jubileum

SEPTEMBER 2018

JUBILEUMWEEK 100 JAAR S.V. GROL
DINSDAG 18 SEPTEMBER TOT EN 
MET ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

Dinsdag 18 september

18	september	1918	-	18	september	2018:	
Opening	jubileumweek	100	jaar	S.V.	Grol
19.30	uur	 Herdenkingsbijeenkomst	op	
het	sportpark	Den	Elshof	met	toespraken,	
gedichten	en	zang	van	Inter	Nos
20.30	uur	Vervolg	opening	jubileumweek	
100	jaar	S.V.	Grol
in	het	Sportcafé	op	het	sportpark	Den	Elshof	
met	onder	andere	huldiging	leden,	presen-
tatie	en	aanbieding	jubileumboek	en	viering	
100e	verjaardag	S.V.	Grol

Donderdag 20 september

19.30	uur	 Inloop	jubileumreceptie	bij	
Marveld	Recreatie
20.00	uur	Start	jubileumreceptie	

Vrijdag 21 september

20.00	uur	Inloop	groot	verenigingsfeest	
annex	reünie	voor	leden	en	oud-leden	in	het	
staphuis	City	Lido
20.30	uur	Start	verenigingsfeest

Zaterdag 22 september

10.00	uur		Viering	100e	verjaardag	met	een	
gevarieerd	buitenprogramma	t.b.v.	de	C-,	
D-,	E-,	F-	en	G-jeugd	(jongens	en	meisjes)
18.00	uur	Afsluiting	morgen/middag	met	
een	verrassing

Zondag 23 september

12.00	uur	Herdenkingsviering	op	het	
hoofdveld	van	het	sportpark	Den	Elshof	
met	zang	van	Vocales
13.00	uur	 Een	afsluitend	samenzijn	met	
brunch
16.00	uur	Einde	jubileumweek	

DECEMBER 2018

Zaterdag 29 december
Daverende	buut-	en	showavond	in	het	
staphuis	City	Lido	in	het	teken	van	het	
jubileum	onder	het	motto	

‘MET DE S.V. GROL HET JUBILEUMJAAR UIT!’
‘VAN, DOOR EN VOOR DE LEDEN VAN DE S.V. GROL!!!’

Zondag 31 december

Officiële	afsluiting	van	het	jubileumjaar	100	jaar	S.V.	Grol
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DE BESTUREN BINNEN DE S.V. GROL

Hoofdbestuur S.V. Grol 
met vlnr Hans van Halm, Rob Westervoorde, John ter Heerdt, Hans Scheinck, Noëlle Neeleman, Arjen Korenromp, Floris Geessinck en Marco Frank. 
Op de foto ontbreekt Tonnie Zieverink.

Jubileumbestuur ‘S.V. Grol 100 jaar’ 
met vlnr Erik Schuurmans, Ben Bomers, Kim Baack, Theo Huijskes, Tom Hoffman, 
Tonnie Zieverink, Stan Raben en Patrick Pos. 

Bestuur Stichting Exploitatie Accommodatie S.V. Grol (S.E.A.G.) 
met vlnr Hans van Halm, Hans Scheinck, Peter Harbers, Dennis Dibbets, 
Floris Geessinck, Lars Oesterholt en Willy Konnik.
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Bestuur Supportersclub S.V. Grol 
met staand vlnr Rob Porskamp, Susan Hoffman, Rudi Porskamp en Patrick Pos en 
zittend vlnr Bas Nieuwhoff, Hennie Schovers en Bennie ter Bogt.
 

Bestuur Business Club S.V. Grol  
met vlnr Rob Soer, Rob Porskamp, Matthijs Roorda, Peter Scheinck en Erik Schuur-
mans.

Bestuur Internationaal Marveldtoernooi 
met vlnr Marco Frank, Ramon Porskamp, Koen Bleumink, Ellen Simmelink, Sander 
Nijhoff, Tonnie Zieverink, Frank Walterbos en Tonny Hartman.

