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In dit nummer o.a.:  

• Column Lukas Koops 

• Even voorstellen: Inge en 

Leonie van Impuls 

• Crescendo instuif 

• Nieuwe seizoen + kalender 

Sidecarshopracing 

• Oud Papier 

• Uit de Oude Doos 

• Jeugdsoos van start 

• VDGO: enquêtes 

• Blues: help je mee?  

• Zeepkistenrace Schoonloo 

• Rommel-/boekenmarkt 

 

Voor de agenda:  

• 18/4: instuif Crescendo 

• 21/4: oud papier 

• 22/4: WK Superbikes  

• 22/4: Motortoertocht HBG 

• 28/4: jeugdsoosavond 

• 12/5: Rommel- en 

boekenmarkt Kerk Grolloo 

• 15/5: inloopavond Blues 

• 6-7/6: opbouw blues 

• 8-9/6: Bluesfestival 

• 10/6: afbouw blues 

• 1/7: TT Assen 

• 6-8/7: Hippisch Holtrijk 

• 7/7: Omloop 

 

 
 
 

               Het SGO-blad is een uitgave van 

Sportvereniging Grolloo en omstreken 

Verschijning: wekelijks, m.u.v. de schoolvakanties 

Website: www.sgogrolloo.nl 

Facebook: www.facebook.com/SGOGrolloo 

Zie ook: www.grolloo.com 

 

 

 

http://www.sgogrolloo.nl/wordpress/wp-admin/post.php?post=1932&action=edit
http://www.sgogrolloo.nl/wordpress/wp-admin/post.php?post=1932&action=edit
http://www.sgogrolloo.nl/
http://www.sgogrolloo.nl/
http://www.facebook.com/SGOGrolloo
http://www.grolloo.com/


 

Inlevering kopij voor het sportblad   

* bij voorkeur zondagavond 22.00 uur, evt. uiterlijk maandagavond 18.00 uur.   

* digitaal per e-mail: sportblad@sgogrolloo.nl (voorkeur!) 

* op papier: Zuiderstraat 21 Grolloo  

Klachten over bezorging:  

Van welke aard dan ook, s.v.p. contact opnemen met: Annemay Bock,  

telefoon: 06 14 355 833, e-mail: sportblad@sgogrolloo.nl.  

 
Contactpersonen SGO 

Naam  (e-mail) adres 
@sgogrolloo.nl 

Telefoonnummer 

Hilbert Stel Voorzitter SGO voorzitter@ 06-24929295 

Annemay Bock Secretaris SGO a.i. secretaris@ 06-14355833 

Anouck Schuitema Penningmeester SGO penningmeester@ 06-22695835 

Bouwe de Boer Ledenadministratie ledenadministratie@ 0592-501564 

Annelies Klaassen Volleybal (senioren) volleybal@ 0592-269634 

Richard Heling Volleybal (jeugd) volleybal@ 06-51575705 

Eldina Everts Wedstrijdsecretaris 
volleybal 

wedstrijdvolleybal@  

Rick Tjassens Voetbal (senioren) seniorenvoetbal@  

Mariska Jagt Voetbal (jeugd) jeugdvoetbal@ (0592)501394 

Rick Tjassens Wedstrijdsecretaris voetbal wedstrijdvoetbal@ 06-53603997   

Marieke Schamper Gymnastiek gymnastiek@ 06-51196888 

Albertien Jansen Gymnastiek gymnastiek@ 06-30091547 

Roelof Dilling Loopgroep loopgroep@  

Jan Postema Loopgroep loopgroep@  

Emke de Weerd Supportersvereniging supportersvereniging@  

Arjen Zeewuster Sponsoring sponsoring@  

Markehuis Clubhuis/sportzaal/velden De Pol 4 Grolloo 0592-501307 

 

Vergaderdata bestuur SGO (locatie Markehuis, 20.00 uur) 

Dinsdag 3/10   donderdag 29/3 

Dinsdag 19/12    donderdag 24/5 

Donderdag 11/1   donderdag 21/6 

Donderdag 22/2   dinsdag 10/7 (ALV)  

mailto:sportblad@sgogrolloo.nl
mailto:sportblad@sgogrolloo.nl


Bluesfestival 8 en 9 juni  

De 3e editie van het Bluesfestival staat voor de deur. 

Wederom een super line-up en op beide dagen worden 

ca. 13.500 personen verwacht. SGO is weer gevraagd 

vrijwilligers te leveren om te helpen bij een aantal taken 

tijdens het bluesfestival op 8 en 9 juni in Grolloo. Maar 

SGO mag ook helpen bij de opbouw (woensdag- en 

donderdagavond) en de afbouw op zondagmiddag. 

