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“ENTHOUSIAST HET
NIEUWE SEIZOEN IN”
Wie laat er nou
nog wat drukken?

Beste lezer,

B

innen de vereniging Grol heerst enorm veel
enthousiasme. Enthousiasme bij de spelers, die
na een jaar, met voornamelijk alleen maar trainen en enkele alternatieve activiteiten, weer aan een
nieuw seizoen met wedstrijden kunnen beginnen.
Waarbij men zich gelukkig weer kan meten met voetballers van andere clubs, en waarbij de derde helft en
activiteiten naast het voetbal gelukkig ook weer hun
intrede hebben gedaan. Enthousiasme bij de trainers,
die techniek en tactiek verder kunnen ontwikkelen
en weer wekelijks kunnen testen en bijschaven.
Enthousiasme bij de vrijwilligers, die een jaar van
organiseren eindelijk weer zien omgezet in het echte
voetbal, waar het uiteindelijk allemaal om draait.
Grol heeft het afgelopen seizoen zeker niet stil
gezeten en heeft ook voor het komende seizoen weer
de nodige plannen uitgestippeld. Welke dat zijn? Dat
lees je/leest u in deze presentatiegids, waarin we geprobeerd hebben om zoveel mogelijk geledingen en
aspecten van de vereniging te belichten. Maar liefst
68 pagina’s boordevol informatie, verhalen, foto‘s
en interviews, over voetbal, trainers, Grol 1, nieuwe
projekten, vrijwilligers, spelers, plannen, besturen en
commissies. En daarnaast zoals gebruikelijk weer een
overzicht van alle teams inclusief teamfoto‘s, van de
jongste talenten op zaterdagmorgen tot aan de zeer
ervaren spelers op de vrijdagavond. Immers, voetbal
is voor iedereen.
Als redactie willen wij iedereen bedanken, die op
een of andere manier heeft geholpen om deze presentatiegids tot stand te brengen. Speciale dank gaat
uit naar Paulus Maessen voor de opmaak van deze
gids en Maarse Drukwerk voor het drukken van deze
gids. Het is wat ons betreft mede daardoor weer een
prachtige, kleurrijke en informatieve special geworden. Ook willen wij de adverteerders in deze presentatiegids bedanken voor hun medewerking dan wel
bijdrage.
Wij wensen je heel veel lees- en kijkplezier en
wensen iedereen een fantastisch en succesvol voetbalseizoen.
#SamenGrol
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EIGENWIJZE TIPS VANAF DE ZIJLIJN
DOOR: HANS SCHEINCK

N

a twee afgebroken competities staan we nu
aan een echte herstart. Na zoveel tijd beginnen de voetballers eigenlijk opnieuw. Maar
de voorzitter had geen zin om al onze voetballers
aan te moedigen met ‘veel succes’, ‘zet ‘m op’, ‘jullie
kunnen het’, ‘wij zijn Grol’, ‘hup die blauw witten’
en nog een paar meer. Hij had zin in een aantal vet
eigenwijze tips. “Dat maakt het voetbal pas leuker”.
Ze volgen nu per categorie.

O7 Speel gerust op een kluitje. Luister niet naar de
trainer ‘uit elkaar’. Als jij de bal hebt, hou je hem.

Alle sportevenementen op groot scherm
Diverse soorten bier en wijn
info@den-elshof.nl • www.den-elshof.nl

O8 Het kluitje mag iets groter worden. Blijf baas
over de bal en laat anderen op je wachten. Het gaat in
de eerste plaats om jezelf.
O9 Het wordt al iets echter. Waarom met zijn zessen? Maak ruimte voor een eigen actie. Niks afgeven.

Hans Scheinck, voorzitter Grol.

O10 Het wordt er niet leuker op. Je moet nu spelen
als een team. Dat team ben vooral jij. Die anderen
horen erbij omdat het anders geen team is.

Prestatieteams senioren Laat het maar zien
mannen en vrouwen. Jullie wilden graag in die hogere teams. Flink trainen is de basis. Ernaar leven een
voorwaarde. Verpruts je talent niet. Laat een vette
plus achter je naam zetten. De hele vereniging kijkt
naar jullie prestaties.

O11 Het serieuze werk begint. Op een half veld.
Acht tegen acht. Trek je niks aan van al die techniektrainingen. Maak ruzie met de bal. Rammen dat ding.
O12 Het laatste jaar op een half veld. Wordt wel
een beetje klein. Duw anderen aan de kant. Het gaat
om jouw actie. Die mag nog steeds mislukken.
O13 Alles is anders. Een heel veld. Elf tegen elf. Een
scheidsrechter. Grensrechters. De buitenspelregel
gaat in. Allemaal niks van aantrekken. Er is geen VAR.
O15 De hormonentijd breekt aan. Waarom beweeg

ik anders. Waarom zweet ik zo snel. Waar is mijn
kracht gebleven. Ga lekker minder trainen. Spaar je
energie voor leuke dingen.

Recreatieve teams senioren De derde helft,
daar gaat het om. Vijf minuten op het veld is genoeg.
Jij maakt geen fouten, dat doen alleen je medespelers.
Juich niet te hard bij 1-0. Tien minuten later kan het
maar zo 1-5 staan.
G-voetballers Niet te hard beginnen aan de wedstrijd. De training die week was ook al pittig. Geef de
bal in de wedstrijd niet aan de ander, daar is niks aan.
Met jou erbij is het zeker, jullie worden kampioen.

verdienen is nu belangrijk, zo’n JBL-joekel kost meer
dan je denkt. Sla rustig een training over om bij Appie vakken te vullen.

35+ en 45+ Neem deel aan de nazit voor de laatste
roddels. Neem niet elke tegenstander serieus. Door
jullie afnemend gezichtsvermogen hebben we de
wedstrijddoelen wit laten spuiten. Doe de LED-verlichting rustig te vroeg uit.

O19 Volwassen, ook op papier. Dit niet gaan overdrijven want volwassen kun je nog heel lang zijn. De
0.0 kan met mate 4.0 worden. Ook als uitslag zijn dit
geen verkeerde cijfers.

Walking football Hoezo wandelvoetbal. Gewoon
gaan rennen. Ben je sneller dan de ander. Als je de
volgende dag niet al je lichaamsdelen voelt, is er iets
mis gegaan.

O17 De volwassenheid is in zicht gekomen. Geld

Het Algemeen Bestuur: Hans Scheinck (voorzitter), Harry Paf (vice-voorzitter), Tonnie Zieverink (secretaris), Tom Hoffman (penningmeester),
Floris Geessinck (voorzitter Accommodatiebestuur), Dennis Pasman (voorzitter Voetbalbestuur) en Rob Westervoorde (voorzitter Organisatiebestuur).
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Trotse waspartner van Grol!

COMMISSIE SENIOREN

D
Ook voor dekbedden, slaapzakken
en (over)gordijnen.
Voor bedrijven, par�culieren en
sportverenigingen.
Rembrandtplein 5 Lichtenvoorde

www.tobbedans-wss.nl
06 308 168 62

Rabobank & Grol
bouwen samen aan
een duurzame regio!
Wil je weten hoe je kan verduurzamen?
Neem contact op met een van onze adviseurs
via (0544) 47 47 47

e Commissie Senioren kijkt erg uit naar het
seizoen 2021-2022. Nadat de senioren vanwege
Corona bijna anderhalf jaar niet competitief
hebben kunnen voetballen, gaan we ervan uit dat we,
nadat een groot gedeelte van Nederland gevaccineerd
is, weer een volledig seizoen kunnen afwerken met
hopelijk veel plezier en sportief succes.
De commissie is faciliterend voor de teams, daarbij
moet gedacht worden aan de teamindelingen van de
recreatieve elftallen, aanstellen van de begeleiding
van de teams en diverse andere faciliterende zaken.
Via de coördinator kunnen de juiste organisatorische
voorwaarden gecreëerd worden om op elk niveau bij
de Grol te kunnen voetballen.
Bij een grote club als Grol gaat dat gepaard met
geven en nemen. Zo kunnen bijvoorbeeld op zondag niet alle 14 teams tegelijk hun thuiswedstrijden
afwerken. Met het speelschema van de KNVB en de
wensen van de teams probeert de coördinator samen
met het wedstrijdsecretariaat een zo goed mogelijke
verdeling te maken, zodat de lusten en de lasten zo
goed mogelijk verdeeld worden.
Wij wensen iedereen een mooi seizoen 2021-2022.


•
•
•
•
•

De Commissie Senioren bestaat uit:
Rudi Porskamp (prestatief, vrouwen, PMB)
Mike te Boome (recreatief zondag, 35+/45+)
Hendrik Warnar (recreatief zaterdag)
Marcel ten Barge (O19)
Emiel Garstenveld (Zaal)

 Door de grote groei in het aantal 35+ en 45+ teams is de
commissie nog op zoek naar een coördinator voor deze teams.

COMMISSIE JEUGD

“V

oetbal is een simpel spelletje. Ofwel
kom je op tijd bij de bal ofwel ben je te
laat. Als je vaak te laat komt, moet je de
volgende keer gewoon wat vroeger vertrekken.” Deze

Samen naar een duurzame toekomst

Rabobank is betrokken bij veel regionale maatschappelijke initiatieven. Samen met onze klanten, leden en
partners bundelen we de krachten om tot uitvoerbare ideeën te komen die jou, je bedrijf, je vereniging en je
buurt een beetje sterker en toekomstbestendiger maken.

Goed voor de club & goed voor de Achterhoek

Arjen Korenromp, voorzitter Commissie Senioren.

John ter Heerdt, voorzitter Commissie Jeugd.

woorden van Cruijff zijn niet alleen waar op het veld,
maar zijn ook juist op alle organisatorische vlakken
bij het jeugdvoetbal.
Bij het jeugdvoetbal zien de zes coördinatoren van
de commissie jeugd er op toe dat er tijdig gestart
wordt met de organisatorische voorwaarden voor plezierig voetbal op ieder niveau. En als er dan toch een
keer iemand te laat is gestart, zorgen we dat we het
herstellen en dat we de volgende keer wat vroeger
vertrekken. De commissie jeugdzaken valt onder het
organisatiebestuur en heeft een verbindende rol tussen jeugdtrainers, jeugdleiders, jeugdspelers, ouders/
verzorgers en de verschillende besturen en commissies binnen de Grol. Simpel toch!

•
•
•
•
•
•

De Commissie Jeugd bestaat uit:
Natascha Dankbaar (G voetbal)
Patrick Vennebekken (O7 klasse (F-pups))
Rick Spekschoor (O8, O9 en O10 klasse)
Michel Grootholt (O11, O12 en O13 klasse)
John ter Heerdt (O15 klasse)
Marcel ten Barge (O17 klasse)
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VOETBALBESTUUR: “FOCUS NU
OP DE (BLAUW-)RODE DRAAD”
Afgelopen seizoen zijn er weinig wedstrijden gespeeld.
Geen kampioenen. Geen degradanten. Geen topscorers.
Geen uitblinkers. Toch heeft het voetbalbestuur niet stil
gezeten. Integendeel. Voor de presentatiegids spraken we
Dennis Pasman, voorzitter van het voetbalbestuur.

n de eerste bestuursperiode zijn we vooral
bezig geweest met het opzetten van de structuur, het invullen van de technische posities,
het versterken en opleiden van het trainerscorps en
het organiseren en het verbeteren van de trainingsen wedstrijdfaciliteiten voor de teams. Dit staat nu
behoorlijk goed. Het afgelopen seizoen hebben we
vooral gebruikt om de rode draad verder te ontwikkelen. Hoe willen we voetballen? Een werkgroep onder
leiding van Hoofd Jeugdopleiding Jos Heutinck, met
daarin Wout Walterbos, Robert Zijdel, Max de Vries
jr., Lars de Vries en Bert Roeterdink, heeft daarvoor
13 spelprincipes verzameld en geselecteerd.“

creëer een overtal, verdedig de ruimte en vind de
vrije man tussen de linies. Per leeftijdscategorie is
dit verder uitgewerkt in subprincipes. De volgende
uitdaging is om deze spelprincipes om te zetten naar
oefenstof op de trainingen en terug te laten komen
in de wedstrijdbesprekingen en coaching van de
wedstrijden. Om te kijken hoe dit proces het beste
uitgevoerd kan worden, is de werkgroep op bezoek
geweest bij Excelsior ’31 in Rijssen, die al langer
succesvol met dit concept werkt. Daar hebben we
zeer positieve feedback gekregen op de resultaten tot
nu toe. Op 18 september hebben we de implementatie gestart met een bijeenkomst voor alle trainers.
De focus zal hierbij in eerste instantie liggen bij de
prestatieve teams, maar we willen ook graag dat de
overige teams mee doen. En wat betreft oefenstof,
de eigen inbreng en creativiteit van de trainers blijft
belangrijk. Zij kunnen hun eigen oefenstof ontwikkelen, maar het moet wel passen binnen de kaders
van de spelprincipes. Belangrijkste is eigenlijk dat er
nog meer over voetbal gepraat gaat worden tussen de
trainers. Ervaringen en kennis uitwisselen en proberen elkaar te versterken.“

13 Spelprincipes

Hoe staan we er als Grol voor op dit moment?

Deze spelprincipes zijn de leidraad voor het ontwikkelen en opleiden van onze jeugdspelers. “Over een
aantal jaren moet dit dan ook terug te zien zijn in
de manier waarop we bij de senioren spelen. Voorbeelden van spelprincipes zijn: houd de bal in de as,

Dennis is zeer tevreden. “De faciliteiten zijn sterk verbeterd. We voetballen op een goed niveau. Doelstelling is om met de jeugd op divisie niveau te voetballen. Dit is momenteel het geval. Doelstellingen voor
aankomend seizoen voor Grol 1, 2, 3 en Vrouwen 1
zijn achtereenvolgens: behoren tot de top 5 van de 2e
klasse, promotie naar de hoofdklasse, behoren tot de
top 5 van de reserve 3e klasse en behoren tot de top
3 van de 3e klasse. We hebben veel goede trainers,
die leergierig en gedreven zijn. We hebben een zeer
brede prestatieve selectie bij Grol 1 tot en met 3. Een
resultaat van het feit dat we succesvol zijn in het behouden van talentvolle spelers. Hopelijk kunnen we
dat volgend seizoen uitbouwen door een semi-prestatief Grol 4 te vormen. Zeer uniek in deze tijd, waar
andere verenigingen moeite hebben om een tweede
prestatief team te vormen. Verder zien we dat steeds
vaker jeugdspelers uit de regio zich aanmelden bij
Grol. Ook voor de recreatieve teams hebben we in de
afgelopen seizoenen stappen gezet. Faciliteiten zijn
verbeterd en de doelstelling is om hen zoveel mogelijk te laten genieten van het ’spelletje voetbal‘, maar
als een speler daar een stap wil maken naar prestatief

DOOR: MARCO FRANK

“I

Dennis Pasman, voorzitter Voetbalbestuur.