Bestuur Vrienden van de S.V. Grol (V.S.V.G.) 
met vlnr Ruben Zieverink, Geert Jan Stokkers, Hennie Wildenborg, Marcel Rooks, Jan 
Schut, Astrid Woertman, Joke Hummelink, Anne Marie Groot Zevert, Rik van Donge-
ren en Rogier Koppe.
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ERE-LEDEN

Henk	ten	Barge	 †	
Harrie	Emaus	 †
Ferry	Froeling	 †
Theo	Groot	Bruinderink	 †
Theo	Groot	Kormelink	 †
Jan	Hoijtink	 †
Johan	Koehorst	 †
Frans	Koenders	 †
Henk	Meulenbeek	 †
Theo	Nahuis	 †
Jan	Notten	 †
Harrie	Overkamp	 †
Jan	Overkemping	 †
Jan	Porskamp	 †
Henk	Stokkers	 †
Tonnie	Vaarwerk	 †
Theo	Wissink	 †
Ben	Bomers
Hans	van	Halm
Tonny	Hartman
Anton	ten	Hoopen
Theo	Huijskes
Tonny	Porskamp
Tonnie	Zieverink

ERE-VOORZITTERS

Theo	Groot	Bruinderink	 †
Johan	Koehorst	 †
Theo	Huijskes	

ERE-JEUGDVOORZITTER

Tonnie	Vaarwerk	 †

LEDEN VAN VERDIENSTE

Jan	Baks	 †
Henk	ten	Barge	 †
Toon	Brockötter	 †
Carel	Cuppers	 †
Willy	Everink	 †
Gerard	Hoenderboom	 †
Tonny	Hoffman	 †
Joop	Koenders	 †
Gerrit	Lindner	 †
Henk	Meulenbeek	 †
Bennie	Penterman	 †
Tom	Porskamp	 †
Max	de	Vries	sr.	sr.	 †
Hennie	Wiegerink	 †

EREGALERIJ SPORTVERENIGING GROL - GROENLO
Bernard	Wildenborg	 †
Marcel	ten	Barge
Bennie	ter	Bogt
Ben	Bomers
Herman	Cuppers
Gerry	van	Dongeren
Hans	Emaus
Marco	Frank
Bert	Franssen
Jan	Froeling
Leo	Garstenveld
Bennie	klein	Gunnewiek
Ad	Haen
Tonny	Hartman
Michel	Hoffman
Ben	Hoijtink
Yvonne	Klein	Gunnewiek
John	Ligtenberg
Rinus	Meulenbeek
Rob	van	Meurs
Cor	Migchielsen
Stef	Oldenkotte
Willie	Oostendorp
Wilko	Poortman
Annelies	Porskamp
Henk	Porskamp
Rob	Porskamp
Ronald	Porskamp
Rudi	Porskamp
Patrick	Pos
Stan	Raben
Tom	Rooks
Hennie	Schovers
Erik	Schuurmans
Ans	Theissen-Roerdink
Carry	Walterbos-Everink
Frank	Walterbos
Henri	Walterbos
Rob	Westervoorde
Adrie	Wittenbernds
Willie	Zieverink

VRIENDSCHAPSTEKEN

Wim	Assinck
Jan	Blankenborg
Riky	ter	Bogt
Johnny	Bos
Ewald	Brockötter
Sander	van	Dongeren
Jaap	Frank
Tonny	Hartman

Henk	Hoffman
Frans	Klein	Gunnewiek
Paul	Overkemping
Jan	Schut
Tonnie	Zieverink

ONDERSCHEIDEN 
MET GOUDEN ‘GROL’SPELD
(50 jaar of langer lid)

1993:	 Theo	Baks	 †
	 Aloysius	Meulenbeek	 †
	 Henk	Meulenbeek	 †
	 Herman	Olijslager	 †
	 Jan	Overkemping	 †
	 Jan	Roerdink	 †
	 Antoon	Tops	 †
	 Bernard	Wildenborg	 †
	 Jan	Gunnewijk	 †
	 Piet	Legro	 †
1995:	 Harrie	Huijskes	 †
1996:	 Teun	ter	Bogt	 †
	 Jan	Koppelman	 †
	 Gert	Schuurmans	 †	
	 Jan	Wolterink
1997:	 Harrie	Blanken	 †
	 Joop	Reijrink	 †
1998:	 Jan	Blanken	 †
	 Anton	ten	Hoopen
2000:	Henk	Hoffman
	 Jan	Stöteler
2002:	Ferry	Broshuis
	 Henk	van	Dongeren
	 Tonny	Hoffman	 †
	 Fons	Zuidinga	 †
2003:	 Jan	Blanckenborg	 †
	 Frans	Blanken
	 Theo	Porskamp
2004:	Jan	ter	Bogt	 †
	 Ton	ten	Brincke
	 Tonny	Heinsman
	 Bertus	Hoffman
	 Jan	Kolkman
	 Jan	Porskamp	 †
	 Tonny	Porskamp
2005:	Theo	Huijskes
	 Cor	Migchielsen
	 Willie	Porskamp
	 Bennie	Rave
	 Tonnie	Rave
	 Bennie	Roerdink
	 Jan	Theissen

