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Maarse Drukwerk.
Dat voelt goed.

in 40 jaar kan er veel veranderen. De manier van communiceren bijvoorbeeld: online is een 

onderdeel van ons leven geworden. Toch zijn we met ons Achterhoekse familiebedrijf drukker 

dan ooit. Want wij geloven - zéker nu - in communicatie die alle zintuigen prikkelt. 

De geur van fris drukwerk. De aanraking van een brochure met soft touch afwerking. 

De kracht van een huisstijlkleur die van je drukwerk spat. Dat moment van relaxed bladeren 

door een magazine dat met aandacht samengesteld én geproduceerd is. Een sterke combinatie 

van factoren die altijd indruk maakt.

Maarse Drukwerk zorgt vanuit de Achterhoek met bevlogen vakmensen voor druk- en printwerk 

van hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij voel je de persoonlijke, 

betrokken benadering met oog voor mens en milieu in alles wat we doen. En die benadering werkt. 

Al 40 jaar. Maak maar eens kennis met Maarse Drukwerk. Dat voelt goed.

Kiefteweg 12, 7151 HT Eibergen telefoon: 0545 473083 e-mail: info@maarsedrukwerk.nl www.maarsedrukwerk.nl

Al 40 jaar.
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Oplage 1.500 exemplaren.

•  De presentatiegids is een aangelegenheid van de
 gehele vereniging Grol met al haar geledingen.
• De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze
 presentatiegids berust bij de redactie.
• Voor klachten omtrent de verspreiding c.q. de
 bezorging, gelieve een email te sturen naar 
 info@svgrol.nl. 

COLOFON

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
 GROLSE WIND STEEKT WEER OP

In de presentatiegids van vorig jaar stond boven deze 
voorzittersbijdrage “Tijdelijk minder wind”.  Dat kwam 
door de voetbalprestaties in het seizoen daarvoor, met als 
dieptepunt de tweede degradatie achter elkaar van Grol 1. 
En ook de andere selectie-elftallen hadden maar redelijk 
gepresteerd. 

In het afgelopen seizoen waren de prestaties al een stuk 
beter. Er waren geen degradanten en er werden diverse 
teams zelfs kampioen. Zowel bij de jeugd als de senioren. Alle 
jeugdteams scoorden een voldoende tot uitstekend. Het nieuwe 
voetbaltechnisch beleid laat zijn invloed al gelden. We blijven 
daarbij stappen zetten. Om het voetbal bij de s.v. Grol nog meer op 
de voorgrond te plaatsen, gaan we zelfs onze organisatie redelijk 
ingrijpend wijzigen. De bestuurders die zich met voetbal bezig 
houden, krijgen meer verantwoordelijkheid samen met de twee 
hoofden jeugdopleiding en de technisch coördinator senioren. Er 
komen vijf organisatie-zuilen waarvan Voetbal de belangrijkste is.

Die zullen zijn de volgende: 
1. Dagelijks Bestuur 
 (dagelijkse bewaking en coördinatie vereniging)
2. Faciliterende diensten 
 (verenigingszaken en wedstrijdzaken)
3. Voetbal 
 (voetbaltechnisch beleid en voetbal-organisatie)
4. Marketing en Finance 
 (PR/communicatie, activiteiten, sponsoring) 
5. Accommodatie 
 (velden, gebouwen, materialen)  

In elke zuil zit ook een aantal bestuurders die samen het 
hoofdbestuur vormen. Maar er zitten natuurlijk veel meer 
functionarissen in elke zuil. In elke zuil zitten samenhangende 
taken die voor de hele vereniging worden uitgevoerd. Geen 
splitsing van zo’n taak dus meer in pupillen, junioren en senioren. 

De aangepaste organisatiestructuur moet ook meer 
samenwerking uitstralen en meer eigen verantwoordelijkheid. 
Er zit meer gelijkheid en minder aansturing in.  Het organogram 
heet in het vervolg bij de s.v. Grol dan ook een “Rondogram”.  In de 
vorm van een echte voetbal. 

Op de ledenvergadering op 
de eerste maandag in oktober 
(2 oktober) zal er een nadere 
toelichting gegeven worden op 
deze organisatie-wijziging. We 
moeten met de tijd mee waarbij 
ontwikkelingen elkaar snel 
opvolgen. De tegenwoordige 
communicatie-middelen 
zorgen voor veel dynamiek 
(men weet om zes uur al wat er om kwart over zes gebeurt). Een 
deel van de vrijwilligers kijkt anders tegen hun taak aan (graag 
een overzichtelijke taak gedurende bepaalde tijd). Bestuurders 
moeten anders hun werk gaan doen (mensen verenigen om het te 
regelen in plaats van het zelf te gaan regelen). De s.v. Grol moet die 
sterke vereniging blijven, die gemeenschap van mensen die zich 
er thuis voelen en iets voor elkaar en met elkaar willen doen. Er 
zijn al verenigingen, zeker in de grote stad, die steeds meer op een 
sportschool gaan lijken. Wegens een gebrek aan vrijwilligers en 
bestuurders. Dan komen er betaalde krachten op een gemeentelijk 
sportpark, kunstgrasvelden, een zakelijke kantine en vooral een 
heel hoge contributie. Met natuurlijk op zaterdag voetbal als 
kinder-opvang. En nog erger, op zondag een thuiswedstrijd van 
het eerste elftal met 20 supporters, waarschijnlijk familie van de 
spelers. 

Die richting willen wij als vereniging niet op. Geen denken aan. 
Daarom blijven we trots op iedereen die bij de Grol betrokken 
is. Voorop de vrijwilligers zoals trainers, leiders, begeleiders, 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, verzorgers, 
commissieleden en bestuursleden. Maar natuurlijk ook de 
onmisbare sponsoren en donateurs, de business club, de stichting 
vrienden van de sv Grol en ons sportcafé, die ons allemaal direct 
financieel ondersteunen. Samen zorgen ze ervoor dat onze spelers 
(mannelijk en vrouwelijk, jong en oud) elke week weer kunnen 
trainen en wedstrijden spelen op een zeer verzorgd sportpark, in 
moderne en nette wedstrijdkleding, in keurige kleedkamers zich 
kunnen omkleden en douchen en in een goede sfeer met elkaar 
aan sport kunnen doen. Ook weer in het nieuwe seizoen. Iedereen 
daarbij veel plezier en succes toegewenst. 

Hans Scheinck, voorzitter s.v. Grol



www.scheersroes.nl
Dé makelaars voor de 
regio Oost-Achterhoek makelaars taxateurs
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ALGEMENE INFORMATIE
Sportvereniging ‘Grol’ - Groenlo
Opgericht: 18 september 1918
Koninklijk goedgekeurd: 13 maart 1961
Onderscheiden: Koninklijk met de Erepenning 
van verdienste op 14 september 1968
Gevestigd te: Groenlo

Sportpark ‘Den Elshof’
Oude Winterswijkseweg 37, 7141 DE Groenlo
Telefoon: 0544-461940

Velden
Hoofdveld: kunstgras met verlichting
Veld 1: kunstgras met verlichting
Veld 2: natuurgras trainingsveld met verlichting
Veld 3: natuurgras met verlichting
Veld 4: natuurgras
Marveld ArenA: kunstgras met verlichting
Oefenhoek: beachveld

Secretariaat
Zilversmid 39, 7141 PH Groenlo
Telefoon: 06-42497744
E-mail : a.zieverink@kpnmail.nl

Ledenadministratie en 
contributiebeheer
Tom Hoffman
Van Kinsbergenstraat 4, 7141 WD Groenlo
Telefoon: 06-10958906
E-mail: t.hoffman4@kpnmail.nl

Internet www.svgrol.nl
E-mail info@svgrol.nl
Twitter svgrol
Facebook svgrol  
Instagram svgrol

Bankrekening
IBAN: NL37RABO0323400299
BIC: RABONL2U
    
Clubkleuren blauw-wit

Aantal leden
Circa 1.360 (circa 860 spelende en circa 500 
ondersteunende leden)

Aantal teams
65 : 32 jeugd jongens, 7 jeugd meiden, 
1 Fpups zaterdagmorgen, 3 G-teams, 11 
senioren waarvan 10 op de zondag en 1 op de 
zaterdag, 3 35+ teams en 3 45+teams, 
3 vrouwenteams en 1 zaalvoetbalteam 
en 1 walking football groep

Aanvangstijd 
Thuiswedstrijden Grol 1: 14.30 uur

Hoofdbestuur
•  Hans Scheinck, voorzitter
•  Marco Frank, tweede voorzitter
•  Tonnie Zieverink, secretaris
•  Hans van Halm, penningmeester
•  Rob Westervoorde, tweede secretaris
•  Diana Nijland, voorzitter jeugdbestuur, tot ALV
•  Jos Penterman, voorzitter bestuur senioren
•  Noëlle Neeleman, lid sponsorzaken
•  Bart Porskamp, lid voetbaltechnische zaken
•  Peter Harbers, lid accommodatiezaken, tot ALV

Jeugdbestuur
•  Diana Nijland, voorzitter,  tot ALV
•  Simone Wiggers, ledenadministratie jeugd
• Bas Brinke, penningmeester en   
 scheidsrechterszaken
•  Wessel Arink, wedstrijdsecretaris
•  Rob Arink, vrijwilligerscoördinator
•  Marcel ten Barge, contact O17 en O19
•  Ron Klein Gebbink, contact O13 en O15
• Jeroen Gerretsen, contact O13 en O15
•  Rolf Meuleman, contact O9 en O11, 
 G-voetbal en peutervoetbal
•  John ter Heerdt, contact O9 en O11, 
 G-voetbal en peutervoetbal

Bestuur senioren
•  Jos Penterman, voorzitter
•  Rudi Porskamp, secretaris/penningmeester 

en ledenadministratie senioren
•  Jos Froeling, arbitragezaken
•  Emiel Boschker, contact PMB
•  Rudi Porskamp: contact Grol 1 t/m 3 
 en Grol VR 1
• Mike te Boome, contact recreatieve teams
• Emiel Garstenveld, contact zaalvoetbal en  
 walking football
•  Vacature, contact vrouwenvoetbal recreatief
•  Vacature: voetbaltechnische zaken senioren

Bestuur S.E.A.G.
(Stichting Exploitatie Accommodatie 
sportvereniging Grol)
• Dennis Dibbets, voorzitter
•  Hans van Halm, secretaris
•  Maikel Wiggers, penningmeester
•  Hans Scheinck, lid
•  Willy Konnik, lid
•  Bas Brinke, lid
• Peter Harbers, lid

Hoofdsponsor sportvereniging Grol 
en kledingsponsor Grol 1
Pfeifer Heavy Machinery

Hoofdsponsor jeugdafdeling
 Vacant

Hoofdsponsor seniorenafdeling
 Vacant

Co-sponsoren
•  Sportpark ‘Den Elshof’
•  Marveld Recreatie
•  Grolsch
•  Univé
•  Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Selectietrainers
• Sander Hoopman, trainer eerste selectie 
 en coach Grol 1
• Thomas Porskamp, assistent trainer Grol 1
• Frencis Malawau, trainer tweede selectie 
 en  coach Grol 2
• Jordi Huijgen, assistent trainer Grol 2
• John Ligtenberg, trainer derde selectie 
 en  coach Grol 3
• Tjiko Wolberink, keeperstrainer
• Jos Porskamp, trainer Vrouwen 1
• Bjorn Koldeweij, trainer JO19-1
• Sander van Beckhoven, trainer JO17-1
• Stephan Arink en Mohammed Faris, 
 trainers JO16-1
• Max de Vries, trainer JO15-1
• Mark Baten, trainer JO13-1
• Christian Pillen, trainer JO11-1
• Noud Huijskes, trainer JO10-1
• Wout Walterbos, trainer JO9-1
• John ter Heerdt, trainer JO8-1
• Alex Bloem, trainer MO17-1
• Alex Bloem, trainer MO15-1
• Marc Houwer, trainer MO13-1
• Patrick Reinders, trainer MO11-1

Technische Commissie
•  Bart Porskamp, 
 hoofdbestuurslid technische zaken
•  Bert Roeterdink, 
 hoofd jeugdopleiding JO17 t/m JO13
•  Jos Porskamp
 hoofd jeugdopleiding JO14 t/m JO19
•  Jos Porskamp, hoofd jeugdopleiding Meiden

Dienst PMB (Para Medische 
Begeleiding) 
•  Gert Oeds Kristen, hoofd PMB en 

hersteltrainer
•  Ronald Buesink, fysiotherapeut 
•  Paul Mittelmeijer, verzorger Grol 1
•  Suzanne Schovers, verzorgster
• Luuk Molenveld, stagiair

Secretariaat B.C.G.
(Business Club s.v. Grol) 
De Kunne 1, 7141 LM Groenlo
Telefoon: 06-2126 7110
E-mail: bcg@svgrol.nl

Secretariaat S.E.A.G.
(Stichting Exploitatie Accommodatie 
sportvereniging Grol)
Het Blik 20, 7141 TJ Groenlo
Telefoon: 06-1396 3910
E-mail: h.vanhalm@kpnmail.nl
Secretariaat Hoofdbestuur
Zilversmid 39, 7141 PH Groenlo
Telefoon: 06-4249 7744
E-mail: a.zieverink@kpnmail.nl

Secretariaat Jeugdbestuur
Blikslager 8, 7141 PE Groenlo
Telefoon: 06-5040 6040
E-mail: jeugdsvgrol@gmail.com

Secretariaat Bestuur senioren
Koperslager 61, 7141 PL Groenlo
Telefoon: 06-5593 5807
E-mail: rudiporskamp@gmail.com

Secretariaat Supportersclub
Karel Doormanstraat 13, 7141 WE Groenlo
Telefoon: 06-2258 4607
E-mail: h.schovers@upcmail.nl

Secretariaat Stichting V.S.V.G. 
(Vrienden van de sportvereniging Grol)
Govert Flinckstraat 5, 7141 XB Groenlo
Telefoon: 06-2898 2158
E-mail: jgschut@lijbrandt.nl

Secretariaat Stichting Internationaal 
Marveldtoernooi
Zilversmid 39, 7141 PH Groenlo
Telefoon: 06 4249 7744
E-mail: mail@marveld.info
Internet: www.marveldtournament.com

Secretariaat Wissink D- en E-toernoi
Lichtenvoordseweg 83a
7141 DW Groenlo
Mobiel: 06-3117 1706
E-mail: wedstrijdsecretarisjeugd@svgrol.nl

Redactie-adres clubblad:
Piet Heinplein 3, 7141 VV Groenlo
Telefoon: 06-2083 8861
E-mail: clubblad@svgrol.nl

Verenigingsfotografen
Gerry van Dongeren, Gerard Houben, 
Marcel Houwer, John Ligtenberg en 
René van den Mosselaar

Beheer Sportcafé ‘Den Elshof’
Rob Porskamp
Laantje van Lasonder 11, 7141 DA Groenlo
Telefoon: 06-27548573
E-mail: info@den-elshof.nl 
Internet: www.den-elshof.nl 



Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

S.V. Grol brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht 

die veel verder gaat dan de voetbalsport alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Groenlo

en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ondersteunt S.V. Grol

Waardoor 
iedereen wint.

Uw club én de 
buurt versterken.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

VAKMANSCHAP IS 
MEESTERSCHAP

47036 Grolsch standaardadv A4 liggend Magazine.indd   1 07-06-16   14:07
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Hoofdbestuur
Van links naar rechts: Tonnie Zieverink, 

Rob Westervoorde, Bart Porskamp, 

Hans Scheinck, Peter Harbers, 

Hans van Halm, Noëlle Neeleman, 

Marco Frank en Jos Penterman.

BESTUREN S.V. GROL

Bestuur Senioren 
Van links naar rechts: Emiel 

Boschker, Emiel Garstenveld, 

Mike te Boome, Jos Froeling, Jos 

Penterman en Bert Franssen.

Op de foto ontbreekt: Rudi Porskamp

Jeugdbestuur
Achterste rij van links naar rechts: Ron 

Klein Gebbink, Rob Arink, Bas Brinke en 

Wessel Arink. Voorste rij van links naar 

rechts: Rolf Meuleman, Simone Wiggers, 

John ter Heerdt en Marcel ten Barge. 

Op de foto ontbreekt: Jeroen Gerretsen

De bestuurlijke organisatie ondergaat dit seizoen een metamorfose. De leden van het Bestuur Senioren en het 

Jeugdbestuur zullen op een andere manier gaan functioneren binnen de club. Meer informatie hierover zal worden 

gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 2 oktober 2017.
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JEUGDTRAINERS MET EEN VISIE
[Door: Pieter Peeters] 

Wout Walterbos (17) 
is trainer van JO9-1. 
Wout heeft ondanks 
zijn jonge leeftijd al 
veel ervaring opge-
daan. “Ik heb op school 
een maatschappelijke 
stage moeten invul-
len. Dit heb ik gedaan 
als begeleider van F7, 
E1 en D1. Het was zó 
leuk om anderen wat te 
leren over voetbal, dat 
ik hier mee door wilde 
gaan. Door mijn opleiding heb ik Trainer/Coach 3 kunnen 
behalen. Dit seizoen ben ik door de Grol aangesteld als 
hoofdtrainer van het team  JO9-1, waar ik heel trots op 
ben gezien mijn leeftijd.”

Wat wil je de jongens bijbrengen?
“Ik vind het  cruciaal dat de jongens tijdens de training elke 
seconde met de bal bezig zijn. Iedere jongen kan zich hopelijk 
dit jaar goed gaan ontwikkelen. Wat ik belangrijk vind om mijn 
team bij te brengen is de basis van het voetbal. De techniek is 
nog de focus. Je gaat pas vanaf de volgende leeftijdscategorie 
proberen ‘samen’ iets te doen. Het samenspelen is natuurlijk 
niet onbelangrijk, daar kan je ‘onbewust’ op trainen. Het 
bijbrengen van regels en respect behandelen we ook, want 
hier kan je later veel voordeel uit halen.”

Wat is je doelstelling?
“Het spelen in de nieuwe spelvorm 6 tegen 6 is een 
doelstelling op zich. Je hebt te maken met nieuwe spelregels 
en een andere veldafmeting. Dat zal wennen zijn in het begin. 
Ons hoofddoel is om elke speler individueel beter te maken. 
Als team wil je graag winnen, maar zal dit niet echt een 
doelstelling zijn voor een JO9 team, meer een ‘grote’ bijzaak.”