8

proberen we dit ook te faciliteren. Met Walter Vrijdag
als trainersbegeleider bij de recreatieve junioren
loopt dit heel erg goed. We zijn eigenlijk nog op zoek
naar een tweede Walter Vrijdag, maar deze is niet zo
makkelijk te vinden. De aanstelling van Jos Heutinck
als Hoofd Jeugdopleiding heeft er mede duidelijk
voor gezorgd dat er binnen de vereniging meer over
voetbal gepraat wordt.“

Wat is de volgende stap?
Dennis ziet nog voldoende uitdagingen. “De samenwerking tussen voetbalbestuur en andere commissies
en besturen binnen de vereniging kan nog beter.
Vaker zullen personen vanuit voetbalbestuur aansluiten bij hun overleg en andersom. Daarnaast zijn
we in gesprek met de SEAG over de invulling van het
projekt Wilgenpark Arena. Wij willen heel graag extra trainingsruimte met kunstgras, zodat er nog meer
en beter getraind kan worden. Ook willen we meer
aandacht besteden aan houding en gedrag binnen de
club. Er moet meer wederzijds begrip komen en er
moet en kan nog meer samengewerkt worden.“
Verder hoopt Dennis dat er meer spelers uit
prestatieve teams een rol willen gaan spelen in de
jeugdopleiding. “Een groot deel van onze prestatieve
seniorenspelers is al betrokken bij de jeugdopleiding,
maar dit willen we eigenlijk nog uitbreiden. Ook
bijvoorbeeld bij het verzorgen van trainingen bij

de recreatieve teams.“ Ook het hoofdstuk ‘keepers’
krijgt aandacht. “Bij de senioren hebben we nu heel
veel goede keepers, een resultaat van goed beleid in
het verleden, maar bij de jongere jeugd zien we een
tekort ontstaan. Dit moeten we dus weer opnieuw
vormgeven. Doelstelling is om per leeftijdscategorie twee hele goede keepers te hebben. En we gaan
natuurlijk verder met het opleiden van onze trainers.
Het is de bedoeling om de ‘Train de trainer avonden‘
weer op te starten. Verder hebben we een convenant
afgesloten met De Graafschap, van waaruit de nodige
kennis gedeeld zal worden. En we zullen de trainers
blijven stimuleren om trainerscursussen te volgen.”
Het voetbalbestuur heeft duidelijk niet stil gezeten
en heeft enorm veel plannen. Wij wensen hen, maar
vooral alle spelers en trainers, een zeer succesvol
seizoen toe.

Samenstelling en taakverdeling :
Dennis Pasman: voorzitter, bovenbouw jongens en meiden, keepers
Michel Hoffman: bovenbouw jongens en meiden, keepers
Tom Kaak: senioren en vrouwen
Wouter Scharenborg: senioren en vrouwen
Bart de Vries: onderbouw jongens en meiden
Ivo Versteegen: onderbouw jongens en meiden, BVO’s
Milou Groot Kormelink: meiden overkoepelend, MVVA
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25 JAAR TRAINER VAN D3/JO13-3,
EN DAT IS NOG LANG NIET ALLES

Ontdek je geluk...

Stef Oldenkotte, 60 jaar, werkzaam bij Fortes Energy Systems in Lichtenvoorde en drie hele grote
hobby’s: jeugdvoetbal, Grol en Ajax. Stef: “Ajax speelt aanvallend voetbal en dat wil ik ook.”
DOOR: TIM EBBERS

5-sterren Bungalow- & Kampeerpark
ApartHotel Havezate Marveld

Groenlo • T (0544) 46 60 00

Univé Oost
wenst Grol
een succesvol
seizoen toe!

Univé Oost
088 3300 300
oost@unive.nl
univeoost.nl

V
marveld.nl

anaf zijn tiende heeft Stef zelf gevoetbald,
maar door een scheenbeenbreuk twee jaar later is hij gestopt. Vanaf de senioren toch weer
begonnen en in verschillende teams gespeeld. “Ik
kreeg problemen met de knie door een overtreding.
Wat ik wel jammer vond is dat ik graag als aanvaller
wilde spelen, maar in de jeugd werd ik in de verdediging gezet, omdat ik snel was en ben toen altijd verdediger gebleven.” De carrière als begeleider begon
toen vriend Marco Frank werd gevraagd om trainer te
worden van D1 en Stef erbij vroeg. “Toen heb ik gezegd: als jij trainer wordt, wil ik wel leider worden.”
Ze hebben drie jaar samengewerkt en daarna volgde
één jaar C1. “Maar ik wilde terug naar de D-klasse, 1
en 2 waren al bezet en toen werd het D3. Dat was het
seizoen 1996-97 en is dus 25 jaar geleden.”
Stef kijkt terug op heel veel mooie jaren D3/JO13-3
met onder meer elf kampioenschappen, binnen twee
seizoenen anderhalf jaar ongeslagen en in 2016-2017
tweede in de Bekercompetitie. “We speelden de finale
tegen Rijssen en hebben na een 0-0 ruststand uiteindelijk verloren. Ik wist tot de halve finale ook niet
dat we al zover waren gekomen.” Stef kocht twee
landkaarten, heeft ze op kartonnen platen geplakt en
stickertjes geplakt op de plaatsen van clubs die niet
zover waren gekomen. “We hebben 80 teams ‘weggespeeld’ en zo heb ik het de spelers uitgelegd. Dat was
toch wel één van de hoogtepunten.”
Het brengt het gesprek ook terug bij een heel
moeilijk moment en dat was het overlijden van Arjan
Thuinte in 1999. Stef had Arjan gevraagd leider te
worden bij D3 en dat wilde hij heel graag. Anderhalve
maand later was er die noodlottige botsing met een
tegenstander. “Arjan is overleden en dat was vreselijk
en een hele moeilijke tijd. Ik heb in de winterstop
gezegd: het enige wat we kunnen doen is kampioen
worden, voor Arjan. En dat is gelukt.”
De jongens en meiden plezier laten hebben in het
spel, maar ze ook willen zien groeien gedurende het
seizoen. De beroemde eindfeesten bij hem thuis.
De activiteiten in de winterstop, spelers deelgenoot
maken van het Marveldtoernooi en het scorebord
bij de wedstrijden van het eerste. Terreincommissie,
Verenigingsman van het jaar, Lid van verdienste.

Stef Oldenkotte, 25 jaar trainer D3/JO13-3.

Samengevat: een topvrijwilliger. Én tijdens de
100-jarige Grol-avond bij Marveld Recreatie de
Zilveren KNVB speld ontvangen van toenmalig
KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag. “En een
paar weken later ontvingen de internationals Rafael
van der Vaart en Dirk Kuyt ook een onderscheiding
van van Praag. Mooi rijtje toch?”, kijkt Stef tevreden
lachend terug.
De vraag is niet gesteld, maar het enthousiasme
en het fanatisme - als trainer op het veld en langs de
lijn, en als gedreven verteller - doen vermoeden dat
de voetballende jeugd en Grol nog heel veel jaren
kunnen genieten van de grandioze inzet van Stef.

25e D3/JO13-3 team van Stef Oldenkotte, seizoen 2020-2021.
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Hans van Halm, Anne Huurneman en Hennie Schovers aan de slag met de voorbereiding van het versturen/bezorgen van het clubblad.
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GRATIS OP DE MAT DANKZIJ
DE GROLVRIJWILLIGERS
Het wordt in Groenlo en omgeving mogelijk ervaren als de normaalste zaak van de wereld dat aangelegenheden als clubbladen, presentatiegidsen en alle overige post van de plaatselijke voetbalclub Grol gratis aan huis
wordt bezorgd. Maar is het anno 2021 geen vorm van luxe dat de doorsnee Grolaanhanger gewoon thuis kan
blijven zitten en er geen stap voor buiten de deur hoeft te zetten om onder andere inzage te kunnen krijgen
in het professionele, vier keer per jaar verschijnende clubblad, alsmede in de jaarlijkse kleurrijke presentatiegids, waar menige regionale voetbalvereniging de vingers bij af zou likken?
DOOR: THEO HUIJSKES

H

et mag dan bij de niet-Grollenaar overkomen
als de bekende ‘Grolse Wind’, maar ‘de Grol’
-inmiddels 103 jaar jong! - heeft zaken als in
dit geval presentatie, nieuwsvoorziening en derhalve
het uitdragen van de club naar buiten, waaronder tevens het social media-gebeuren via Internet, Twitter,
Facebook, Instagram en dergelijke, uitstekend voor
elkaar. Dit alles is op de eerste plaats te danken aan
een groot en trouw bolwerk van vrijwilligers, meestal
ook nog eens bereidwillige leden die zich op meerdere terreinen binnen de club inzetten.

Te bezorgen 1.000 stuks en te verzenden 250 stuks
Een kijkje nemen bij de vrijwilligers, die in dit geval
honderden clubbladen en andere zaken rangschikken om te kunnen worden verstuurd en bezorgd,
leert ons dat die aftrap wordt verzorgd door Hans
van Halm, Anne Huurneman en Hennie Schovers.
Hans van Halm (71), voormalig lid/penningmeester
in het Grolbestuur, is degene die ervoor zorgt dat de
uitgebreide leden- en sponsorlijst telkenmale actueel
is, zodat men gevrijwaard blijft van bezorgklachten.
Anne Huurneman (41) assisteert bij het sorteren,
inpakken en bezorg-klaarmaken van alles en Hennie
Schovers (69) zorgt ervoor dat de panklare pakketten
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bij de bezorgers aan huis worden afgeleverd. Worden
er in totaal 1.000 bladen oftewel gidsen bij de leden,
sponsoren e.a. aan huis bezorgd, circa 250 stuks worden per post verzonden.
“Het is iedere keer een op het oog chaotisch gebeuren, maar tegelijkertijd hanteren wij voor de totale
organisatie wel een soort van draaiboek, dat klinkt
als een klok”, geeft Hennie Schovers aan. “Iedere
keer wanneer Drukkerij Westerlaan op de morgen de
bladen heeft bezorgd, lukt het ons om op de middag
het te verzenden gedeelte af te ronden, alsmede alles
afgeleverd te hebben bij onze in totaal 12 vrijwillige
bezorgers, die naast de in dozen verpakte bladen
tevens een actuele adressenlijst krijgen aangereikt. Al
met al een hele klus, maar een goede voorbereiding is
ook hier het halve werk.”

Mooi werk dat voor veel plezier en voldoening zorgt
Een Grolman in hart en nieren en tevens een voorbeeldvrijwilliger is vanzelfsprekend Henk Hoffman
(83), al meer dan 20 jaar bezorger, tevens vader van

spits Michel en opa van diens zoon Titus, zijnde een
mogelijk betere voetballer dan zijn vader. “Toen ik
in 2000 met de VUT ging, ben ik ermee begonnen.
In een ietwat later stadium heb ik het bezorgwerk
samen met mijn broer Tonny behartigd en toen
hij in 2017 helaas kwam te overlijden, heeft broer
Bertus het van hem overgenomen. Samen blijven wij
die aangelegenheid, en dat zolang het mogelijk is,
behartigen. Mooi werk dat veel plezier en met name
voldoening geeft.”
Eén van de vaste bezorgers is ook Jos (Jozo) Lensink
(67), die reeds bij de geboorte van het huidige clubblad van de Grol, en dat is inmiddels alweer meer dan
40 jaar geleden, mede de bezorging voor zijn rekening nam. Lensink, door de jaren heen op vele fronten vrijwilliger bij de club, toonde destijds zijn creatieve vaardigheden door onder andere tekeningen en
andere handmatige illustraties ten behoeve van het
clubblad aan te leveren. “Ik heb als bezorger een vaste wijk, noem het een groot aantal adressen, waar ik
het altijd spectaculaire nieuws van ons aller Grol op
de deurmat laat vallen en dat periodieke klusje doe ik
nog steeds graag, want er zijn daarbij momenten dat
je even een praatje maakt of anderszins iets ontmoet
waar je geen rekening mee hebt gehouden.”

De gezondheid begon roet in het eten te gooien
Een Grolvrijwilliger, en dat voorheen ook bij de vrijwilligers(woensdag)groep van Grol, die de Grolbladen
ruim 15 jaar achtereen heeft bezorgd, is Jaap Frank
(80). “Ik had dat klusje nog graag willen voortzetten,
maar het was mijn gezondheid, die meende roet in
het eten te moeten gooien. Helaas, ik had het graag
willen blijven doen, maar het is niet anders”, aldus de
man die vorig jaar nog gehuldigd werd vanwege zijn
50-jarig lidmaatschap van de Grol.
Met alle respect en zeker de nodige waardering
voor al die bezorgers, die niet bij naam genoemd
worden, mag de als een soort vliegende ‘Grolkiep’ bij
Grol te boek staande Jan Schut (73) niet onvermeld
blijven. Dat bij deze geboren Eibergenaar de accuratesse hoog in het vaandel staat, is bij velen bekend.
In dat verband hoeft er alleen nog maar verwezen
worden naar het professioneel opgezette en ingerichte Grolarchief, dat met name door zijn toedoen
als een schatbaar bezit van de Groenlose voetbalclub
wordt beschouwd. Ook hij maakt deel uit van het uit
12 vrijwilligers bestaande bezorgerskorps, waarvoor
op dit moment de handen van alle bewonderaars van
deze presentatiegids op elkaar gaan!

Grolvrijwilliger Henk Hoffman is al meer dan 20 jaar
bezorger van het clubblad, de presentatiegids e.d.
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GROL 12: TOPFAVORIET
VOOR DE TITEL!
Grol 12 komt dit seizoen uit op het 7e niveau, de zogeheten Kelderklasse. Ik praat bij sponsor ‘Cappie’ met
de aanvoerders Glenn Penterman en Didiet Milius, en leider Kevin Rooks over het komende seizoen.
DOOR: PIETER PEETERS

Hoe ziet jullie team eruit?
“We zijn een bij elkaar geraapt zooitje. We spelen nu
drie seizoenen samen in de senioren, waarvan anderhalf jaar het coronavirus de overhand had. Het team
is ongeveer ontstaan vanaf de A2, en elk jaar zijn er
wat spelers bij gekomen. We zijn een relatief jong
team en iedereen zit in de dezelfde leeftijdsgroep, de
oudste en jongste schelen twee jaar ongeveer. Onze
sterspelers zijn Tobias (Adema) en David (Nijman), die
lopen mooi veel op het middenveld, zodat wij wat
minder hoeven te doen.”

Wat zijn jullie verwachtingen komend seizoen?
“We gaan sowieso meedoen om de bovenste plekken.
Voordat corona roet in het eten gooide, stonden we
bovenaan. Dus dit seizoen is de doelstelling het kampioenschap, met minder nemen we eigenlijk geen
genoegen. Maar als we kampioen worden, blijven
we wel in de 7e Klasse voetballen, het moet wel leuk
blijven, haha.”

Didiet Milius, Glenn Penterman en Kevin Rooks.

In de beker zijn jullie al uitgeschakeld…
“Hoe ambitieus we ook zijn, de beker beschouwen
wij als oefenwedstrijden. Zo kan iedereen weer een
beetje in het ritme komen om klaar te zijn voor de
start van de competitie. Als men komt opdagen in
ieder geval. We hebben een man of twintig in ons
team, maar er zijn er elke zondag wel een aantal die
we wakker moeten bellen of gewoon niet op komen
dagen. Dat is al een paar jaar zo en dat zal ook wel zo
blijven, hoort erbij!”

Wat zijn jullie mooiste herinneringen tot nu toe?
“Dat is toch wel de wedstrijd op de vrijdagavond tussen Grol 11 en Grol 12. We hadden de wedstrijd van
zondag naar de vrijdagavond laten verplaatsen, zodat
we na de tijd mooi met zijn allen konden zuipen.
Voor de wedstrijd werden er als sfeeractie fakkels afgestoken, het hele veld vol blauwe rook, mooi man.”
Ook noemen de heren een minder mooi moment:
“De beenbreuk van Harmen Stortelder was ook iets
om nooit te vergeten. Harmen stond met zijn voet
vast in het kunstgras en precies op dat moment

Grol 12 op bezoek bij kledingsponsor Grolzicht.

kwam de tegenstander met een sliding vol op het
scheenbeen van Harmen terecht. Hij voetbalt nu nog
steeds niet.” Kevin kan het niet laten: “Maar dat is
misschien maar beter ook, haha. Hij denkt zelf dat ie
heel goed is namelijk …”
Wil je niets van dit sterrenemsemble missen? Volg de mannen
dan op hun legendarische Instagram-account: @svgrol12.
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Business Club s.v.Grol

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!