Voorgaande jaren was het een succes, mede dankzij de 

vele vrijwilligers. Het was bovendien heel erg gezellig! 

Als je je aanmeldt als vrijwilliger, betekent dat veel voor SGO, maar ook voor ons 

dorp en het festival. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat het weer een succes 

gaat worden, dit jaar, maar ook komende jaren. En je draagt bij aan de leefbaarheid 

in het dorp. Vrijwilligers worden uiteraard goed verzorgd.  

   

Ieder uurtje helpt! 

Op 8 en 9 juni moeten we de bezetting op diverse posten in en rond het dorp regelen. 

Op beide dagen is dat waarschijnlijk van ca 12 – 1 uur. De pieken zitten met name bij 

de aanrijd- en vertrekmomenten, tussentijds is het rustiger. Kun je op zo’n dag een 

paar uurtjes helpen, graag! Je mag uiteraard de hele dag helpen, maar we kunnen 

ook ‘splitdiensten’ inplannen als je bijv. ’s middags even naar huis moet. Maar een 

start- of sluitdienst kan ook. Ga je bijv. vrijdag naar het festival, dan kun je wellicht 

daarvoor helpen bij het verwerken van de instroom. Ga je niet naar het festival, maar 

ben je wel thuis? Dan kun je misschien een post in 1 van de straten in Grolloo voor je 

rekening nemen, samen met een vriend of vriendin of je zoon of dochter. De 

werkzaamheden variëren per post, van parkeren van auto’s en fietsen tot 

doorverwijzen, tegenhouden van verkeer en van helpen bij het oversteken van 

mensen etc. We houden zoveel mogelijk rekening met je wensen.  

Op de avonden voor het festival (woensdag en donderdag) mogen we helpen met 

opbouwen. Denk aan werkzaamheden als het plaatsen van dranghekken, 

wegafzettingen, linten etc. Op de zondag gaan we alles weer opruimen, voor deze dag 

kunnen we ook hulp gebruiken.  

Aanmelden:  

Aanmelden kan TOT 27 mei bij Annemay (secretaris@sgogrolloo.nl of 

abock72@gmail.com). Voor vragen kunt u ook terecht bij Hilbert 

(voorzitter@sgogrolloo.nl of stel.h@hetnet.nl). Bellen mag natuurlijk ook.  

Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om te helpen, leden, niet-leden, donateurs, ouders, 

opa’s, oma’s, ooms, tantes…  

mailto:secretaris@sgogrolloo.nl
mailto:abock72@gmail.com
mailto:voorzitter@sgogrolloo.nl
mailto:stel.h@hetnet.nl


Informatieavond:  

Dit jaar worden meer straten afgezet met linten en 

zullen aan- en doorrijroutes iets wijzigen. Bovendien 

zullen sommige posten wijzigen. We zullen u via het 

SGO-blad op de hoogte houden. Op 15 mei om 20uur 

wordt door de organisatie een inloopavond gehouden 

in het Markehuis. Noteer die datum alvast in je 

agenda!  

 

We maken er samen ook dit jaar weer een 

superfestival van!  

Groet, Annemay & Hilbert 

 

 

 

 

Enquêtes ‘Grolloo Zorgt’ 
 

 
 

De respons op de enquêtes van 'Grolloo Zorgt' is 
uitgekomen op 76,0%, een bijzonder hoge score!  
 

Heel erg fijn dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om deze enquête 
in te vullen.  

 
Dit betekent ook dat de resultaten van 255 
mensen/adressen ingevoerd en verwerkt 

moeten worden. Deze enorme klus is 
afgelopen week uitgevoerd. Ook hier geldt: 

vele handen maken licht werk! 
 

En nu proberen om deze enorme brij aan 
gegevens overzichtelijk te presenteren en 
tot conclusies en aanbevelingen te komen. 
 

Onze bedoeling is om de uitkomsten in mei 
te presenteren. Nader bericht hierover 
volgt. 
 



  

 

  



 

 

 

 

Er wordt a.s. zaterdag  21 april oud papier gehaald. 

Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld of in dozen verpakt aan de weg 

zetten?  

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim 

(tussen 9.00 en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de ouders. We verwijzen 

hiervoor naar het schema in de schoolgids.  

De containers van Grolloo zullen tot nader bericht weer bij school staan. 