Wout vervolgt: “De Grol is een warme en verzorgende club. 
Het gaat steeds meer positivisme uitstralen. Er komen steeds 
meer ideeën naar boven die uiteindelijk gerealiseerd worden. 
Een mooi voorbeeld is het scoutingssysteem. Daarnaast 
creëert de Grol steeds meer ruimte voor de jeugd. Het 
trainerschap is daar een van. Onze oudere jeugd staat namelijk 
steeds meer open om voor de wat jongere jeugd te trainen 
en wedstrijden bij te staan. In plaats van werken, heeft de Grol 
er weer een jeugdtrainer bij! “

Mark Baten (25) is de verantwoordelijke van JO13-1. Mark 
is in het bezit van Trainer/Coach 3. Als jeugdtrainer zet 
hij zich in voor onze club. Mark haakt in: “Voor het vierde 
seizoen alweer. Daarvoor ben ik assistent geweest van 
dezelfde leeftijdsgroep. Dit seizoen werk ik samen met 
een mooie staf. En ik heb er heel veel zin in!

Wat vind je zo leuk aan deze leeftijdscatergorie?
“In de D-jeugd begint 
het echte voetbal. 
De jongens vanuit 
JO11 gaan op een 
groot veld spelen, 
er komen heel wat 
regeltjes bij. Ze gaan 
dus heel veel dingen 
leren, en dat wil ik 
ze graag bijbrengen. 
Spelenderwijs leren is 
voor mij de basis.”

Wat wil je ze 
bijbrengen?
“Individueel wil ik ze 
leren wat hun basistaken zijn per positie. Wat verwacht je 
van de linksback, waar moet een rechtshalf aan denken en 
hoe beweegt een echte spits. De positie waar ik de jongens 
opstel, is waarschijnlijk ook de positie waar ze hun hele jeugd 
gaan spelen. Dan wil je dat ze op die positie progressie gaan 
boeken. Qua team wordt er vooral positioneel en opbouwend 
getraind en gespeeld. Voetballen doe je met een bal, dus 
ook een van de taken is om vooruit druk te zetten en zo snel 
mogelijk de bal veroveren.

Heb je een bepaalde doelstelling?
“Jazeker! De doelstelling is om individueel en als team 
beter te worden. Daar komt ook het plezier zeker bij kijken, 
zonder plezier geen prestaties. We hebben een mooie 
eerste- en tweedejaars. Vorig seizoen hebben we een prima 
seizoen gedraaid en nu willen we graag meedoen om het 
kampioenschap.”

Over het scoutingssysteem is Mark duidelijk: “Daar ben ik heel 
blij mee. De scouts hebben veel wedstrijden en trainingen 
bekeken vorig seizoen en daardoor hadden we de nieuwe 
selecties ruim voor het eind van het seizoen al rond. Het 
voordeel is dat de jongens al snel wisten waar ze aan toe 
waren. We zijn dan ook in juni al begonnen met trainen en 
hebben een aantal wedstrijden en toernooien gespeeld. Grol 
is een warme club. Ik heb het hier erg naar mijn zin en ga met 
veel plezier naar het sportpark!”
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Mohamed Faris (51) is bijna drie jaar verbonden aan s.v. Grol. 
Door een fusie met een jeugdteam van Grolse Boys is Grol 
A2/A3 ontstaan. Mohamed heeft deze mannen met erg veel 
plezier onder zijn hoede gehad. Ook trainde Mohamed op 
vrijdagavond Grol 3, samen met Max de Vries sr.  Dit seizoen 
is hij trainer van een nieuw team, JO16-1.

Hoe ziet je nieuwe team eruit?
“Nou ja, we doen het samen hè! Met Stephan Arink en Rik 
Gockel ben ik trainer van de jongens van JO16-1. We gaan 
voetballen in de 2e klasse O17, omdat er voor O16 nog geen 
competitie is. Ons team bestaat uit tweedejaars C-spelers en 
eerste jaars B-spelers. Voor mij is dit allemaal nieuw, dus we 
zullen zien hoe het uitpakt dit seizoen.”

De technische staf klinkt veelbelovend. “Haha, we zijn erg 
fanatieke trainers. Wij willen dat de jongens vooral veel plezier 
in voetbal hebben, maar we zijn ook erg prestatiegericht 
en willen elke wedstrijd winnen. Als je zo rondkijkt naar de 
jongens zijn ze allemaal heel braaf. Dat is goed, maar we willen 
ze in het veld een stukje brutaler maken. Uitstralen dat er met 
ons niet te dollen valt. Daar kun je op trainen. Verder vinden 
wij het belangrijk om allround te trainen. Ik hoor trainers vaak 
zeggen: ‘ik train alleen maar met de bal’, maar voetbal begint 
zonder bal. Als je niet beweegt, verover je de bal niet. En 
daarbij, je moet bewegen om vrij te lopen.”

Wat is jouw visie op voetbal?
“Mijn team probeert zoveel mogelijk te voetballen op de 
helft van de tegenstander. Zowel aanvallend als verdedigend. 
Hebben we de bal niet, dan willen we die zo snel mogelijk 
veroveren. Dat betekent dat je druk zet, het liefst zover mogelijk 
van de eigen goal. Individueel gezien moeten jongens de wil 
hebben om beter te worden, alles eruit halen wat er in zit. Ik 
heb niets aan spelers die er niet voor willen gaan. Liever een 
wat mindere speler die de drive heeft om beter te worden, dan 
een goede speler die het allemaal wel best vindt.”

Mohamed: “Grol is een 
mooie club met een 
prachtige accommodatie, 
maar speelt veel te laag. 
We moeten ons toch 
kunnen meten met 
clubs als Longa’30 en FC 
Winterswijk? Als je hogerop 
wil, moet je drie keer in de 
week trainen. Dat geldt 
voor het eerste alsmede de 
selectieteams in de jeugd. 
Voor de ontwikkeling van 
de jeugdspeler zou dat 
goed zijn. Helaas is de accommodatie daar te klein voor, het 
trainingsschema puilt uit. Maar waarom ga je niet een keer 
extra bij Grolse Boys trainen? En als ik afgelopen seizoen zie 
dat JO19-1 op een half veld moet trainen…dat kan toch niet.”

Robert Zijdel (47) is sinds 
zijn 8e lid van de s.v. Grol. 
“Ik ben 10 jaar geleden 
als trainer begonnen 
bij de F-pups en heb 
vervolgens F-teams, 
E-teams en D-teams 
getraind. Dit seizoen 
dus voor het eerst een 
team in een oudere 
leeftijdsklasse, JO15-2. 
Omdat ik trainen leuk 
vind en mijzelf wil blijven 
ontwikkelen heb ik 
Trainer/Coach 3 Jeugd  gevolgd en met succes afgerond.”

Hoe ga je met jouw jongens aan de slag?
“Alle jeugdspelers willen het liefst dominant spelen. Om 
dat te bereiken willen wij de bal hebben en dat begint bij 
hoog druk zetten. Bij balverlies niet rouwen, maar binnen 
een paar seconden de bal heroveren. Ook leren wij de 
spelers de 5-secondenregel aan. Bij balbezit zo snel mogelijk 
diepte zoeken. Dit kan door opbouwen van achteruit maar 
een goede lange bal kan ook effectief zijn. Het vraagt veel 
van de jongens, maar de principes zitten altijd verpakt in 
voetbalechte oefenvormen. Spelers hebben de hele training 
het gevoel dat ze aan het voetballen zijn. In het eerste deel 
staat techniek en loopcoördinatie centraal, het laatste uur 
staat in het teken van de principes zoals wij willen voetballen.”

Wat verwacht je van dit seizoen?
“Wij hebben een jong team, tien van de dertien spelers 
zijn eerstejaars. Dit betekent dat wij tegenstand kunnen 
verwachten van fysiek sterkere spelers die de groeispurt 
al gehad hebben. Hierdoor worden wij gedwongen om 
voetballend de oplossingen te vinden en de duels niet op 
te zoeken. Met name in het begin een lastige, maar mooie 
uitdaging voor de spelers. Ik ben ervan overtuigd dat het voor 
de ontwikkeling van de spelers alleen maar goed is om zoveel 
mogelijk weerstand te krijgen. Kampioen worden is niet ons 
primaire doel. Het belangrijkste is de spelers optimaal te 
ontwikkelen. Uiteindelijk zien wij graag zoveel mogelijk spelers 
volgend seizoen in JO15-1 spelen.”

Heb je ten aanzien van de Grol verbeterpunten?
“Belangrijk is dat wij onze clubmensen koesteren. Wij hebben 
elkaar hard nodig om als vereniging door te groeien. Het 
belang van s.v. Grol moet voorop staan. Dat betekent dat je 
samen moet werken. Neem de jeugdopleiding. Er is al veel 
verbeterd, maar door meer samen te werken kunnen nog 
stappen gemaakt worden. Er zijn veel initiatieven geweest, 
maar samen met andere trainers kennis uitwisselen is de 
meest effectieve. Een ander verbeterpunt is het aanstellen 
van trainers bij 2e teams. Met de juiste begeleiding zijn dit 
perfecte teams voor jonge trainers met TC3 ambitie.” 
 



Kom online 
shoppen in 
de groenste 
webshop,
groenrijk.nl!

Altijd raak bijAltijd raak bij
GroenRijk Groenlo!

GroenRijk Groenlo
Marhulzenweg 49 • 0544-462118
groenrĳ kgroenlo.nl • Kĳ k voor onze actuele openingstĳ den op onze website!

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

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

WANNEER U UW
PASSIE MET ONS
DEELT...

...ONTDEKKEN
WIJ INSPIRERENDE

MOGELIJKHEDEN
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Björn Koldeweij (33) 
is trainer van JO19-1. 
“Ik ben een aantal 
jaar geleden gestopt 
met voetballen bij 
Grol 1 door een oude, 
versleten knie. Als 
assistent-trainer ben ik 
bij het eerste gebleven. 
Nu ben ik klaar voor 
een nieuwe uitdaging 
als zelfstandig trainer 
van een mooie groep.” 

Je hebt een aantal doelen gesteld. 
“Jazeker. Dit seizoen is promotie onze doelstelling. Voor een 
club als Grol hoort O19-1 minimaal in de Hoofdklasse te 
spelen. We hebben vier teams in deze leeftijdscategorie, een 
brede vijver om in te vissen. Tevens wil ik graag dat het gat 
tussen Grol 1 en mijn team kleiner wordt. De eerste stap die 
gezet is, is dat we tegelijk met de eerste selectie trainen. De 
jongens moeten ondervinden dat hun uiteindelijke doel is om 
over een aantal jaar daar op het veld te staan. Het moet weer 
een ‘droom’ zijn om voor Grol 1 te spelen. Ik heb elf jaar in het 
eerste gevoetbald en ben twee jaar assistent geweest, dus 
ik weet wat er van ze gevraagd gaat worden. Ik moet ervoor 
zorgen dat de jongens die naar de senioren gaan technisch en 
tactisch sterk genoeg zijn om de stap te maken. 

Hoe ga je dat bewerkstelligen?
De nadruk gaat vooral uit naar het tactische vlak, zowel in 
balbezit als balbezit tegenstander. Hoe gaan we de opponent 
bespelen? Gaan we ze direct vastzetten, zetten we hoog 
druk of zakken we in? Ik wil ze die verschillende aspecten 
bijbrengen, omdat je daar in de senioren ook steeds mee te 
maken krijgt. Hetzelfde geldt bij balbezit. Opbouwen vanuit 
het centrum, het middenveld inspelen of snel de spits zoeken. 
Elke tactiek is weer anders. De jongens moeten zich niet alleen 
voetballend ontwikkelen, mentaal wordt er ook meer van 
ze gevraagd. Met de druk omgaan, een voorsprong over de 
streep trekken of juist bij een achterstand er alles aan doen om 
de wedstrijd te winnen zijn daar voorbeelden van.

En individueel gezien?
Spelers moeten beter worden op de posities die ze spelen. De 
(basis)taken zijn daarin heel belangrijk. Als je in een bepaald 
systeem speelt moet je weten wat er van jou en je positie 
op het veld gevraagd wordt. Uiteindelijk zie ik het liefst 
zoveel mogelijk spelers de stap naar Grol 1 en 2 maken. Het 
klaarstomen voor het seniorenvoetbal beschouw ik als mijn 
belangrijkste taak. We maken er een mooi seizoen van!”

Over de ontwikkelingen bij de Grol is Bjorn ook enthousiast: 
“Ik ben blij dat de neuzen weer dezelfde kant op staan, 
het optimisme heerst weer op Sportpark Den Elshof. Wat 
ik persoonlijk een erg goede zaak vind is dat er voor de 
jeugd de mogelijkheid is tot een derde keer trainen. Op de 
vrijdagavond gaat Max de Vries jr. deze trainingen verzorgen, 
prima ontwikkeling! 
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TEAMFOTO’S JO19-1, JO17-1 EN JO15-1

JO17-1  Hoofdklasse
Achterste rij v.l.n.r.:Sem Brummelaar, 

Mike Kempers, Jesper Frank, Mik 

Wolterink, Teun Reijrink 

Middelste rij vlnr:Sander van Beckhoven 

(Trainer/Coach), Dylan te Boome, Nick 

Oude Luttikhuis, Sean Everink, Jan 

Arink, Ids de Vries, Frank Walterbos 

(Teammanager) 

Voorste rij v.l.n.r.:Titus Hoffman, Tygo 

ten Bulte, Yordi Rupert, Remco Everink, 

Mike te Brake, Mick Wissink. 

Op de foto ontbreken: Tjibbe 

Paardekooper, Ties Frank, Twan Nijkamp, 

Roel Bruins (Ass. scheidsrechter), Barend 

Soer (Ass. scheidsrechter), Jelle Tammel 

(Stagair TC3)

 KLEDINGSPONSOR: 

KAAK EVENT RENT

JO15-1 Hoofdklasse
Achterste rij van v.l.n.r.: Sophie te 

Brake, Paul Benedict, Bader Faris, Tiem 

Rots en Jordy Schutten. 

Middelste rij v.l.n.r:Max de Vries, Simon 

Wiggers, Chiel Klein Avinck, Kjell Riteco 

en Jeroen Gerretsen. 

Voorste rij v.l.n.r.: Evan Hilhorst, 

Thiemo Wessels, Berend Lagers, Mark 

Hietland, Mick Krebbers en Siem 

Hilderink. 

Op de foto ontbreken: Marc Rots 

(leider) en William Krabbenborg (leider).

 

KLEDINGSPONSOR: 

KOPPELMAN RECLAME

JO19-1 1e klasse
Achterste rij v.l.n.r.: Jan de Vries, Siebe 

Lantink, Tycho Riteco, Stijn van Schijndel, 

Ties Klein Gunnewiek en Luc ten Broeke; 

Middelse rij v.l.n.r.: Mart Willemsen, 

Rogier Platter, Jim Klein Gebbinck, Jelle 

Rijks, Rens Ampting, Björn Koldewey en 

Aloys te Braake; 

Voorste rij v.l.n.r.: Myron Baten, Martiz 

Bennink, Noud Huijskes, Wout Walterbos, 

Asad Omar en Charaf Eljaroudi.

KLEDINGSPONSOR: 

HARTEMINK VERKEERSOPLEIDINGEN 

EN PERSONENVERVOER



13

JO13-1 1e klasse
Achterste rij v.l.n.r.: Freddy Brockötter, 

Mark Baten, Ralf Meusert, Jan Bomers, 

Jos Brummelaar. 

Middelste rij v.l.n.r.: Jordi Geelink, 

Thijmen Geurink, Yaluca Meusert, Noah 

Jansen, Juul Brummelaar, Thion Groot 

Kormelink.

Voorste rij v.l.n.r.: Wout Reukers, Jacob 

Corts, Tyn Brockotter, Tycho Reinders, 

Boet Ueffing, Davy Schutten, Lars 

Bomers.

KLEDINGSPONSOR: 

LURVINK AFBOUW

TEAMFOTO’S JO13-1, JO11-1EN JO10-1

JO11-1 1e klasse
Achterste rij v.l.n.r.: Christian Pillen en 

Mick Wissink. 

Middelste rij v.l.n.r.: Klaas Alten, Boet 

Schuurmans en Noah Oosterholt. 

Voorste rij v.l.n.r.: Yoeri van Uem, Jord 

Meekes, Jochem Wielens, Finn Bloem en 

Rayan Taouil. 

Op de foto ontbreekt: René 

Schuurmans

 

KLEDINGSPONSOR: 

AESY LIFTEN

JO10-1 3e Klasse (als JO11-4)
Achterste rij van v.l.n.r.:  Maik Pillen, 

Teun Reijrink, Noud Huijskes en Normen 

Hemmink. Middelste rij vlnr:: Bram 

Pillen, Jurre Hemmink en Nikki Meusert.

Voorste rij v.l.n.r.: Evert Stoverink, 

Matthijs Kraaijenvanger, Bas Kemkens, 

Harm te Veldhuis en Willem Alten.

Op de foto ontbreekt: Mark Kemkens.

 

KLEDINGSPONSOR: 

PULSE BUSINESS SOLUTIONS
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TEAMFOTO’S MO17-1, MO15-1 EN MO13-1

MO17-1 2e klasse
Achterste rij v.l.n.r.: Bridget Reukers, Jill 

Maarse, Alyssa de Jongh, Nina ter Bogt.

Middelste rij v.l.n.r.: Wouter Wensink 

(leider) Tamara Vink (leider) Lynn Baten, 

Laura Opon, Tjesca Berentsen, Anita 

Helmers (leider), Alex Bloem (Trainer). 

Voorste rij v.l.n.r.: Sabine te Marveld, 

Bo Mentink, Quinty Peperzak, Maud 

Hagens, Indy Hartman. 

Op deze foto ontbreken: Fanny Bruins, 

Sytske Maas en Milou Beurskens.

KLEDINGSPONSOR: 

STÖTELER AFBOUW

MO15-1 1e klasse
Achterste rij v.l.n.r.: Patrick Mokkink,  

Alex Bloem, Jeroen Schuurmans. 

Middelste rij v.l.n.r.: Margot Beemers, 

Danielle Oostendorp, Sam Flierman, Lisa 

Schuurmans, Puk de Heer. 

Voorste rij v.l.n.r.: Aila Roerdink, Britt 

Reijerink, Isa  Buesink, Hilde Geelink, 

Brooklynn Dokic, Amber Lammers.