Ook
donateur
worden?
Graag!

ontmoet en
profiteer van
ons netwerk
www.bcgrol.nl

www.grolzicht.nl

GROL INVESTEERT IN
OPLEIDEN TRAINERS
DOOR: IVO TENTEN

E

én van de pijlers onder de ontwikkeling van de
jeugdopleiding van Grol is de scholing en begeleiding van de trainers van Grol, zo gaf hoofd
jeugdopleiding Jos Heutinck eerder dit jaar aan.
Dennis Pasman vult aan: “Eén van de speerpunten
van het Voetbalbestuur in de komende jaren is ’zorgen voor de juiste trainers op de juiste plek’. Immers,
betere trainers maken betere spelers. Hierbij hoort
dat we willen investeren in de ontwikkeling van ons
trainerskorps op zowel prestatief als recreatief vlak.
Er is een aantal manieren om dit te realiseren. Denk
bijvoorbeeld aan de interne ‘train de trainers cursussen’, het bijwonen van demonstratietrainingen van
De Graafschap, waarmee Grol een convenant heeft,
coaching door de HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) of
andere ervaren jeugdtrainers of het volgen van KNVB/

cursussen als juniorentrainer / pupillentrainer / UEFA
C, B of A. Naar onze mening verdient elke speler,
zowel jongen als meisje, prestatief of recreatief, een
‘goede’ trainer.” Dennis roept iedere trainer, die in
zichzelf wil investeren, op zich te melden, “zodat we
samen kunnen kijken op welke wijze die ontwikkeling het best vormgegeven kan worden.”
In het kader van de ontwikkeling van trainers gaan
dit jaar maar liefst vijf trainers beginnen aan een
KNVB cursus of bezig om hun door Corona vertraagde
KNVB cursus af te ronden: Benny de Leeuwe, Marc
Houwer, Sven Evenhuis, Rick Arink en Max de Vries.
Aan één van de hoge stamtafels in het sportcafé hebben ze mij uitgelegd hoe de opleiding is opgezet, wat
ze vinden van de opleiding maar ook welke teams ze
op dit moment trainen en wat hun ambities zijn.

Van links naar rechts: Rick Arink, Max de Vries,
Benny de Leeuwe, Marc Houwer en Sven Evenhuis.

Hoofdsponsor
senioren

Rouwmaat regelt het gewoon!

0544 47 40 40 www.rouwmaat.nl
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Opzet van de opleiding
De opleiding kent een aantal niveaus, te weten, UEFA
Pro, UEFA A / UEFA Youth A, UEFA B / UEFA Youth B,
UEFA C / UEFA Youth C , juniorentrainer (12 t/m 18)
en pupillentrainer (7 t/m 11)
Afhankelijk van het niveau van het team dat je
traint, is een bepaald niveau opleiding nodig. Belangrijk voor Grol is, dat om het eerste van Grol te trainen, op dit moment UEFA B voldoende is, maar zodra
Grol promoveert naar de eerste klasse is het UEFA A
diploma noodzakelijk.
Voor de jeugd geldt, dat UEFA C binnen Grol op dit
moment voldoende is om de selectieteams van JO15
en ouder te mogen trainen. Voor niet selectieteams
is niet persé een opleiding nodig. Maar de opleiding
juniorentrainer of pupillentrainer is natuurlijk wel
heel interessant voor trainers bij Grol, die niet de
ambitie hebben om persé een selectieteam van JO15
of ouder te trainen, maar wel graag zichzelf willen
ontwikkelen als jeugdtrainer binnen de Grol. Jos
Heutinck geeft aan dat ze ook absoluut
de trainers van niet selectieteams
stimuleren om bijvoorbeeld de juniorentrainer of pupillentrainer opleiding
te volgen, omdat dat uiteindelijk het
algehele voetbalniveau en plezier ten
goede komt.

De trainers en hun ambities

“ELKE SPELER
VERDIENT
EEN ‘GOEDE’
TRAINER.”

Komend jaar heeft Grol zoals gezegd
maar liefst vijf trainers die een lopende
cursus afronden of beginnen met een
nieuwe opleiding.
Benny is bezig met de opleiding UEFA C Youth. Op
dit moment is hij trainer van de JO13-2 samen met
Roy Röring. Benny is, zoals zoveel trainers binnen
Grol, begonnen als trainende vader. “Mijn zoon
Lyam ging voetballen bij Grol, en ik ben als trainer
van jeugdteams in dezelfde leeftijdscategorie meegegroeid met mijn zoon.” Bezig zijn met jeugdteams
vindt Benny erg leuk geeft hij aan. “Als je mij vraagt
naar mijn ambitie, dan zeg ik op dit moment dat
mijn ambitie is om trainer te worden van een jeugdselectie team van JO15 of jonger.” Na even doorvragen sluit hij de JO17 en JO19 op lange termijn ook
niet uit, maar het wordt me duidelijk dat Benny in
de wieg is gelegd om jeugdtrainer te zijn. Overigens
heeft Benny ook wel een kleine kritische noot. Hij
geeft aan dat Grol wat hem betreft beter zou kunnen
en moeten zorgen voor ouders die als trainende vader
beginnen. “Zorg door actief beleid dat je ook trainers
van niet selectie elftallen enthousiast houdt en erbij
houdt”, luidt de boodschap.
Ook binnen het trainerscorps van de meiden wordt
flink aan de opleiding gewerkt. Sven Evenhuis is
wellicht het minst bekende gezicht van deze vijf trai-
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ners. Dat is niet zo vreemd, want Sven is dit seizoen
begonnen bij Grol, als trainer van MO17-1. Sven is
overgekomen van De Graafschap JO13-1, waar hij een
jaar lang als teammanager heel veel heeft geleerd.
Daarvoor heeft hij al een flink aantal jaren getraind
bij meidenteams van Sportclub Lochem. Sven is zijn
opleiding juniorentrainer aan het afronden en gaat
daarna verder met de UEFA C opleiding. “Mijn ambitie ligt echt bij de meiden. Ik vind het superleuk om
de meiden te trainen, waarbij met name de leeftijdscategorieën MO15 en MO17 mij aantrekken. Dit zijn
leeftijdscategorieën die voor een trainer de nodige
uitdagingen met zich meebrengen. Ik sluit overigens
niet uit dat ik ooit ook nog eens een jongensteam ga
trainen, maar voorlopig richt ik mij helemaal op de
meiden.”
Ook Marc is bezig met de Uefa C Youth opleiding.
Marc is al jarenlang trainer, van verschillende meidenteams. Hoewel voor de training van meidenteams
niet persé een UEFA C opleiding nodig is wil Marc
zich graag verder ontwikkelen als
trainer. “Ik vind het hartstikke leuk
om meiden te trainen, dus ook mijn
ambities liggen echt bij de meiden. De
MO19-1 lijkt me op termijn heel leuk,
maar uiteindelijk zou ik ooit trainer
willen worden van Dames 1. Voorlopig
beperk ik mij echter tot de iets jongere
leeftijdscategorie, want ik heb namelijk
één grote valkuil als ik de oudere meiden train, namelijk dat ze de trainer in
de kroeg tegenkomen in een toestand
die je als trainer eigenlijk liever niet hebt.” Het kan
niet anders dan dat Marc ook een hele gezellige trainer is voor de meiden.
Rick moet nog beginnen aan zijn opleiding voor
UEFA C Youth. Als trainer van JO17-2 heeft hij een
nauwe connectie met Max, die trainer is van de
JO17-1. Rick zijn ambities zijn duidelijk, maar ook
zijn zelfkennis valt op. “Ik wil uiteindelijk graag
trainer worden van de hoogste jeugdselectieteams.
Ik denk dat ik een goede veldtrainer ben en tactisch
sterk ben. Wel ben ik een rustig persoon. Ik train en
begeleid de JO17-2 samen met Quint Kristen en Jan
de Vries. Quint is bijvoorbeeld een stuk directer dan
Jan en ik zijn. Jan, Quint en vullen elkaar goed aan,
daarom vormen we een goed team.”
Tenslotte is ook Max bezig met een opleiding, namelijk voor UEFA B Youth. Max praat graag, dat wordt
me al snel duidelijk. Qua ambities is Max minder
duidelijk. “Voor de lange termijn zouden dat de senioren kunnen zijn, maar het werken met jeugd vind ik
echt fantastisch, dat past ook erg goed bij mij. Dus of
het ooit senioren wordt? Diverse factoren zullen bij
die keuze een rol spelen. Het zou zeker kunnen in de
toekomst.”

Inhoud van de opleiding en ervaringen
Afhankelijk van de opleiding, verschilt de trainingsopzet. Voor de opleiding UEFA B zijn er bijvoorbeeld meer bijeenkomsten dan voor UEFA C.
Het concept op zichzelf is wel vergelijkbaar. Er is
een stuk theorie waarvoor diverse (tegenwoordig digitale) bijeenkomsten zijn. Hierbij wordt ingegaan op
verschillende aspecten zoals techniek, tactiek, maar
ook op fysieke aspecten van het voetbal zoals belasting. Op zich zijn de heren eensgezind. Daar zitten
hele interessante dingen tussen, een ieder pikt daar
andere dingen uit die hij waardevol vindt.
Het meest enthousiast zijn ze over de praktijkopdrachten, die bestaan uit het voorbereiden van
trainingsoefeningen bij een team waar je stage
loopt. Je stagebegeleider moet vervolgens hetgeen je
uitvoert beoordelen. Zo loopt Benny stage bij Lars de
Vries (JO15-1), Marc bij de MO19-1 onder begeleiding
van Jos Heutinck, Rick loopt stage bij Max (JO17-1) en
Sven bij de JO19-1 bij Chris Weenink. Ze geven aan
vooral ook veel te leren van deze stage trainingen.
So far so good, hoewel ik me wel kan voorstellen dat
het best lastig is om iemand die je goed kent objectief
te beoordelen. Het wordt me wat incestueus als ik
aan Max vraag waar hij stage loopt. “Ik loop stage bij
mijn eigen team, dus eigenlijk bij mezelf.” Dus Max
stelt als onderdeel van zijn stage trainingen samen
voor zijn eigen team. Wel zo handig, dan kosten de
praktijkopdrachten hem geen extra tijd. Het goede
nieuws is wel, dat Jos Heutinck zijn opdrachten moet
beoordelen, en dat hij dat dan weer niet zelf mag
doen, gelukkig maar!
Een andere grote meerwaarde, die de trainers
ervaren, is het feit dat ze tijdens de opleiding een
spiegel voorgehouden krijgen. Continu wordt gevraagd kritisch naar jezelf te kijken en na te denken
of de dingen die je doet wellicht ook anders of beter
kunnen. De opleiding wordt uiteindelijk afgesloten
met een proeve van bekwaamheid, waarbij de trainer
in opleiding een volledige training moet verzorgen
die wordt beoordeeld door een docent.
Het is overigens niet zo, dat je na het afronden
van de opleiding voorgoed klaar bent. Er wordt wel
verwacht dat je jaarlijks door het volgen van bijeenkomsten of Webinars blijft bijscholen.

Benny de Leeuwe

Sven Evenhuis

Marc Houwer

Rick Arink

Afsluitend
De 5 trainers in opleiding laten hier en daar best een
kritische noot horen over de cursussen, maar vinden
het overall toch een hele nuttige opleiding. Het was
ook goed om Dennis Pasman even te spreken, want
er is dus veel mogelijk op het gebied van begeleiding
en opleiding van trainers, maar je moet het maar
weten allemaal. Ik zou zeggen, schroom niet om je
wensen te laten horen als je jezelf verder wilt ontwikkelen als trainer.

Max de Vries
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DE KLEDINGBEHEERGROEP HEEFT
DE ZAKEN GOED VOOR ELKAAR
Een ding is zeker, de Kledingbeheergroep heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Nu is een verhuizing op Den
Elshof aanstaande, want de groep met al haar kleding en
materialen is uit haar jasje gegroeid.
DOOR: CHRISTIAN BUIËL

A

an tafel in het sportcafé zitten Rita Arink,
Annemieke Herlaar en Carry Walterbos die
al snel honderduit beginnen te vertellen over
het reilen en zeilen van de Kledingbeheergroep.
“Maar we doen het niet met z’n drieën”, stelt Rita
direct. “De andere dames moeten ook vermeld worden, we hebben namelijk een leuke groep en doen
het samen.” Met Anita Helmers, Annie Waenink,
Angelique Jansen, Betsie Schovers, Erica Derksen en
Mini Huijskes bestaat de groep namelijk in totaal uit
9 dames. Daarbij heeft ieder zijn eigen taken en werken ze sinds kort met meerdere aanspreekpunten om
het werk wat meer te spreiden, te weten Annemieke
voor de jeugd, Mini voor de senioren, Carry voor de
meiden/vrouwen en Rita voor de algehele coördinatie.

Veranderingen
“Vroeger lukte het nog met twee tot drie personen,
maar dat gaat nu niet meer. Zo hebben we er dan
ook meer mensen bij gezocht”, aldus Rita die vanaf

begin af aan betrokken is bij de Kledingbeheergroep
en het inmiddels al 12 jaar doet. In die tijd is er veel
veranderd als we de dames mogen geloven: “Ieder
jaar leren we nog weer bij en worden er verbeteringen doorgevoerd”, haakt Annemieke in. Waarop Rita
verder gaat: “We proberen altijd onze werkwijze te
verbeteren. Hoe ben je sneller en beter bereikbaar?
Nu schakelen we bijvoorbeeld veel meer social media
in.”
Een ander voorbeeld van een veranderde werkwijze
is de introductie van de inloopspreekuren. Deze zijn
er 1x in de twee weken op zaterdagochtend van 9.30
uur tot 11.00 uur. “Op die momenten kunnen alle
begeleiders langskomen met al hun vragen voor wat
betreft de wedstrijdkleding. Spelers zelf kunnen ook
komen als een broek van het presentatiepak bijvoorbeeld niet meer past, en ze deze willen ruilen”,
zo legt Rita uit. “Passen is namelijk erg belangrijk
geworden. Je weet namelijk nooit hoe het valt”, vult
Carry aan. Bij de introductie van de nieuwe kledinglijn zijn ook erg veel mensen wezen passen, en mocht
er in de toekomst weer een nieuwe lijn komen dan
gaat dit zeker weer gebeuren, aldus de dames.

Organisatie & administratie
Met de komst van de nieuwe kledinglijn en daarnaast de presentatiepakken en tassen voor de gehele
jeugdafdeling afgelopen seizoen is er weer heel wat
werk verzet. En niet te vergeten, het vele organisatorische en administratieve werk dat erbij komt kijken
op de achtergrond. Zo wordt elke wijziging of nieuwe
uitgifte zorgvuldig vastgelegd om zodoende continu
een goed overzicht te hebben wie wat in bruikleen
heeft. “Het is allemaal wel complexer geworden en er
is ook veel meer kleding en materiaal bijgekomen de
afgelopen jaren. Maar we hebben ook al eens bij een

Wasvoorschriften voor een schone
en frisse kledingtas!
In elke kledingtas is een overzicht te vinden met de wasvoorschriften. Echter is na overleg met Leugemors besloten
dat de broekjes op 40 graden in plaats van 60 graden
gewassen moeten worden. Daar sommige tassen al uitgegeven zijn, is het niet mogelijk om dit op korte termijn aan te
passen voor elke tas. De actuele wasvoorschriften zijn ook
te vinden op de website.
Daaf Krabbenborg krijgt zijn eerste Grol-tenue uit handen van Rita.
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Rita Arink, Annemieke Herlaar en Carry Walterbos.

inname een tekort gehad ter waarde van €2500,-”,
blikt Rita terug, om daarmee aan te geven dat de kostenpost voor kleding binnen de vereniging zeker niet
onderschat mag worden en het belangrijk is dat de
kleding terugkomt. Vandaar dat nu aan het einde van
elk seizoen alle tassen worden nagelopen en de aantallen tenues worden gecontroleerd, iets wat enorm
veel tijd kost maar de vereniging ook veel oplevert.

Samenwerking
“Ons motto is dat alles netjes geregeld wordt, en dat
doen we voor elk team. Het mag geen verschil maken
in welk team je speelt”, gaat Rita verder. Ze vinden
het dan ook een mooie ontwikkeling dat er nu presentatiepakken zijn voor de hele jeugdafdeling en
niet alleen voor de selectieteams. Hierbij is een lang
gekoesterde wens van de kledingcommissie opgepakt
door het Commercieel Team, en vervolgens in vervulling gegaan. Deze pakken zijn namelijk beschikbaar
gesteld door Kuster Energy Point in Groenlo en Henk
Pen Campers & Caravans in Haaksbergen, terwijl
Veld Koeltechniek voor de tassen zorgde. Om zoiets
in goede banen te leiden wordt er nauw samengewerkt met het Commercieel Team en daarnaast met
leverancier SPORT 2000 Leugemors uit Winterswijk.
De dames zijn daarbij erg te spreken over het goede
contact met Leugemors, waar alles bespreekbaar is
en problemen goed opgelost worden als deze er zijn.
Dat goede contact is er eveneens met Hans Rouwmaat
die jaarlijks de keepershandschoenen levert voor alle
teams.

