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REDACTIE SPORTBLAD

Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en 
omstreken. Elke week staat dit blad weer vol spannende, interessante, 
belangrijke en vooral sportieve verhalen. Om jullie op tijd van de 
nieuwste nieuwtjes te voorzien hanteren wij sportieve regels. Tijdens de 
vakanties is er GEEN SGO sportblad.

 • We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
 • Pass het materiaal door naar sportblad@sgogrolloo.nl

SGO sportblad niet ontvangen? 
Stuur een e-mail naar de redactie: sportblad@sgogrolloo.nl
Uiteraard zijn wij ook te volgen via het web en facebook.

AGENDA

22 | 3 Pubquiz

23 | 3 Landelijke 

 Opschoondag

30 | 3 Uitvoering

 Crescendo

Agendapunt te melden?

Stuur jouw item naar

sportblad@sgogrolloo.nl



SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Team Streuer start nieuw initiatief

Naast de steun van de trouwe sponsoren en het 
zoeken naar nieuwe sponsoren uit het bedrijfsleven 
is Team Streuer met dit nieuwe initiatief begonnen, 
om extra budget bij elkaar te krijgen. Fans en 
betrokkenen kunnen de wereldkampioen van 2015 
voor 50 euro per jaar steunen door ‘Vriend van Team 
Streuer’ te worden. Buiten het preparen van het 
span om, is Team Streuer afgelopen winter ook hard 
bezig geweest het budget voor het seizoen 2019 bij 
elkaar te krijgen. Daar hoort ook dit nieuwe initiatief 
bij. Meer informatie over `Vriend van Team Streuer` 
is te vinden op de Facebookpagina van het team, 
Team Streuer Sidecar Racing.

Bennie Streuer zal dit nieuwe seizoen opnieuw met 
Kevin Rousseau van start gaan in het wereld-
kampioenschap zijspannen. Streuer zal met de 

Fransman dit jaar tevens rijden in het Nederlandse 
ONK en het Duitse IDM kampioenschap. De LCR 
Kawsasaki 600cc is net als vorig jaar de krachtbron 
van Team Streuer.

Het seizoen voor Team Streuer staat op punt van 
beginnen. Want in het tweede deel van maart gaan 
Streuer en Rousseau testen in het Franse Val de 
Vienne en vervolgens komen zij op zaterdag 30 maart 
in actie op het TT Circuit Assen. Na afloop van deze 
testdag zal om 16.00 uur ook de teampresentatie 
voor het seizoen 2019 op het circuit plaatsvinden.

De eerste WK wedstrijd is op zaterdag 20 april op 
het circuit van Le Mans in Frankrijk. De Nederland-
se ronde van de WK Zijspannen is op 18 augustus 
tijdens de Gamma Racing Day in Assen. 

Team Streuer start nieuw initiatief: 
  ‘de Vrienden van Team Streuer’

PERSBERICHT: Team Streuer, het Nederlandse zijspanteam met coureur Bennie Streuer en bakkenist 
Kevin Rousseau kan met ingang van dit nieuwe seizoen ook financieel worden ondersteund 
door `Vrienden van Team Streuer`.

Foto: Mark Walters



COLUMN OLAF OLSMAN

Toch wel een hele leuke voetbalavond…

Zaterdag 9 februari stond al enige tijd rood 
omcirkeld in de agenda van junior. Senior had drie 
kaartjes geregeld voor de wedstrijd van Heracles 
tegen de helden van zijn Ajax in het knusse 
Polmanstadion van Almelo. Als geboren Tukkers 
waren senior en ik uiteraard voor de thuisploeg die 
naarstig op zoek was naar een broodnodige zege. 
Junior is een ware voetballiefhebber, verdedigt 
sinds enige jaren met trots en bijzonder veel 
inzet het geel-zwart van de plaatselijke 
voetbalvereneiging en is bovendien een 
hondstrouwe en fanatieke supporter van de 
Godenzonen uit Amsterdam.