Op deze foto ontbreken: Nardo Rondeel, 

Pelle Walterbos, Floor Mokkink en Celine 

Rondeel.

 

KLEDINGSPONSOR: 

ORTHODONTIST J.E.M. VAN OS

MO13-1 2e klasse
Achterste rij van v.l.n.r.: Jeanneke 

Wiegman, Eva Alten, Frida Broshuis, 

Linda van Eenennaam (Leidster), 

Marc Houwer (Trainer/coach), Simone 

Kempers (Leidster), Meike te Lintelo, Fleur 

Everink en Brit Klein Avinck.

Voorste rij v.l.n.r.: Nikki Kamphuis, Jade 

Eisenga, Jewel Dokic, Renske te Bogt, 

Jillian Luttikholt, Naomi Nijenhuis en 

Yvet Kempers. 

Op deze foto ontbreken: Lynn 

Scharenborg, Mike Kempers (Leider)

 KLEDINGSPONSOR: 

AMI KAPPERS
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TEAMFOTO’S MO11-1, JO9-1 EN JO8-1

MO11-1 2e klasse
Achterste rij v.l.n..r.: Jill Reinders, Lotte 

Klein Tank, Niké Reinders, Lise Vester en 

Lisanne Lageschaar (leidster).

Voorste rij v.l.n.r.: Isa de Vries, Jasmijn 

Reinders, Angelina Bokstart, Ymke 

Scharenborg, Sarah van Aken en Noor 

Voshart. 

Op de foto ontbreken: Irma de Vries 

(leidster) en Patrick Reinders (trainer).

 

KLEDINGSPONSOR: 

KAPPERS KORTING.COM

JO9-1/2 Hoofdklasse
Achterste rij vlnr: Björn Slütter, Titus 

Hoffman, Wout Walterbos, Ties Klein 

Gunnewiek, Tjiko Wolberink, Stephan 

van Beckhoven. 

Middelste rij v.l.n.r.:

Pim Klein Tuente, Raoul Heutinck, 

Ramon te Braak, Sem van Beckhoven, 

Dylan Rondeel, Daan Beerten, Teus 

Ueffing. 

Onderste rij v.l.n.r.: Ibrahim Taouil, 

Floris Bruijl, Floris Koppelman, Sten 

Wolberink, Ismael Taouil, Siem Slütter, 

Julian ter Heerdt. 

Op de foto ontbreekt: Jesse Remmelink.

 

KLEDINGSPONSOR: 

DE SPANNEVOGEL EN 

KINDERTHUISZORG

JO8-1 Hoofdklasse
Achterste rij van v.l.n.r.: Ronald 

Wagendorp (Trainer/leider), Dietz 

Ros, Tygo de Greef, Linde Korenromp 

en Benny de Leeuwe (Trainer/leider); 

Voorste rij v.l.n.r.: Roelof Wagendorp, 

Valentijn Papen, Pim Pape, Chiel te 

Braake en Lyam de Leeuwe 

Op de foto ontbreken: Quinn Hobe en 

Jean Paul Papen (Trainer/leider).

KLEDINGSPONSOR: 

HANDELSONDERNEMING 

R. WAGENDORP



DE SPONSORCOMMISSIE

BCG
BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en 
profiteer van 
ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!

De doelstelling van deze commissie is het waarborgen en 
uitbreiden van de sponsorinkomsten van de s.v. Grol en 
het genereren van extra gelden door middel van speciale 
acties.
 
Taken van de sponsorcommissie zijn o.a.: onderhouden 
van contacten met sponsoren, werven van sponsoren, 
introduceren van nieuwe sponsorinitiatieven, coördinatie 
sponsoractiviteiten en nieuwsvoorziening naar sponsoren.

 

Contactgegevens: 
Noëlle Neeleman, Telefoon: 06-5317 7298 
E-mail: noelleneeleman@outlook.com

 

ZIE WWW.SVGROL.NL VOOR MEER INFORMATIE.
 

Van links naar rechts: Noëlle Neeleman, Tonnie Zieverink, Christel te Lintum, 

Ramon Oolthuis, Erik Schuurmans, Tom Hoffman en Marco Frank.
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BUSINESS CLUB S.V. GROL

De BusinessClub s.v. Grol biedt u als ondernemer de 
gelegenheid om nieuwe kennis(sen) op te doen in een 
ongedwongen sfeer. 

Niets is zo stimulerend als een ontmoeting met een collega-
ondernemer, die voor dezelfde vragen en beslissingen staat 
als u. Elk seizoen organiseert de BusinessClub s.v. Grol een 
aantal gezamenlijke activiteiten, waarbij u de basis kunt 
leggen voor vruchtbare en hopelijk blijvende contacten. 
Ondernemen is een kwestie van gunnen, kunnen en kennen.

Alle informatie over de BCG, inclusief aanmeldingsformulier, 
vindt u op de website van de BCG:

WWW.BCGROL.NL

Contactpersoon: 
Erik Schuurmans , Telefoon: 06-2126 7110 
E-mail: bcg@svgrol.nl
 

Van links naar rechts: Rob Soer, Rob Porskamp, Matthijs Roorda, 

Peter Scheinck en Erik Schuurmans.

De Vrienden van de s.v. Grol “VSVG” is opgericht op 23 
juni 1989. De VSVG heeft ten doel de sportvereniging 
Grol financieel en materieel te ondersteunen.
 
Tweemaal per jaar wordt er een Fancy Fair georganiseerd:
Najaars Fancy Fair: 
Zaterdag 4 en zondag 5 november 2017 
Wedstrijd Grol – Trias 

Voorjaars Fancy Fair: 
Zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018 
Wedstrijd Grol – Keijenburgse Boys

Wilt u de s.v.  Grol ook financieel steunen? Word dan 
Vriend van de s.v. Grol! U kunt al Vriend worden met een 
donatie vanaf € 12,- per jaar (minimale donatie)!

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.SVGROL.NL
 

Van links naar rechts: Rik van Dongeren, Rogier Koppe, Geert Jan Stokkers, 

Marcel Rooks, Astrid Woertman, Hennie Wildenborg, Annemarie Groot Zevert, 

Jan Schut en Joke Hummelink.

VRIENDEN VAN DE S.V. GROL



GROL VROUWEN 1 SEIZOEN 2017-2018

www.office-orga.nl

WEB
shop

Alles voor                    kantoor
kantoorartikelen
kantoormeubelen
kantoormachines
automatisering

Spoorstraat 23
7051 CG Varsseveld

T  (0315) 242004
E  info@office-orga.nl

Achterste rij van links naar rechts:  Jill Ligtenberg, Carmen Arendsen, Inge Hulshof en Bente Geelink;

MIddelste rij van links naar rechts: Peter Hulshof (assistent scheidsrechter), Yvonne Klein Gunnewiek (leidster), Kelly Bokstart,

 Marlin te Woerd, Ruth Hulshof, Renate Piek en Jos Porskamp (trainer); 

Voorste rij: Saimi Woertman, Pam ter Bogt, Laura Nijland, Lotte Westervoorde, Milou Groot Kormelink, Annemai Wichers en Anna Donatz

 Kledingsponsor: Office Organisatiemiddelen bv 
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JOS PORSKAMP 
 HOOFD JEUGDOPLEIDING MEIDEN EN TRAINER/COACH VROUWEN 1

[Door: Rick Brockötter]

Het vrouwenvoetbal is uitgegroeid tot een groot onder-
deel van de S.V. Grol, een onderdeel dat nog steeds aan 
het groeien is. En de populariteit zal zeker niet afnemen 
nu de Oranje dames Europees kampioen zijn. Jos Pors-
kamp is een van de personen die de stormachtige ont-
wikkeling van het damesvoetbal bij de s.v. Grol in goede 
banen moet leiden. 

Twee seizoenen geleden begon Jos als trainer van dames 
1 waarin hij direct met de dames naar de 3e klasse 
promoveerde. Daarnaast is hij als hoofd jeugdopleiding 
meiden verantwoordelijk voor de talentontwikkeling. In een 
gesprek met Jos vraag ik hem o.a. naar de stand van zaken wat 
het vrouwenvoetbal betreft en naar zijn verwachtingen met 
dames 1 voor het komende seizoen. 

De vrouwentak van voetbal wordt steeds populairder, 
hoe staat het vrouwenvoetbal van de Grol ervoor? 
“De meiden van onder 17 is een groep waarbij nog wat 
basistechniek ontbreekt, daar gaan de dames op aangepakt 
worden. Verder hebben we op dit moment met de C en D 
teams een brede groep die tot nu toe al een goede opleiding 
heeft gehad. Daar kan de Grol in de toekomst nog veel plezier 
aan beleven. We hebben dit seizoen er bewust voor gekozen 
dat woensdagavond alle teams samen trainen om de puntjes 
op de i te zetten en zo alles in zicht hebben wat de meiden 
betreft.”

Vergeleken met vorig seizoen, welke verbeteringen 
kunnen komend seizoen voor het vrouwenvoetbal van 
de Grol nog doorgevoerd worden? 
“Zoals ik net al aangaf gaan we vanaf dit seizoen op de 
woensdagavond gezamenlijk trainen. Verder richten we ons 
meer op trainers die een voetbalachtergrond hebben of al een 
diploma hebben. Voor trainers zonder opleiding ben ik op dit 

moment met de KNVB bezig om een cursus op te zetten voor 
alleen meiden/vrouwen. Is een cursus specifiek voor dames 
nodig? “Ja, de basishandelingen zijn wel hetzelfde maar fysiek 
zitten ze anders in elkaar terwijl ze op het mentale gebied 
weer voorlopen ten opzichte van jongens. Dat vergt gewoon 
een andere manier van trainen en motiveren.”

Vorig jaar zijn jullie met Vrouwen 1 op de 8e plek 
geëindigd in de 3e klasse, ben je tevreden over 
afgelopen seizoen? 
“Nee, dat heeft met de mentale weerbaarheid te maken en 
dat weet de groep ook. Ik heb na afloop van het seizoen 
individueel met iedereen gesproken en gevraagd waar ze 
voor willen gaan en dat is prestatie. Prima, maar dan moet er 
ook gewerkt worden.”

Hoe ziet jouw voorbereiding met dames 1 eruit? 
“Op dit moment (red. 12 aug) hebben de dames er al acht 
trainingen opzitten. Mijn trainingen zijn gebaseerd op 
periodisering, waarbij successievelijk de intensiteit en de 
weerstand van de trainingen opgevoerd worden. En zoals veel 
trainers wel doen stop ik daar niet in september mee, op deze 
manier voorkom je veel blessures. Ik heb een mengelmoes 
van speelsters die technisch goed zijn maar mentaal minder 
en andersom dus ik moet met mijn oefenstof een middenweg 
vinden waarbij ze veel werken maar ook technisch en tactisch 
veel leren.”

Zijn er nog aanpassingen ten aanzien van vorig seizoen? 
“We gaan zeker dingen anders doen. Normaal ben ik vanaf 
het begin aan erg strak met afspraken maar deze groep was 
dat niet gewend dus ben ik anders begonnen. Nu moet bij de 
groep langzaam het besef komen dat ze wat meer voor hun 
sport over moeten hebben. De afspraken worden strenger en 
er moet meer gepresteerd worden, daarom gaat er ook meer 
gemeten worden. Denk daarbij aan afstanden en hoe snel ze 
oefeningen uitvoeren. Er zitten meer meetmomenten in de 
trainingen waarmee ik kan zien welke vorderingen ze hebben 
gemaakt. Dit moet voor hun ook een motivatie zijn om de lat 
wat hoger te leggen.” 

In 2015/2016, twee seizoenen geleden, zijn de dames in 
de 4e klasse kampioen geworden. Wat is de doelstelling 
voor dit jaar?
“Voor deze groep is dat handhaving en het uitbouwen van 
het groepsproces, zodat ze meer voor elkaar over hebben 
en mentaal groeien. Daarna kunnen ze pas de volgende stap 
maken.” 

Competitie indeling Grol VR 1 3e klasse H

• Emos VR 1 • Grol VR 1 • Hoeve Vooruit VR 1 • PH VR 1

• Raalte VR 1 • Ratti/Almen VR 1 • MEC/Bredevoort VR 1

• TVC ’28 VR 1 • De Tukkers VR 1 • Tubantia VR 1

 • V en L VR 1 • Wolfersveen VR 1
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[Door: Rik Gockel]

Eind 2014 wordt in het hoofdbestuur de agenda leegge-
maakt om een avond lang alleen over voetbal te praten. 
Bart Porskamp is belast met voetbaltechnische zaken. Hij 
kijkt nog eens terug. “Op die avond hebben we samen 
de conclusie getrokken dat we een rode draad missen. Er 
was te weinig structuur in de jeugdopleiding en te weinig 
focus op voetbal. We misten de verbinding tussen de 
leeftijdscategorieën en tussen de junioren en senioren. 
Dat was het vertrekpunt om het anders te gaan doen.” 
Nu bijna 3 jaar later maken we een soort van tussenba-
lans op. Waar staat s.v. Grol op voetbaltechnisch gebied? 
Welke opgaves liggen er nog? En welke ambities moeten 
in het komende seizoen waargemaakt worden?

Verder werken aan meer structuur en voetbalbeleving
Het afgelopen voetbalseizoen heeft Grol voor het eerste 
gewerkt met drie HJO’s (Hoofd Jeugd Opleiding). Bart: 
“Daar gaan we mee door. We willen op die plekken mensen 
hebben die dat voor een langere periode willen doen. 
Sander van Beckhoven gaat weer naar het veld. Jos Porskamp 
neemt zijn plek over. Met Jos en Bert Roeterdink hebben 
we nu twee ervaren krachten die moeten zorgen voor 
de rode draad.” Nog voor einde van het jaar verandert de 
organisatiestructuur bij Grol. Naast het hoofdbestuur gaat 
een zogenaamd “Voetbalbestuur” functioneren. Bart hierover: 
“Het Voetbalbestuur komt in de plaats van het jeugdbestuur 
en bestuur senioren. Het gaat in dit nieuwe bestuur sec 
over voetbal. De HJO’s nemen er ook in plaats. Strakke 
informatiestromen moeten voorkomen dat voetbalzaken 
adequaat worden opgepakt. De laatste jaren was er teveel 
ruis. Dat is straks verleden tijd.” 

Meer aandacht voor voetbal in de breedte
In de ALV (Algemene Leden Vergadering) van oktober vorig 
jaar is een aantal speerpunten benoemd. Het recreatieve 

voetbal verdiende meer aandacht. Een cheque van de 
businessclub om hierin te investeren, kwam op het juiste 
moment. Bart: “Komend seizoen gaan we hier op drie 
terreinen mee aan de slag. Heel concreet: de C3 t/m C5 en 
A3 en A4 krijgen op maandagavond met Walter Vrijdag een 
extra, gediplomeerde trainer op het veld. Jos Porskamp gaat 
de meidenteams in de E –en D-klasse ontlasten. Daarnaast 
gaat we onder leiding van Max de Vries Jr. beginnen met 
een interne voetbalschool. Hiermee kan ieder jeugdlid 
extra individuele training krijgen. Zeg maar een extra 
voetbalmoment naast de reguliere training.” Bart hoopt 
dat door verbreding van het aanbod meer diversiteit in de 
trainingen ontstaat. We verwachten daarmee jeugdspelers 
langer te binden aan de club.” 

Gebruik maken van de denktank
Afgelopen seizoen wilden een aantal Grolmensen met 
voetbalachtergrond en clubliefde de helpende hand 
toesteken. Onder andere Michel Hoffman, Rob Porskamp, 
Bart de Vries en Dennis Pasman staken de koppen bij 
elkaar. Er werd een ‘denktank’ opgericht. Bart: “Ik heb 
dat als heel positief ervaren. Ze hebben in korte tijd een 
scoutingscommissie van de grond gekregen en meegedacht 
over het oprichten van de voetbalschool.” De denktank 
moet in het vervolg een aanvulling zijn op de agenda 
van het Voetbalbestuur. Bart nogmaals: “Het moet geen 
commissie worden of zoiets; de kracht is dat ze creatief zijn 
en oplossingsgericht. Daar moeten we gebruik van maken en 
zorgen dat we als bestuur afstemming zoeken.” 

EERSTE CONTOUREN VAN DE VERNIEUWDE 
 VOETBALTECHNISCHE STRUCTUUR ZICHTBAAR
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Een nieuw speler volgsysteem
Met ‘Dotcomsport’ implementeert Grol dit seizoen een nieuw 
speler volgsysteem. Van het nauwelijks gebruikte ‘Talento’ 
wordt afscheid genomen. Bart: “Talento is een beperkt pakket. 
Het nieuw aangeschafte systeem is veel completer. Je kunt 
voetbaltechnische zaken en medische zaken vastleggen. Maar 
ook oefenstof, informatie van scouts en videoanalyses.” Met 
het nieuwe systeem kunnen zaken tussen trainers makkelijker 
worden overgedragen. Belangrijk om de rode draad te 
bewaken. De privacy van spelers wordt gewaarborgd omdat 
niet iedereen dezelfde toegangsrechten krijgt. 

Doelen voor het komende seizoen
S.V. Grol gaat komend jaar het jeugdkader wederom een 
aantal kennisavonden aanbieden. Bart: “Het ‘Train de Trainer’, 
dat vorig jaar is verzorgd door Jeroen Burghout, is goed 
bevallen. Met de Cruyff Foundation gaan we invulling geven 
aan één avond. De visie van Cruyff en hoe je jeugdspelers 

techniek bijbrengt, staat hierin centraal.” Naast dit soort 
avonden geeft Bart aan dat hij en zijn medebestuursleden in 
het algemeen meer persoonlijke aandacht willen schenken 
aan de vrijwilliger. Bart: “We merken dat we soms niet de 
tijd nemen om te vragen hoe het gaat en waar we iemand 
kunnen helpen. Een evaluatieformulier via de e-mail is niet de 
weg om te polsen of een vrijwilliger door wil gaan.

Er is meer nodig om leiders en trainers bij de club te houden.” 
Een ander doel voor de komende voetbaleditie is dat de 
prestatieve teams in een gezonde en stabiele context kunnen 
werken. Dat is een voorwaarde om verder te groeien. Bart: 
“Uiteindelijk willen we dat in 2020/2021 alle prestatieve 
jeugdteams in de 4e divisie spelen. Dat lukt natuurlijk niet in 
één jaar. Het afgelopen jaar is er veel onrust geweest. Dat leidt 
af en komt de resultaten niet ten goede. Samen moeten we 
hard werken om de stijgende lijn weer te pakken te krijgen. Ik 
wil benadrukken dat we dat samen moeten doen!” 