Nieuwbouw
In de huidige ruimte is het momenteel aardig passen
en meten met alle kleding. Een nieuw onderkomen,
mede mogelijk gemaakt door de SEAG en de Woensdaggroep, is echter in aanbouw. “In de vorige ruimtes
die we als opslag gebruikten liepen de muizen in de
rondte en was het eigenlijk te vochtig om kleding
op te slaan”, legt Carry uit. Als groep zijn ze dan ook
erg blij met deze nieuwe ruimte, wat ze zien als een
stukje waardering vanuit de vereniging. De Woensdaggroep verdient daarnaast ook een compliment:
“Als wij ze iets vragen dan wordt het ook netjes uitgevoerd, maar we hebben ze ook al twee keer getrakteerd op iets lekkers”, besluiten de dames lachend.
Dat het thema kleding er tot een aantal jaren
geleden min of meer ‘erbij’ werd gedaan is haast niet
meer voor te stellen. Mooi om te horen en te zien hoe
enthousiast deze dames over ‘hun’ kleding praten
en er voor zorgen dat iedereen er perfect bij loopt.
Maar ze doen het graag: “Het mooiste blijft toch als
die F-pups op zaterdagochtend hun eerste kleding en
voetbaltas komen ophalen, en vervolgens glunderend
de deur uitgaan. Daar doe je het voor.”

Oproep: Versterking gezocht
Gezien het vele werk en de toename qua kleding en materialen kunnen
de dames extra versterking gebruiken. Lijkt het jou leuk om samen de
handen uit de mouwen te steken? Neem dan contact op met Rita via
kledingcommissie@svgrol.nl of 06 20 41 87 07 voor meer info.
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WE MOGEN WEER……
DOOR: HENRI WALTERBOS

'WIJ LATEN ONDERNEMERS WEER ONDERNEMEN'
Als ondernemer heb je te maken met stevige uitdagingen. Veranderende wet- en regelgeving. Steeds strengere
eisen. Een sterk veranderende markt. Om winstgevend te blijven is het zaak om daar flexibel op in te spelen.
Onze specialisten helpen je daarbij.
Nieuwsgierig naar onze aanpak? We vertellen jou er graag meer over tijdens een vrijblijvende kennismaking.
Scherp ondernemen
Door cijfers te delen, tot
in detail

Lef tonen
Want een goed advies is
meer dan alleen het
overbrengen van kennis

Kansen herkennen
Op het juiste moment,
want de wet- en
regelgeving verandert
voortdurend

Van buiten naar binnen
denken
Hierdoor blijven we onszelf en jou - uitdagen en
ontwikkelen

Countus Groenlo
Barkenkamp 5, 7141 EL Groenlo
0544 820 900, Groenlo@countus.nl

Expert in
koudetechniek

Hoofdsponsor
Jeugdafdeling Grol

Loek Steuber (6)
Hij heeft deze zaterdagmorgen zojuist voor de eerste
keer dit seizoen getraind in zijn derde jaar bij de
F-pups en thuis in de wei aan de Winterswijkseweg
is hij alweer met een bal in de weer. Schieten op doel
en kunstjes oefenen. Loek is met zijn eigen voetbalveld bij huis maar een geluksvogel. Hij is er dan ook
veelvuldig te vinden volgens vader Rob. Hij lacht als
zijn vader dat zegt. “Ik vind voetbal heel leuk ja.
Ik voetbal best wel veel. Penalty’s maken. Ik oefen
eigenlijk alleen maar op goals maken,” lacht Loek, en
geeft direct een demonstratie: raak! Hij is blij dat hij
weer mocht trainen op Den Elshof. Wat heeft hij zoal
gedaan deze morgen? “Partijtje, penalty’s, oefeningen
doen, spelletjes met de bal, slalommen om pionnen
heen.” Moeilijk? “Dat valt best wel mee,” zegt hij
weer met een lach. Zijn favoriete voetbalclub is Ajax.
Zijn favoriete speler van Ajax? “Ik ken er niet zoveel.
Mijn favoriete speler is Frenkie de Jong. Die speelt
toch bij Ajax?”

Jet Geurkink, Lisa Kraaijenvanger en Sjuul Ressing
(JO15-3)
Ze staan gezellig aan de lijn voetbal te kijken nadat
ze zelf al gevoetbald hebben. De meiden voetballen in
een team dat voor het merendeel uit jongens bestaat.
“We hebben vandaag verloren, maar het gaat best wel
goed,” vindt Sjuul. “We hebben er twee gewonnen en
twee verloren.” “Eind augustus zijn we weer begonnen met trainen. Dat was heel leuk,” gaat Lisa verder.
Jet heeft haar dagelijkse kleren aan. Ze heeft niet
meegedaan en moest toekijken. “Ik heb een knieblessure en mijn hand is gekneusd. Ik denk dat het niet
zo lang meer duurt voor ik weer mee mag doen.” Ze
is tevreden over het spel van haar team. “Ik vind dat
het best wel goed gaat. Ze spelen goed,” lacht ze in de
richting van haar giechelende teamgenootjes. Ze hebben zin in de nieuwe competitie. Wat ze verwachten
moeten weten ze niet. “Hoe het nu gaat is wel goed,
maar je weet niet hoe goed de anderen teams zijn.”

Jet Geurkink, Lisa Kraaijenvanger en Sjuul Ressing.

Finn Eisenga, Yme te Kortschot, Brent Reinders en Juliën Nijenhuis.

Finn Eisenga, Yme te Kortschot, Brent Reinders en
Juliën Nijenhuis (JO15-3)

www.veld.nl

Loek Steuber.

Teamgenootjes van bovenstaande dames, blijkt later.
Ondanks dat de vier boefjes zojuist hebben verloren
hebben ze de grootste lol en zijn ze positief gestemd.
“We hebben er twee verloren. Het gaat best wel goed
en het is teamsport. Heel erg leuk,” vindt Brent.
Juliën kan zich er helemaal in vinden. “Vind ik ook.”
De vier zijn de linksmidden, centerback/mid-mid,

rechtsmid/rechtsbuiten en rechtsachter van het team.
Alle vier vinden het fijn op de plek waar ze spelen.
“Rechtsback dat vind ik wel een goeie plek want daar
sta ik altijd. Ik hou van langs de lijn opkomen,” vertelt Finn. Yme staat normaliter rechtsmid/rechtsbuiten maar mocht het vandaag als spits proberen. “Ging
wel goed, maar rechtsvoor is mijn favoriete positie.
Dat is het fijnste spelen, maar spits is ook wel leuk.”
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ALI YALCIN – NIEUWE TRAINER BIJ
EEN NIEUW GROL VROUWEN 1 TEAM
Afgelopen seizoen moest Grol het helaas stellen zonder
Vrouwen 1. Een tussenjaar, waarbij selectiespeelsters
tijdelijk op vrijdagavond gingen voetballen, wachtend op
jeugdspeelsters die overkomen naar de senioren.
DOOR: MARCO FRANK

E

en seizoen later, is er gelukkig weer een
Vrouwen 1. “Een brede talentvolle selectie.“,
aldus Ali Yalcin, de nieuwe trainer, die in mei
al gestart is met de voorbereidingen op het nieuwe
seizoen.
Tijd om kennis te maken met Ali Yalcin en om
meer te weten te komen over de nieuwe selectie.

Wie is Ali Yalcin?
“Ik ben geboren, opgegroeid en nog steeds woonachtig in Enschede. Ik ben op 10-jarige leeftijd begonnen
met voetballen bij UDEET en daarna heb ik bij EMOS
gevoetbald. Op 16-jarige leeftijd ben ik met vrienden
op zondag bij Phenix gaan spelen. Hoogtepunt was
het voetballen in Barbaros 1 in Hengelo. Ik heb daar
slechts één seizoen gevoetbald, maar heb daar enorm
veel geleerd. Ik ben begonnen als linksbuiten, daarna
centrale middenvelder. Ik was een tactische en technische speler, maar daarna ben ik centrale verdediger
geworden. Een meedogenloze voetballer. Niemand
mocht er langs komen. Maar ik was zeker ook
iemand die voetballend de oplossing zocht en wilde
opbouwen. Ook heb ik nog enkele jaren gevoetbald
bij TVV in het derde team.“
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GROL VROUWEN 1

Ali Yalcin, trainer Grol Vrouwen 1.

Achter:

Midden:

Voor:

Liz Wissink (Teammanager), Fenne van Wessel,

Wim Assinck (Assistent-scheidsrechter),

Isabel Uschkereit, Chelsea Dokic, Bibi Frank,

Daniëlle Oostendorp,

Jipp Krabbenborg, Margot Beemers, Ali Yalcin

Vera Maarse, Milou Groot Kormelink,

Rianne Boschker, Pam ter Bogt, Jill Ligtenberg

(Hoofdtrainer), Marlin te Woerd, Jen Oude

Laura Nijland en Britt Reijerink.

en Merel Scheinck (Teammanager).

Luttikhuis en Marc Houwer (assistent-trainer).

Op de foto ontbreken:
Ruth Hulshof en Anna Donatz.

Ali volgde de opleiding Commerciële economie op
HBO niveau en is inmiddels 22 jaar werkzaam bij
Vodafone-Ziggo in Hengelo, als Store Manager. Ali is
getrouwd met Canan en samen hebben ze twee dochters: Begum (18 jaar) en Ecrin (11 jaar).

Hoe ben je trainer geworden?
“Zes jaar geleden gingen mijn dochters bij Avanti
Wilskracht voetballen. Bij mijn jongste dochter Ecrin
hadden ze geen trainer. Na tien jaar niets gedaan te
hebben met voetbal, ben ik toen dit meidenteam
gaan trainen. De liefde voor het voetbal was weer
geboren en ik ging veel voetbal kijken bij Vogido en
Sparta Enschede. Ook heb ik cursussen gevolgd zoals
Pupillen-Junioren trainer, sportpsychologie en blessurepreventie. Ik wilde mij blijven ontwikkelen. Naast
het team van mijn dochter ben ik ook de meidenteams MO13, MO15 en MO17 gaan ondersteunen bij
de trainingen.
Daarna werd ik in 2018 assistent-trainer bij TVV
heren 1. Omdat de hoofdtrainer toen veel afwezig
was, heb ik dat seizoen veel moeten invallen. Ook
daar weer heel veel geleerd. Maar mijn hart en passie
liggen toch bij het vrouwenvoetbal. Ik wil graag een
steentje bijdragen aan de ontwikkeling hiervan. Ik

ben toen naar LSV in Lonneker gegaan, als trainer
van Vrouwen 1 en 2. We stonden met beide teams
bovenaan in de competitie, toen Corona de competitie stil legde.”

meer dan ik bij andere verenigingen heb gezien. Ouders, bekenden en vrienden die komen kijken. Grol is
meer dan alleen voetbal.“

Wat zijn de verwachtingen?

En nu Grol Vrouwen 1?
”Dat is een mooi verhaal. Ik was aan het googelen
op Grolsch, maar kwam na intypen van Gro bij Grol
terecht en zag dat ze daar een
vacature hadden voor Vrouwen 1.
Na een gesprek met Dalibor Repija
en Milou Groot Kormelink ben ik
op 1 mei begonnen. Ik heb er heel
veel zin in. Naast Vrouwen 1 zal ik
waar nodig ook de meidenteams
ondersteunen.“
Ali heeft al een eerste indruk.
“Grol is een grote club, maar ik moet zeggen dat
men het hier heel goed voor elkaar heeft voor het
vrouwen- en meidenvoetbal. We hebben een goed en
uitgebreid begeleidingsteam en de faciliteiten zijn
ook echt goed. Wel is de trainingsruimte wat beperkt.
En ik zie heel veel passie en betrokkenheid. Veel

“We hebben een hele mooie mix van ervaren oudere speelsters en talentvolle jonge meiden. Echt een
groep met potentie. Ze hebben passie voor het voetbal, de wil om beter te worden
en zijn enthousiast en positief.
We spelen in de 3e klasse. Doelstelling is om in het linkerrijtje
te eindigen, en het liefst in de
top 5.“

“MIJN HART EN PASSIE
LIGGEN BIJ HET
VROUWENVOETBAL.“

En wat zijn je eigen ambities?
“Ik wil mij zelf blijven ontwikkelen, volgen van allerlei cursussen en kijken of ik
als trainer stap voor stap hoger kan.“
Ali Yalcin ontpopt zich als een superenthousiaste
voetballiefhebber, gedreven trainer en clubman. We
wensen hem en het team Vrouwen 1 heel veel succes
en plezier het komende seizoen.
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BUSINESS CLUB S.V. GROL

B

este BCG donateurs en Grol vrienden, het voetbalseizoen 2021 – 2022 is in volle gang. Lekker
voetballen en op naar het gewone normaal.
Graag spreken wij onze grote waardering uit aan
alle sponsoren van de Grol en de donateurs van de
Business Club die ons trouw zijn gebleven. 10 Jaar
business club, opgericht met als doel om iets terug
te doen voor de Grol sponsoren. Na anderhalf jaar

zonder activiteiten, komt hier hopelijk snel verandering in, door leuke evenementen te organiseren, zoals
jullie van ons gewend zijn.
Tijdens de corona periode is er met dank aan de
BCG donateurs, onze sponsoren en Commercieel
Team Grol veel bereikt. Bij de invoering van de compleet nieuwe kledinglijn zijn voor alle jeugdelftallen
passende shirtsponsors gevonden. Daarnaast zijn er
nieuwe presentatiepakken voor de jeugd gesponsord,
aangevuld met clubsporttassen gesponsord door onze
hoofdsponsor Jeugd.
Tijdens de digitale Grol Inside avond 3 juni jl. is er
met grote dank aan de Business Club donateurs een
bedrag van 13.500 Euro geschonken. 5000 Euro voor
de jeugd en 8.500 Euro voor het kledingbeheer, een
nieuw kledingopslag- en uitgiftegebouw.
Wat we nog gaan organiseren voor alle sponsoren
van de Grol, het Marveldtoernooi en de donateurs
van de BCG is een fusiefeest. Hopelijk ontmoeten we
elkaar dan weer snel!

Matthijs Roorda (rechts), voorzitter Business Club Grol, overhandigt
twee cheques aan Grol-voorzitter Hans Scheinck.

STICHTING EXPLOITATIE ACCOMMODATIE GROL

S

eizoen 2021-2022 belooft een uitdagend en
mooi seizoen te worden voor het accommodatiebestuur (Stichting Exploitatie Accommodatie Grol, S.E.A.G.). Er zijn diverse projekten gepland.
Het meest in het oog springende projekt is de nieuwe opslagruimte naast kleedkamergebouw 10 t/m 15
die wordt opgeleverd. Ook wordt er gewerkt aan een
concreet voorstel voor een uitbreiding van de kunstgrasvelden op het huidige veld 2, voortkomend uit de
speedcourt-plannen die bij de fusie horen. Samen met
de Twaalfde Man wordt er gekeken naar het uitbreiden van de minidoelen, een lang gekoesterde wens
van het voetbalbestuur.
Zo Groen Als Grol zal ook doorgaan met het verduurzamen van het sportpark, met Rouwmaat wordt
gewerkt aan het beter scheiden van afval op het
sportpark, dit wordt komend seizoen zichtbaar. In
de toekomst moet het sportpark beter bestand zijn
tegen zware regenbuien, daarom wordt er gestart met
kleine aanpassingen aan het sportpark. Om de verspreiding van rubberkorrels naar de natuur te beperken zullen er rondom de velden maatregelen worden
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getroffen: de uitloopmatten krijgen een opvangbak,
bij de Marveld ArenA wordt een verharde opstelplaats
aangelegd en de opstelplaats bij het hoofdveld wordt
uitgebreid.
Kortom, de nummer 3 sportaccommodatie van het
jaar 2021 zal komend seizoen weer een stukje mooier
en professioneler worden.

Floris Geessinck, voorzitter S.E.A.G.