Wij willen u graag nog wijzen op de mogelijkheid om oud papier in te leveren buiten de 

vaste ophaaldagen om. Mocht u tussendoor oud papier kwijt willen, dan kan dat in de 

container die bij de Welkoop staat. Ook de opbrengst van het papier dat hierin wordt 

verzameld, komt ten goede aan de school. 

We danken u alvast weer voor uw medewerking. 

Contactpersoon: Coördinator container is telefonisch bereikbaar van 9.00 u tot 13.00 

uur op het nummer 06 – 18312477 

Namens de oudervereniging  

OBS “De Drift”                                         Diana Leeuwerik 

 

Soos Grolloo is weer OPEN 
 
De soos is opnieuw geopend. Na lange tijd gesloten te zijn geweest heeft het nieuwe 

team de afgelopen maanden de oude soos-ruimte boven in het Markehuis opgefrist 
voor de opening afgelopen zaterdag.  
 

'Het was een geslaagde avond met een mooie opkomst. 

Bij deze willen we ook graag de VVV en het Markehuis bedanken voor het 
cadeau. Wat een goedgevulde traktatiemand. Echt top!’ 

 

Ook zin om te chillen?  
De volgende soos avond is op zaterdag 28 april van 19.30 - 00.30 uur op de 

bovenste verdieping van het Markehuis. Iedereen vanaf 11 t/m 18 jaar is 
welkom! 
Je kunt poolen, darten en er is muziek. Aan de bar kun je drankjes bestellen en zijn er 

ook warme snacks te koop. (Voor de 18-
jarigen onder ons...er wordt alleen 

alcoholvrij geschonken.)  
 
We zien je dan! 

 
Groeten, 

Finn, Steffan, Jennifer, Xander en Daniëlle 
Team Soos   



Dag allemaal,  

Ik ben Inge Ekenhorst, de buurtwerker van Impuls in 

Grolloo. Ik ben sinds januari werkzaam als buurtwerker. 

Vorig jaar september heb ik mijn master Youth, Society 

and Policy afgerond aan de Rijksuniversiteit in Groningen. 

Ik woon nu in Groningen, maar ik ben opgegroeid op de 

boerderij van mijn vader in Slagharen. 

Naast het werk als buurtwerker ben ik ook nog één middag in de week actief 

als judolerares in Groningen en ben ik regelmatig op zaterdag in de sporthal te 

vinden om te coachen.  

Je kunt mij zijn tegen gekomen bij de dorpsmaaltijd of bij de ouderensoos. Als 

buurtwerker kun jij mij benaderen om mee te denken over nieuwe initiatieven 

of bij het ondersteunen van al bestaande initiatieven. Ik kijk er naar uit om jou 

te ontmoeten, tot snel! 

 

Inge Ekenhorst 

ekenhorst@impuls-welzijn.nl  

(06)513 639 15 

 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Leonie ten Velde, 30 jaar, wonend in de 

gemeente Emmen in het mooie dorpje Zwartemeer. Sinds 

februari ben ik begonnen als jongerenwerker bij Impuls 

Welzijn. Voorheen ben ik werkzaam geweest als o.a. 

jongerencoach en haltmedewerker. Nu mag ik mij opnieuw 

richten op een fantastische doelgroep: De jeugd! 

 

Ik ben 26 uur werkzaam bij Impuls en in mijn vrije tijd ben ik veel te vinden 

op het voetbalveld. Sporten, en dan met name voetbal, is mijn grote hobby. 

Behalve sporten, vind ik het ook ontzettend leuk om met vrienden af te 

spreken of juist even op mijzelf te zijn en te schrijven. Ik hou van 

verschillende dingen en veel afwisseling. Vandaar ook dat ik mijn werk zo 

ontzettend leuk vind. Meedenken en ondersteunen van nieuwe initiatieven, 

bezig zijn met mensen en activiteiten.  

 

Wellicht zijn wij elkaar al eens tegengekomen en zo niet, komt daar misschien 

binnenkort wel verandering in. Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten en 

samen iets moois neer te zetten voor en met de jeugd! 

 

Leonie ten Velde 

tenvelde@impuls-welzijn.nl  

0619682712 

mailto:ekenhorst@impuls-welzijn.nl
mailto:tenvelde@impuls-welzijn.nl


ROMMEL- en BOEKENMARKT 

 
Op zaterdag 12 mei, bij de kerk in Grolloo, vanaf, let op, 11.00 uur!!! 

 
Wat treft u er aan? 

-  Allerlei curiosa, boeken, potten, 
    vazen, e.d. 

-  Kinderrad 

-  Verloting 
-  Koffie of thee met cake 

-  Soep en broodjes 
-  Gezelligheid en ontmoeting  

 
Hoe komen we aan spullen voor de rommelmarkt? 