Van links naar rechts: Emiel Boschker, Luuk Molenveld, Suzanne Schovers, Paul Mittelmeijer, Ronald Buesink en Gert Oeds Kristen

De s.v. Grol vindt dat een van haar taken de zorg voor 
geblesseerde spelers is. Binnen de s.v. Grol is de 
Paramedische Begeleiding (PMB) hiervoor verantwoordelijk. 
Hiervoor is een samenwerkingsverband aangegaan met 
Wolters en Kristen, fysiotherapeuten. Contactpersoon is 
Gert Oeds Kristen. 

PARAMEDISCHE BEGELEIDING (PMB)

Vanuit het bestuur seniorenvoetbal is Emiel Boschker 
(eboschker@lijbrandt.nl / 06-4466 7227) aanspreekpunt voor 
de PMB, inhoudelijk is Gert Oeds Kristen (rikkerink@planet.nl / 
06-2075 5454) verantwoordelijk.

Alle spelende leden kunnen een afspraak maken met de PMB. 
Voor de jeugd is er spreekuur op maandagavond vanaf 
19.30 uur. Voor het maken van een afspraak hangt er een 
inschrijfformulier in de hal van het sportcafé. De senioren 
kunnen contact opnemen met Paul Mittelmeijer via telefoon 
of whatsapp: 06- 5340 0596. 



JEUGDBESTUUR ONDERGAAT EEN METAMORFOSE
[Door: Theo Huijskes]

In zijn algemeenheid kun je een jeugdbestuur binnen 
een voetbalclub aanmerken als een soort katalysator. Met 
andere woorden een mechanisme dat bepaalde proces-
sen op gang brengt en daarbij tevens bepaalde ontwik-
kelingen initieert en bespoedigt. Het jeugdbestuur van 
Grol heeft wat dat betreft door de jaren heen een rijke 
clubhistorie opgebouwd. 

Hieraan wordt met ingang van dit seizoen een nieuwe 
episode oftewel een op zichzelf staande gebeurtenis 
toegevoegd. Zes leden gaan of hebben namelijk, overigens 
allemaal om alleszins acceptabele redenen, het bestuur 
verlaten om plaats te maken voor fris en bovenal jong, 
aanstormend bestuurstalent. Onder hen voorzitter Diana 
Nijland, die sedert 2014 de voorzittershamer hanteert en om 
die reden een kwaliteitszetel in het hoofdbestuur bezet. Voor 
haar wordt nog een vervanger gezocht, die men hopelijk 
tijdens de algemene ledenvergadering in oktober hoopt te 
presenteren. De overige vijf functies zijn inmiddels ingevuld 
met nieuw, veelbelovend bloed, hetgeen veel zegt over de 
binnen de Groenlose voetbalclub aanwezige betrokkenheid 
en dientengevolge bereidheid.

Volgens Marcel ten Barge (51), momenteel het veruit 
langstzittende lid van het jeugdbestuur, Rob Arink (54) en 
lid sedert 2010, alsmede nieuwkomer Bas Brinke (24) heeft 
het vertrek van het zestal te maken met een samenloop 
van omstandigheden. “Velen van hen bekleden ook andere 
functies binnen de club en dan wordt het op een gegeven 
moment allemaal iets teveel. Bovendien wordt er heden ten 
dage erg veel gevraagd van een jeugdbestuurslid, ook al is 
het alleen nog maar op het gebied van relatiebeheer. 
Je moet kunnen omgaan met doorlopend optredende 
problemen. Dit zeker in een tijd waarin ouders veel mondiger 
zijn en zich overal mee willen bemoeien, ook al is dit laatste 
met de beste bedoelingen. Tegenover deze gang van 
zaken staat de komst van een aantal jonge, enthousiaste 
bestuursleden, die niet iets maar veel hebben met de S.V. Grol.

Marcel ten Barge wordt binnen het jeugdbestuur al 
jaren achtereen gezien als het manusje van alles, een 
soort vliegende keep. De in het seizoen 2009-2010 tot 
‘Verenigingsman van het jaar’ gekozen Ten Barge staat 
bij Grol bekend als een betrouwbaar en gedisciplineerd 
jeugdbestuurslid. Daarnaast heeft hij tal van andere functies 
bekleed of bekleedt deze nog steeds, zoals jeugdcoördinator, 
jeugdleider, jeugdtrainer, interim- en invaller jeugdtrainer, 
kampleider, tentenbouwer, trainer seniorenrecreanten 
en ga zo maar door. Het siert deze verenigingsvrijwilliger 
dat hij er ieder seizoen weer staat. Een en ander zeker in 
de voorbereiding op een nieuw seizoen wanneer er met 
zaken als elftal- en spelersindelingen, werven jeugdleiders, 
trainingsschema’s enzovoort, enzovoort bergen werk is te 
verzetten. 

De persoon in kwestie blijft er vrij bescheiden onder. “Ik doe 
het nog steeds met erg veel plezier. De Grol is helemaal mijn 
club en dat zal altijd zo blijven.”

Door het hebben van drie voetballende zonen is Rob Arink 
bij Grol in een bestuurlijke functie verzeild geraakt. “Omdat 
mijn zoon Rick bij De Graafschap speelde, ging praktisch al 
mijn vrije tijd gemoeid met hem volgen en begeleiden. Toen 
hij in 2010 terugkeerde bij Grol, kreeg ik de gelegenheid om 
ook iets voor de club te betekenen. Mede omdat mijn functie 
coördinator vrijwilligerszaken is, bestaat de hoofdmoot van 
mijn vrijwilligerswerk uit het uitzetten en bewaken van een 
proces, dat loopt van zeg maar september tot juni. Een proces, 
waarbij niet alleen iedereen moet doen waar hij of zij goed 
in is, maar met name moet doen wat er met hem of haar is 
afgesproken. Tegelijkertijd ben ik er om verbeterpunten aan te 
dragen en deze helpen ten uitvoer te brengen.”

Bas Brinke tenslotte is blij dat hij als nieuwbakken 
jeugdbestuurslid iets terug kan doen naar de S.V. Grol. “Ik 
voetbal al jaren bij Grol, momenteel bij de senioren in het 
zevende team. Ik ben gevraagd om niet alleen de financiële 
perikelen binnen het jeugdbestuur te behartigen, maar ook 
om een belangrijke rol te spelen in het werven en begeleiden 
van jeugdscheidsrechters. Bij dit laatste heb ik mij nu reeds 
als doel gesteld dat het straks niet meer mag voorkomen 
dat een leider van een jeugdelftal noodgedwongen als 
scheidsrechter moet fungeren. Ik denk dat ik deze functie 
mooi kan combineren met mijn functie als bestuurslid van 
SEAG (Stichting Exploitatie en Accommodatie S.V. Grol), die ik 
inmiddels al weer twee jaar bekleed.”

Samenstelling jeugdbestuur m.i.v. het seizoen 2017-2018:
voorzitter: vacature; secretaris: Simone Wiggers; 
penningmeester: Bas Brinke; wedstrijdsecretaris: Wessel Arink; 
coördinator vrijwilligerszaken: Rob Arink; coördinatie teams: 
Marcel ten Barge (JO16 t/m JO19); Ron Klein Gebbink en 
Jeroen Gerretsen (JO12 t/m JO15); Rolf Meuleman en John ter 
Heerdt (JO6 t/m JO11 en G-voetbal). 

 Van links naar rechts: Bas Brinke, Rob Arink en Marcel ten Barge.
22
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‘MAG IK OP VOETBAL, PAPA?’
[Door: Pim Westervoorde]

Meisjes- en damesvoetbal zit in de lift, dat merk je aan 
alles. Na het EK-vrouwen, dat door onze Nederlandse 
Leeuwinnen gewonnen is, blijft de populariteit voor de 
damestak van het prachtige spelletje maar groeien en 
groeien. Dat is ook te merken bij onze club. Maar, wat is de 
stand van zaken bij het meidenvoetbal van de s.v. Grol? Ik 
vroeg het aan Alex Bloem (MO15-1), Dalibor Repija, Carry 
Walterbos (MO15-2) en Steven Voshart (MO15-3). 

Succesvol EK
Alle MO15-teams hebben de eerste meters alweer in de 
benen en stomen zich klaar voor het nieuwe seizoen. Na 
het, zoals gezegd, goed verlopen EK, hebben de meiden 
een extra stimulans om een leuk voetbalseizoen tegemoet 
te gaan. Een goed seizoen betekent voor de meiden ook 
nieuwe mogelijkheden. “De actuele toppers van het EK 
begonnen ook pas op een late leeftijd bij de profclubs”, geeft 
een van de trainers aan.Daarnaast is het zo dat door het EK 
weer een nieuwe dosis aan populariteit bij jonge meiden is 
aangewakkerd. “Het zou mooi zijn dat er door de populariteit 
meer jonge meisjes op voetbal komen. Wat wij nu nog zien 
is dat er soms nog aansluiting mist. Wanneer een meisje nu 
op 12 of 13-jarige leeftijd begint met voetballen mist zij een 
soort basistechniek, die moet op die leeftijd nog worden 
aangeleerd. Hoe vroeger de meisjes op voetbal gaan, hoe 
eerder deze techniek ontwikkeld kan worden. Dat komt het 
niveau ten goede.”“Meisjesvoetbal wordt nu echter meer 
geaccepteerd dan eerder. Zoals op veldjes met een pannakooi, 
daar voetballen meisjes op jonge leeftijd ook al in. Het wordt 
gewoon normaal. Het zou daarom ook leuk zijn als jonge 
meisjes vragen: ‘Mag ik op voetbal, papa?’”, vult Dalibor aan. 

Niveau
Op de vraag wat het huidige niveau van de meisjes bij onze 
club is, reageren de trainers positief. “Het is nu al fantastisch 
dat wij in een lichting kunnen gaan indelen”, opent Carry. 

Wat mij persoonlijk opviel was het kampioenschap van 
zowel de MO13-1 als de MO15-1, vorig jaar. “Het niveau gaat 
ook zeker omhoog. Het is goed dat er betere begeleiding 
komt. Zoals nu trainen we op de woensdag al samen. Zo 
kunnen we beter inspringen op sommige momenten. Zo 
proberen wij de meiden aan te sporen om in de toekomst 
dingen anders te doen.” 

Aanpak
De meiden in de MO15-klasse dienen echter wel anders te 
worden aangepakt dan de mannelijke leeftijdsgenoten. “Niet 
op voetbalgebied hoor. Daar moet je in mijn ogen de dames 
hetzelfde benaderen als de jongens”, opent Dalibor. Steven: 
“Inderdaad, je moet ze op sociaal gebied anders aanpakken. 
Ik denk dat we bij de meisjes vooral het sportieve aspect 
moeten benaderen, vooral juist het positieve benoemen. Ik 
denk dat wanneer je de meiden even hard aanpakt als de 
jongens ze zich sneller aangesproken en schuldig voelen. Nee 
door het positieve te benaderen kunnen de meiden elkaar 
nog meer aansporen.” Dalibor sluit zich hierbij aan: “De meiden 
moet je daarom denk ik ook niet in een groep aanspreken op 
bepaalde dingen, zoals bij de heren wel gebeurd. De meiden 
voelen zich sneller opgelaten, is mijn mening.”

Toekomst
Zoals te horen is de toekomst van het meidenvoetbal 
hoopgevend, maar zal het niet eenvoudig worden om zoveel 
meidenteams te blijven behouden in jeugdafdeling bij de s.v. 
Grol. Dat komt zeker niet door de meiden zelf. “Zoals overal 
te zien is komen er steeds minder kinderen, je ziet het ook bij 
scholen. Het wordt daarom moeilijker om ervoor te zorgen dat 
elk jaar weer veel meiden zich aanmelden bij de club”, vertelt 
Carry. “Wat wel mooi om te zien is, is dat er nu steeds meiden 
enthousiast worden.” Hopelijk blijven we in de toekomst ook 
van het meidenvoetbal genieten. Een ding is zeker, de s.v. Grol 
is een stuk minder compleet zonder de aanwezigheid van de 
meiden- en dameselftallen. 
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Achterste rij van links naar rechts: Mart Willemsen, Wouter Rexwinkel, Rutger van Schijndel, Jordy Oonk, Luc Berentsen en Mart Zieverink;

Middelste rij van links naar rechts:  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 (elftalbegeleider);

Voorste rij van links naar rechts:  Ramon Landewers, Teun Pasman, Eduardo de Sousa Cavalcante, Wessel Baarslag, Tim Penterman, 

 Michel Kamphuis, Mathijs Warnar en Roel Bruins;

Op de foto ontbreken:  Doné Emaus en Sven Dorsthorst (reserve assistent-scheidsrechter).
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AD ‘69
Clubkleuren groen-wit
Complex Sportpark Zuid
Adres Bocholtsestraatweg 67a, 7121 JB, Aalten
Telefoon 0543 473 918
Internet ad69.nl
Trainer Arno Heersink

S.V. DCS
Clubkleuren geel-zwart
Complex Sportpark Hengelder
Adres Hengelder 1, 6902 PA  Zevenaar
Telefoon 0316 524 367  
Internet www.svdcs.nl
Trainer Willem Mulderij

V.V. GENDRINGEN
Clubkleuren rood/wit-wit
Complex Sportpark De IJsselweide
Adres Industrieweg 4, 7071 CK  Ulft
Telefoon 0315 683 648
Internet www.vvgendringen.nl
Trainer Hans Hendriksen 

FC TRIAS
Clubkleuren blauw-blauw
Complex Sportcomplex ‘t Huitinkveld
Adres Bataafseweg 2A, 7101 PA  Winterswijk
Telefoon 0543 515 162
Internet www.fctrias.nl
Trainer Jos Heutinck 

SC GROESSEN
Clubkleuren groen-zwart
Complex Sportpark De Heggeakkers
Adres Zwarteweg 4, 6923 CK  Groessen
Telefoon 0316 523 433
Internet www.sportclubgroessen.nl
Trainer Michel Buiting 

S.V. GROL
Clubkleuren blauw-wit
Complex Sportpark Den Elshof
Adres Oude Winterswijkseweg 37, 7141 DE  Groenlo
Telefoon 0544 461 940
Internet www.svgrol.nl
Trainer Sander Hoopman

SV KEIJENBURGSE BOYS
Clubkleuren oranje-zwart
Complex Sportpark Keijenburgse Boys
Adres Pastoor Thuisstraat 21, 7256 AW, Keijenborg
Telefoon 0575 463 203
Internet www.keijenburgseboys.nl
Trainer Dave Clephas

V.EN AV. PAX
Clubkleuren blauw/wit-blauw
Complex Sportpark ’t Elderink
Adres Elderinkweg 5, 7255 KA  Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 461 880
Internet www.paxhengelo.nl
Trainer Roudi Vonk

MASV
Clubkleuren rood - wit 
Complex Sportpark Malburgen West 
Adres Dovenetellaan 150, 6841 EE, Arnhem
Telefoon 026 321 1967
Internet www.masv.nl
Trainer Jhonny van Beukering 

S.V. OBW
Clubkleuren blauw - wit
Complex Sportpark Hengelder
Adres Marconistraat 33, 6902 PA, Zevenaar
Telefoon 0316 525 527
Internet www.obw.nl
Trainer Fred Kruijs

VDZ
Clubkleuren rood-zwart
Complex Sportpark ’t Cranevelt
Adres ’t Cranevelt 3, 6815 DK  Arnhem
Telefoon 026 442 5746
Internet www.vdz-arnhem.nl
Trainer Habib Al Mohsinawi

SC RHEDEN
Clubkleuren rood - wit
Complex Sportpark IJsselzicht
Adres IJsselsingel 91, 6991 ZR, Rheden
Telefoon 026 213 6465
Internet www.scrheden.nl
Trainer Peter Jansen

VV VIOD
Clubkleuren zwart - zwart
Complex Sportpark Dichteren
Adres Sicco Mansholtweg 2, 7007 LJ, Doetinchem
Telefoon 0314 338 090
Internet www.vv-viod.nl
Trainer Jan Lorsé 

VVO
Clubkleuren geel/zwart-zwart
Complex Sportpark De Pinkenberg
Adres De Pinkenberg 6, 6891 DM  Rozendaal
Telefoon 026 364 7289
Internet www.vvo.nu
Trainer Maik Angenent

INFORMATIE 3E KLASSE C

WEDSTRIJDEN 

* Voor 7 wedstrijden bestaat nog de mogelijkheid om balsponsor te worden. 
 Voor meer informatie mail naar: info@svgrol.nl

28 januari 14.00 uur Pax - Grol
Balsponsor

4 februari 14.30 uur Grol - OBW *
11 februari Carnaval weekend
18 februari 14.30 uur Grol - Gendringen *
18 februari 14.30 uur Grol - Gendringen *
25 februari inhaal/beker
4 maart 14.00 uur AD ’69 - Grol 
11 maart 14.00 uur FC Trias - Grol 
18 maart 14.30 uur Grol - Keijenburgse Boys *
25 maart 14.00 uur VVO - Grol 
1 april 14.30 uur Grol - DCS *
8 april 14.00 uur Groessen - Grol 
15 april 14.30 uur Grol - Pax FF ANDERS KOKEN
22 april 14.30 uur Grol - SC Rheden *
29 april inhaal / beker
6 mei inhaal / beker
13 mei 14.00 uur VDZ - Grol 
20 mei 14.00 uur MASV - Grol 
27 mei 14.00 uur Grol – VIOD KRAMER & MOLENVELD

3 september 14.00 uur Ruurlo - Grol (beker)
Balsponsor

10 september 14.30 uur Grol - sp. Haarlo (beker)
17 september 14.00 uur Erix - Grol (beker)
24 september 14.30 uur OBW - Grol 
1 oktober 14.30 uur Grol - Groessen VRIENDEN VAN DE S.V. GROL
8 oktober 14.00 uur Gendringen - Grol
15 oktober 14.30 uur Grol - AD ‘69 SNACKBAR FLOOR
22 oktober 14.30 uur Grol - VVO C.C.  DE MATTELIER
29 oktober 14.00 uur Keijenburgse Boys - Grol 
5 november 14.30 uur Grol - FC Trias STEENTJES MAKELAARDIJ
12 november inhaal/beker
19 november 14.30 uur DCS - Grol 
26 november 14.30 uur Grol - VDZ BENNIE ROTS
3 december 14.00 uur SC Rheden - Grol
10 december 14.00 uur VIOD - Grol 
17 december 14.30 uur Grol - MASV *
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HOOFDTRAINER SANDER HOOPMAN:
    ‘GROL 1 MOET EEN STABIELE TWEEDEKLASSER KUNNEN WORDEN!’