10 JAAR G-VOETBAL GROL
Wervelende acties of klinkende overwinningen zijn geen doelen. Spelvreugde en ontwikkeling als mens,
sociale contacten, het gevoel hebben ergens bij te horen wel. Tien jaar geleden nam Natascha Dankbaar het
initiatief tot G-voetbal bij Grol. Max de Vries sr trok de kar in het begin en startte met 4 spelers:
Jasper Schovers, Basten Overkemping, Pien Lantink en Sam Luttikhold. Alle 4 zijn ze nog steeds actief.
DOOR: HENRI WALTERBOS

zelf merkte dat hij niet mee kon komen op straat.“

Andere aanpak

Begeleiding

Het trainen en begeleiden van G-voetballers vraagt
een andere benadering dan voetballers in een regulier voetbalteam, ervoer ook Maarten Overkemping,
vader van Basten. “Max zette pionnetjes uit, maar
achter zijn rug zetten de kinderen de pionnetjes op
hun hoofd. Max had er zijn handen aan vol. Toen
vroeg Max of ik even wilde helpen. De trainingen
daarna zijn Niek Schovers (vader Jasper) en ik mee
gaan helpen. Het was geweldig om die kinderen zo
blij te zien. Ze vielen daarvoor overal buiten.”
Het G-voetbal groeide uit naar een volwaardige
Grol-tak. “Iedereen is welkom, vanaf 5 jaar,” vertelt
Maarten. “We waren direct voetbalgericht bezig. Geen
wedstrijden nog, maar wel met een bal actief zijn,
pionnen omschieten, zoiets. Wedstrijden kwamen
later, omdat ze dat graag wilden.” Maarten zag Basten
opbloeien. “Als ze in Groenlo liepen en ze kwamen
iemand uit hun team tegen, dan zwaaiden ze, waren
ze zo enorm trots. De voetballers uit de andere voetbalteams kennen ze, zeggen elkaar ‘hoi’. Dat is heel
belangrijk. En in je Grol trainingspak naar Grol toe,
fantastisch! Dan ben je onderdeel van de Grol. Dat
gevoel dat je ergens bij hoort, dat is heel mooi. Als je
ziet wat dat sociaal met hem heeft gedaan, nog buiten het voetbal om. Hij was net in de leeftijd dat hij

“We hadden al snel trainers en begeleiders, maar
zonder achtergrond. We hebben allen een cursus
gevolgd, gericht op G-voetbal. Wij hadden er zelf
ondertussen ook begeleiding bij die ervaring met de
doelgroep had vanuit hun werk. Daar konden wij veel
van leren, en zij waren blij met onze ondersteuning.
Hier liepen we in de regio mee voorop. Ouders zeiden
blij te zijn dat we bij Grol ook op lopen, motoriek en
gedrag letten.”

Samenwerking Longa
Sinds een aantal jaren komen G-voetballers van Grol
en Longa uit onder de naam Grol-Longa. Een samenwerking die goed bevalt, en een duidelijke meerwaarde heeft. “We hebben een seniorenteam bij Grol, een
jeugdteam bij Longa. En we hebben samen een team
voor de allerjongsten, een instapgroep.”

Intensief
Het begeleiden van een G-team is zeer dankbaar maar
ook intensief. “We kunnen nog wel meer begeleiding
gebruiken. We hebben een mooie mix van jongeren
en ouderen. Het zou mooi zijn dat we er een paar
extra hebben die het voortouw in sporten kunnen
nemen. Het is prachtig om te doen.”

Van links naar rechts: Pien Lantink, Jasper Schovers, Sam Luttikhold en Basten Overkemping.
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EEN GEZELLIGE CLUB,
DIE DE ZAKEN UITSTEKEND
VOOR ELKAAR HEEFT
Ondanks dat hun debuutseizoen in de eerste selectie van
Grol vanwege de heersende coronapandemie niet datgene heeft gebracht wat men had verwacht, voelen beide
‘buitenlanders’ zich als een vis in water bij de op het
sportpark Den Elshof in Groenlo gehuisveste voetbalclub.
DOOR THEO HUIJSKES

R

ico Lammerdink (28) uit Lochem en Mark te
Winkel (24) uit Ruurlo laten onafhankelijk
van elkaar weten dat het hen als buitenstaanders opvalt dat de Grolse gemeenschap een enorme
verbondenheid heeft met ‘de Grol’. “Het voetbal leeft
enorm in Groenlo en dat vindt allemaal zowel actief
als passief plaats in een voorbeeldige, gemoedelijke
sfeer”, aldus Lammerdink en Te Winkel.

In alle opzichten een topaccommodatie
Het is dan ook bijzonder mooi om te horen dat
beiden telkenmale met ongelooflijk veel plezier in
de auto stappen om koers te zetten richting het in
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hun beleving fantastische sportcomplex aan de Oude
Winterswijkseweg. “Het is in vele opzichten een topaccommodatie”, geeft Rico aan. “Het voorzieningenniveau is extreem hoog. In feite is alles aanwezig en
aan datgene wat er nog ontbreekt, ja nou ontbreekt...
wordt gewerkt of gaat gewerkt worden. Wat er uitspringt, zijn ook de kunstgrasvelden, terwijl daarnaast de natuurgrasvelden er fantastisch bijliggen.
En dat de vereniging met de tijd meegaat, bewijst
wel de uitstekende verlichting op het gehele sportpark, alsmede de aanwezige camera-apparatuur. En
dan heb ik het nog niet eens over het niet alledaagse
gegeven dat Grol genomineerd is voor de uitverkiezing van de meest duurzame sportaccommodatie.
Verder ook nog eens een accommodatie waar altijd
een meer dan gemoedelijke sfeer heerst”

Mark te Winkel (links) en Rico Lammerdink.

Ook Mark steekt zijn bewondering voor de accommodatie van Grol niet onder stoelen of banken. “Het
is echt een accommodatie van de club zelf. Geen
gemeentelijk sportpark, maar een thuiskomen van de
club. Dat merk je aan alles. Alles voldoet niet alleen
aan alle eisen van deze tijd, maar het totaal straalt
ook nog eens veel warmte uit. Kortom de accommodatie is uniek. En wat valt er wel niet te zeggen over
de kantine, in dit geval het sportcafé. Ook daar is de
inrichting en zijn de faciliteiten van dien aard, dat dit
een bijzondere vermelding verdient.
Daar komt nog eens bij dat op het sportpark,
vanwege onder andere de aanwezigheid van een
sporthal, meerdere sporten worden beoefend. Hierdoor wordt er een vorm van verbondenheid gecreeerd, noem het een soort van samenkomen gesmeed,
die de contacten tussen niet alleen de sporters onderling, maar ook tussen de sporters en de toeschouwers
ten goede komen. Kortom een prachtige en tevens
unieke accommodatie.”

Beroepskleding. Voor een vriendin zal ik nog plaats
moeten maken in mijn leven. Op dit moment besteed
ik veel vrije tijd aan met name mijn vrienden, waarmee het altijd gezellig is en dat zeker onder het genot
van een biertje. Daarnaast investeer ik vanzelfsprekend veel vrije tijd in de voetbalsport. Voorafgaande
aan mijn vertrek naar Grol heb ik al mijn voetbaljaren gesleten bij Sp. Lochem, de club waarbij ook
hoofdtrainer Wiliam Krabbenborg een aantal jaren
werkzaam is geweest. Voetbal is mijn lust en mijn leven. Landelijk is Ajax mijn club en Dusan Tadic mijn
favoriete voetballer.”
Mark te Winkel: “Het was op 5 november 1996 dat
ik in Ruurlo werd geboren. Ben nog altijd thuiswonend, maar heb wel in Britt Textor mijn grote liefde
gevonden. Mijn opleiding HBO Ondernemerschap &
Retail Management komt mij goed van pas in mijn
huidige werkkring bij Rolugro Pitch & Equipment
BV in Groenlo. Naast mijn werk onderneem ik graag
mooie dingen met mijn familie en vrienden. Daarnaast staat de voetbalsport vrij centraal in mijn vrije
tijd. Na een korte duur bij Ruurlo heb ik in het eerste
van RKZVC vijf mooie jaren meegemaakt met daarbij
maar liefst drie kampioenschappen. Wanneer ik buiten Ruurlo, RKZVC en Grol om een favoriete voetbalclub moet kiezen, gaat mijn voorkeur uit naar een
regionale club en dat is De Graafschap en landelijk
bekende voetballers, die ik graag zou willen ontmoeten zijn Davy Klaassen bij Ajax en Frenkie de Jong bij
FC Barcelona.”

De paspoorten van Rico en Mark

In de huidige eerste selectie zit veel toekomst

Rico Lammerdink: “Geboren op 31 mei 1993 in
Lochem en ben daar nog steeds (thuis)wonend. Na de
opleiding Detailhandel MBO niveau 4 ben ik aan de
slag gegaan als magazijnmedewerker bij De Berkel

Rico Lammerdink en Mark te Winkel zijn er helemaal
van overtuigd dat Grol met de huidige eerste selectie
ver kan reiken. Rico: “Over aanwezigheid van jong
talent heeft de club niet te klagen. Daarbij is het een

Alles voldoet aan de eisen van deze tijd

voordeel dat de jeugd op een hoog niveau speelt en
mooi is om te zien dat als gevolg daarvan talentvolle
spelers aan de deur kloppen. Bovendien heeft Grol
een brede, uit twee teams bestaande eerste selectie
ter beschikking, waarbij alle spelers het goed met
elkaar kunnen vinden. Een positief ingestelde selectie
waarin veel rek zit. Dat belooft mijns inziens het nodige voor de naaste, maar ook de verre toekomst.”
Ook Mark te Winkel is bijzonder enthousiast over
de ambities die Grol niet alleen uitstraalt, maar
ook in de praktijk brengt. “Ik ben er helemaal van
overtuigd dat deze club, die aan alle voorwaarden en
wensen van de huidige tijd voldoet, het heel ver kan
schoppen. En wat zou het mooi zijn dat wij met ons
beiden daar een steentje aan bij kunnen dragen!”
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INFORMATIE 2E KLASSE J
ACHILLES ‘12

LEMELERVELD

Clubkleuren: rood-wit
Complex: Sportpark ‘t Wilbert
Adres: Oude Bornseweg 101, 7556 GW, Hengelo Ov.
Telefoon: 074 291 90 52
Internet: achilles12.nl
Trainer: Freek van Oenen

Clubkleuren: wit/oranje-wit
Complex: Sportpark Heidepark
Adres: Verbindingsweg 1c, 8151 PP, Lemelerveld
Telefoon: 0572 372 405
Internet: vvlemelerveld.nl
Trainer: Kelvin Bonhof

ATC ‘65

NEO

BARBAROS

SCHALKHAAR

Clubkleuren: zwart/wit-wit
Complex: Sportpark ‘t Wooldrik
Adres: Twickelerblokweg 9, 7621 BG, Borne
Telefoon: 074 266 36 32
Internet: rksvneo.nl
Trainer: Michel Steggink

Clubkleuren: wit-wit
Complex: Sportpark Slangenbeek
Adres: Torenlaan 60, 7559 PB, Hengelo Ov.
Telefoon: 074 242 47 83
Internet: atc65.nl
Trainer: René Remie

BON BOYS

SDC ‘12

BWO

FC SURYOYE MEDITERRANEO

Clubkleuren: wit-wit
Complex: Sportpark De Molendijk
Adres: Kappelhofsweg 12, 7591 ZZ, Denekamp
Telefoon: 0541 351 919
Internet: sdc12.nl
Trainer: Philip Agteres

Clubkleuren: rood/groen-wit
Complex: Sportpark De Greune
Adres: Kolenbranderweg 11, 7482 SE, Haaksbergen
Telefoon: 053 572 51 21
Internet: bonboys.nl
Trainer: Jeffrey de Visscher

Clubkleuren: blauw-blauw
Complex: Sportpark Wesselerbrink Midden
Adres: Geessinkweg 244, 7544 RB, Enschede
Telefoon: 053 477 80 03
Internet: fcsuryoye.nl
Trainer: Paul Krabbe

Clubkleuren: blauw/wit-zwart
Complex: Sportpark De Noork
Adres: Oldenzaalsestraat 518, 7558 PW, Hengelo Ov.
Telefoon: 074 291 16 59
Internet: ksvbwo.nl
Trainer: Geert Veldhuis

VOGIDO

GROL

Clubkleuren: blauw/zwart-wit
Complex: Sportpark Het Wooldrik
Adres: Tegelerweg 66, 7535 CJ, Enschede
Telefoon: 053 431 92 27
Internet: vogido.nl
Trainer: Marcel Degenaar

Clubkleuren: blauw-wit met rode accenten
Complex: Sportpark Den Elshof
Adres: Oude Winterswijkseweg 37, 7141 DE, Groenlo
Telefoon: 0544 461 940
Internet: svgrol.nl
Trainer: William Krabbenborg

WIJHE ‘92

GVV EILERMARK

Clubkleuren: rood-wit
Complex: Gemeentelijk Sportpark
Adres: Zandhuisweg 8, 8131 SP, Wijhe
Telefoon: 0570 521 612
Internet: wijhe92.nl
Trainer: John Beijen

Clubkleuren: blauw-wit
Complex: Sportpark Eilermark
Adres: Ekersdijk 220, 7534 BD, Enschede
Telefoon: 053 461 15 90
Internet: gvveilermark.nl
Trainer: Wesley Sanders

PROGRAMMA GROL 1
26 sep
3 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt
7 nov
14 nov
21 nov
28 nov
5 dec
12 dec

30

14.00
14.30
14.00
14.30
14.00
14.00
14.30
14.30
14.00
14.30
14.00

Lemelerveld
Grol
Wijhe ‘92
Grol
FC Suryoye
Schalkhaar
Grol
Inhaal / beker
Grol
NEO
Grol
Barbaros

-

Grol
BWO
Grol
ATC ‘65
Grol
Grol
Achilles ‘12

19 dec
16 jan
23 jan
30 jan
6 feb
13 feb
20 feb
27 feb
- GVV Eilermark 6 mrt
- Grol
13 mrt
- SDC ‘12
20 mrt
- Grol
27 mrt

14.30
14.00
14.30
14.00
Carnaval
14.30
14.00
14.30
14.00

Inhaal / Beker
Inhaal / Beker
Grol
Vogido
Grol
Achilles ‘12
Inhaal / Beker
Inhaal / Beker
Grol
BWO
Grol
GVV Eilermark

-

Bon Boys
Grol
Lemelerveld
Grol

-

FC Suryoye
Grol
Schalkhaar
Grol

Officieel is dit zijn tweede seizoen als trainer van
de eerste selectie, maar door alle corona perikelen is dit eigenlijk pas de eerste voetbaljaargang.
We blikken met William vooruit naar het komende seizoen.
DOOR: MARK WESSELS

Clubkleuren: wit-zwart
Complex: Sportpark De Horsterhoek
Adres: Horsterhoekweg 9, 7433 SV, Schalkhaar
Telefoon: 0570 623 512
Internet: svschalkhaar.nl
Trainer: Marcel Geestman

Clubkleuren: rood-rood
Complex: Sportpark Veldwijk
Adres: Kuipersdijk 46A, 7552 BJ, Hengelo Ov.
Telefoon: 074 243 81 11
Internet: scbarbaros.nl
Trainer: Ugur Yildrim

HOOFDTRAINER KRABBENBORG:
“IK BEN ERG BENIEUWD!”