2006:	Henk	ten	Barge	 †
	 Bennie	ten	Bulte
	 Jan	Froeling
	 Willie	Oostendorp
2007:	 Bertus	Oostendorp	 †
2008:	Wim	Huisman	 †
	 Ap	Huisman
	 Henny	Heinsman
	 Corry	Kregting
	 Jan	Rave	 †
	 Willie	Nieuwenhuis
2009:	Bernard	Bos	 †
	 Jan	Giesbers
	 Max	de	Vries	sr.	sr.	 †
	 Theo	Theissen
2010:	 Jan	ten	Barge	 †
	 Jan	Bomers	 †	 	
	 Hein	Freijer
	 Bennie	Klein	Tank
	 Antoon	Kolkman	 †
	 Hennie	Wildenborg
	 Gerard	Wissink
2011:	 Wim	Reukers	
2012:	 Bennie	klein	Gunnewiek
	 Tonny	Hartman
	 Guus	Hoytink
	 Bennie	Penterman	 †
2013:	 Ad	Haen
	 Wim	Wellink	 †
	 Ben	Hoijtink
	 Gerard	Sprenkeler	 †	
2014:	 Jan	Ankoné	 	
	 Jan	Baks	 †
	 Herman	Cuppers
	 Theo	Hulshof
	 Harry	Koenderinck
	 Benny	Kolkman
	 Richard	Koster
	 Ronald	Porskamp
	 Hennie	Schovers
	 Wim	Vos
	 Willie	Zieverink
2015:	 Hans	Koehorst
	 Hendrik	Luttikholt
	 Gerrit	Oosterholt
	 Paul	Overkemping
	 Henk	Porskamp
	 Wim	Roes
	 Gerry	van	Dongeren
2016:	 Jos	ten	Bulte
	 Leo	Garstenveld
	 Frans	Grutters

	 Theo	Kaak
	 Frans	Klein	Gunnewiek
	 Theo	Kroekenstoel
	 Jos	Porskamp
	 Rudi	Porskamp
	 Hans	Reijrink
2017:	 Hans	Emaus
	 Bernard	Gockel
	 Johan	Huijskes
	 Stef	Kroekenstoel
	 Loet	Langela
	 Jos	Lensink
	 Gerard	Maarse
	 Eddy	Olijslager
2018:	 Bert	Franssen
	 Jos	Nijland
	 Ronald	Reijrink
	 Tom	Rooks

ONDERSCHEIDEN MET 
GOUDEN ‘KNVB’SPELD

Theo	Groot	Bruinderink	 †
Theo	Nahuis	 †
Jan	Overkemping	 †
Jan	Porskamp		 †
Gerard	van	Geemen
Theo	Huijskes
Tonny	Porskamp
Hans	Scheinck
Tonnie	Zieverink

ONDERSCHEIDEN MET 
ZILVEREN ‘KNVB’SPELD

Henk	ten	Barge	 †
Harrie	Emaus	 †
Theo	Groot	Bruinderink	 †
Johan	Koehorst	 †
Frans	Koenders	 †
Theo	Nahuis	 †
Jan	Overkemping	 †
Jan	Porskamp	 †
Anton	ten	Hoopen
Theo	Huijskes
Tonny	Porskamp
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KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING
Harrie	Emaus	 †
Theo	Groot	Bruinderink	 †
Frans	Koenders	 †
Theo	Nahuis	 †
Jan	Porskamp	 †
Ben	Bomers
Theo	Huijskes
Tonny	Porskamp
Hans	Scheinck

OVERIGE 
ONDERSCHEIDINGEN

EREBURGER VAN GROENLO

Theo	Groot	Bruinderink	 †

SPORTVRIJWILLIGER VAN DE
PROVINCIE GELDERLAND

2000:	Theo	Huijskes

VRIJWILLIGERSONDER-
SCHEIDING GEMEENTE 
GROENLO

2003:	 Tonny	Porskamp

SPORTVRIJWILLIGER VAN DE 
GEMEENTE OOST GELRE

2005:	Vrijwilligers(woensdag)groep	
	 sportvereniging	Grol
2009:	Vrienden	van	de	
	 sportvereniging	Grol	(V.S.V.G.)
2009:	Theo	Huijskes

SPORTPLOEG VAN DE 
GEMEENTE OOST GELRE

2006:	Grol	1
2012:	 Grol	E1	(jeugdsportploeg)
2015:	 Grol	G1	(publieksprijs)