[Door: Theo Huijskes]

Als voetballer heeft hij zijn sporen verdiend bij respectie-
velijk WVC, De Graafschap, HSC ’21 en andermaal WVC. 
Bij laatstgenoemde vereniging werd hij als jeugdtrainer 
in de gelegenheid gesteld om praktisch alle jeugdselec-
ties van oefenstof te voorzien. Na het behalen van het 
trainersdiploma TC2 waren het achtereenvolgens FC Trias 
(5 jaar), Sp. Eibergen (1 jaar) en SC Varsseveld (drie jaar), 
waarbij hij de functie van hoofdtrainer bekleedde. Wij 
hebben het hier over Sander Hoopman uit Winterswijk 
(47 jaar jong), met ingang van het seizoen 2017-2018 
hoofdtrainer van de sportvereniging Grol.

“Het is absoluut niet omdat ik het nu ben geworden, maar 
mijn grootste wens is altijd geweest om ooit nog eens 
hoofdtrainer te worden van FC Winterswijk en Grol. Dat ik nu 
bij de Groenlose voetbalclub, voor voetballers, trainers en sup-
porters een begrip in de Gelderse Achterhoek,  aan het roer 
mag staan, vervult mij met ongekend veel trots. Een en ander 
ook  omdat ik vanwege de met WVC tegen Grol gespeelde 
wedstrijden en niet te vergeten mijn vroegere uitgaansleven 
in Groenlo er veel mensen ken”, aldus Sander Hoopman, in 
het dagelijks leven werkzaam bij Stichting ZorgCombinatie 
Marga Klompé en complexbeheerder van de Vredense Hof in 
Winterswijk. Daarnaast is de nieuwe trainer/coach van Grol de 
partner van Floor Flint en sedert 22 december 2016 (ook nog 
eens zijn eigen geboortedatum) de trotse vader van zoontje 
Julius. Een gezinsuitbreiding, die binnen de familie Hoopman 
uitbundig is begroet, getuige het kleine blauw-witte Grolshirt-
je met daarop het Grollogo, dat het kleine (voetbal)manneke 
cadeau kreeg.

In de inmiddels rijke historie van Grol is Hoopman na Wim 
Pennings (1972-1975) de tweede Winterswijkse hoofdtrainer. 
Hierbij dient wel aangetekend te worden dat in 1975 
Winterswijker Gerrit Woordes door het Grolbestuur als eerste 
naar voren was geschoven om ook die functie uit te oefenen, 
maar dat de daadwerkelijke indiensttreding in het Grolse 
voetballandschap werd geblokkeerd door het WVC-bestuur. 
Overigens wel drie trainers, bij wie het geel-zwarte WVC-bloed 
nog steeds door de aderen stroomt.

Gelet op de grote achterban, de prachtige accommodatie 
en de haast professionele organisatie, is Sander Hoopman er 
helemaal van overtuigd dat Grol een stabiele tweedeklasser 
moet kunnen worden. “Het is natuurlijk niet aan mij om de 
terugval van Grol 1 in de afgelopen jaren te analyseren. Dat 
zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat er bij de 
jeugdafdeling het een en ander is misgegaan. Je krijgt dan 
automatisch te maken met spelerswisselingen, alsmede 
met het gegeven dat er spelers zijn die naar andere clubs 
verkassen. Wat echter nu geldt, is de situatie van dit moment. 
Een spelersselectie in opbouw, waarmee wij in het seizoen 
2017-2018 in de derde klas zo hoog mogelijk moeten eindigen. 

Om dat te kunnen bereiken, heb ik er bij de start van 
dit seizoen voor gekozen om alle betrokkenen met 
vanzelfsprekend de spelers voorop heel belangrijk te maken. 
En met alle betrokkenen bedoel ik niet alleen Grol 1, maar ook 
Grol 2, de A-jeugd en zelfs de aanstormende B-jeugd.” Om 
gelet op dat uitgangspunt de beschikbare spelers goed te 
leren kennen, heeft Hoopman besloten om de voorbereiding 
te starten met alle voor Grol 1 en Grol 2 beschikbare spelers. 
“Dat wil overigens niet zeggen dat wanneer er een splitsing 
is gemaakt, de spelers van Grol 2 uit beeld zijn voor de 
hoofdmacht van Grol. Iedereen hebben wij namelijk nodig 
om een goede clubprestatie neer te zetten. En daarvoor is het 
van groot belang om een eenheid te smeden, waarbinnen 
iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en ook neemt. 
Daarnaast zal ik op de zaterdag regelmatig wedstrijden van 
de Groljeugd gaan bekijken. Nogmaals, het is voorlopig een 
kwestie van bouwen.” Op de vraag welke doelstellingen 
hij zich stelt voor het seizoen 2017-2018, wil de nieuwe 
hoofdtrainer van Grol het mede daarom nog niet hebben 
over het binnenhalen van prijzen. “Bij het verloop van de 
voorbereiding op de competitie heb ik een goed gevoel. Ik 
merk in alle opzichten dat ik mag werken met een hechte 
groep, waarbinnen iedereen voor elkaar wil gaan met de 
juiste teamgeest en een goede voetbalsfeer tot gevolg”, aldus 
Sander Hoopman, die in de derde klasse C Gendringen en 
FC Trias als de moeilijkste tegenstanders ziet. “Daarbij moet ik 
wel zeggen dat de clubs uit de regio Arnhem (VDZ, MASV, SC 
Rheden en VVO, ThH) altijd voor verrassingen kunnen zorgen. 
Maar ik ben hoopvol gestemd!” 



28

GROL 1 SEIZOEN 2017 - 2018

Rick Arink
Leeftijd 22 jaar
Opleiding  
Commerciële Economie
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Middenvelder/
Buitenspeler

Michel Kamphuis 
Leeftijd 29 jaar
Beroep  
Docent Lichamelijke 
Opvoeding
Selectie Grol 1 
10e seizoen
Veldpositie 
MIddenvelder/
Buitenspeler

Tim Penterman 
Leeftijd 20 jaar
Opleiding  
Sportkunde
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Veldpositie 
Keeper

Mart Zieverink 
Leeftijd 24 jaar
Beroep  
Magazijnmedewerker/
Assistent Teamleider
Selectie Grol 1 
6e seizoen
Veldpositie 
Spits

Wessel Baarslag 
Leeftijd 24 jaar
Beroep  
Obelink Vrijetijdsmarkt
Selectie Grol 1 
6e seizoen
Veldpositie 
Keeper

Quint Kristen
Leeftijd 22 jaar
Opleiding
Accountancy
Selectie Grol 1 
4e seizoen
Veldpositie 
Verdedignede 
middenvelder

Wouter Rexwinkel 
Leeftijd 26 jaar
Beroep  
Manueel Therapeut
Selectie Grol 1 
2e  seizoen
Veldpositie 
Links-/Rechtsbuiten

Sander Hoopman
Leeftijd 47 jaar
Beroep  
Verzorgende IG
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Hoofdtrainer

Luc Berentsen 
Leeftijd 20 jaar
Beroep  
Electro monteur
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
MIddenvelder

Ramon Landewers
Leeftijd 25 jaar
Beroep  
Stratenmaker 
Hommelink
Selectie Grol 1 
4e seizoen
Veldpositie 
Rechtsback/
Centrale verdediger

Rutger van 
Schijndel
Leeftijd 20 jaar
Opleiding  
Detailhandel
Selectie Grol 1 
2e  seizoen
Veldpositie 
Links-/Rechtsbuiten

Thomas Porskamp
Leeftijd 26 jaar
Beroep  
Job/Arbeids coach
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Assistent Trainer

Paul Mittelmeijer 
Leeftijd 55 jaar
Beroep  
Sportpsycholoog/
Sportmassage/
therapeut
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Functie  Verzorger

Peter Nijland 
Leeftijd 55 jaar
Beroep  
Voorman Timmerman
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Functie 
Assistent Scheidsrechter
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Bjorn te Braake 
Leeftijd 27 jaar
Beroep  
Pfeifer Heavy 
Machinery Buitendienst
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Veldpositie 
Linksback

Tim Leusink 
Leeftijd 20 jaar
Opleiding  
Fysiotherapie 
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Veldpositie 
Centrale verdediger

Eduardo de Sousa 
Cavalcante
Leeftijd 19 jaar
Beroep  
Magazijnmedewerker 
Gamp Ebiz
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Veldpositie 
Links-/Rechtsbuiten

Tjiko Wolberink 
Leeftijd 39 jaar
Beroep  
Uitvoerder Bouwbedrijf 
De Betuwe
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Functie 
Keeperstrainer

Sven Dorsthorst 
Leeftijd 21 jaar
Beroep  
Leraar Wiskunde
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Functie 
Assistent Scheidsrechter

Luuk Molenveld
Leeftijd 18 jaar
Opleding
Sport en Bewegen
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Stagiar Sportmasseur

Roel Bruins
Leeftijd 19 jaar
Opleiding
Tussenjaar
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Middenvelder

Jordy Oonk 
Leeftijd 22 jaar
Beroep  
Hovenier
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Veldpositie 
Spits

Mathijs Warnar
Leeftijd 24 jaar
Opleiding  
Servicemonteur 
Electro Breukers
Selectie Grol 1 
6e seizoen
Veldpositie 
Rechtsbuiten

Frank Slutter 
Leeftijd 26 jaar
Beroep  
Interim professional 
woningcorporaties
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Functie 
Teamleider

Doné Emaus
Leeftijd 26 jaar
Beroep  
Woonbegeleider/ 
Ambl.hulpverlener
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Veldpositie 
MIddenvelder

Teun Pasman 
Leeftijd 23 jaar
Beroep  
Marketing Assistent
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Veldpositie 
Rechtsback

Mart Willemsen 
Leeftijd 23 jaar
Beroep  
Marketeer 
DVEP Energie
Selectie Grol 1 
4e seizoen
Veldpositie 
Verdediger

Gert Oeds Kristen 
Leeftijd 57 jaar
Beroep  
Fysiotherapeut
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Functie 
Hersteltrainer
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Prachtige speeltuin met een gezellig terras en serre,
waarbij men een goed overzicht over de speeltuin 
heeft. Speeltuin goed onderhouden en aangepast.
Meer dan 20 speeltoestellen en een snackhoek.

 

Leuke gelegenheid voor
• familiefeestjes • vakantie- en kerstborrel 

• schoolreisjes • kleine kaart • kinderpartijtjes                      

• warm- en koud buffet op afspraak

• begin- en eindpunt fietstocht • biljarten

 • vergaderingen • darten • voetbal kijken op scherm

Zoek het niet te ver!  
www.grolzicht.nl

     GUV
uitvaartverzorging

De verzekering bellen als iemand overleden is?

Nee, juist niet!  - Bel rechtstreeks naar GUV!
Alleen als u rechtstreeks GUV belt, kunt u gebruik maken
van onze persoonlijke dienstverlening.
Wij regelen voor u dan ook alles met de verzekering!
Zo kunnen wij u garanderen dat u de laagste tarieven heeft.

GUV is soms meer dan 1.500 euro goedkoper!

GUV kwaliteit en toch 
de laagste tarieven?

Dat kan GUV omdat zij 
als stichting al sinds 1912 
uitvaarten verzorgt.

Persoonlijk, betrokken en 
dichtbij, maar ook altijd
de laagste tarieven!

Waar u ook verzekerd bent!

GUV,
een vertrouwd idee!

0900 - 700 7000 
www.guv.nl

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium
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SUPPORTERSCLUB 40 JAAR 
“WIJ VOELEN ONS FIJN OP DE MANIER 

 ZOALS WIJ BEZIG ZIJN 

[Door: Henri Walterbos]

Kijken we met zijn allen enorm uit naar het grote eeuw-
feest van onze club in 2018, dit jaar valt er echter ook 
een memorabele mijlpaal te vieren, namelijk het 40-jarig 
bestaan van onze eigen Supportersclub. Op 18 septem-
ber 2017, dezelfde oprichtingsdatum als sv Grol zelf, is 
het op de kop af 40 jaar geleden dat de Supportersclub 
werd opgericht. 

Samen met Rob Westervoorde, Erik Schuurmans en Geert Jan 
Stokkers behoorde ikzelf tot de initiatiefnemers, waarna Rob 
en ondergetekende zo’n 25 jaar in het bestuur zitting hadden, 
maar de credits voor de opstart gaan toch vooral naar Grolico-
nen als wijlen Tonnie ‘Fut’ Vaarwerk, Gerry van Dongeren, Jos 
Lensink, Tonnie Hartman en Jos Nijland, die er voor zorgden 
dat de grote schare trouwe Grol-supporters zich officieel 
kon verenigen in een heuse vereniging. Er kan gerustgesteld 
worden dat de Supportersclub niet meer weg te denken 
valt binnen sv Grol. Over de status van de Supportersclub 
voorzitter Rob Porskamp: “Ik denk dat de supportersclub een 
behoefte vervult. We doen veel dingen voor relatief weinig 
geld. De contributie is nog steeds hetzelfde als bij de oprich-
ting, namelijk 1,50 voor jeugdleden in de maand en senioren 
2,50. Dat is best wel uniek. We organiseren al vele jaren een 
reis naar een Eredivisiewedstrijd voor de jeugd, een wedstrijd 
naar een Bundesligaclub met seniorenleden, ‘Met de Sup-
portersclub het jaar uit’, we verzorgen het wedstrijdboekje dat 
voorafgaande aan de thuiswedstrijden van Grol 1 wordt uit-
gereikt, de Super Elf, de verloting tijdens thuiswedstrijden van 
Grol 1, een jeugdbingo, de Afsluiting van het seizoen met een 
maaltijd voor iedereen.” Allen activiteiten waar we al lang niet 
meer bij stil staan, omdat ze er al zo lang zijn. Zeer waardevol 
echter voor de saamhorigheid binnen de vereniging. “Wij 
zijn een beetje de smeerolie tussen dingen die blijven liggen, 
zoals het programmablaadje, de verloting, Team van de week 
en dat soort dingen allemaal. Wat nu de activiteitencommissie 
doet, dat doen wij ook al jaren.” 

Sfeeracties
Het was de Supportersclub die ook de sfeeracties 
organiseerde rondom Grol-Longa, maar ook Longa-Grol. “We 
hebben toen die kraan geregeld met die geluidsbox zodat ons 

clublied ‘Groenlose jongens’ keihard tussen de bomen door 
over het Longa-complex schalde.” De teller van het ledental 
schommelt al geruime tijd rond de 500 leden. “Tijdens de 
economische crisis zaten we er een tijdje onder, maar het 
neemt nu nog steeds toe,” vertelt secretaris Hennie Schovers. 
“De supportersclub is al een beetje een gewoonte binnen de 
Grol,” ervaart Hennie. “We doen eigenlijk al heel lang ongezien 
ons werk. Wij zijn niet echt een commissie die zichzelf 
graag op de borst slaat,” vult Rob aan. “Het is net als bij die 
verzekering. Als je maar lang genoeg normaal doet dan wordt 
je vanzelf bijzonder. Wij voelen ons fijn op de manier zoals wij 
bezig zijn.”

Bescheiden jubileum
Pakt sv Grol 2018 groots uit om het 100-jarig jubileum te 
vieren, de Supportersclub zal op een bescheiden manier 
bij haar jubileum stil staan. “We gaan in ieder geval voor de 
jeugdleden weer een Eredivisiewedstrijd organiseren en 
voor de senioren naar een Duitse topclub. Op 29 december 
2017 gaan we ‘Met de Supportersclub het jubileumjaar in’ 
organiseren, een soort feestavond. We gaan dat bewust niet 
in 2018 doen. Ook niet leden zijn dan welkom, in de hoop 
dat ze lid gaan worden. We gaan voor die avond een leuke 
aansprekende band contracteren. Het wordt een avond met 
een blik op het verleden en een knipoog naar de toekomst.” 
Beide heren verwachten dat de Supportersclub een blijvertje 
zal zijn. “We gaan gewoon op onze ingeslagen weg verder en 
staan altijd open voor nieuwe ideeën van mensen.” 



0544-463186
www.tenbulte.nl

Ten Bulte
Lise-Meitner-Str. 18, 48691 Vreden

Eiken parketvloer van Haro, topkwaliteit meerlaagsplank
levendig uiterlijk
11x180x2200 mm
inhoud per verpakking 2,38 m2
naar keuze geolied in elke kleur monocoat

zonder lijm leggen

Verkoop:
vrijdag  9.00-18.00
zaterdag  9.00-13.00

Vloerdelen, parket, 
tafels & stoelen

€ 39,90 / m2 (incl. btw)
kant en klaar geolied

Achterste rij van links naar rechts: Jorrick van Melis, Luuk Waenink, Max de Vries, Wiebe Porskamp, Edgar Walterbos en Leon Scholten. 

Middelste rij van links naar rechts: Niek Schovers (ondersteuning), Gerald Groot Zevert (assistent scheidsrechter), Suzanne Schovers (verzorgster), 

Roel Ottink, Tim Penterman, Pim Westervoorde, Erik Porskamp (leider), Jordi Huijgen (assistent trainer) en Frencis Malawau (trainer).

Voorste rij van links naar rechts: Twan Riteco, Lars Reijrink, Dirk Wolters, Nick Jansen, Jur Pasman en Jasper Bos.

Op de foto ontbreken:  Tom Meulenbeek (assistent scheidsrechter) en Roy Klein Gunnewiek (assistent scheidsrechter).

Kledingsponsor: Ten Bulte • Tassensponsor: Magazijnplein.nl
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“IK VIND DAT GROL MOET UITSTRALEN 

 DAT WE SPELEN OM TE WINNEN”

[Door: Henri Walterbos ]

Aan het roer van Grol 2 een nieuw gezicht: Frencis 
Malawau (52) uit Winterswijk, getrouwd, vader van 
een zoon en een dochter. Zijn trainerschap bij Grol 2 
combineert hij met het trainerschap van AZSV 2, het 
team dat hij voor het vijfde jaar onder zijn hoede heeft. 
Een dubbelfunctie die hij afgelopen jaar combineerde 
met het trainer-coachschap van FC Winterswijk 2.