3 apr
10 apr
16/18 apr
24 apr
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei
29 mei
4/5 juni

14.30
14.00
Pasen
14.30
14.00

Grol
- Wijhe ‘92
Bon Boys
- Grol
Inhaal / Beker
Grol
- NEO
ATC ‘65
- Grol
Inhaal / Beker
14.30
Grol
- Barbaros
14.00
SDC ‘12
- Grol
Hemelvaart Bekerfinale standaard
14.00
Grol
- Vogido
Pinksteren Start nacompetitie

Is de eerste selectie intact gebleven?
“Drie spelers maken dit seizoen niet langer deel uit
van Grol 1. Tjibbe Paardekooper studeert in Groningen en gaat lager voetballen. Rick Arink speelt vanaf
dit seizoen in het tweede elftal en dat geldt ook
voor Quint Kristen die een aantal jaren in het eerste
heeft gespeeld. We kunnen trouwens dit seizoen niet
beschikken over Wouter Pillen. Hij is deze zomer
aan zijn kruisband geopereerd en zal lang moeten
revalideren. Verder zijn er geen veranderingen ten
opzichte van afgelopen seizoen.“

Hoe is de samenwerking met Jos Heutinck? Hoe hebben jullie de taken verdeeld?
“Jos is door zijn ervaring natuurlijk een uitstekende sparringpartner. Ik werk zelf de trainingen en
wedstrijd besprekingen uit, maar het is zeer prettig
als ik op een goede manier met hem over voetbal
kan discussiëren. Als je met twee personen voor de
groep staat dan kun je veel gerichter trainen, zeker
bij teamtactische partijvormen. Tevens is hij zeer
prettig in de omgang. Jos is daarnaast ook nog eens
Hoofd Jeugdopleiding en is daarmee de ideale schakel
tussen Grol 1 en de jeugd.”

William Krabbenborg, hoofdtrainer Grol 1.

uit Lochem en Mark te Winkel uit Ruurlo, red.) Ze
passen prima bij de groep, pakken allebei moeiteloos
de derde helft op en blijven regelmatig hier slapen.
Vooral de jonge spelers hebben zich ook goed doorontwikkeld, ook al hebben ze weinig wedstrijdritme
opgedaan. De eerste positieve resultaten hiervan
ervaar ik nu al in de voorbereiding.”

Hoe heb je de spelers afgelopen seizoen scherp gehouden?

Wat is de doelstelling voor dit seizoen en wie zijn de
kampioenskandidaten in 2J?

“Omdat we bijna geen competitiewedstrijden hebben gespeeld moesten we de spelers op een andere
manier uitdagen. Op de trainingen hebben we vaak
oefenvormen gegeven voorzien van een competitie-element en ‘het moest ergens om gaan’. We hebben dan het afgelopen seizoen weinig gespeeld, maar
de trainingsopkomst was altijd top. Ook al hadden
we geen concreet doel, er werd altijd getraind door
weer en wind. Ik hoorde van andere clubs dat er soms
maandenlang geen contact was tussen trainersstaf
en spelers. Wij hebben hier echt een hechte spelersgroep die voor elkaar door het vuur gaat. Twee jongens komen van buiten Groenlo (Rico Lammerdink

“We mikken op een plek tussen vijf en negen op het
eind van de rit, maar we willen vooral de jeugd gefaseerd inpassen. Als ik naar de andere clubs in 2J kijk,
dan hebben enkele verenigingen flink ingekocht.
Denk bijvoorbeeld aan Eilermark en FC Suryoye uit
Enschede. De mentaliteit in de stad is sowieso anders
dan hier. We moeten blij zijn met onze eigen spelers
en de grote achterban. Daarnaast hebben we nu een
voetbalbestuur dat bestaat uit oud-spelers die de geur
van de kleedkamer kennen en verstand hebben van
het spelletje. Het is dan ook geen toeval dat alle standaardelftallen in de jeugd bij Grol nu op divisieniveau
spelen. Er kunnen nog mooie jaren aan komen!”
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GROL 1 SEIZOEN 2021 - 2022
Wessel Baarslag

28

Keeper
Sem Brummelaar

19

19

21

32

18

Tycho Riteco

Aanvaller

Max de Vries

Rico Lammerdink

Roel Bruins

20

Wouter Pillen

28

Ids de Vries

28

Ramon Landewers

Kjell Riteco

Verdediger

18

Wouter Rexwinkel

29

Tiem Rots

Middenvelder

Mick Wissink

Frank Walterbos

30

Michel Schoorl

19

Noud Huijskes

Video Analist

20

Mart Zieverink

51

Rogier Koppe

28

Suzanne Schovers

43

Bjorn Koldeweij

William Krabbenborg

Bart Huijskes

42

Gert Oeds Kristen

Hersteltrainer
37

Mart Willemsen

27

Verdediger
49

Jos Heutinck

59

Assistent Trainer
23

Peter Nijland

59

Assistent Scheidsrechter

Assistent Scheidsrechter

Sportmasseur
20

24

Hoofdtrainer

Teammanager
32

Rutger van Schijndel

Aanvaller

Aanvaller

Keeperstrainer
18

Tygo ten Bulte

Aanvaller

Teammanager

Aanvaller
18

24

Aanvaller

Verdediger
31

Mark te Winkel

Verdediger

Middenvelder

Verdediger
21

24

Middenvelder

Middenvelder

Keeper
22

Keeper

Nick Oude Luttikhuis

24

Verdediger

Verdediger

Middenvelder
Jelle Rijks

Eduardo de Sousa Cavalcante 23

Mike Kempers

Luc Berentsen

Middenvelder

Verdediger

Middenvelder
Siebe Lantink

22

Verdediger

Verdediger
Titus Hoffman

Myron Baten

61

Gerry van Dongeren

68

Hersteltrainer
Shirtsponsor

Video Analist
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SELECTIE
SELECTIEGROL
GROL11

SEIZOEN
SEIZOEN2021-2022
2021-2022

Hoofdsponsor Grol en Kledingsponsor
Grol 1: Albert Heijn Wallerbosch Groenlo

Achterste rij van links naar rechts:
Wouter Rexwinkel, Rico Lammerdink, Sem Brummelaar,
Mick Wissink, Nick Oude Luttikhuis, Wessel Baarslag, Jelle Rijks,
Mart Zieverink, Tycho Riteco, Rutger van Schijndel
en Mart Willemsen.

34

Middelste rij van links naar rechts:
Bart Huijskes (assistent-scheidsrechter), Frank Walterbos (teammanager), Titus Hoffman, Max de Vries, William Krabbenborg
(hoofdtrainer), Jos Heutinck (assistent-trainer), Luc Berentsen,
Tygo ten Bulte, Suzanne Schovers (sportmasseur)
en Gert Oeds Kristen (hersteltrainer).

Voorste rij van links naar rechts:
Ramon Landewers, Eduardo de Sousa Cavalcante, Siebe Lantink,
Myron Baten, Roel Bruins, Tiem Rots, Ids de Vries, Mark te Winkel
en Mike Kempers.

Op de foto ontbreken:
Wouter Pillen, Kjell Riteco, Rogier Koppe (teammanager),
Peter Nijland (assistent-scheidsrechter), Michel Schoorl (keeperstrainer), Gerry van Dongeren (hersteltrainer), Noud Huijskes
(video-analist) en Bjorn Koldeweij (video-analist).
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WILLEM TE KOLSTE RIJDT
AL 20 JAAR VOOR GROL 1

VRIENDEN VAN DE S.V. GROL

D

e Vrienden van de s.v. Grol “V.S.V.G” is opgericht op 23 juni 1989 en heeft tot doel de Grol
financieel en materieel te ondersteunen.
Tweemaal per jaar organiseren we hiertoe in het
voor- en najaar, bij een thuiswedstrijd van Grol 1, een
Fancy Fair, waarbij via diverse rondes met het bekende flitslicht fantastische prijzen zijn te winnen.
Alle inkomsten van de Fancy Fair worden vervolgens één op één geïnvesteerd in de Grol.
Zo profileert onder meer het gehele jeugdkader
zich in trainingspakken en coachjassen geschonken
door de V.S.V.G. en komt daarmee representatief uitstekend naar buiten. En in 2019 heeft de V.S.V.G. de
volledige kosten van de bouw van de berging van de
beregeningsinstallatie op zich genomen.
Vanwege Covid-19 vond er helaas sinds 2020 geen
Fancy Fair meer plaats, maar we zijn al wel weer druk
bezig voorbereidingen te treffen voor het organiseren
hiervan. Het lijkt dit jaar weer te kunnen. Wij zijn er
klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in.

Geert Jan Stokkers,
voorzitter V.S.V.G.

 De najaars Fancy Fair staat vooralsnog gepland op
vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november 2021,
wedstrijd Grol – Achilles ’12 uit Hengelo (O).
 De voorjaars Fancy Fair staat vooralsnog gepland op
vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart 2022,
wedstrijd Grol – Schalkhaar.

COMMERCIEEL TEAM

H

et afgelopen jaar was voor het Commercieel
Team een erg succesvol jaar, waarin we veel
gerealiseerd hebben. Ondanks de ‘lastige’ omstandigheden hebben we toch veel nieuwe sponsors
weten te binden en zijn we daarnaast begonnen het
contact met de bestaande sponsoren te versterken. Zo
zijn er tal van nieuwe initiatieven uitgerold zoals bijvoorbeeld het nieuwe concept voor de kledingsponsoring, de presentatiepakken voor de gehele jeugdaf-

deling, en de digitale sponsoravond ‘Grol Inside’ in
samenwerking met het Marveldtoernooi.
Tegelijkertijd is er gewerkt aan meer strategische
thema’s, waarbij het onze uitdaging is om Grol
duurzaam sterker te maken. De samenwerkingen
met andere teams zoals ‘Zo Groen Als Grol’, de SEAG,
de BCG en het Marveldtoernooi bieden volop kansen
en mogelijkheden. Ons streven voor komend jaar is
om het fundament te verstevigen en het succes uit te
bouwen, waarbij altijd het doel is om een win-winsituatie te realiseren voor de Grol én haar sponsors.
Een belangrijke drijfveer is voor ons ook de contributie op het huidige peil te houden, voetbal moet
mogelijk zijn voor iedereen!
Het CT is inmiddels een heus elftal, daar wij op de
valreep nog twee nieuwe leden hebben toegevoegd
met Ivo Oostendorp en Christian Buiël. Zo staat er
een team met verschillende talenten en interesses die
elkaar goed aanvullen, en samenwerken met dezelfde
verbindende commerciële gedachte!
Wij staan altijd open voor goede ideeën. Dus mochten jullie kansen zien, zoek ons op, samen komen we
verder!

Het is het gevolg van een weddenschap dat
Willem te Kolste (68) nu al 20 jaar de vaste buschauffeur is voor Grol 1. In het seizoen 2001/2002
zou Grol kampioen kunnen worden. “En met
Hennie Schovers had ik een weddenschap dat,
als het zover zou komen, ik naar de kampioenswedstrijd zou rijden. Het was volgens mij ergens
in de Betuwe. Of ze toen kampioen zijn geworden? Ik zou het niet meer weten...”
DOOR: KYRA BROSHUIS

W

illem is gepensioneerd, maar rijdt nog altijd
met veel plezier op de touringcar. “Het is
voor mij gewoon een betaalde vakantie. Ik
werk nu 1 tot 2 dagen per week bij Hartemink en rij
regelmatig vakantiereizen, maar ook schoolreisjes,
dagtochten en schoolritten.” De jongens van Grol 1
zijn zeker niet de eerste voetballers die Willem in de
bus heeft, vertelt hij.

Nederlands elftal
“Voor OAD reed ik het Nederlands elftal maar ook het
Iers, Roemeens, Hongaars en Maltees elftal. Roemenie
was een geval apart: die spelers kwam met alleen een
rugzakje naar Nederland. Ceausescu was nog aan de

macht in het land en de inwoners waren straatarm.
De voetballers kochten hier in Nederland allerlei producten om mee naar huis te nemen zoals wasmiddel,
dat kenden ze helemaal niet.”

Middenmoot
Al sinds de verhuizing van het gezin Te Kolste vanuit
Barchem naar Groenlo is Willem lid van de Grol. “Ik
was 16 toen ik hier kwam wonen. Ik heb zelf ook
gevoetbald maar kwam niet hoger dan Grol 9. Samen
met Walter Vrijdag ben ik lang jeugdleider/trainer
geweest, maar daar ben ik met ingang van dit seizoen
mee gestopt. Ik ben er te oud voor en sta mijn plaats
graag af aan de jongere garde.”
Willem verheugt zich op de
komende ritten met het eerste
elftal. “Heerlijk dat het weer
kan. Ik heb een prima contact
met de spelers en begeleiders.
Ik verwacht dat we in de middenmoot gaan eindigen: plaats
5 of 6. Ik heb al een paar teams
uit de competitie gezien en het
zal pittig worden. Het gaat dan
vooral om de ‘FC Koop’ clubs.
Clubs die met betaalde en gekochte spelers voetballen en daar kan Grol niet tegenop. Ik vind het heel
mooi dat we hier alles met eigen spelers doen. Liever
een klasse lager met eigen voetballers dan hoger met
spelers van buitenaf !”

‘EERST HET
NEDERLANDS
ELFTAL, NU DE
JONGENS VAN
HET EERSTE’

Hiljon te Boome,
voorzitter Commercieel Team.
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SPONSOREN
Hoofdsponsor GROL en kledingsponsor Grol 1

ALBERT HEIJN WALLERBOSCH

Hoofdsponsor seniorenafdeling

ROUWMAAT GROEP

Hoofdsponsor jeugdafdeling

VELD KOELTECHNIEK

Co-sponsoren

SPORTPARKT ‘DEN ELSHOF’