We zijn op tijd in het stadion om alvast wat sfeer 
te proeven. Het compacte stadion in Engelse stijl 
heeft zo zijn voordelen. Junior kan zijn helden bijna 
aanraken tijdens de warming up en geniet met volle 
teugen van deze sfeervolle voetbalavond. Dan de 
wedstrijd. Beide elftallen komen het veld op en even 
later klinkt het eerste fluitsignaal. Heracles zit er fel 
op en al snel blijkt dat dit geen gemakkelijk avondje 
wordt voor de mannen uit ‘020’. Een pingel wordt 
nog gemist, maar even later komt Heracles alsnog 
verdiend op 1-0. Gejuich in het volle familievak van 
Heracles, maar Junior geeft de moed niet op en blijft 
zijn cluppie fanatiek aanmoedigen. Deze avond (b)
lijken de brille van Ziyech, het voetbalvernuft van 
Frenkie en het tactisch inzicht van rasvoetballer 
Tadic echter niet te volstaan. Heracles levert veel 
strijd en de rood-witten worstelen met zichzelf en de 
vorm. In de slotfase beleeft de thuisploeg nog een 
aantal hachelijke momenten, maar de terechte 1-0 
zege wordt over de eindstreep getrokken. Feest in 
het stadion, bij junior is de teleurstelling echter even 

duidelijk zichtbaar. Een troostend woord van een 
vrouwelijke medesupporter van Ajax zorgt al voor 
een iets vrolijker gezicht en tijdens het verlaten van 
het stadion zegt hij: 

“Ik vond het toch 
wel een hele 
leuke avond, opa.” 
Komende zaterdag lekker zelf weer ‘stofzuigen’ op 
het middenveld bij de JO11 en jezelf even de 
‘Frenkie de Jong van Drenthe’ wanen. 
Zelf voetballen, dat blijft toch het mooiste dat er is!

Toch wel een hele leuke voetbalavond…



Locatie: Boerhaarshoeve, Grolloo. Kosten:  € 5,- p.p. 
Team: max. 6 personen, inschrijven t/m 18 maart 2019  
via bijonsevents@gmail.com of via onze Facebook pagina

By Boerhaarshoeve



 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen en programma volleybal
> Verslag volleybal
> Programma voetbal

Uitslagen en programma volleybal
S.G.O. HS 1  - V.C.M. HS 1  0 - 4
S.G.O. DS 1  - Animo ’68 DS 4  2 - 2
S.G.O. HS 1  - Haulerwijk HS 2 4 - 0

S.G.O. MB 1  - Hake Tjoba MB 3 1 - 3
S.G.O. HS 2  -  VCO’72 HS 3  4 - 0

Datum Tijd Thuisteam Uitteam

22-03 19:00 VVO MB 1 S.G.O. MB 1 Sporthal:
Vertrek:
Vervoer:

De Goorn, Oosterhesselen
17:45 uur
Kippers,Oosting, Greveling

22-03 20:45 Smash HS 3 S.G.O. HS 2 Sporthal:
Vertrek:
Vervoer:

Drenthehal, Beilen
Onderling regelen
Onderling regelen

23-03 9:00
9:15
9:45
10:00

S.G.O. N2 1
S.G.O. N2 1
Sudosa-Desto N2 5
Sudosa-Desto N2 3

Sudosa-Desto N2 4 
Haulerwijk N2 1 
S.G.O. N2 1
S.G.O. N2 1

Sporthal:
Vertrek:
Vervoer:

Olympus, Assen
Ouders regelen onderling
Ouders regelen onderling

23-03 12:00
12:30

S.G.O. N4 1
Haulerwijk N4 1

Impala N4 1
S.G.O. N4 1

Sporthal:
Vertrek:
Vervoer:

Olympus, Assen
Ouders regelen onderling
Ouders regelen onderling

23-03 13:00 Ritola DS 2 S.G.O. DS 1 Sporthal:
Vertrek:
Vervoer:

De Zwet, Zuidlaren
Onderling regelen
Onderling regelen

23-03 19:00 Animo ’68 HS 2 S.G.O. HS 1 Sporthal:
Vertrek:
Vervoer:

Peelo, Assen
Onderling regelen
Onderling regelen

26-03 21:00 IVO HS 1 S.G.O. HS 2 Sporthal: 
Vertrek:
Vervoer:

OBS Mantingerbrink, Emmen
Onderling regelen
Onderling regelen



SGO H1: uitwinst tegen Quinto en 
  zeldzame thuiszeperd tegen VCM

De volleybalheren van SGO hebben een nogal wisselende competitieweek achter de rug. 
Vrijdagavond 8 maart werd Quinto heren 2 in Westerbork keurig volgens de prognose met 
3-1 aan de zegekar gebonden.

Tegenvaller was toen wel dat Martin toch te veel last 
van zijn geplaagde knie bleek te hebben. Daarom 
hadden we woensdagavond 13 maart slechts een 
smalle basis van zes spelers en die dunne spoeling 
brak de groenhemden thuis tegen VCM lelijk op. De 
eerste set werd onnodig uit handen gegeven. De 
mannen uit Makkinga kregen vleugels, SGO was v
ooral vleugellam en liep daarna achter de feiten en 
tegen een zeldzame 4-0 thuisnederlaag aan. 

Vrijdagavond 8 maart boekte de groen-zwarte 
brigade van coach Peter Suurd in de Borkerkoel dus 
een regelmatige en zakelijke zege op de jonge garde 
van Quinto heren 2. In de eerste set was SGO goed bij 
de les en met degelijk spel werd deze eerste doorgang 
ruim met 25-17 gewonnen. In het tweede bedrijf 
waren de rollen omgedraaid. SGO kwam snel achter 
en wist dat gat niet meer te dichten: 25-16 voor de 
thuisploeg. In de derde en vierde set hadden de 
bezoekers de volleybalzaken echter weer beter op 
orde. Quonto probeerde het wel met enthousiast 
volleybal, maar de routine van SGO gaf deze avond 
toch de doorslag. De laatste twee sets werden 
verdiend met 25-19 en 25-16 door SGO gewonnen, 
zoadat de ploeg uit Grolloo met vier welkome punten 
huiswaarts kon.

Een kleine week later stond in het Markehuis de 
inhaalpot tegen middenmoter VCM op de rol. In 
Friesland boekte SGO nog een klinkende 4-0 zege, 
maar toen was de ploeg ook op volle oorlogssterkte. 
Woensdagavond 13 maart ontbraken Sanne en 
Martin en ook coach Peter kon dit keer niet van de 
partij zijn. Gelukkig was Anton bereid om onze 
selectie te versterken. In het eerste bedrijf waren bei-
de zestallen aan elkaar gewaagd. SGO had 

meestal het inititiatief, maar VCM bleek bijzonder taai 
en verdedigend sterk. De thuisploeg wist een 21-19 
voorsprong niet naar huis te brengen en liet VCM er 
alsnog met de set vandoor gaan. Ook in set nummer 
twee bleken de sportieve gasten een hele kluif voor 
de aanvallers van SGO. VCM had een sterk blok en 
zelfs de harde aanvallen van Richard en Erik wisten ze 
vaak knap te verdedigen. De gastheren moesten hard 
werken voor ieder punt en bij de geel-zwarten 
groeide het geloof in een volleybalstunt. Dat geloof 
werd nog eens versterkt door winst in de tweede set 
met 25-21. SGO moest nu dus echt vol aan de bak. 
Anton kwam er in voor Richard, maar die omzetting 
had niet meteen het gewenste effect. De thuisploeg 
bleef achter de feiten aan lopen, kwam nog wel even 
knap terug tot 14-12, maar verloor daarna toch weer 
de grip op de wedstrijd. De Friezen uit Makkinga 
pakten ook deze set met 25-21 en daarmee was de 
wedstrijd beslist. SGO had nog wel oren naar een 
troostpuntje en ging daar ook vol voor in de vierde 
set. Maar het was typisch zo’n avond waarop alles 
net de verkeerde kant op viel, want ook de laatste set 
ging nipt met 25-23 naar de bezoekers. Zo bleef SGO 
sinds lange tijd weer eens met lege handen achter.



Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

23-03-19 08:45 Winsum JO10-1 SGO JO10-1 WINSUM GN

23-03-19 11:00 Annen JO10-2 SGO JO10-2 ANNEN

23-03-19 11:30 Smilde'94 JO8-2 SGO JO8-1 SMILDE

Wedstrijdprogramma senioren

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

24-03-19 12:00 Annen 7 SGO 1 ANNEN



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Uit de oude doos: SGO voetbal 1953
> Landelijke opschoondag
> Veilingnieuws
> Algemene Leden Vergadering 
   Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken

Uit de oude doos: SGO voetbal 1953
Prachtfoto van een kampioensteam zo’n 66 jaar geleden gemaakt. Het tweede voetbalelftal van 
SGO werd kampioen in het seizoen 1952-1953. 

Op deze foto van links naar rechts:
Achterste rij, staand: C. ter Steege, R. Hendriks, 
J. Deenen, H. Oeben, H. Beijering.

Midden: H.J. Kuipers, W.W. Hartlief, J. Zeeuwuster

Vooraan: Hr. Hingstman, H.J. Hadders, Jt. Smit.

Met dank aan Dinie Kuipers voor deze foto!

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



Landelijke Opschoondag zaterdag 23 maart 2019
Bij het voorjaar hoort traditiegetrouw de voorjaarsschoonmaak. Niet alleen in huis, maar ook buiten. 
Daarom organiseert NederlandSchoon op zaterdag 23 maart 2019 de Landelijke Opschoondag. 
Ook VDGO is voornemens om hier weer aan mee te doen.

In 2018 hebben we samen met de kinderen van 
de Drift het dorp opgeschoond, dit jaar is het 
buitengebied van Grolloo weer aan de beurt.
Gewapend met prikstokken en vuilniszakken gaan 
we het zwerfvuil te lijf. Hier hebben we wel enige 
hulp bij nodig, vele handen maken licht werk.
We starten om 9:30 uur met een kop koffie in 
het Markehuis en gaan daarna in groepjes de 
buitenwegen van Grolloo langs. Rond 12:30 uur 
sluiten we af met een gezamenlijke lunch.
 
Aanmelden via mail: a.jobing-buurman@hetnet.nl 
of tel 06-15163636 (app mag ook)

Ook de kinderen zijn hierbij natuurlijk van harte 
welkom. We kunnen dit als bestuur niet alleen, dus 
bij te weinig deelname kunnen we het buitengebied 
helaas niet opschonen.

Intussen is de ketel schoon geblazen en doorge-
spoeld, het systeem bijgevuld en inderdaad... iets 
met de ventilator. Maar ja, de ketel blijkt 22 jaar oud 
te zijn. Nu zijn er in die 22 jaar heel wat installatie-
bedrijven aan te pas gekomen maar altijd met een 
constante factor: Henk. 

En met een inruil exemplaar, een nieuwe ventila-
tor installeren is niet rendabel, kan die oude ketel 
nog wel even mee. Maar het wordt tijd om aan een 
andere oplossing te gaan denken. Wachten op het 
aanleggen van een warmtenet in Grolloo duurt voor 
onze ketel te lang. Henk, bedankt voor de service en 
bij de volgende veiling bieden we graag weer mee 
op de servicebeurt!

Alice en Jan Belt

Veilingnieuws > cv-ketel onderhoud
Laatst liep ik door de bijkeuken, toen de cv-ketel opstartte en ik een vreemd geluid hoorde. Iets met de 
ventilator. Herinnerde me toen dat er nog een tegoedbon moest zijn, overgehouden van de 
Markehuis-veiling, voor cv-ketel onderhoud door installatiebedrijf Eikens enTiems.



Vervolg activiteiten veiling 2018
Maandagavond 25 maart 20.00 uur Dorpshuis. Een ontspannen avond in het Drents met Jan Germs.