Zijn eerste schreden op het voetbalveld zette Frencis 
bij Marum in de provincie Groningen. Op zijn zestiende 
debuteerde hij in het eerste team. Na twee jaar trok 
Sc Heerenveen aan de bel en verkaste de talentvolle, 
tweebenige, rechtsbuiten naar de Friese BVO. In de twee jaar 
die hij er speelde haalde hij het eerste niet. “Waarschijnlijk 
niet goed genoeg,” is Frencis nuchter. Inmiddels was Frencis 
omgeturnd tot een echte ‘nummer 10.’ “Via Drachten, een 
zondag hoofdklasser ging ik terug naar Marum om daar nog 
enkele jaren in het eerste te spelen, voordat ik voor mijn werk 
als Vestigingscoördinator Opleidingen bij Holland Casino naar 
Amsterdam verhuisde. Daar speelde ik bij Zeeburgia. Later ben 
in Winterswijk terecht gekomen.”    

Trainerschap
Als voetballer werd Frencis geprezen om zijn snelheid en de 
capaciteiten ‘het spel goed te kunnen lezen.’ Niet vreemd dat 
het trainerschap een jas werd die hem als gegoten zit. Ten tijde 
van zijn Heerenveen-periode nam de Winterwijker op 18-jarige 
leeftijd voor het eerst een jeugdteam onder zijn hoede. In zijn 
woonplaats, Marum. “Ik ben daar begonnen met de F-pupillen 
en doorliep alle jeugdklassen. Later heb ik vv Winterswijk 
getraind en volgde een 3 jarig verblijf avontuur op Malta waar 
ik een damesteam op eredivisie niveau onder mijn hoede had.”

Enige kandidaat  
Frencis werd gevraagd Grol 2 te leiden, hoefde hier niet voor 
te solliciteren, iets dat voor hem geen verschil maakt. “Ik vond 
het niet extra spannend om de enige kandidaat te zijn. Een 
voetbalclub heeft een doel en een profiel. Je moet gewoon 
kijken of je daar bij past. Je moet gewoon open en eerlijk zijn in 
wat je van elkaar verwacht. Als je een match hebt, moet je het 
gewoon doen. Zo niet, dan moet je elkaar een hand geven,” 
stelt Frencis helder. 

Mantelzorger
Dat hij twee clubs traint ontstond uit ‘noodzaak’. Frencis is 
overdag actief als mantelzorger voor zijn ongeneeslijk zieke 
vrouw. “Die combinatie is prima te handelen. Trainde ik 
afgelopen jaren op twee avonden twee clubs, dit jaar train ik 
dinsdag beiden. Op donderdag train ik AZSV apart en vrijdag 
Grol. Ook omdat studenten die de gehele week weg zijn 
dan kunnen trainen. Daarnaast kunnen er spelers van Grol 1 
meetrainen die een training gemist hebben.”

Warme club
Frencis kent sv Grol van afstand. Met de aanstelling van zijn 
vriend Sander Hoopman als hoofdtrainer van sv Grol bekeek 
hij Grol 1 al enkele keren. “Omdat hij wist dat ik trainer van 
het tweede zou worden vroeg hij mij enkele wedstrijden 
van het eerste te gaan bekijken omdat hij bij Varsseveld 
zat. Daarnaast zitten wij in een vriendengroep waar we ook 
wel eens een recreatief voetbaltoernooi mee hebben. Daar 
deden ook jongens uit Groenlo aan mee; Michel Kamphuis, 
de gebroeders Pillen, Lennard Walterbos. Ik ervaar Grol als 
een warme club, de faciliteiten zijn goed en ik ben goed 
ontvangen, de manier hoe men met elkaar omgaat. De eerste 
indrukken zijn positief. Ik zie een club die ik graag help de weg 
omhoog weer een beetje te vinden.  

Goede communicatie
Frencis streeft naar een goede communicatie. “Ik ben voor een 
goed en frequent overleg tussen de trainers van Grol 1, 2 en 3 
en van de A-jeugd. Dat groepje moet gewoon duidelijkheid 
naar elkaar scheppen, weten waar het om gaat. Grol 1 is het 
belangrijkste, daarna Grol 2, dat moet zorgen voor aanvulling 
naar Grol 1. Voor Grol 3 geldt hetzelfde richting Grol 2. Als je 
dat in de communicatie voor elkaar krijgt heb je een win-win 
situatie.”   Op het moment van gesprek heeft Frencis zich nog 
geen doelstelling gesteld. “Na de bekerwedstrijden gaan we 
samen met het team een doelstelling formuleren. Mijn eigen 
doelstelling is minimaal handhaven, al promoveer ik het liefst 
natuurlijk. Een tweede doestelling is de jongens waar ik mee 
werk dichter tegen het eerste team aan komen te zitten.” Zijn 
voetbalvisie is helder. “Ik voetbal om te winnen. Winnen is 
niet alleen maar 1-0 of 2-0. Winnen is ook dingen die je op 
trainingen oefent in wedstrijden terug te zien. Ik wil dominant 
spelen. Ik vind dat Grol moet uitstralen dat we spelen om 
te winnen en niet komen om niet te verliezen, al weet ik als 
trainer ook wel dat er best wel eens wedstrijden zullen zijn dat 
je moet spelen om niet te verliezen. Vanuit de voetballende 
gedachte wel altijd vooruit en tegenstanders proberen te 
domineren. Welk speelsysteem laat ik ook van het materiaal 
afhangen.”  

FRENCIS MALAWAU NIEUWE TRAINER GROL 2

Frencis Malawau, trainer/coach van Grol 2. 

Competitie indeling Grol 2 Reserve 1e klasse B

• Achilles ’12 2 • BWO 2 • Bon Boys 2 • FC Winterswijk 2 

• Grol 2 • Luctor et Emergo 2 • MVV ’29 2 • NEO 2, • RKZVC 2 

• Schalkhaar 2 • Stevo 2 • Tubantia 2 • De Tukkers 2 

 • Varsseveld 2
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uitvaartverzorging

De verzekering bellen als iemand overleden is?

Nee, juist niet!  - Bel rechtstreeks naar GUV!
Alleen als u rechtstreeks GUV belt, kunt u gebruik maken
van onze persoonlijke dienstverlening.
Wij regelen voor u dan ook alles met de verzekering!
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www.rouwmaat.nl

• Bodemonderzoek & sanering 
• Sloop-, grond- & straatwerk                                                                                                                                    
• Beton-, metsel- & vloermortel 
• Afvalcontainers                                                                                                                                 
• Recycling 
• Transport                                                                                                                            

       Regelt het gewoon!
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VOORAVOND VAN HET 100-JARIG BESTAAN
[Door: Theo Huijskes]

Een sport-, beter gezegd voetbalvereniging die 100 jaar 
bestaat. Over pakweg 20 of 30 jaar is dat binnen onze 
samenleving de gewoonste zaak van de wereld. Maar in de 
jaren 17 en 18 van de 21e eeuw wordt er in dat geval nog 
altijd gesproken van een unieke maatschappelijke status.
De sportvereniging Grol is opgericht op 18 september 1918 en 
bestaat derhalve in 2018 100 jaar. De Groenlose voetbalclub 
heeft door de jaren heen vier verschillende clubnamen 
gekend, te weten R.K.T.O.P. (Tot Ons Plezier), R.K.V.V. Grol, 
R.K.S.V. Grol en S.V. Grol. Vandaar de vier sterren in het door 
John Ligtenberg ontworpen jubileumlogo, dat tijdens het op 
stapel staande eeuwfeest als een soort uithangbord fungeert. 
Want dé Grol zou dé Grol niet zijn wanneer dit bijzondere 
verenigingsjubileum niet groots zou worden voorbereid 
en uitgevoerd. Een feest waarbij hopelijk tegelijkertijd door 
verschillende geledingen van de jubilerende vereniging 
aansprekende sportieve successen worden geboekt!

De club met al haar leden, supporters, fans dan wel 
sympathisanten verdient het dat het hiervoor door mij 
omschreven streefbeeld wordt verwezenlijkt. Want we 
hebben het hier wel over een amateurvoetbalbedrijf met een 
ledenaantal dat de 1.400 nadert, dat met circa 65 teams aan de 
competitie deelneemt, dat vanwege het hebben van bijna 300 
sponsoren in een riante positie verkeert en dat maar liefst circa 
430 verenigingsvrijwilligers telt, die samen 680 clubfuncties 
bekleden. Daarnaast een voetbalfamilie, die in de vorm van 
onder andere een Supportersclub, de VSVG (Vrienden van 
de S.V. Grol) en de BCG (Businessclub S.V. Grol) niet meer weg 
te denken, ondersteunende partners kent. Bovendien een 
voetbalbolwerk, dat aan de weg timmert met activiteiten als 
een jaarlijks Internationaal Marveldtoernooi, een circa 50 jaar 
bestaand professioneel clubblad, een presentatiegids die bij 
een hoofdklasser in het amateurvoetbal niet zou misstaan, een 
programmablad bij de thuiswedstrijden van Grol 1, alsmede 
een eigen website, alle vormen van social media en nog veel 
meer. Een dergelijke mammoetvereniging verdient een gepast 
jubileum, waarbij alle direct en indirect betrokkenen aan hun 
trekken komen. Maar daarnaast ook een jubileum waarbij 
tevens de volle, bij voorkeur meest enthousiaste medewerking 
c.q. ondersteuning van al dezelfde betrokkenen wordt 
verwacht!

Dit laatste neem ik in deze bijdrage met name op als voorzitter 
van het jubileumbestuur. Immers, wat willen wij als bestuur, 
inclusief een drietal werkgroepen, beginnen zonder de 
medewerking van onze eigen achterban. Een belangrijk 
onderdeel in dat verband is een grootscheepse jubileumloterij, 
waarvoor onder het motto: ‘Honderd jaar, honderd prijzen’ 

op zaterdag 25 november van dit jaar het officiële startschot 
wordt gegeven. Een jubileumkansspel met als hoofdprijs 
een fonkelnieuwe auto van het merk Toyota. Het moet toch 
voor een ieder van ons een uitdaging zijn om niet alleen 
loten te kopen, maar ook om deze te verkopen. Kortom, laten 
wij afspreken om met ons allen de schouders eronder te 
zetten, zodat er een meer dan gezonde financiële basis wordt 
gecreëerd, waarbij aan het einde van de rit de vereniging een 
passend jubileumcadeau kan worden aangeboden!

Als tegenprestatie zullen wij er als voltallige jubileumcommissie 
voor zorgen dat er een gevarieerd jubileum(jaar)programma 
wordt aangeboden. Een programma onder het motto ‘Voor 
elk wat wils!’, dat van start gaat op zondag 7 januari 2018 
tijdens de gebruikelijke Nieuwjaarsloop en Nieuwjaarsreceptie 
en dat wordt afgesloten op zaterdag 29 december 2018 
met het evenement ‘Met de S.V. Grol het jubileumjaar 
uit!’ Vanzelfsprekend wordt het hoofdgerecht in het 
jubileumjaar geserveerd op en rond 18 september 2018, 
zijnde de oprichtingsdatum van de Groenlose voetbalclub. 
Een weekprogramma, dat bol staat van activiteiten en 
festiviteiten voor jong en oud. Zo zal in die week niet alleen 
het jubileumboek ‘100 jaar S.V. Grol’ worden gepresenteerd 
en aangeboden, maar worden er naast een jubileumreceptie, 
alsmede avonden en middagen voor alle leeftijdsgroepen ook 
herdenkingsdiensten georganiseerd. Verder zullen gedurende 
het gehele jaar 2018 alle reguliere seizoensbezigheden, zoals 
de gebruikelijke toernooien, jeugd- en andere activiteiten van 
een jubileumsausje worden voorzien.

Derhalve op naar uw, jullie en ons aller jubileumjaar 2018! 

Jubileumlogo S.V. Grol 100 jaar in 2018.
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G-TEAM GAAT COMPETITIE SPELEN
[Door: Kyra Broshuis] 

Het G-team van de S.V. Grol maakt een enorme ontwik-
keling door. Dit team is speciaal bedoeld voor spelers die 
fysiek of mentaal niet in de reguliere elftallen kunnen 
spelen. De afgelopen jaren is het aantal spelers enorm 
gegroeid en met ingang van het komende seizoen gaan de 
spelers van het G-team competitie spelen. Een grote wens 
én een succesverhaal van de leiders van dit team. Natascha 
Dankbaar, Ben Meuleman en Rolf Meuleman vertellen over 
deze ontwikkeling én de verwachtingen voor de toekomst.

Vlekkeloze samenwerking
“We zijn ontzettend blij met de leiders die we momenteel 
hebben. Samen met Niek Schovers, Yannick Veld, Daan 
Doornink, Annemarie Groot Zevert, Tess Doornink, Angelien 
Reinders, Raymond Krans, Wouter Maarse, Marcel Walterbos, 
Maarten Overkemping, Nicae Baks, Kyra Gelinck, Marijn 
Nibbelink, Eric Pos, Wim Meuleman en Raymond Crans zorgen 
we ervoor dat onze spelers met plezier kunnen voetballen. 
Zoals bekend gaan we dit seizoen samen met de G-spelers 
van Longa competitie spelen.” Die samenwerking met Longa 
verloopt vlekkeloos, vertelt Natascha: “We hebben allemaal 
hetzelfde doel en het contact loopt vanaf het eerste moment 
uitstekend. Longa is zeer meewerkend.” Ben onderstreept 
dat: “Afgelopen maand kregen we indeling van de teams en 
daarin stond alleen Longa vermeld. Ik belde naar Longa maar 
zij hadden zelf al gereageerd dat het Longa-Grol moest zijn. 

Tekenend voor manier waarop we met elkaar omgaan, super.”
In de competitie Longa-Grol dus. Niet als tegenstanders 
maar als teamnaam. Er wordt gestart met 3 teams van het 
G-voetbal. “Daarbij worden de teams ingedeeld op prestatie 
en fysieke mogelijkheden. We kijken niet sec naar de leeftijd. 
Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat onze 
spelers straks door kunnen stromen naar senioren, dat was bij 
ons helaas niet mogelijk. We hebben nu de beschikking over 
zo’n 45 spelers, onderverdeeld in drie teams waarvan er twee 
competitie gaan spelen.”

Special Olympics
De G-teams doen straks ook mee aan Special Olympics, een 
toernooi voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Rolf, sinds vorig jaar verbonden aan het G-team, is assistent 



projectmanager Regionale Special Olympics en belast met 
het organiseren van de voetbalwedstrijden. “Ik wil graag iets 
betekenen voor deze mensen. Ik had geen enkele ervaring 
met deze doelgroep maar ben, op advies van Ben, eens wezen 
kijken bij een training. Ik zag daar een bepaald fanatisme dat 
soms afgeremd werd terwijl ik dacht: daar kunnen we meer uit 
halen. Het begeleiden van de spelers en ze verder stimuleren 
is fantastisch.” Voor Ben en Natascha was dat allang duidelijk: 
“We hebben zoveel plezier met deze doelgroep. De uitspraken 
en hoe ze bepaalde zaken beredeneren, fantastisch. Als je een 
slechte dag hebt, is dat na een training met dit team weer 
helemaal omgedraaid.”

Plezier in het spel
Toch is het begeleiden van deze groep geen sinecure, zo legt 
het drietal uit. “Als leiders onder elkaar communiceren we veel 
maar altijd subtiel met de tegenstanders. We willen dat beide 
teams een fijne wedstrijd spelen. Als een team bijvoorbeeld 
erg veel scoort en duidelijk oppermachtig is, dan grijpen we 
in. Zo houden we het plezier in het spel voor beide teams. Nu 
we competitie gaan spelen, komt er natuurlijk wel wat meer 
spanning bij de spelers, daar houden we rekening mee. Ook de 
trainingen zullen een wat andere invulling krijgen, we gaan echt 
naar de wedstrijd toe trainen.” Met de gang naar de competitie 
is het G-team een volwaardig team van de s.v. Grol. “Fantastisch, 
daar hebben we vijf naar naartoe gewerkt. Competitie spelen is 
altijd de doelstelling geweest. We moeten het nu verder gaan 
uitbouwen en steken in op groei.”

Trainingen
De competitie voor Longa-Grol start in september en om de 
week is er een wedstrijd. Longa-Grol is ingedeeld bij teams uit 
Amersfoort, Apeldoorn, Zutphen, Arnhem en Ulft. De trainingen 
worden gehouden in Groenlo op donderdags van 18:45 tot 
20:00 uur en in Lichtenvoorde op woensdag van 19:00 tot 20:15 
uur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rolf 
(coördinator G-team) via:
 r.meuleman14@gmail.com. 

Trainers/begeleiders gevraagd
Het drietal heeft nog behoefte aan extra trainers/begeleiders. 
Affiniteit met de doelgroep is erg belangrijk en een opleiding in 
die richting is een pré. Heb je tijd en wil je je inzetten voor deze 
spelers? Meld je dan via de mail bij Natascha: 
nataschadankbaar@hotmail.com. 

       Uw logistieke partner voor uw webshop:
       · De complete ontzorging van uw logistiek

       · Snelle en betrouwbare orderverwerking

       · Volumevoordeel voor uw verzendingen

       · Cut-off tijd tot 22:00 uur
 
Gamp ebiz b.v.  |  Paralelweg 9 |  7141 DL Groenlo

www.gampebiz.com

Gamp-adv-Grol-precentatiegids.indd   1 21-08-16 (w 33)   14:14
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WE ZIJN WEER BEGONNEN.....
[Door: Henri Walterbos]

Je ziet ze weer uit alle hoeken van Groenlo, Zwolle, en 
zelfs van daarbuiten aankomen fietsen. Allen richting dat 
centrale punt met die grote aantrekkingskracht; voet-
ballertjes en voetbalsters op weg naar sportpark Den 
Elshof, om hun zo geliefde spelletje uit te gaan oefenen. 
Vertederend om te zien, vaak de voetbalschoentjes op de 
fiets al aan, trainingsjasje open. Prachtig hoe ze gehaast 
de fiets in de stalling zetten en soms zelfs al rennend het 
park op rennen. De Eredivisie, Champions League en 
Europaleague zijn weer begonnen. Het miljoenenbal! 
Niets is echter mooier te kijken naar spelertjes die spelen 
voor een aai over de bol, een bekertje ranja en soms een 
zakje chips. Een rondje langs de velden, een willekeurige 
trainingsavond. 