Daar hebben we u voor nodig. We zoeken allerlei klein materiaal dat nog 
geschikt is om door te verkopen. Dus heeft u nog iets van waarde, dat u toch 

niet meer gebruikt, dan willen wij dat graag hebben. Tevens zijn we op zoek 
naar boeken, cd’s en dvd’s.  

 
Wanneer halen wij het materiaal op?  

U kunt dit materiaal op maandag 07 mei, rond 17.45 uur, aan de weg 
zetten.  

Wij halen het dan na 18.00 uur op. 

Grote meubels, tv’s, computers en beeldschermen zijn onverkoopbaar, deze 
kunnen we helaas niet meenemen. Graag alleen 

verkoopbare spullen! 
 

 
Ten slotte ontvangen wij graag kniepertjes, cakes en/of 

gebak voor de verkoop. 
Deze kunnen op zaterdagmorgen 12 mei, voor 11.00 

uur, bij de kerk gebracht worden.   
 

 
Voelt u zich aangesproken om te komen helpen met ophalen, klaarzetten, 

verkoop of bakken en staat u nog niet op de lijst van helpers?  
Neem dan voor 28 april contact op met Roely Sijbring. Tel.: 0592 501245 of 

06 51489258 

 
Waar is de opbrengst voor? 

De opbrengst van de rommelmarkt is voor de kerk.  
   

Namens de kerkenraad, VAN HARTE WELKOM!! 

  



 
 

Het juiste gevoel 
 

 Column van de Week 
door 

Lukas Koops  

 

In mijn boekenkast staan een paar boeken over Drentse schildersdorpen. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw verbleven schilders uit het meer 

stedelijke deel van ons land soms voor een langere tijd in Drentse dorpen om 

het leven in en de natuur rondom die dorpen op het doek vast te leggen. Uit 

geschriften van reizigers hadden ze vernomen hoe mooi het hier was. Drenthe 

werd als ongerept en onbedorven beschouwd. Onaangetaste heidevelden, oude 

Saksische boerderijen in authentieke dorpen, hooilanden langs meanderende 

beekjes, schaapskuddes op weg naar het veld en geheimzinnige hunebedden. 

Geen wonder dat die schilders hier graag verbleven. Niet voor niets was 

Vincent van Gogh laaiend enthousiast over Drenthe en schreef hij daarover 

aan zijn broer. En niet voor niets zijn fragmenten uit deze brieven in talrijke 

VVV-folders terug te vinden. Betere Drenthe-promotie is blijkbaar ondenkbaar.  

In de laatste editie van de Nieuwe Drentse volksalmanak staat een uitgebreide 

serie foto’s van plaggenhutten. Foto’s die gemaakt zijn aan het eind van de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De oudste foto is van 1896. 

Mark Goslinga deed onderzoek naar het gebruik van deze foto’s. Dat leverde 

een bijzondere conclusie op: ze zijn hoofdzakelijk gebuikt voor de promotie 

van Drenthe. De foto’s werden afgedrukt in magazines om een beeld te geven 

van het schilderachtige Drenthe als aanvulling op de foto’s van Saksische 

boerderijen, hunebedden en grafheuvels. Men stond er destijds blijkbaar niet 

bij stil dat met die foto’s van plaggenhutten tegelijkertijd het beeld van de 

Drentse armoede werd verspreid en versterkt. Onder een van de foto’s van 

zo’n plaggenhut staat de volgende tekst afgedrukt: ‘Aarden hut op de heide, in 

de omgeving van Assen, met de bewoners, wier behoeften zeer gering zijn, en 

daarbij tevreden en welgemoed leven, ver van ’t aardsch gedruisch.’  Nogal 

dubbel lijkt me; het wonen in zo’n hut was pure ellende, die voortkwam uit 

schrijnende armoede, maar het wordt voorgesteld als iets aantrekkelijks, als 

een pittoresk, romantisch en authentiek hutje op de hei, waar je weinig nodig 

hebt en op een aangename wijze tot rust kunt komen.  

Aan dit alles moest ik denken toen ik onlangs werd geconfronteerd met het 

nieuwe motto van Marketing Drenthe; Drenthe, oerprovincie van Nederland. 