ERELEIDER GROL 1

2013:	 Hennie	Schovers

ZILVEREN SPELD 
INTERNATIONAAL 
MARVELDTOERNOOI
Ben	Bomers
Marco	Frank
Tonny	Hartman
Tonnie	Zieverink

VERENIGINGSMAN(VROUW)
VAN HET JAAR

‘97-’98	 Hans	Emaus
‘98-’99	 Tonny	Hartman
’99-’00	 Stef	Oldenkotte
’00-’01	 Leo	te	Koppel
‘01-’02	 Tonny	Porskamp
‘02-’03	 Jan	Baks	 †
’03-’04	 Antoon	Frank	 †
’04-’05	 Carry	Walterbos-Everink
’05-’06	 Hennie	Wildenborg
’06-’07	 Marco	Frank
’07-’08	 Anton	ten	Hoopen
’08-’09	 Bennie	Penterman	 †
’09-’10	 Marcel	ten	Barge
’10-’11		 Jan	van	Groesen
’11-’12	 	 Hennie	Schovers
’12-’13		 John	Ligtenberg
’13-’14		 Frans	Klein	Gunnewiek
’14-’15		 André	Bomers
’15-’16		 Henri	Walterbos
’16-’17		 Johan	Klein	Gunnewiek
’17-’18		 Jan	Schut	

VOETBALLER
VAN HET JAAR
‘78-’79	 Theo	Hulshof
‘79-’80	 Tonnie	Vaarwerk		 †
‘80-’81	 Laurens	te	Veluwe	 †
‘81-’82		 Paul	Overkemping
‘82-’83	 Vincent	Wicherink
‘83-’84	 Jos	Tuinte
‘84-’85	 Paul	Overkemping
‘85-’86	 Edwin	Bosman
‘86-’87	 Leo	Reijrink		 †
‘87-’88	 Sjaak	Jansen
‘88-’89	 Arréan	Arink
‘89-’90	 Frank	Luttikholt
‘90-’91	 Roy	Wolberink
‘91-’92		 Bata	Nijland
‘92-’93	 Michel	Hoffman
‘93-’94	 Frank	Oosterholt
‘94-’95	 Axel	Kuska
‘95-’96	 Patrick	Blanckenborg	
‘96-’97	 Michel	Hoffman
‘97-’98	 Michel	Hoffman
‘98-’99	 Wouter	Scharenborg
’99-’00	 Dennis	Dibbets
’00-’01	 Jan-Marc	Bosman
‘01-’02	 Kevin	Stöteler
‘02-’03	 Dennis	Dibbets
’03-’04	 Sander	Wiggers
’04-’05	 Patrick	Blanckenborg
’05-’06	 Tom	Kaak
’06-’07	 Tom	Groot	Kormelink
’07-’08	 Christian	Pillen
’08-’09	 Dennis	Dibbets
’09-’10	 Dennis	Dibbets
’10-’11		 Michel	Kamphuis
’11-’12	 	 Dennis	Dibbets
’12-’13		 Max	de	Vries	jr.	jr.
’13-’14		 Lennard	Walterbos
’14-’15		 Sander	Nijhoff
’15-’16		 Wouter	Pillen
’16-’17		 Michel	Kamphuis
’17-’18		 Michel	Kamphuis