Nikky Tankink (14) MO15-3
Ze staat op het veld een paar balletjes 
te trappen met twee teamgenoten, 
als opwarmertje voor de training die 
aanstonds begint. De meiden hebben 
het duidelijk naar hun zin, te horen aan 
hun gegiechel.  Nikky debuteert bij 
sv Grol. “Ik kom uit Vragender en heb 
daar in de E-, D- en C-klasse gespeeld. 

Ik wilde graag in een meidenteam spelen en bij onze club 
kon dat niet. Toen ben ik bij Grol gaan spelen. Ik ken hier 
wat meiden via het Marianum.” Op de vraag wat haar eerste 
indrukken zijn bij haar nieuwe club is ze kort en verschijnt een 
stralende lach: “Geweldig. Het is zo ontzettend leuk hier en 
heel gezellig met het team.” Fietst ze ’s morgens en ’s middags 
heen en terug naar school in Groenlo, met net zo veel plezier 
fietst ze ’s avonds heen en weer naar Groenlo om te trainen. 
“Het is maar vijf kilometer. Valt heel erg mee hoor.”  Speelde ze 
bij KSV linksbuiten in jongensteams, bij Grol staat ze centraal 
op het middenveld. “We zijn nog aan het combineren en 
uitproberen.” Ze ziet uit naar de competitiestart. “Als we goed 
blijven samen voetballen en communiceren dan denk ik dat 
we best wel goed kunnen eindigen.”

Boet Ueffing (11) JO13-1
Als buurman van sportpark Den Elshof 
staat Bart binnen een paar passen 
van zijn woonhuis al midden op het 
aangrenzende trainingsveld. Als eerste 
jaars D-speler maakt hij dit seizoen zijn 
opwachting in de JO13-1 als ‘linksachter,’ 
met als bijkomend voordeel zijn tweebenigheid. Vanuit de JO11-
1 is de overgang naar de ‘D-tjes’ over het algemeen een hele 
stap. Van kleine naar grote velden, met buitenspel. Boet ziet de 
overgang echter met vertrouwen tegemoet. “Ik vind het heel leuk 
op een groot veld te spelen en buitenspel ken ik al. We hebben er 
al een paar keer mee geoefend.” Met de resultaten zit het op het 
moment van spreken wel goed. “We hebben nog niets verloren. 
Ik denk dat we wel een top 3 positie kunnen gaan halen dit jaar.”

Jara te Braake (8) JO9-3
en Flint Harbers (7) JO-9-4
Het is een drukte van 
belang op het hoofdveld 
waar grote groepen F-jes 
enkele technieken van het 
edele voetbalspelletje wordt 
bijgebracht door John 

Ligtenberg. Zo ook Jara en Flint, beiden al bekend met sv Grol. 
Op de aanname van uw verslaggever dat Jara vast een heel 
erg mooie zomer heeft gehad vanwege de titel van de Oranje 
Leeuwinnen begint ze te giechelen. “Ik heb er op vakantie in 
Frankrijk wel iets van gezien maar ben het al bijna vergeten.” 
Ze ging niet op voetbal vanwege vriendinnetjes of de hype. 
“Ik ben een keer wezen kijken en toen vond ik het best wel 
leuk.” Flint is blij dat het seizoen weer is begonnen. “Ik heb 
thuis best wel veel gevoetbald.” Zowel met vriendjes als papa 
Bram. Of hij denkt dat hij daardoor al weer beter is geworden 
dan afgelopen seizoen en of hij meer van papa heeft geleerd 
of dat hij het toch vooral zichzelf heeft aangeleerd ?  “Ik 
denk dat ik al wel weer iets beter ben. Ik heb het vooral zelf 
gedaan,” vertelt hij glimlachend. Zowel Jara als Flint spelen in 
de voorhoede en zeggen dat ze afgelopen seizoen regelmatig 
te hebben gescoord.  Jordy Oonk, aan de bak! De concurrentie 
komt er aan! 

Bjorn Arink (14) JO16-1
Bjorn is aanwezig om de training 
onder leiding van John Ligtenberg 
bij de F-jes te ondersteunen. Mooi 
om te zien dat jonge voetballers, 
nog jongere voetballertjes bijleren.  
Al snel staat hij zelf een balletje 
hoog te houden. Zelf voetballen 
blijft immers het aller leukst. Voor 
wat betreft verwachtingen voor de 
JO16-1 houdt Bjorn zich bescheiden 
op de vlakte. “We hebben een leuk team en denk dat we best 
wel goede prestaties kunnen leveren.” 
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VETERANEN 35/45+ VOETBAL
“NAAR HUIS FIETSEN IS VOOR SOMMIGEN VAN ONS MOEILIJKER DAN EEN POTJE VOETBALLEN.”

[Door: Tim Ebbers]

Ik las een tijd geleden ergens op een KNVB-site iets over 
veteranenvoetbal en daar ging het over de minimum-
leeftijd van 30 jaar. ‘Het moet niet gekker worden’ denk je 
dan toch. Je begint net aan je tweede of derde hoofdstuk 
in je leven en krijgt al het etiket ‘veteraan’ opgeplakt. Hoe 
dan ook, ik moest hieraan denken bij het schrijven van 
een stukje tekst over het 35/45+ voetbal. Sinds een aan-
tal jaren ook bij s.v. Grol een populaire tak van sport met 
intussen meer dan 100 actieve leden. Vier leiders gunnen 
ons een klein inkijkje in de rol en lol van de vrijdagavond-
voetbalavond en de onvermijdelijke nazit.

Even voorstellen
Dennis Hoffman, leider 35+ 3 DREAMTEAM (nou vooruit, 
het zijn zijn eigen woorden). Seizoen afgesloten met het 
kampioenschap. Tom van Leeuwen, leider 35+ 1 en ook 
kampioen geworden. Wilko Poortman en Olaf Lagas, staf 45+ 
2. Stabiel verloop de afgelopen seizoenen en steevast hoog in 
het rechterrijtje. 

In de lift
35/45+ is populair en de redenen zijn divers aldus de heren. 
Korte wedstrijden, een gezellige vrijdagavond en dus op 
zondag vrij, doorlopend wisselen, geen al te hoge eisen en 
een klein veld, dus je kunt je niet onttrekken aan het spel. Wat 
het misschien wel extra mooi maakt is dat sommige spelers 
nog nooit eerder gevoetbald hebben, of na lange afwezigheid 
weer besluiten om mee te doen, aldus Wilko. En om er nog 
even subtiel aan toe te voegen: “Laat staan de verrassingen 
onder de douche als de jaren gaan meetellen.”

En het reguliere 11 tegen 11 voetbal dan?!
Dat deze spelvorm een stukje kannibalisme zou kunnen 
veroorzaken bij de reguliere spelvorm, betwijfelen de leiders. 
Dennis: “Dat kan, maar het aantal leden stijgt wel. Sommigen 
doen 35+ en voetballen ook nog op zondag. En mensen 
die jarenlang niet gevoetbald hebben beginnen weer.” De 
kans is dus aanwezig dat voetballers stoppen zonder dit 
alternatief. “Onze spelers bijvoorbeeld hebben op zondag 
geen meerwaarde meer”, aldus Olaf en Wilko. “Na vijf minuten 
rennen, lopen ze piepend als een hijgend hert op het veld. 

Bovendien is het voor spelers met een relatie beter thuis te 
regelen om een vrijdagavond weg te zijn dan een hele 
zondag.” Volgens Tom willen velen ook niet meer de wekelijkse 
verplichting en is het prachtig om de avond te zien als 
gezellige en sportieve samenkomst van je vriendenclub. 

Over fanatisme, gezelligheid en hoe dat dan gaat
Dennis stelt dat het baltempo toch echt best hoog ligt, maar 
dat kan ook persoonlijke beeldvorming zijn. In ieder geval is er 
inzet en beleving. Het komt zelfs voor dat spelers geblesseerd 
raken door onnavolgbare bewegingen, zo stelt hij. En er is 
zowaar sprake van tactiek. “De eerste wedstrijden speelden 
we in de vorm van een kerstboom, omdat er maar één spits 
was en dat was ‘de Piek’, en dat ben ik.” “Héél fanatiek gaat 
het bij ons, haha. Sommigen staan met een sigaretje langs de 
kant en als er dan gewisseld moet worden is er geen haast. 
Luisteren doet niemand en iedereen loopt overal. Maar gezellig 
en onbetaalbaar zijn die vrijdagavonden”, vult Tom aan. Olaf 
en Wilko gaan uitgebreid in op met name de uittoernooi-
vrijdagavonden en die zien er als volgt uit: “Verzamelen op 
het Grolveld. Kopje koffie waarbij sommige spelers zich nog 
even aan elkaar voorstellen. We spelen maar drie of vier 
vrijdagavonden in het najaar en in het voorjaar en zo af en 
toe komen spelers elkaar voor het eerst tegen. Na de koffie 
stappen we in onze gesponsorde bus. We beginnen met een 
korte warming-up (kort voorkomt blessures en spaart energie) 
en na drie keer 20 minuten sportieve rivaliteit is het tijd voor 
de derde helft. Rond half elf gaan we weer richting ons eigen 
sportcafé voor een fijne afsluiting.” En voor wie denkt dat dan 
het meeste leed geleden is, heeft Wilko nog een slotconclusie: 
“Naar huis fietsen is voor sommigen van ons moeilijker dan een 
potje voetballen.”

De heren zijn zeer te spreken over het 35/45+ voetbal en ook 
over hoe dat bij s.v. Grol geregeld is. En als ze dan toch nog wat 
mogen opmerken, is het de wens om de wedstrijden niet voor 
19.30 uur te laten beginnen en dat er ook nog wat valt te halen 
op het gebied van scheidsrechters; trouwens een algemeen 
probleem bij o.a. de Grol. “Vaak zijn het eigen spelers en dan 
worden de regels - o.a. het verbod op slidings en lichamelijk 
contact - niet bepaald eenduidig toegepast.” Echter, afsluitend 
kunnen we stellen dat de 35/45+ afdeling onmisbaar is 
geworden en dat de rek er nog lang niet uit is. 

Team 35 + 1

Team 35 + 3
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RECREANTEN KIJKEN VOORUIT OP NIEUWE SEIZOEN

[Door: Jelmar Pouwels]

Het voetbalseizoen staat op het punt van beginnen en is 
voor sommigen zelfs al begonnen. Van jong tot oud en 
van vriendenteams tot Grol 1, iedereen staat ondertussen 
weer te popelen om na het eerste fluitsignaal de bal weer 
af te trappen. Ook de teams Grol 1 Zaal, Grol 2 zaterdag 
en Grol 6 kunnen niet wachten tot ze eindelijk weer op 
het veld kunnen staan. Wij spraken trainer Emiel Garsten-
veld, Jan Overkamp en Mark Bomers over hun komende 
seizoen.

‘’Jullie zijn al geruime tijd lid van S.V. Grol, maar hoeveel 
jaar zijn jullie al actief bij dit specifieke team?’’
Emiel: ‘’Ik speel al vijf jaar bij het zaalvoetbal hier bij S.V. Grol, 
maar dit is het eerste officiële jaar als Grol 1 Zaal, omdat wij dit 
jaar het enige zaalvoetbal team zijn bij Grol.
Jan: ‘’Dit is voor mij het twaalfde seizoen als trainer van Grol 
Zaterdag 2.’’
Mark: ‘’Ik weet het niet precies, maar volgens mij is het vier of 
vijf jaar ondertussen.’’

‘’Hoe heb je die tijd bij dit specifieke team beleefd?’’
Emiel: ‘’Het is altijd heel gezellig. Maar buiten die gezelligheid 
willen we ook fanatiek, goed en serieus voetballen. Er wordt 
ook altijd veel gelachen bij het team. Bijvoorbeeld toen Dirk 
Wolters bij het zaalvoetbal zijn scheenbeschermers aan deed. 
En zo zijn er nog vele andere momenten die het zo fantastisch 
maken.’’ 
Jan: ‘’Voor mij was het kampioenschap afgelopen jaar wel 
echt het hoogtepunt voor dit team. Er waren altijd veel 
tegenslagen. We wilden altijd heel graag kampioen worden, 
maar telkens was het net niet. Dat was wel zuur, maar na 11 
jaar is het ons eindelijk gelukt om van de 5e klasse naar de 
vierde te gaan.’’ 
Mark: ‘’Eerst verloren we altijd alles met het team. We vonden 
zelf dat wij altijd te hoog ingedeeld waren, maar een andere 
reden kan natuurlijk ook zijn dat we nog slecht waren van de 
avond ervoor.’’
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‘’Dat klinken als leuke tijden. Maar daarvoor hebben 
jullie ongetwijfeld nog gevoetbald. Hoelang zijn jullie 
eigenlijk al lid van de S.V. Grol?’’
Emiel: ‘’Sinds mijn vijfde ben ik al lid. Dat is ondertussen al 25 
jaar.’’ 
Jan: ‘’Ik heb nooit bij S.V. Grol gevoetbald. Ik ben nu, sinds dat 
ik trainer ben van zaterdag 2, 11 jaar lid van de Grol. 
Ik moest destijds lid worden om trainer te zijn. Ik ben eigenlijk 
bij de Grol gekomen via mijn zoon. Zij hadden dit team 
opgezet en hadden toen verplicht een ouder iemand nodig 
voor begeleiding. En dat heb ik toen gedaan.’’
Mark: “Ik ben al aanwezig bij de club sinds de F-pups, dus dat 
is nu ongeveer 18 jaar.’’

‘’Wat is de beleving geweest in die vele jaren?’’
Emiel: ‘’Ik heb hier altijd een fantastische tijd gehad tot nog 
toe. Er was altijd goede begeleiding. Vooral toen ik Rob van 
Meurs en Ben Hoijtink als trainer had heb ik erg genoten. En 
ook heel mooi vond ik mijn tijd in de C2, toen we als C2 zijnde 
nog tegen de Graafschap moesten voetballen. Ik scoorde die 
wedstrijd nog een doelpunt. Verder vond ik mijn tijd in de A2 
onder leiding van Mark Reinders en Sander van Beckhoven 
ook echt fantastisch.’’ 
Mark: ‘’Ik vind het een fantastische club. De organisatie is top, 
de begeleiding is prima. Vooral de tijden met het E&F- , D- en 
C-kamp waren legendarisch. Ook goede begeleiders om te 
noemen waren Stef Oldenkotte in de D3 en Wim Assinck in de 
A2.’’

‘’Mark, jij noemt voetbalkamp. 
Zijn jullie daar nu als begeleider te vinden?’’
Emiel: ‘’Alleen ik volgens mij. Ik heb het E&F-kamp ongeveer 
10 jaar begeleid, en daarnaast doe ik al 13 jaar het D-kamp. Het 
is altijd leuk, de organisatie en animo blijft top. En vooral de 
leuke reacties van de kinderen en ouders zorgen ervoor dat 
het altijd leuk zal blijven.’’

‘’Wat is jullie doelstelling en verwachting van 
het nieuwe seizoen?’’
Emiel: ‘’We willen dit jaar toch echt wel een keer kampioen 
worden. Het liefst ongeslagen, maar dan moet alles wel goed 
lopen. Bovendien moeten we dan heel fanatiek blijven en 
Dirk Wolters op onze eigen helft laten staan. Ook maken we 
hem vaak duidelijk dat hij de bal naar de blauwe shirtjes moet 
spelen.’’ 
Jan: ‘’Handhaving is toch ons voornaamste doel. Ik hoor al 
veel onder onze spelers dat we beter terug kunnen naar de 5e 
klasse. Vorig jaar hoefden we nooit veel te reizen, het verste 
was ongeveer Zutphen, nog niet eens denk ik. Dit jaar zijn we 
op zaterdagen alleen maar in Twente te vinden en dat vinden 
we toch wel ver, vergeleken met afgelopen jaar.’’
Mark: ‘’Het meest belangrijke doel van ons dit seizoen is 
dat iedereen nuchter op het veld staat. Verder denk ik dat 
het belangrijk is dat Koen Penterman, Jur Dieker, Christian 
ten Broeke en Daniël Platter, de man met het enge staartje, 
minstens vijf keer op tijd komen dit seizoen.’’

‘’Wat is jullie taak binnen het team?’’
Emiel: ‘’We hebben bij ons team in principe 15 spelers, maar 
vaak reizen we maar af met 7. Van al die spelers zijn er twee 
keepers, maar mochten die beiden niet aanwezig zijn dan ben 
ik de aangewezen keeper. We spelen in een ruitje, twee voor 
twee achter. We moeten in ieder geval Wessel Baarslag niet 
laten spelen, hij moet keepen of thee halen, anders komt dat 
kampioenschap nergens.’’ 
Jan: ‘’Ze noemen mij ook wel de überhauptman. Ik zorg bij 
het team voor de kleding, die moet elke week gewassen 
worden. Verder zorg ik ervoor dat de ballen opgepompt bij de 
dug-out liggen. Hetzelfde geldt voor de bidons.’’ 
Mark: ‘’Ik speel vaak als verdediger en dan vooral in de 
backpositie. Ik ben de juiste man voor die positie vanwege 
mijn snelheid gok ik. Ik kan eventueel ook als verdediger 
spelen.’’

‘’Wat is het verschil bij een Zaalvoetbal- 
en zaterdagploeg? 
Emiel: ‘’De wedstrijden duren niet zo lang. Als je uit moet 
voetballen, duurt het niet al te lang voor je weer thuis bent. En 
als je om 9 uur thuis speelt, zit je om half 11 aan de halve liter 
in de kantine, haha.’’ 
Jan: ‘’Dit team is vooral opgericht omdat de jongens die in 
het team spelen niet op zondag vroeg wilden voetballen. 
We spelen dan thuis om 16:15 de wedstrijd. Dan ben je rond 
6 uur, half 7 klaargemaakt voor de derde helft die tot zondag 
doorloopt.’’