Met deze kreet timmert Marketing Drenthe tegenwoordig aan de weg. De leus 

Drenthe doet wat met je is bij het grof vuil gezet. Er is ongetwijfeld lang en 

diep over nagedacht. De hang naar het oergevoel als lokker voor Drenthe.  Oer 

als synoniem voor authentiek, voor oud,  voor echt, voor historie. En 

inderdaad; je kunt hier op sommige recreatiebedrijven voor een bijzondere 

vakantiebeleving plaggenhutten huren. Misschien kan Marketing Drenthe daar 

extra de aandacht op vestigen. Misschien kunnen er zelfs nog wat meer 

gebouwd worden. Of je daar dan wel het juiste gevoel bij te pakken krijgt is 

nog maar de vraag. 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.knollegruun.nl
http://www.bloemgaard.nl
http://www.joytime.nl
http://www.rietdekkersbedrijfgeertharms.nl
mailto:schildersbedrijf-bobroukes@desuyderhof.nl
http://www.oostrawevers.nl
http://www.heling.nl
http://www.hoveniersbedrijfjansen.nl


mailto:ehadders@kpnplanet.nl
http://www.garagebuisman.nl
http://www.kapsalonjanny.nl
http://www.techniko.nl
mailto:kerkhove.druk@planet.nl
http://www.taxatiebureaubartek.nl
http://www.welkoop.nl
http://www.hofsteengegrolloo.nl
http://www.gibu.nl
http://www.dierenpensiondeopenruimte.nl


VOETBAL  
 

De streekderby SGO jo9-1 - Rolder Boys jo9-1. 

SGO was vanaf de eerste minuut sterker, maar geheel tegen de verhouding in 

scoorde Rolder Boys 2 keer achter elkaar. Vlak voor rust wist SGO na een 

prachtige aanval tegen te scoren. Met een ruststand van 2-1 gingen ze naar de 

kleedkamer. Na het nuttigen van het heerlijke fruit van onze buurtsuper ‘lekker 

makkelijk’ konden ze er weer vol tegen aan. Direct in de eerste minuut kwam 

SGO langs zij. Met goed voetbal werd Rolder Boys uiteindelijk met een 5-2 

nederlaag huiswaarts gestuurd. 

Zo zie je maar 

weer, waar een 

klein dorp groot 

in kan zijn. 

 
 

 

 

 

 

Jo9-2 heeft vandaag de mooie lijn, die ze vanaf het begint van het voorjaar heeft 

ingezet, moeiteloos voortgezet. De talenten wonnen zonder problemen van 

Tynaarlo 1.  

De voetballers schrokken wel even toen 

Tynaarlo na de eerste minuut al op 

voorsprong kwam. Gelukkig waren ze in 

staat om de achterstand snel om te buigen 

in een voorsprong. Na het laatste 

fluitsignaal bleek dat de teller was blijven 

staan op 1-19 in ons voordeel....  
 

 

 

 

 

 

Ook onze jongste voetballers mochten 

voetballen. 

Ze hebben weer een sprong gemaakt in 

hun ontwikkeling. Wat waren het leuke 

wedstrijden om te zien! Goed gedaan 

toppers!  
 

 

 

 
 



 

Uitslagen:  

SGO 1     - Borger 2   2-5 

 

SGO JO9-1   - Rolder Boys JO9-1  5-2 

Tynaarlo JO9-3  - SGO JO9-2   1-19 

 

HH Combi JO7-1G  - SGO JO7-1   2-1 

SGO JO7-1   - FC Zuidlaren JO7-3  0-2 

Gasselternijveen JO7-1 - SGO JO7-1   1-7 

 

SGO 1     - Witteveense Boys  ’87 2 5-0 

Xing Futsal 2   - SGO 1    4-4 (zaal) 

 

SGO 1 mocht vanavond in eigen huis aantreden tegen koploper Borger. De 

gastheer maakt het hen erg lastig en had na 45 minuten met een 2-2 stand de 

kleedkamer op moeten zoeken echter na een dubieuze actie van de keeper van 

Borger en een open kans aan de kant van SGO keek de thuisploeg tegen een 0-2 

ruststand aan.  

In de 2e helft scoorde SGO via Joost de aansluitingstreffer. Borger liet daarna 

zien zich op te maken voor het kampioenschap en liep uit naar 1-4. Joost maakte 

nog zijn 2e treffer na een fijne voorzet van Mart. Het slotakkoord was voor 

Borger, eindstand 2-5. 

 

 

 

 

SGO 1 wint in eigen huis met 5-0 van Witteveense Boys. Na een 2-0 ruststand 
wordt de score in de 2e helft verder uitgebreid. 

Doelpuntenmakers: Roy M. 2x, Arjen, Kevin en Rutger. 

Komende zondag reizen de mannen af naar Gasselternijveen. Aanvang: 10.00 
uur. 
 