MARVELD RECREATIE

GROLSCH
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UNIVÉ OOST

RABOBANK NOORD- EN OOST-ACHTERHOEK

KUSTER YOUR ENERGY POINT

HENK PEN CAMPERS & CARAVANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AAA Showtechniek
Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte
Achterhoek Nieuws
Addink Media
Albert Heijn Wallerbosch
Alferink Installatietechniek
AMI kappers
aNivo
Antonius Slijterij en Proeflokaal
ANV architectuur & vastgoedontwikkeling
Arink Mercedes
Auto Huitink
Auto Winkelhorst
Autobedrijf John Klein Gunnewiek
Autobedrijf Kamperman
Autobedrijf Victor Rensen
Autobedrijf Wolters en Wolters
Autodemontagebedrijf Klein Gunnewiek
Autoschade Groenlo
Axent Groen
B&P Professionals
Bakkerij Nales
Bar ‘t Doktertje - Café De Kruup
BCG
Beltim Bouwprojecten
Betting Ressing Tegelhandel
Betting Wonen
Bloemsierkunst Weenink
BonsenReuling Accountants en Belastingadviseurs
Bouwbedrijf De Betuwe
Bouwbedrijf De Driehoek
Bouwbedrijf Hubers
Bril-in-mode Holding
Brini
Broekhuis Oost
Brouwersnös
Bruna
Buhrmann Bureau voor Bouwkunde &
Fysieke Leefomgeving
Bumatrac Machinery
Bureau Berentsen
Buro Noord
BV De Graafschap
Café Slijterij De Kroon Frielink
Café Speeltuin Grolzicht
CEB-Reusen
Chiel Meekes Handelsonderneming
Chinees Indisch Restaurant Wun Tung
City Lido
Civicon Engineering & Consultancy
Coldshop
Countus Accountants en Adviseurs
Covadis
Daals Traiteurs
DAGO Autogroep
Damkot Trading
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de Beek Groencreatief
De Klok Dranken
De Maan Schoonmaakdiensten
De Radstake
De Twaalfde Man
De Verse Bakker
Deco Home Lammers
Dierenspeciaalzaak René Bomers
Dirk’s Noten
District East Events
DLA ICT
Drukkerij Westerlaan
Dusseldorp ISM
ECV Infra
Edprint
eDrone Video
Eeftink-Rensing Groep
EP Groot Zevert
Erve Kots
EventBar
Everink Brandbeveiliging
Exactly IT Consultancy
FF anders koken
Flynth
Frank Interieurbouw
Friesland Campina
Fysio- en Manuele therapie Sjaak Jansen
Gamp Ebiz
GeelinkBosch
Geknipt by Daan
Gelre FM
Gemeente Oost Gelre
Gewoon Gezond Praktijk
Goossens Tweewielercentrum
Gorré Soccer Management
GratefulCoaching
Groenlo Vestingstad Promotion
Groenrijk Groenlo
Grolsch Brouwhuys De Lange Gang
Grolsche Bierbrouwerij Nederland
Groot Zevert Loonbedrijf
Gubro Car-Freelance
Gunnewijk Mode en Wonen
GUV Uitvaartverzorging en Verzekering
Hair Effects
Han ter Woerds Sport
Handelsonderneming Kraaijenvanger
Hans Rouwmaat Schoenen & Sport
Harbers Grondverzet & Verhuur
Harbers Kip Totaal
Harmat Verhuur
Hartemink Verkeersopleidingen en Personenvervoer
Heegt Installatie
Hendriks Hoveniers
Henk Pen Caravans & Campers
Het Huys van Frederik Hendrik
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Het Oosten
Hofprint Etiketten
Hofstede Tweewielers
Hommelink Loon- en Ontstoppingsbedrijf
Hoorspot
Hotel Café Biljartcentrum Pot
House of Beauty
Houtje Touwtje
Hoveniersbedrijf Groot Kormelink
Hubo
Huijskes Boevink
HypotheekDesk Wormgoor
IdeeMedia
In-In-Automatisering
Installatiebedrijf G. Rensing
Installatiebedrijf Jos Ratering
Intercom Computers
Internationaal Marveldtoernooi
Ivo Reinders Vuurwerk
Jan’s Wijn-, Whisky- en Bierspecialiteiten
Jaro reclameprofielsysteem
Joël Nijenhuis
John Ligtenberg Vormgeving
Joop Koopmanschap Multimediaproducties
Jos Dusseldorp
Jumbo Bennink
Jurgen’s Haarmode
Juust Advocaten & Mediators
K.W.D. Sport
Kaak Event Rent
Kapsalon Henny Lichtenberg
Katoo
KDV/BSO Pindakaas
Kei-Fit Tennis-Fitness Sport Center
Keppels Vloeren
Klompenfabriek Nijhuis
Koeriers Service Oost
Kolkman Brandstoffen en Oliehandel
Koopmans Bouwgroep
Koppelman Reclame
Kormelink Autobedrijf
Kramer & Molenveld Hoveniersbedrijf
Kramp
Kroese Wevers Accountants
Kuipers Installatietechniek
Kuster Your Energy Point
Kuster Tandtechniek
Kwerreveld Dakbedekkingen
LBA Beheer
LECO Staalbouw
Lefering Schildersbedrijf
Live worQs
Loco eten en drinken
LOXAM Workx Materieelverhuur
Lurvink Afbouw
Maarse Drukwerk
Magazijnplein.nl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makelaarskantoor Scheers & Roes
Marco Wiggers Financiële Diensten
Marku Bouw
Marotura Groep
Marveld Recreatie
Matador Vakantie Experts
Media Doctors
Meekes Handelsonderneming
Modis Engineering
Moma Beauty (Kapperskorting.com)
Mueller
Music54
Nerus Design
Niice Digital Marketing
Notariskantoor Roerdink & Stevelink
Nyink
Obbink
Office Organisatie Middelen
Orgadata Benelux
Orthodontist J.E.M. van Os
Overkamp Bouwmaterialen
Paashuis Bedrijfswagens
Paf Interim en Advies
Pfeifer Heavy Machinery
PGS Klussenbedrijf
Pillen Makelaars en Assurantiën
Pizzeria Efes
Poelhuis Promo
Post Warenhuis
Praktijk Orthopedagogiek Theissen
Praxis für Logopädie Bocholt
Prima Cleaning
Probroed & Sloot
PTC Dienstverlening
Pulse Business Solutions
Pure Hair & Beauty
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Reefhors Slangen & Koppelingen
Remondis Dusseldorp Rioolservice
Reusen Advies
Ringfoto Primeur
Rolugro Pitch Equipment
Romeo Delta Mijn Magazine
Rouwmaat Groep
Saigon Streetfood
Scharenborg Assurantiën en Hypotheken
Schildersbedrijf Reukers
Schoonheidssalon Afra
Schoonheidssalon Ingrid
Schuurmans Installatieadvies
SEAG
Seesing Flex
Semso Software Ontwikkeling
Service Theater Skopein
Shop van Rob
Shop4Work
Siebert & Wassink Personeelsadvies

•
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•
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•
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•
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•
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Slagerij van Geemen
Slotboom Steenhouwers
Snackbar Floor
Snackbar René
Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier
Soer Incasso- en Juridisch adviesburo
Sport 2000 Leugemors
Sportpark Den Elshof
SRS Schilderwerken
Stairway Trappen
Steentjes Makelaars
Ster in Wonen
Stöteler Afbouwbedrijf
Streekgids.nl
Supportersclub Grol
Taste Rockcafé
Taxi Wallerbosch
Te Boome Lammers Schilderwerken
Te Koppele
Te Vogt Riooltechniek
Telservice
Ten Broeke Technische Groothandel
Ten Bulte Hout en vloeren
Tenten Solar
Ter Avest Sport
The Borck
Timmerhuis Groep
TipTop Car- en Truckcleaning
Tobbedans Was- en Strijkservice
Tompro Professional Products
Trade Med
Trading Park
TWW Twentse Weg- en Waterbouw
Ueffing Autoverhuur/Autobedrijf
Univé Oost
Van Egmond Elektrogroothandel
van Ommen Mannenmode by Jerry
Veld Koeltechniek
Ventura/Dela
Versspecialist Wolters Poelier
VION Retail Groenlo
Voegbedrijf Theo te Woerd
Vrumona / Pepsi
VSVG
Wallerbosch Van Wees Administraties
Welgro
Wellink Technisch Buro
Wellink.biz
Wicherink Schildersbedrijf
Wisselink Caravans
Wissink Bakkerij Rest. Lunchroom
Woensdaggroep Grol
Wolters en Kristen Fysiotherapie
WSI Techniek Beheer & Onderhoud
Würth Nederland
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SPORTCAFÉ DEN ELSHOF

Ons‘ elftal’ staat pal achter Grol!

Voor uitspelende teams is een wedstrijd bij Grol
meer dan een uitwedstrijd alleen, maar tevens
een uitje naar één van de gezelligste en mooiste
‘sportkantines’ van Oost Nederland.
DOOR: HENRI WALTERBOS

D
Koop of huur als Grol lid en wij doen een bijdrage in de clubkas!

p

oin

l
t x

e oefenwedstrijden op de zaterdagavond deden onlangs al uitteams tot sluitingstijd in het
sportcafé vertoeven. “We zijn als horecabedrijf
langer open. We hebben de entourage van een gezellige bruine kroeg, met terras, met alles wat je daarbij
verwacht,” weet ook een trotse kantinebeheerder Rob
Porskamp. Dat komt echter niet vanzelf. Hard werken
in combinatie met een Achterhoeks gemoedelijke
manier van ondernemen. Ingezet door, en in de geest
van, zijn ouders Annelies en, de afgelopen jaar plotseling overleden, Henk Porskamp.
Naast de thuishaven van Grol en de verenigingen/
gebruikers die de aangrenzende (door Rob beheerde)
sporthal gebruiken, is het sportcafé of inpandige
serre een fijne feestlocatie, in combinatie met een
barbecue, buffet, bier-, wijn- of likeurproeverij.
Daarnaast wordt er frequent gebruik gemaakt van
de kegelbanen (onder andere door kegelclubs) en
midgetgolfbanen. “Door alles samen heb je veel meer
sociale cohesie dan als je alleen maar een voetbalclub
hebt of alleen een sporthal.”
Het sportcafé heeft een eenzaam en leeg jaar achter
de rug. “Het was een raar en bijzonder jaar,” kijkt
Rob kort terug. “Voor iedereen. Laten we hopen dat
het snel achter ons ligt. Ik zie de toekomst eigenlijk
wel vol vertrouwen tegemoet. Natuurlijk veranderen
er dingen, mensen gaan wel iets anders in de wereld
staan, houden meer afstand,” verwacht Rob. “Ik hoop dat straks iedereen gevaccineerd is en we ons leven
weer grotendeels op kunnen pakken
met allerlei leuke dingen, feestjes en
partijen, zonder anderhalve meter. Ik
geloof ook niet dat de mens daarvoor
geboren is om zoveel afstand van
elkaar te houden.”
“Ondanks een zwaar jaar proberen we de verenigingen een warm hart toe te blijven dragen.” Om de
clubhuisbeheerder een hart onder de riem te steken
besloot het Algemeen Bestuur alle leden een ‘hartonder-riem-kaart’ te bezorgen die in het sportcafé
ingeleverd kon worden voor een consumptie. De ingeleverde kaarten werden door Grol vergoed ter waarde

Rob Porskamp, beheerder Sportcafé Den Elshof.

van de betreffende consumptie. “Dat was een prima
actie en is prima afgehandeld ook.”

Vooruitblik
“Laten we hopen dat we weer een seizoen af kunnen maken, dat iedereen weer met veel plezier kan
voetballen, dat er weer een beetje gelachen wordt
langs de lijn. Dat is het allerbelangrijkste. Eredivisie
zullen we hier nooit halen. Laat de Grol een mooie
gezellige club blijven. Met zijn
allen de schouders eronder blijven
zetten. Ik wil de zaterdag- en
zondagmorgen in de kantine staan
en blijf naar Grol 1 kijken.” Het is
enigszins schipperen voor Rob, die
tevens beheerder is van het fantastische proeflokaal dat bij speciaal
bierbrouwerij Brouwersnös hoort,
alwaar hij ook nog eens de scepter zwaait als eindverantwoordelijke. “Tussen de mensen lopen, een
praatje maken, is belangrijk. Ik mag niet klagen. Ik
heb nog nooit zoveel uren gemaakt, maar ook nog
nooit zoveel leuke dingen gedaan. Het is natuurlijk
leuk dat je twee keer van je hobby je beroep hebt
kunnen maken.”

“IK ZIE DE
TOEKOMST
EIGENLIJK VOL
VERTROUWEN
TEGEMOET.”

Energy station
Shop met drive-thru
Belegde broodjes & snacks

Truck- en Carwashcentrum
Vergader- en werkplekken
Elektrisch laden

Noordgang 8 - Groenlo (N18) • www.kusterenergy.com

41

GROL Presentatiegids 2021-2022

GROL 4

Achter:
Tim Leusink, Ramon Nienhuis, Jasper Bos,
Gymon Legro, Tim Peters, Leon Scholten, Quint Veld,
Jur Pasman en Ties Klein Gunnewiek.
Midden:
Tjibbe Paardekooper, Twan Riteco, Pim Reijerink,
Ivo Te Braake, Jelle Rijks, Leon Lans,
Pim Westervoorde, Tom Lagas en Remco Everink.
Voor:
Peter Legro, Tom Meulenbeek, Mark Peters,
Emiel Garstenveld, Amir Haziri en Gijs Meuleman.
Op de foto ontbreken:
Jasper Warnar
en Wiebe Porskamp.

GROL 2
Achter:

Voor:

Luc ten Broeke, Teun Reijrink, Roel Ottink, Jan de Vries, Rutger van Schijndel,

Martiz Bennink, Ids de Vries, Tygo ten Bulte, Bjorn Koldeweij (trainer),

Quint Kristen en Thomas Porskamp.

Teun Pasman, Doné Emaus en Nick Jansen.

Midden:

Op de foto ontbreekt:

Jean Paul Papen, Arrean Arink, Pepijn Analbers,

Tonnie Tjoonk (assistent-trainer), Rick Arink, Siebe Lantink,

Erik Porskamp (teammanager).

Tom Klein Zeggelink en Gode van Ee.

GROL 5

Achter:

Stijn van Schijndel, Wessel Baarslag, Nick Oude Luttikhuis,

Midden:

Johan Houben, Charafeddine Eljaroudi, Michel Kamphuis

Pim Huijskes, Nando Schutten, Johan Houben,

en Tijmen Lageschaar (verzorger).

Dennis Pasman, Tom Kaak, Stan Raben,
Mark van Uem en Fons Koldeweij.
Voor:
Roy Röring, Wouter Scharenborg, Thys Bleuming,
Peter van Dalen en Simon Dibbets.
Op de foto ontbreken:
Frank ter Bogt, Ronald Buesink, Holger Braun,
Charles Buiting, Gerton van der Craats, Jacco Kemkens, Roy Krabbenborg, William Krabbenborg, Sander Nijhoff, Frank Oosterholt, Gerrit
Pfeiffer, Mark Soomers en Harm Zemann.

GROL 6

Achter:
Nick Reukers, Jorn Reijrink, Bart Huijskes,
Luc Stortelder, Ron Klein Gebbink, Wessel Arink,
Daan Walterbos en Floris Geessinck.
Midden:
Cas Weenink, Thijs Nibbelink, Daniël Platter,
Bob Meuleman, Rowan Klein Gunnewiek
en Edgar Walterbos.

GROL 3
Achter:
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Voor:
Voor:

Robin Brockötter, Stijn Bomers, Jur Dieker,

Pepijn Analbers, Mees van Schaik, Giel ter Bogt, Twan Nijkamp,

Rick Oostendorp, Daan Schuurmans, Barry Janssen (assistent-trainer),

Jordi Bleumink, Jesse Wolters en Jordi Huijgen.

Thieme Vos en Dirk Wolters.

Patrick te Voortwis (trainer), Pelle Walterbos (assistent-scheidsrechter),

Op de foto ontbreken:

Midden:

Sven Meekes en Tjaard Hooch Antink.

Mart Dieker,

Niek Schovers (teammanager), Jan de Vries, Jorrick van Melis,

Op de foto ontbreken:

Koen Penterman,

Wout Walterbos, Jan Arink, Jim klein Gebbinck, Pieter klein Gunnewiek,

Mika Roeterdink, Luuk Ottink, Barend Stortelder,

Mark Bomers

Jeroen Vonk en Gerard Groot Zevert (teammanager).

Jorrin Paardekooper en Lino Kuipers.

en Teun Stortelder.
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GROL 7

Achter:

GROL 10

Achter:

Rudi Porskamp (leider), Riccardo te Veluwe,

Jorn Groot Zevert, Niek Klein Avinck,

Didi Alexandru, Nick Hulzink, Peter Hartman,

Sam Hogenkamp, Sil Dieker, Thomas Reusen, Ing-

Luuk Ottink, Rick Konings, Roy Klein Gunnewiek

mar de Keijzer, Ties Frank, Jesper Frank,

(assistent-scheidsrechter) en Maikel te Marveld.

Joris Oostendorp en Rein Nienhuis.

Voor:

Voor:

Doné Emaus, Lino Kuipers, Bas Weenink,

Tim Hieltjes, Thijs Mensink, Minck Beernink,

Tim Rotink, Richard Baten, Bjorn te Brake

Jelle Hoog Antink, Thijs Reijerink, Nino Hieltjes,

en Robbin Klein Gunnewiek.

Daan Harbers en Noud Nienhuis.

Op de foto ontbreken:

Op de foto ontbreken:

Rogier Koenders, Frank Slutter, Tim Mentink

Sem Lageschaar en Pim Frank.

en Gydo van Oers.

GROL 8

Achter:

GROL 11

Achter:

Jeroen Doest, Rik van Dongeren, Mattijs Wassink,

Christian Buiël, Daan Schurink, Eelco Rumathe,

Niels Holkenborg, Tim Hubers en Rob ter Braak.

Nick Garstenveld, Joël Papen, Roy Reinders,

Midden: Ruben Zieverink, Teun te Woerd,

Barry Rumathe, Michiel Harmsen, Ruben Bleumink,

Sjoerd Pijnappel, Bas Brinke, Stijn Rootinck

Niels Noordermeer en Bart Wildenborg.

en Bas Niewhoff.

Voor:

Voor:

Wouter Wensink, Dave Lageschaar, Remco Nijman,

Rick Brockötter, Luc te Veluwe, Jurre Gerritsen,

Teun Schuurmans, Joey Pos, Dennis Dibbets,

Bas Nijhof, Bart Porskamp en Remco Brockötter.

Peter Kok, Bas te Brake en Thomas Bos.

Op de foto ontbreken:

Op de foto ontbreken:

Robin Schuurmans, Gijs Konings, Mike te Boome,

Bart Klein Tank, Colin Vennebekken,

Bas Holtslag, Niels Meekes en Eric Woertman.

Ewald Brockötter, Franklin Reijerink,
Jesper Franssen, Jim Gouma, Kevin Pasman,
Kjell Berentsen, Martijn Rooks, Ramon Porskamp,
Richard Silberie en Tom ter Bogt.