De veiling 2018 zit er al weer enkele maanden 
op-, maar de activiteiten gonzen nog na. 
Aanstaande maandag komt Jan Germs op visite in 
het Dorpshuis. Jan Germs (1954) is geboren in Oring 
(Odoorn). Zowat zeuvenentwintig jaor hef e in het 
basisunderwies veur de klas staon. Op dit 
moment is Jan Germs al weer dik twaalf jaor 
streektaolfunctionaris.Hie is ok directeur van het 
Huus van de Taol.

Jan was ook onze veilingmeester bij de veiling in 
oktober en heel spontaan bood hij als kavel nog een 
“ontspannen avond in het Drents” voor de veiling 
aan. Jan heeft  meerdere verhalen, prachtige 
anekdotes in het Drents gepubliceerd. Een ieder die 
een kaartje in de vorm van een lotnummer heeft  
gekocht is maandagavond vanaf 20.00 uur welkom. 
In 2 keer 3 kwartier houdt Jan Germs ons op een 
ontspannen wijze bezig. Bij aankomst en in de pauze 
staat er een kopje koff ie/thee klaar.

Na afloop blijft  Jan nog even na om ieder 
gelegenheid te geven één of meerdere van zijn 
bundels te kopen om later in alle rust nog eens 

terug te blikken. Natuurlijk wil hij er dan ook zijn 
handtekening nog wel even inzetten, indien dat op 
prijs wordt gesteld. 

“Wees welkom”

De veilingcommissie 2018. 



Onderhoud aan de gemeentelijke bomen
Geacht bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Grolloo en omstreken. Hierbij wil ik jullie graag 
informeren over het onderhoud aan de gemeentelijke bomen in Grolloo en omgeving.

De gemeente Aa en Hunze is voornemens om 
onderhoud uit te voeren aan de gemeentelijke 
bomen in uw woonomgeving. De planning is om het 
onderhoud in het snoeiseizoen, 2019 – 2020 uit te 
voeren. Wij willen de mening van de bewoners 
graag meenemen in de voorbereiding van het 
werk. Wij zullen daarom een informatieavond 
organiseren waarbij de bewoners in de gelegenheid 
worden gesteld om in overleg met buurtgenoten en 
de gemeente het onderhoudsplan vorm te geven. 
Het onderhoudswerk zal bestaan uit het kappen van 
een aantal bomen en het snoeien van de bomen.
 
Inventarisatie
Ter voorbereiding hierop zijn de bomen door 
bomendeskundig adviesbureau “Heldergroen 
advies” geïnventariseerd. Op basis van de 
inventarisatie zijn de bomen ingedeeld als
1. toekomstbomen  (goede gezonde bomen op een 
goede standplaats die we willen behouden),
2. te kappen bomen  (vanwege geconstateerde 
gebreken, slechte toekomstverwachting),
3. bespreek gevallen /  /   (bomen waarvan in 
overleg met u als bewoners wordt bepaald of een 
boom gekapt wordt of juist behouden blijft).
Het kaartmateriaal zal rond 25 maart 2019 op de 
website van de gemeente Aa en Hunze vinden zijn 
http://www.aaenhunze.nl/bomenonderhoud.
 
Planning informatieavonden
De informatieavond voor Grolloo is gepland op 16 
april 2019, in Dorpshuis het Markehuis te Grolloo. 
De avond start om 19.00 uur en zal tot ca. 21.00 uur 
duren. Er zal ook nog een inloopavond volgen, die 
staat gepland op 28 mei 2019 op dezelfde locatie.
 
Wij nodigen alle bewoners van harte uit om deze 
avond(en) bij te wonen.

Communicatie
De bewoners van Grolloo zullen schriftelijk worden 
uitgenodigd de avonden bij te wonen. De brieven 
worden een aantal weken van te voren verzonden.
 