 

Veldvoetbal:  

 

Programma 18 april: 

Thuis:     Uit: 

LEO JO9-2    - SGO JO9-1   18.30 uur 

 

Programma 20 april: 

Thuis:     Uit: 

ST. Beilen / Fit Boys VR3 - SGO VR1   19.30 uur 

SGO VR1   - Rolder Boys VR1  20.00 uur 

Annen VR 2   - SGO VR1   20.30 uur 

 

 

 

 

 

 



Programma 21 april: 

Thuis:     Uit: 

Beilen JO9-1   - SGO JO9-1   10.15 uur 

SGO JO9-2   - Gieterveen JO9-1  09.00 uur 

 

SGO JO7-1   - HH Combi JO7-1G  09.00 uur 

FC Zuidlaren JO7-3  - SGO JO7-1   09.15 uur 

SGO JO7-1   - Gasselternijveen JO7-1 09.30 uur 

Deze wedstrijden worden gevoetbald in Gasselte. 

 

Programma 22 april: 

Thuis:     Uit: 

Gasselternijveen 2   - SGO 1    10.00 uur 

 

Zaalvoetbal: 

 

Programma 20 april: 

Thuis:     Uit: 

ACV 4    - SGO 1    20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

Veldvoetbal: 

 

Programma 26 april: 

Thuis:     Uit: 

GKC 2     - SGO 1    19.00 uur 

 

Programma 28 april: 

Thuis:     Uit: 

SGO JO9-1   - Stadskanaal JO9-2  09.00 uur 

SGO JO9-2   - Annen JO9-3   10.30 uur 

 

Programma 29 april: 

Thuis:     Uit: 

CEC 4     - SGO 1    10.00 uur 
 

 

  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/


VOLLEYBAL  

Uitslagen 

 

SGO DS 2 – Tyfoon DS 2  2 - 2 

SGO DS 2 – M.S.K. DS 3  3 - 1 

SGO DS 1 – V.C.M. DS 1  0 - 4 

Haulerwijk XC 1 – SGO XC 1 0 - 3 

Haulerwijk HS 2 – SGO HS 2 1 - 3 

SGO N3 1 – Surf N3 1  0 - 2 

SGO N3 1 – Rovoc N3 1  0 - 2 

Impala N3 1 – SGO N3 1  2 - 0 

SGO N3 1 – Sudosa Desto N3 8 2 - 0 

vv Rolde HS 1 – SGO HS 1  2 - 3 

 

Programma 16 apr – 22 apr. 

 

Wo 18-04 19:30  Volop ’69 DS 2 – SGO DS 2  

    Sporthal  : De Binding, Oude Pekela 

    Vertrek  : Onderling regelen 

    Vervoer  : Onderling regelen 

    

Vr 20-04 19:30  SGO HS 2 – IVO HS 2  

    Aanwezig  : 18:45 uur 

    Zaaldienst  : Olaf Olsman 

    Scheidrechter  : Folkert de Boer 

 

Vr 20-04 21:00  SGO HS 1 – Animo ’68 HS 2 

    Aanwezig  : 20:15 uur 

    Zaaldienst  : Rienko Klok 

    Scheidsrechter : Jan de Weerd 

 

Bardienst: Markehuis 

 

Za 21-04 11:00  Sudosa Desto N3 6 – SGO N3 1 

  11:15  SGO N3 1 – Surf N3 1  

  11:45   Impala N3 1 – SGO N3 1 

  12:00  SGO N3 1 – Rovoc N3 1    

    Sporthal  : Sportcentrum Leek, Leek 

    Vertrek  : Ouders regelen onderling 

    Vervoer  : Ouders regelen onderling 

 

Za 21-04 16:30  SGO XC 1 – Oostermoer MC 2 

    Aanwezig  : 15:45 uur   

    Zaaldienst   : Nina en Sanne 

    Scheidsrechter : Jan Schrotenboer 

    Spelers B  : Britt en Ilse 

 

Bardienst: Familie Dikland 

 

Za 21-04 18:00  SGO MB 1 – Stentor MB 2 

    Aanwezig  : 17:15 uur 

    Zaaldienst  : Inge en Dana 

    Scheidsrechter : Egbert Lensing 

 

Bardienst: Familie Heling 



HOOFDMACHT SGO LACHT HET LAATST IN VERMAKELIJKE VOLLEYBALDERBY 

Vlak voor het einde van dit volleybalseizoen stond er voor de heren van SGO nog 

een lekker toetje op het programma. De derby in en tegen Rolde stond bij menig 

speler van SGO al lang aangekruist in de (digitale) agenda. In Grolloo waren de 

‘hemelsblauwen’ van Rolde eerder dit seizoen heer en meester, maar dit keer 

trokken de mannen uit Grolloo en omstreken na vijf sets attractief volleybal 

verdiend aan het langste eind. 