‘’Wat is de samenstelling bij jullie team? Is het een 
vriendenteam?’’
Emiel: Het is een team van gezelligheid. Het team is 
onderverdeeld in verschillende groepen, die variëren van 20 
tot ongeveer 35 jaar. Ook is het een team met verscheidene 
niveaus. Het varieert van Grol 1 tot mensen die gestopt zijn of 
zelfs nooit op het veld hebben gevoetbald. Er is ook sprake 
van acceptatie. Het belangrijkste is de instelling.’’ 
Jan: ‘’Het is van oorsprong een vriendenteam, de jongens zijn 
nu rond de 30. Er komen ook steeds meer jongere talenten 
bij. Emiel heeft zelfs nog gespeeld bij ons team. Toen miste hij 
in de finale van de beker nog een penalty. De bal ging hoog 
over, maar wel onhoudbaar voor de keeper.’’ 
Mark: ‘’Het is een combinatie van verschillende 
vriendengroepen die vanuit de A2 samengingen in een team. 
Het werkt goed, er worden meerdere feesten georganiseerd, 
en met Kerstmis is er een reünie in pak met de oud-spelers 
van Grol 6. Toch wel mooi, 4 jaar oud en nu al een reünie 
organiseren. 

‘’Tot slot, liever kampioen of kampioen in de derde helft?
Allemaal: ‘’Liever kampioen, want met het kampioenschap 
word je ook vanzelf de kampioen van de derde helft. 
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Achterste rij van links naar rechts: Gymon Legro, Ivo te Braake, Teun ter Woerd, Jeffrey Firing en Quint Veld.

Middelste rij van links naar rechts: Wim Assinck (assistent-scheidsrechter), Henri Walterbos (leider), Collin Dibbets, Thorsten van Melis, 

Sander Naaijkens, Didi Alexandru, Lennart van Melis, Sem Lageschaar (verzorger), Mark Wessels (leider) en John Ligtenberg (trainer).

Voorste rij van links naar rechts: Edin Bicic, Pelle Walterbos, Gijs Meuleman en Jeroen Vonk. Op de foto ontbreekt: Jardie te Vogt (begeleiding)

Kledingsponsor: Sportpark Den Elshof



[Door: Ronald Buesink] 

John Ligtenberg is aankomend seizoen de nieuwe trainer 
van Grol 3. John woont samen met Susan Hoffman en 
heeft een eigen bedrijf: John Ligtenberg Vormgeving. Hij 
is vader van Jill en Boet die ook beide voetballen bij de 
Grol. Zelf is hij nog actief als speler van Grol 45+. Samen 
met leider Henri Walterbos vormen zij de trainingsstaf 
van Grol 3. We kunnen putten uit een relatief jonge groep 
spelers en de doelstelling is zo hoog mogelijk eindigen 
met aanvallend en verzorgd voetbal vanuit een goede 
organisatie. We willen het aanwezige publiek vermaken 
met attractief voetbal. We willen veel in balbezit zijn. Dat 
is voor de jongens ook veel leuker en heb je meer plezier 
in het spelletje. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 
de sfeer in de groep goed is en dat we een hecht team 
gaan worden. Dat bevordert de prestaties.

Voetballer John Ligtenberg
John is begonnen met voetbal bij Fortuna Winterswijk. Hij 
heeft daar alle elftallen doorlopen van de jongste jeugd 
tot en met de senioren. In de jeugd speelde ik telkens in de 
selectie teams. Met wisselend succes. De mooiste jaren waren 
de jaren in de A-jeugd. We hadden toen Hans Huijskes (R.I.P) 
uit Groenlo als trainer. Er ging een wereld voor me open. Hij 
trainde op een manier die ik nog nooit had meegemaakt. 
Hij wilde spelers technisch beter maken volgens de Wiel 
Coerver methode. Het eigen maken van talloze functionele 
bewegingen en oefeningen door middel van individuele en 
specifieke techniektrainingen. Elke training met bal. Iedereen 
vond het fijn om onder hem te trainen. De trainingsopkomst 
was nog nooit zo goed geweest. Wij werden in die jaren dan 
ook twee keer  achter elkaar kampioen.  

Vanuit de A-jeugd kwam ik in het eerste seniorenteam 
van Fortuna te spelen. Hans Huijskes schoof door en werd 
hoofdtrainer. De bezem ging radicaal door de selectie. De 
gevestigde orde moest of mee in de visie van Hans of anders 
lager gaan spelen. We hadden een talentvolle groep en we 
werden twee jaar achter elkaar kampioen. Daarna nog een 
aantal jaren bij Fortuna gespeeld maar minder succesvol. Ik zat 
toen in Duitsland in dienst en dat maakte het lastiger om aan 
te haken.De volgende club waar ik ging voetballen was de Grol. 
Ik kwam bij de Grol terecht omdat ik in Groenlo samen ging 
wonen met Susan Hoffman. Ik had dus de keuze uit Grolse Boys 
en de Grol en na lang wikken en wegen heb ik voor de Grol 
gekozen. En daar heb ik tot op heden geen spijt van gehad. 
Ik ging spelen in Grol 3. Ik heb 5 jaar in Grol 3 gespeeld. Ik 
ben toen een aantal jaren gestopt met voetbal omdat ik een 
eigen bedrijfje ben begonnen als grafisch ontwerper (John 
Ligtenberg vormgeving). Toen dat eenmaal opgestart was ben 
ik weer begonnen in Grol 8. En later nog steeds in 45+.

John als Trainer
Ik ben begonnen als trainer bij Fortuna Winterswijk C1, nu dus 
JO15. Ik heb de trainingscursus oefenmeester 3 gedaan. 
Ik werd enthousiast gemaakt voor het trainerschap door 

Hans Huijskes. Zijn voetbalvisie sprak mij aan. Zo wil ik ook 
graag spelen. Technisch verzorgd voetbal wat leuk is om naar 
te kijken. Ik ben daar twee jaar trainer geweest en toen ik 
verhuisde naar Groenlo gestopt. In Groenlo werd ik trainer van 
Grol 3 (ja Grol 3 en Hans Huijskes zijn de rode draad in mijn 
voetballeven). In die tijd trainde Grol 1 en Grol 2 nog samen. Ik 
was gestopt als speler en had altijd al de ambitie om trainer te 
worden. Ik ben er ongeveer 5 jaar trainer geweest. We hadden 
een leuke groep spelers en sportief deden we het ook naar 
behoren. De laatste jaren ben ik jeugdtrainer geweest bij ff-jes 
en bij de meiden B1. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. 

Grol 3
Het liefst speel ik zoveel mogelijk op de helft van de 
tegenstander in een 4-3-3 systeem. Om dat te bewerkstelligen 
moeten we snel druk zetten bij balbezit tegenstander. 
De spelers moeten leren hoe we dat gaan doen. En daar 
zijn de trainingen voor. Ik verwacht dan ook dat ze elke 
training aanwezig zijn om vaste patronen erin te slijpen. 
De basisopstelling wordt dan ook bepaald door de 
trainingsopkomst. Geen training is geen basisplek. Het mooiste 
zou zijn dat spelers beter worden onder mijn leiding en dat 
er elk jaar een paar door kunnen stromen naar het tweede of 
eerste team. We zijn een opleidingsteam voor Grol 1 en 2.

John heeft duidelijk zin in het nieuwe seizoen. De doelstelling 
is handhaven in de reserve 4e klasse maar wel met voetbal dat 
John graag wil zien.  Met de huidige spelersgroep heeft hij er 
alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. We wensen John heel 
veel succes. 

JOHN LIGTENBERG  “WIL SEXY VOETBAL SPELEN”
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Competitie indeling Grol 3 4e klasse - 07

• Dinxperlo 2 • Doetinchem 3 • FC Trias 3 • FC Trias 4

• FC Winterswijk 4 • Grol 3 • KSH 2 • KSV 2 • MEC 2 

 • Ulftse Boys 2 • VIOD 4 • VVG ’25 3
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SPONSOREN

Hoofdsponsor S.V. GROL
en kledingsponsor Grol 1

PFEIFER HEAVY MACHINERY

Co-sponsoren

SPORTPARK ‘DEN ELSHOF’

MARVELD RECREATIE

GROLSCH

UNIVÉ OOST

RABOBANK NOORD- EN 

OOST-ACHTERHOEK

Sponsoren

100% Voetbal

Aaashowtechniek
AA-Drink
Aannemersbedrijf Dubbink
Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte
Achterhoek Nieuws
Addink Media
Aesy Liften
Albert Heijn Wallerbosch
Alferink Installatietechniek
AMI kappers
Anacon Infra Civieltechnisch projectbureau
Anivo
Antonius Slijterij
Arink Mercedes
Auto Huitink
Auto Tenten
Autobedrijf John Klein Gunnewiek
Autobedrijf Kamperman
Autobedrijf Wolters en Wolters
Autodemontagebedrijf Klein Gunnewiek
Autoschade Groenlo

B&P Finance
B&P Personeelsdiensten
Bakkerij Nales
Bar ‘t Doktertje - Café De Kruup
BCG
Beltim Bouwprojecten
Betting Ressing Tegelhandel
Betting Wonen
Bizzvideo
Bloemsierkunst Weenink
BonsenReuling Accountants en 
Belastingadviseurs
Boutique Ankie
Bouwbedrijf De Driehoek
Bouwbedrijf Hubers
Bouwbedrijf Klein Gunnewiek
Bouwbedrijf Schot
Bouwkracht Vakpersoneel
BPR Visie
Bril-in-mode Holding
Broekhuis Groenlo
Bruins & Smeijers Tegelzetbedrijf
Bumatrac
Bureau Berentsen
Buro Noord

Café De Kroon - Frielink
Café Kras
Café Speeltuin Grolzicht
Care for Women Groenlo
Chiel Meekes Handelsonderneming
Chinees Indisch Restaurant Wun Tung
City Lido 
Civicon Engineering & Consultancy
CSU Hospitality Services

Daals Traiteurs
DAGO Autogroep
Damink Tuin en Landschap
De Beek Groencreatief
De Klok Dranken Groenlo
De Radstake

De Scheidingsplanner Twente-Achterhoek
De Spannevogel
Deco Home Lammers
Dibbets Voegersbedrijf
Dierenspeciaalzaak René Bomers
Dirk’s Noten
DLA ICT
Drukkerij Westerlaan
Dusseldorp Groep
DVEP

Edprint
Eeftink Rensing Groep
Eggink Verpakkingen
Ecogroen Advies
Emté Supermarkten
Erve Kots
EP Groot Zevert
EventBar

FF anders koken
Flynth
Frank Interieurbouw
Friesland Campina
Fysio- en Manuele therapie Sjaak Jansen

Gamp Ebiz
GeelinkBosch
Gelderesch Reizen & Touringcarverhuur
Gelre FM
Gemeente Oost Gelre
Goossens Tweewielercentrum
Groenlo Vestingstad Promotion
Gewoon Gezond Centrum
Groenrijk Groenlo
Grolsch
Grolsch Brouwhuys De Lange Gang
Groot Zevert Loonbedrijf
Gubro Car-Freelance
Gunnewijk Moden en Wonen
GUV Uitvaartverzorging en Verzekering

Hacron Groen
Han ter Woerds Sport
Handelsondernemning Kraaijenvanger
Handelsonderneming R. Wagendorp
Hans Rouwmaat Schoenen & Sport
Harbers Grondverzet & Verhuur
Harbers Kip Totaal
Harmat Toilet Verhuur
Hartemink Verkeersopleidingen en 
Personenvervoer
Hartman
Havesolutions Interim Support
Heegt Installatie
Hendriks Hoveniers
Het Huys van Frederik Hendrik
Het Oosten
Hofprint Etiketten
Hofstede Tweewielers
Hommelink Loon- en Ontstoppingsbedrijf
Hotel Café Biljartcentrum Pot
Hoveniersbedrijf Groot Kormelink
Huijskes - Boevink
HypotheekDesk Wormgoor

IdeeMedia
Ifix Point.nl
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In-In Automatisering
In-In Solutions
In Person
Installatiebedrijf Bennie Wopereis
Installatiebedrijf G. Rensing
Installatiebedrijf Jos Ratering
Intercom Computers
Iris Communicatie

Jan’s Wijn-, Whiskey- en Bierspecialiteiten
Jansen Foodservice
Jaro Reclameprofielsysteem
Joël Nijenhuis
John Ligtenberg Vormgeving
Jos Dusseldorp
Jumbo Bennink
Jurgen’s Haarmode

K.W.D. Sport
Kaak Event Rent
Kader
Kaemingk
Kapsalon Ans
Kapsalon Henny Lichtenberg
Kast van een Huis / This is Dutch 
Katoo
KDV/BSO Pindakaas
Kei-Fit Tennis-Fitness Sport Center
Keppels Vloeren
Kinderopvang Humanitas
KinderThuiszorg
Klaassen Bouwmaatschappij Dinxperlo
Klein Gebbink Stucadoors
Klompenfabriek Nijhuis
Kolkman Autobedrijf
Kolkman Brandstoffen en Oliehandel
Koppelman Reclame
Kormelink Autobedrijf
Kormelink Bouw
Kramer & Molenveld Hoveniersbedrijf
Kremers Tandtechniek
KroeseWeevers Accountants
Kuipers Installatietechniek
Kuster Tandtechniek
Kwerreveld Dakbedekkingen

L.H. van der Woning Glas
LBA Projectbureau
LECO Staalbouw 
Lefering Schildersbedrijf
Leugemors Sport 2000
Loco Horeca 
Logopedie Direct
LOXAM Workx Materieelverhuur
Lurvink Afbouw
Lubron

Maarse Drukwerk
Makelaarskantoor Scheers & Roes
Marboma
Marku Bouw
Magazijnplein.nl
Marotura Groep
Marveld Recreatie
Mazda Winkelhorst
Meekes Handelsonderneming
Mees van den Brink
Matador Vakantie Experts

Miriam Praktijk
Moma Beauty (Kapperskorting.com)
Mijn Magazine
Multimate Groenlo
MrLed.nl
Music54

Nerus Design
Notariskantoor Roerdink & Stevelink
Niice Digital Marketing

Obbink
Office Organisatie Middelen
Orthodontist J.E.M. van Os
Overkamp Bouwmaterialen

Paashuis Bedrijfswagens
PGBNet Zorg en Bemiddeling
Pillen Makelaars en Assurantiën
Pizzeria Efes
Pfeifer Heavy Machinery
Poelhuis Promo
Post Warenhuis
Praxis für Logopädie Bocholt
Probroed & Sloot
Porskamp Installatietechniek 
Pulse Business Solutions

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek 
Reefhors Slangen & Koppelingen
Reusen Advies
Reinders Coaching & Training
Reusen Administratie en Belastingadviseurs
Reinders Recruitment
Ringfoto Primeur
Rots Bennie
Rolugro Pitch Equipment 
Rouwmaat Groep

Scharenborg Assurantiën en Hypotheken
Schildersbedrijf Reukers
Schoonheidssalon Ingrid
Schoonmaakbedrijf de Hoeve
Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Schuurmans Installatieadvies
Schoonheidssalon Afra
SEAG
Semso Software Ontwikkeling
Sevink Molen Recreatiepark
Siebert & Wassink Personeelsadvies
Simons Juwelier
Skopein Service Theater
Seesing Personeel
Slotboom Steenhouwers
Slagerij van Geemen
Snackbar Rene
Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier
Sport en Recreatie Zieuwent
Snackbar Floor
Sport Invest Group
Sportschool Groenlo
Sportpark Den Elshof
SRS Schilderwerken
Sprenkeler Bromfietsen
Steentjes Makelaars
Stairway Trappen 
SteentjesWoltersMulder Advocaten

Steentjes Makelaar Taxateurs
Stöteler Afbouwbedrijf
Supportersclub s.v. Grol
Streekgids.nl
Symbus

Taste Rockcafé
Taxi Wallerbosch
Te Koppele
Te Boome Lammers Schilderwerken
Te Vogt Riooltechniek
Telservice
Ten Broeke Technische Groothandel
Ten Bulte Hout en Vloeren
Ten Bulte Rondhout
Tenten Solar
Ter Avest Sport
Tesli kindermode
Thermoplus
The Borck
Thom Engineers
Timmik ICT
Tolkamp Keukeninrichting
Trade Med
Tompro Professional Products
Tragter Groep
Trading Park
TWW Twentse Weg en Waterbouw

Ueffing Autoverhuur Autobedrijf
Univé Oost

Van Campen Bouw Zelhem
Van Egmond Elektrogroothandel
Van Ommen Mannenmode by Jerry
Vario Grass

Veehandel Wittenberg
Veld Koeltechniek 
Ventura / Dela
Versspecialist Wolters Poelier
Voegbedrijf Theo te Woerd
VION Retail Groenlo
Vrumona / Pepsi
VSVG

Wansing Keukens
Wegdam Mode
Weevers Print & Packaging
Welgro b.v.
Wellink.biz
Wicherink Schildersbedrijf
Wijnbar Streets
Wisselink Caravans
Wellink Technisch Buro
Wolters en Kristen Fysiotherapie
Wissink Bakkerij Restaurant Lunchroom
Würth Nederland



29e 
INTERNATIONAAL 

O15 MARVELD 
TOERNOOI 

 1, 2 EN 3 JUNI 2018

4e
 WISSINK 

O11 EN 013 TOERNOOI 

 25 EN 26 AUGUSTUS 2018

SPECIAL OLYMPICS 

NATIONALE SPELEN 

8, 9 en 10 JUNI 2018



In gezondheidscentrum Den Papendiek

logopedie nodig in Groenlo?
met ons maakt u direct een afspraak!

All-round logopediepraktijken met o.a. de volgende specialisaties:

• Stemtherapie
• Behandeling bij dyslexie
• Preverbale logopedie

• Taaldiagnostiek en behandeling
• Logopedie bij meertaligheid
• Bij kinderen met schisisproblematiek

Voor info en afspraak

06 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl www.logopedie-direct.nl

Wanneer u of uw kind problemen op het gebied van communicatie ervaart, 
in de breedste zin van het woord, dan bent u van harte welkom voor een 
eerste screening. Wij staan voor u klaar met passende behandelingen bij 
klachten op het communicatieve vlak.

Logopedie

DIREC
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LIJK

zonder verwijzing

L

TTO

U vindt ons in: 
• Aalten
• Almelo
• Colmschate
• Delden
• Deventer (2x)
• Dinxperlo
• Doetinchem
• Enschede (3x)

 
• Goor
• Groenlo
• Haaksbergen (2x)
• Hengelo (4x)
• Losser
• Rijssen
• Varsseveld
• Winterswijk

In 2018 zijn we 50 jaar!  

marveld.nl    T (0544) 46 60 00

• Feesten & partijen van 10 tot 1000 pers. • Bruiloften • Bowling arrangementen 
• Sportieve arrangementen • Overdekt barbecueën • Hotel arrangementen...

Vier het mee!



Worldwide wel l  connected. . .