SENIORENSPELER 
VAN HET JAAR

’15-’16		 Stef	Kroekenstoel
’16-’17		 Roy	Röring
’17-’18		 Marlin	te	Woerd

SUPER-SUPPORTER 
VAN HET JAAR
‘77-’78	 Mario	Klein	Gunnewiek
‘78-’79	 Jeroen	te	Veluwe	en	
	 	 Freddy	te	Veluwe
‘79-’80	 Koen	Wissink	en	
	 	 Marcel	Wolters
‘80-’81	 Gerrit	Wessels	 †
‘81-’82		 Aloys	te	Braake
‘82-’83	 Vincent	Wolters	 †
‘83-’84	 Anita	Brockötter	en	
	 	 Karin	Peters
‘84-’85	 Henk	Hartman
‘85-’86	 Henk	Porskamp
‘86-’87	 Tonny	Hartman
‘87-’88	 Marcel	Rooks
‘88-’89	 Antoon	Frank	 †
‘89-’90	 Jan	Nijland	 †
‘90-’91	 Jozé	Rootinck
‘91-’92		 Harrie	Huijskes		 †
‘92-’93	 Justa	Oosterholt	 †
‘93-’94	 Lucy	Zemann
‘94-’95	 Hans	Reijrink
‘95-’96	 Sander	van	Dongeren
‘96-’97	 Willy	Everink	 †
‘97-’98	 Frans	Koenders	 †
‘98-’99	 Bennie	ter	Bogt
’99-’00	 Marieke	Schut
’00-’01	 Harry	en	
	 	 Betsie	Koster
‘01-’02	 Hans	en	Björn	Theissen	 	
	 	 (Hans	Theissen	†)
‘02-’03	 Edwin	Bosman
’03-’04	 Martijn	Rooks
’04-’05	 Bennie	Penterman	 †
’05-’06	 Piet	Zemann
’06-’07	 Familie	Patrick	en	
	 	 Mirjam	Pos
’07-’08	 Johan	klein	Gunnewiek
’08-’09	 Tonny	Porskamp
’09-’10	 Hannie	Schut
’10-’11		 Joke	Hummelink
’11-’12	 	 Betsie	Schovers
’12-’13		 Marc	Houwer
’13-’14		 Berrie	en	
	 	 Margaretha	Nijhoff
’14-’15		 Agnes	en	
	 	 Inge	Blanckenborg
’15-’16		 Johan	Wolters
’16-’17		 Willem	Kamphuis
’17-’18		 Tonnie	Theissen
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ORGANISATIE VAN DE SPORTVERENIGING GROL ANNO 2018
De	organisatie	bij	de	sportvereniging	Grol	is	
er	helemaal	op	afgestemd	om	‘het	Voetbal’	
en	‘de	Teams’	centraal	te	stellen:	‘de	Spelers’,	
‘de	Trainers’	en	‘de	Leiders’.
Ter	ondersteuning	hiervan	zijn	er	vijf	zuilen	
binnen	de	vereniging	gecreëerd	met	diverse	
commmissies	en	werkgroepen.	
Ter	coördinatie	en	aansturing	van	deze	zuilen	
kent	de	vereniging	vijf	besturen.	

Naast	een	groot	aantal	spelende	leden,	is	
s.v.	Grol	gezegend	met	een	zeer	grote	groep	
ondersteunende	leden.	En	last	but	not	least	
nemen	de	Ereleden	in	het	verenigingstotaal	
een	speciale	plaats	in.

Het	voetbal	heeft	een	eigen	voetbalbestuur,	
dat	verantwoordelijk	is	voor	het	voetbaltech-
nisch	beleid	en	de	uitvoering	daarvan.	

Het	voetbalorganisatorisch	deel,	gericht	op	
een	juiste	samenstelling	en	voldoende	bezet-
ting	van	de	teams	met	voldoende	en	juiste	
begeleiding,	valt	onder	het	organisatiebe-
stuur.	Hier	vindt	tevens	de	afstemming	plaats	
van	het	voetbalorganisatorisch	deel	met	de	
activiteiten	en	planning	van	de	overige	com-
missies	binnen	de	vereniging.

Ter	ondersteuning	van	het	voetbal	zijn	er	
faciliterende	diensten.	Zij	zorgen	voor	de	
organisatie	rondom	de	wedstrijden	en	de	
trainingen.

Om	te	zorgen	dat	de	vereniging	financieel	
en	sociaal	goed	functioneert,	zijn	er	diverse	
commissies	die	vallen	onder	de	zuil	Marke-
ting	en	Finance.

Niet	onbelangrijk	is	natuurlijk	de	organisatie	
rondom	het	fantastische	sportpark	Den	Elshof	
en	de	grote	hoeveelheid	materialen	en	kle-
ding	voor	de	teams.	Deze	vallen	onder	de	zuil	
Accommodatie	met	een	eigen	accommoda-
tiebestuur	(bestuur	SEAG:	Stichting	Exploita-
tie	en	Accommodatie	s.v.	Grol).

Het	dagelijks	bestuur	zorgt	voor	de	dagelijkse	
bewaking	en	coördinatie	van	de	vereniging,	
inclusief	secretariaat	en	financiën,	en	onder-
houdt	de	externe	contacten	met	o.a.	gemeen-
te,	KNVB	en	collega	sportverenigingen.

Het	hoofdbestuur	is	overkoepelend	en	is	ver-
antwoordelijk	voor	het	algehele	beleid	van	de	
vereniging.	Bovendien	vindt	bij	dat	bestuur	
de	afstemming	plaats	op	hoofdlijnen	tussen	
de	vijf	besturen.
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