SGO was op volle oorlogssterkte afgereisd naar het grote buurdorp. Rolde kende 

wel de nodige personele problemen en blessures en trad met zeven spelers aan 

voor de altijd beladen derby. Nadat het speelveld was ontdaan van de nodige 

confetti kon de wedstrijd om even na zessen beginnen. Richard, Martin en Olaf 

begonnen op de bank en zagen dat Rolde het initiatief nam. SGO speelde zeker 

niet slecht, maar wel iets te afwachtend en halverwege de set greep Richard in. 

Het mocht niet meer baten voor de setwinst, want die ging met 25-18 naar de 

gastheren. Na wat omzettingen begon het in de tweede set beter te draaien bij 

SGO. Met de nodige passie en strijd werd Rolde onder druk gezet en daar 

kwamen ze ook niet meer onderuit. Het tweede bedrijf ging overtuigend met 25-

11 naar SGO. Ook in set nummer drie had SGO aanvankelijk het heft in handen, 

maar door een wat mindere focus stond het toch opeens weer 11-7 voor Rolde. 

SGO schakelde een tandje bij en boog de achterstand om in een ruime 

voorsprong van 20-14. Rolde gaf zich echter niet zomaar gewonnen en kwam 

terug tot 20-18 en 21-19. De gasten raakten niet in paniek, maakten er 23-19 

van en sleepten even later deze belangrijke set met 25-22 binnen. Een 3-1 zege 

leek voor het grijpen, maar in de vierde set was SGO het opeens helemaal kwijt. 

De passing was ondermaats waardoor Peter zijn aanvallers Richard en Erik en 

Wilko, Sanne en Rudie niet genoeg op maat kon bedienen. De bezoekers liepen 

constant achter de feiten aan en moesten de vierde set dan ook ruim met 25-12 

aan de thuisploeg laten.  

In de tiebreak toverde Richard nog een tactisch konijn uit de hoge hoed. Folkert 

kwam er weer in en Olaf mocht het spel proberen te gaan verdelen. De 

groenhemden uit Grolloo en omstreken kenden een droomstart en stonden al 

snel op 3-0 en 6-2. Folkert scoorde nog twee punten zodat er bij een stand van 

8-2 van speelhelft werd gewisseld. SGO behield de focus en bouwde gestaag 

verder aan winst in de beslissende set. Zo werd het 14-6 waarna Rolde nog wat 

tegen spartelde, maar zich op het vierde wedstrijdpunt van SGO toch gewonnen 

moest geven. Voor SGO een mooie 

afsluiting van een leuke en vooral 

sportieve pot volleybal! 

Vrijdag 20 april mag SGO thuis in Grolloo 

nog een keer de plaatselijke 

volleybalarena betreden. De pot tegen 

Animo’68 uit Assen staat dan op de rol 

en SGO zal uiteraard proberen het 

seizoen in stijl en met winst af te sluiten.   

 

 



 
 
 
 
 

Boerderij De Pol 4 (nu ‘Markehuis’) 
 
Zo rond 1960 stond deze oude boerderij uit 1668 op de plek waar in 1965 ‘Het 
Markehuis’ is gebouwd. Op de achtergrond (L) is nog juist het schuurtje en het 

frame van de kapschuur van De Pol 6 te zien. Links van de boerderij zijn de 
lindebomen zichtbaar die nu nog staan langs de weg naar het sportveld en de 

basisschool.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tussen 1960 en 1965 is deze 
boerderij afgebroken om plaats te 
maken voor ‘Het Markehuis’.  

 
Op de foto hiernaast de gebinten 

van de boerderij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Meer foto’s of dia’s zijn welkom: Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 of mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl 

Uit de Oude Doos 

mailto:rdilling@kpnplanet.nl


 
Tevredenheid na eerste trainingsweekenden 

 

Na een intensieve trainingsweek op het Franse circuit Val de Vienne en een zware test op 

het TT Circuit Assen, is zijspancoureur Kees Endeveld (Grolloo) vol goede moed voor het 

komende wegraceseizoen. Samen met bakkenist Jeroen Remmé (Ens) heeft Endeveld het 

materiaal stevig aan de tand gevoeld. Het 1000cc Kawasaki-motorbok van 2017 is in de 

afgelopen wintermaanden gereviseerd en tijdens de testdagen vertoonde de krachtbron 

geen mankementen. Ook het rijwielgedeelte waarmee Team Drugsadvies Sidecarshop 

Racing dit jaar de wedstrijden zal rijden, het Adolf RS chassis, bleek tijdens de 

trainingssessies in optimale staat. 