Mochten jullie hier nog vragen over hebben neem 
dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Emo Verdoes
Beleidsadviseur groen
Gemeente Aa en Hunze,
Team Ruimtelijk beheer
Afdeling Ruimte
 
Postbus 93
9460 AB Gieten
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten

T: (0592) 26 78 35
I: www.aaenhunze.nl
E: everdoes@aaenhunze.nl



Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken nodigt alle leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 11 april 2019 om 20 uur in het Markehuis te Grolloo.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen  
3. Verslag vorige jaarvergadering
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen vergoeding
8. Vaststellen contributie
9. Bestuursverkiezing: 
 aftredend en herkiesbaar: 
 Jan Tjassens
10. Rondvraag
11. Sluiting

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing. In het kader 
van deze verordening heeft de Uitvaartvereniging 
Grolloo e.o. een privacy verklaring opgesteld. U kunt 
de privacyverklaring vinden op www.uitvaartvereni-
ginggrolloo.nl. Indien u de verklaring op papier wilt 
ontvangen: even doorgeven aan de secretaris 
(zie onderstaand adres).

Publicatiekast
De begraafplaats in Grolloo is eigendom van de 
gemeente Aa en Hunze. De gemeente plaatst 
binnenkort een publicatiekast op de begraafplaats. 
Hierin plaatst de gemeente mededelingen en 
een plattegrond van de begraafplaats. Ook de 
uitvaartvereniging kan hierin informatie voor de 
bezoekers van de begraafplaats kwijt.

Uitvaartverzorger
Uitvaartverzorging Yarden en Geerts is dag en nacht 
bereikbaar op telefoonnummer 0592 313879. 
‘s Nachts en in het weekend wordt u te woord 
gestaan door een medewerker van het landelijk 

meldpunt van Yarden. Leden ontvangen van 
Yarden en Geerts een korting van plm. € 1200 
op de uitvaartkosten. De bijdrage van de uitvaart-
vereniging is € 775 per sterfgeval.

Yarden
Mocht u vragen hebben over uw aanvullende 
verzekering bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. 
dan kunt u contact opnemen met Yarden (tel. 0800-
1292) of met Eddy Tinge, accountmanager bij Yarden 
tel. 06-45703364. Een lid van de vereniging kan bij 
Yarden telefonisch een aanvullende verzekering 
afsluiten. Hij ontvangt dan een collectiviteitskorting 
van twee maandpremies met een maximum van 
€ 40,00 per verzekerde. Wij benadrukken dat uzelf 
bepaald bij welke verzekeringsmaatschappij u een 
aanvullende verzekering wilt afsluiten.

E-mailadres
De administratie mist nog een aantal e-mail-
adressen in het ledenbestand. Mocht ook uw e-mail-
adres ontbreken: graag per direct een mailtje naar 
uitvaartgrolloo@msn.com.

Website
Op www.uitvaartvereniginggrolloo.nl kunt u alle 
informatie vinden over het lidmaatschap, het 
verslag van de algemene ledenvergadering, het 
jaarverslag en het laatste nieuws.

Wijzigingen
Voor het goed functioneren van de ledenadmi-
nistratie is het noodzakelijk dat adreswijzigingen, 
emailadreswijzigingen, wijzigingen in de gezins-
samenstelling en andere veranderingen per direct 
worden gemeld bij de secretaris/penningmeester 
Greet Homan, Schoonloërstraat 8, 9444PP Grolloo, 
tel. 0592 501524, uitvaartgrolloo@msn.com.



30 maart | 20.00 uur

WAAR:   Het Markehuis

   GROLLOO

WAT:   Concert met musicalmuziek

ENTREE:  € 3,00 p.p.

   Tot 18 jaar gratis

M.M.V:  Martijje

Concert georganiseerd door:

Live in 

concert!

JEUGDORKEST



 



 

WWW.STOFFERS.NL

• NIEUWBOUW

• VERBOUW

• ONDERHOUD

• CONSTRUCTIEWERK

Kampweg 6
9454 PE Ekehaar
Tel. 0592-389314

Smilderweg 16
9414 AP Hooghalen
Tel. 0593-592917

Industrieweg 6
8426 AA Appelscha
Tel. 0516-431254