 

“De trainingen zijn naar alle tevredenheid verlopen”, laat stuurman Kees Endeveld uit 

Grolloo weten. “We hebben veel kilometers kunnen maken en het materiaal heeft zich 

uitstekend gehouden. Ik denk dat wij ten opzichte van verleden jaar sneller zijn 

geworden. Tijdens de trainingen op het TT Circuit Assen konden we enkele toppers uit 

het IDM goed volgen en in onze optiek is de kloof met die toppers kleiner geworden. Ik 

heb vertrouwen in het nieuwe seizoen.” 

 

Ook bakkenist Jeroen Remmé is tevreden. Zijn voorbereiding op het seizoen is anders 

geweest dan voorheen en die omslag heeft hem een goed gevoel. “Mijn 

conditietrainingen zijn anders van opbouw en techniek geweest. Afgelopen winter is er 

veel gewerkt aan de training van het gehele lichaam. Dat gebeurt onder leiding van 

deskundigen van sportschool Peppers Gym in Zwolle. Dat geeft een goed gevoel”, laat de 

bakkenist uit Ens weten. “Daarnaast heb ik veel profijt van de voedingssupplementen 

van mijn nieuwe sponsor New Care. Ik voel me fitter.” 

 

Nog voor dat nieuwe seizoen officieel van start gaat, heeft Team Drugsadvies 

Sidecarshop Racing nog meer goed nieuws te melden, want aan de lijst sponsors kan het 

oliemerk Silkolene worden toegevoegd. Silkolene is prima olie, zeker in combinatie met 

de Kawasaki krachtbron van het team uit Grolloo. 

Van 23 tot en met 25 april staat het duo nog testdagen op het Duitse circuit 

Oschersleben te wachten en enkele dagen later, van 27 tot 29 april, wordt op datzelfde 

circuit de eerste officiële wedstrijd voor de zijspannen gehouden. Het gaat om de eerste 

race van in totaal acht wedstrijden die meetellen voor het Internationale Duitse 

kampioenschap, IDM. 

Endeveld en Remmé zijn van plan, naast dit belangrijke kampioenschap, ook het Open 

Nederlands Kampioenschap voor zijspannen te rijden. 

In de tweede helft van het seizoen zal naast de 1000cc Kawasaki, een 600cc, eveneens 

Kawasaki, motorblok beschikbaar komen. Dat nieuwe motorblok wordt in een eveneens 

nieuw Adolf RS chassis gebouwd. Met dat 

nieuwe materiaal willen Endeveld en Remmé 

nog enkele wedstrijden voor het officiële 

wereldkampioenschap zijspannen rijden. De 

bedoeling is dat de WK-race tijdens de 

GAMMA Racing Day, in het weekend van 18 

en 19 augustus, het debuut van het tweetal 

in het WK gaat worden. Daarna staan nog 

twee WK-races op het programma voor 

Team Drugsadvies Sidecarshop Racing. 

 

Foto: Mark Walthers 



Team Drugsadvies 

Sidecarshop Racing 

wedstrijdkalender 2018 
 

 

ONK / IDM: 

 

23-25 april   test Oschersleben (Dui) 

27-29 april   Oschersleben (Dui)  

5-6 mei   Hengelo (Ned – Gld)  

6-8 juli   Zolder  (Bel) 

27-29 juli   Schleiz (Dui) 

24-26 augustus   Lausitzring (Dui) 

7-9 september  Assen (Ned)  

28-30 september  Hockenheim (Dui) 

 

In de tweede helft van het seizoen 2018 komen hier nog enkele 

WK-races bij. 

            
  

foto: Henk Teerink  



  



 

http://www.interglasrolde.nl
http://www.voetzorgenfysiotherapiegrolloo.nl
mailto:info@bouwservicealbertjansen.nl
http://www.sgogrolloo.nl
http://www.lindenhof-grolloo.nl
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/
http://www.vakgarage-dijkstra.nl
http://www.cafe-restaurant-gerrie.nl


 

http://www.autoservicelunsing.nl
http://www.bouwbedrijfenting.nl
http://www.hoveniersbedrijf-BTS.nl
http://www.bakkerijpots.nl
http://www.stoffers.nl
http://www.reisburorolde.nl
http://www.langemuur.com
http://www.reindersinstallatietechniek.nl
http://www.oriondiensten.nl