GROL 9

Achter:
Kevin Bokstart, Iloy Wopereis, Noud Frank,

GROL 12

Achter:
Robin Hoffman (leider), Tobias Adema,

Mees Klein Gebbink, Sean Everink, Jens Damman,

Martijn Wolterinck, Jasper Schilderink,

Joey Doornberg, Bjorn Verstappen, Rens Frank,

Kane Everink, Martijn Prins, Nick Hoffman,

Tjark Hooch Antink, Dylan Kuska en Bas Berentsen.

Daan Doornink, Timo Migchielsen, Auke Bomers,

Voor:

Kevin Rooks (coach), Harmen Stotelder

Sven Luttikholt, Tomas Obke Weldemichael,

en David Nijman.

Sem Huisman, Jesper Bennink, Delano Repija,

Voor:

Max Arink, Stijn Terbraak en Bart Luttikholt.

Lars Pasman, Pieter Reusen, Rens Wildenborg,

Op de foto ontbreken:

Didiet Milius, Glenn Penterman, Rik Raben

Maarten Poll, Damon Maarse, Thijmen Huinink

en Okke Roorda.

en Stijn Koenders.

Op de foto ontbreken:
Ryan Everink, Tom
Veerkamp, Stan Arink
en Thije ten Have (leider).
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GROL ZAT 2

Boven:

GROL ZAAL 1

Achter:

Jeffrey Firing, Bas Leizer, Benny de Leeuwe

Ties Klein Gunnewiek, Thijs Nibbelink,

en Boaz Nefkens.

Wessel Baarslag en Jasper Bos.

Midden:

Voor:

Jacky Mellendijk, Jordy Evers, Maikel Nuchter,

Tim Leusink, Doné Emaus en Bjorn te Braake.

Marco Pfeiffer en Nick Hulzink

Op de foto ontbreken:

Onder:

Emiel Garstenveld (leider), Mart Willemsen,

Niels Bomers, Ramon Theissen, Zouhair Chahboune

Bjorn Koldeweij, Dirk Wolters, Ivo te Braake,

en Ronald Wagendorp.

Johan Houben, Jorrick van Melis, Luc Berentsen,

Op de foto ontbreken:

Mark Reinders, Nick Oude Luttikhuis, Quint Kristen

Kevin Nuchter, Edin Bicic, Antonio Bajric, Firat Miral

en Tjibbe Paardekooper.

Balci, Khalid Chahboune, Niek te Haar en Richard Lorist.

GROL ZAT 3

Boven:

GROL ZAAL 2

Achter:

Bas Huijskes, Christian Pillen, Dave Lageschaar,

Rick Arink, Jan de Vries, Jelle Rijks,

Freek Brinke en Julian Oolthuis,

Stijn van Schijndel en Rens Wildenborg.

Midden:

Voor:

Kjell Berentsen, Lars Reijrink, Mark Reinders,

Jelmar Pouwels, Roel Ottink en Twan Riteco.

Ramon Waenink, Remco Schuurmans en Roy Röring.

Op de foto ontbreken:

Onder:

Stefan Hartman, Thomas Hofman, Rens Ampting,

Thijs Holtslag, Tim Rotink, Bart Lucassen,

Matijs Arink, Didiet Milius en Asad Omar.

Niels Geurink (staf) en Sander Klein Gunnewiek (staf)
Op de foto ontbreken:
Job Eeltink, Koen Klein Gunnewiek,
Thorsten van Melis, Michel Klein Gunnewiek,
Tim Geerdinck
en Jaap-Jan Dekker.

GROL ZAT 4

Achter:

GROL VR 7 VS 7

Achter:

Barry Janssen (leider), Mustaf Ali Hassan,

Inge Hulshof, Lotte Westervoorde, Kelly Bokstart

Wouter Vonk, Mergim Bricori, Martijn van de Wiel,

en Saimi Woertman.

Wesley Gralike, Lars de Keizer, Ramon Janssen

Midden:

en Jorn Groot Zevert.

Carmen Arendsen, Annemaj Wichers,

Voor:

Marlin te woerd en Laura Nijland.

Remco Rouwmaat, Stijn Huijskes, Nico Damkot,

Voor:

Marc Houwer, Barend Soer, Willem van der Schaaf

Fenne van Wessel, Milou groot Kormelink

en Thijs de Hek.

en Deborah Verwij.

Op de foto ontbreken:

Op de foto ontbreken:

Bayram Bilgic (grensrechter), Gerjan Fokkers,

Pam ter Bogt, Anna Donatz en Jill Ligtenberg.

Jeroen van Voorst, Bart Huijskes,
Youri Groot Kormelink,
Harm Poelhuis
en Yordi van Lochem.
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GROL 35+1

Boven:

GROL 35+4

Achter:

Gode van Ee, Jonathan Lammers, Joost Frank

Bjorn Koldeweij, Niels Ars, Martijn van Geemen,

en Normen Hemmink.

Tom Klein Goldewijk en Tom Groot Kormelink.

Midden:

Voor:

Ralf Meusert, Sander Wiggers en Simon Dibbets.

Pascal Bleumink, Dennis Pasman, Erik Thuinte

Onder:

(aanvoerder), Martijn Nijhoff, Roland Mink

Toine Markerink, Tom Kaak, Tom Klein Zeggelink

en Luc Rotink.

en Tom van Leeuwen (staf).

Op de foto ontbreken:

Op de foto ontbreken:

Sjoerd Hoffman, Sjors Groot Kormelink,

Roy Reinders, Mark Reinders, Joost Gockel,

Thijs Ueffing, Thys Bleumink en Mark van Uem.

Eelco Rumathé, Bart van Bergen, Maurice Geerdink,
William Krabbenborg, Roy Krabbenborg,
Stefan Harmsen, Dennis Vennebekken
en Injo Hoftijzer.

GROL 35+2

Achter:

GROL 45+1

Marc Rots, Tom Hoffman, Ronald Buesink,

William van Druten, Ramon Janssen,

René Wolters, Stan Raben, Bert Roeterdink,

Achmed Taouil, Dave Keunekamp

Michel Hoffman, Rik Gockel, Fons Koldewey

en Sander Wijgerink.

en Marc Wissink.

Voor:

Op de foto ontbreken:

Mathijs Paf, Dalibor Repija, Milan Radovanovic,

Bob Lebbink, John Ligtenberg, Jurgen Lurvink,

Bennie de Leeuwe en Oussame Chaboune.

Koen Wissink, Matthijs Roorda, Robert Zijdel,

Op de foto ontbreken:

Steef van der Laan en Jacco Kemkens.

Pascal Brockötter, Arjan Paf, Richard Lorist,
Zouher Chaboune, Sacha Milutinovich, Jalel Esbai,
Arben Rama, Khalid Chaboune, Slavko Duvnjak
en Holger Braun.

all online business

GROL 35+3

Achter:

GROL 45+2

Boven:

Gerton Prins, Clemens Reijerink, Dennis Hoffman,

Ben Meuleman, Olaf Lagas, Tom ter Bogt

Peter Bongen en Koen Stöteler.

en Peter Reukers.

Voor:

Midden:

Jeroen te Veluwe, Richard Baten, Maarten Müller,

Peter Legro, Rein Nienhuis en Ewald Brockötter.

Marco Frank, Giso Rijks en Rick Riteco.

Onder:

Op de foto ontbreken:

Niels Noordermeer, Eric Woertman, Hans Veld

Rob Wildenborg, Bas Klein Tuente,

en Ronald Westervoorde (staf).

Erwin Krabbenborg, Eugène Beemers,

Niet op de foto:

Michel Harmsen, Patrick Vennebekken,

Remco Nijman en Marco Cuppers (staf).

Ramon Oolthuis en Robin Hoffman.
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GROL 45+3

Achter:

GROL MO 19-1

Achter:

Ronald Brockötter (leider), Dennis Hoffman (gast-

Simone Kempers - Blanckenborg (teammanager),

speler), Geri ten Bulte, Rob Westervoorde,

Eva Alten, Frida Broshuis, Brit Klein Avinck,

Jos Klein Gunnewiek, Jan te Paske

Danee ten Barge, Pien Vos, Eva Pillen

en Gerton Prins (gastspeler).

en Wouter Wensink (assistent-scheidsrechter).

Voor:

Midden:

Felix de Vries, Marcel Elsinghorst, René Olyslager

Linda Baten - van Eenennaam (teammanager),

en Erik Schuurmans.

Nikki Kamphuis, Indy Hartman, Marc Houwer

Op de foto ontbreken:

(hoofdtrainer), Jade Eisenga, Jewel Dokic

Erik Bosch, Michel Huijskes, René Schuurmans,

en Rianne Boschker (ass.-trainster).
Voor:

Marco Wijcherink, Stef Kroekenstoel en Max de Vries.

Sam Landeweerd, Naomi Nijenhuis, Yvet
Kempers, Lotte te Bogt, Meike te Lintelo,
Wieke Frank en Lynn Scharenborg.
Op de foto ontbreekt:
Emma Heinsman.

GROL 45+4

Boven:

GROL MO 17-1

Achter:

Axel Kuska, Arrean Arink, Axel Reinders

Lisa van Dillen, Doris Reinders, Firdaus Taouil,

en Edwin Kok.

Remke Camfferman, Tess Luttikholt,

Midden:

Sarah van Aken, Raisa Raben, Lynn te Braake

Frank ter Bogt, Gerton van de Craats,

en Sven Evenhuis (trainer).

Jan-Herman Elfers en Sjaak Jansen.

Voor:

Onder:

Chaninen van Alst, Dilayla Genc, Evi Nales,

Tom Geurkink, Walter ter Bogt, Frank Verstappen

Renske te Bogt, Neele Reinders, Jill Wolthaar

en Raymond Terhorst (staf).

en Noor Voshart.

Rentals

GROL 45+5

Jan Platter, Christiaan Grooten, Ruud groot Zevert,

GROL MO 13-1

Achter:

Remco Rouwmaat, Hendrik Warnar,

Sam Landeweerd (leider), Tialda Klinkenberg,

Nico Kok en Rico Miggelbrink.

Ise Weenink, Lola Oosterholt, Floor Groot Zevert,

Op de foto ontbreken:

Karlijn Emaus, Hazel Wessels, Diede Grootholt,

Gino Kleverwal en Radomir Repija.

Hannah Vogel, Berbe Lengkeek,
Cindy Starte (leider) en Andy Vogel (leider).
Voor:
Norell Gebbink, Dicheska Hawinkels,
Yara van Druten, Ella te Brake, Loena Reukers,
Jara te Braake en Maud Janssen.
Op de foto ontbreekt:
Dide Hofman.
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VIOS GROL VR-3

Achter:
Patrick Pos (trainer/leider), Babeth Wildenborg,
Merle Huinink, Kelly Bokstart en Romy Gunnewijk.
Midden:
Mirjam Pos (leider), Joanne Eggink,
Carmen Porskamp, Marlin Stotelder,
Ellen Klein Gunnewiek, Lynn Dieker,
Lesley van Elteren (assistent scheidsrechter)
en Manon Bleumink (Leider).
Voor:
Maud Klein Avinck, Vera Helmers, Milou Jansen,
Nienke Koenders en Jamie Pos.
Op de foto ontbreken:
Doris Groot Zevert (assistent scheidsrechter),
Diede Hanselman,
Carlijn Hanselman
en Elsa Gemmink.

GROL JO 7

Achter:

David Lammers, Ferran Heukshorst, Benjamin Lammers, Sill Klein Zeggelink,

Bert Roeterdink, Remco Wolters, Patrick Vennebekken, Joost Gockel,

James Stevens en Joos Stapelbroek.

Tom Klein Zeggelink en Jonathan Lammers.

Voor:

3e rij:

Maas Wolters, Duuk Halleriet, Nigel Rensing, Fedde Kaak, Vigo Dibbets,

Lasse Stöteler, Gijs Groot Wassink, Senn Wolters, Tigo Scharenborg,

Cas Stöteler, Siem Bomers, Daaf Krabbenborg, Boris Gockel,

Tren Klein Gunnewiek, Sem Bleumink, Lyam Nijhoff, Simon Kamperman,

Fenna Van Beckhoven en Kaat Halleriet.

Loek Steuber, Ramon Groot Wassink em Shakil Chahboune.

Op de foto ontbreken:

2e rij :

Yuna Kok, Noud Klein Goldewijk, Mink Busschers,

Dex Froeling, Jim Brethouwer, Bas Groothuis, Wes Dibbets, Dean Klein Tank,

Joes Busschers en Kyan Voll.
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GROL JO 19-1

Achter:

GROL JO 17-1

Achter:

Jordy Schutten, Bader Faris, Teun Hagens,

Ties Frank, Bart Huijskes, Tiago de Sousa

Simon Wiggers, Mick Krebbers en Berend Lagers.

Cavalcante, Juul Brummelaar, Thijmen Geurink,

Midden:

Thion Groot Kormelink, Jordi Geelink,

Nick Hoffman, Luc Berentsen, Mika Hulzink,

Yaluca Meusert, Nando Schutten en Max de Vries.

Kaj Riteco, Chiel Klein Avinck, Juul Krabbenborg,

Voor:

Kjell Riteco, Chris Weenink en Jeroen Gerretsen.

Lars Bomers, Chiem Smeets, Noah Jansen,

Voor:

Wout Reukers, Tycho Reinders, Bart Wopereis, Senna

Cas Wellink, Imade Eljaroudi, Dries Hoffman,

Klein Gunnewiek, Tyn Brockötter en Davy Schutten.

Siem Hilderink, Mark Hietland en Thiemo Wessels.

Op de foto ontbreken:
Twan Beemers en Jakob Corts.

GROL JO 19-2

Achter:

GROL JO 17-2

Achter:

Vince Brummelaar, Derk te Veldhuis, Sam Spaan

Jan de Vries, Renzo Raben, Thijmen Groot Zevert,

en Dirk Nales.

Jens Raben, Rick Arink, Stijn Beerten, Sep Harbers,

Midden:

Quint Kristen en Harmen Stortelder.

Rick Oostendorp, Max de Vries (trainer),

Middelste rij van links naar rechts:

Luca Klein Gunnewiek, Willem Jan Schuurmans,

Voor:

Jorrin Paardekooper, Bjorn Arink, Brent van der Leij,

Jakob Corts, Chiem Smeets, Mees Willemsen,

Stan Hulzink (trainer), Rick Oostendorp

Floris Lagers, Roan Roerdink, Ian Versteegen,

en Jorrick van Melis (leider).

Doné Reinders, Jesse Ebbers en Sem Wicherink.

Voor:

Op de foto ontbreken:

Simon Broshuis, Just Klein Zeggelink, Timo Veld

Ron Klein Gebbink en Ibrahim Salih Usman.

en Jorrit Klein Gebbinck.
Op de foto ontbreken:
Myron Baten (assistent-scheidsrechter),
Thieme Willemsen, Jorik Schuurmans, Hasan Farah
en Tim Bomers.

GROL JO 19-3

Boven:

GROL JO 17-3

Achter:

Kiet Berentsen, Gijs Franssen, Nick Hoitink,

Lino Kuipers, Jochem Koster, Dave Kok, Scott Lagas,

Daan Huis in ‘t Veld en Pim Huis in ‘t Veld.

Jelle Eskes en Ties Franssen.

Midden:

Voor:

Max Oostendorp, Beni Shala, Luuk Sloots

Ruslan Mousajev, Touhami El Ahmadi,

en Pieter Stapelbroek.

Quint Roerdink en Timo Corts.

Onder:

Op de foto ontbreken:

Robin Straub, Chiel Tannemaat, Rien Wellink,

Jasper Bos, Gent Shala, Raël Baks, Thijs Lankheet

Flip Wolters en Pieter Maarschalkerweerd (leider).

en Tjeerd Straub.

Op de foto ontbreken:
Daniël Bomers en Geert Jan Sloots (leider).
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GROL JO 17-4

Emiel Boschker (trainer/grensrechter),

GROL JO 15-3

Achter:

Ruben Roorda, Floris Verstappen, Kevin Hoitink,

Joris Reinders (staf), Sander Kraaijenvanger (staf),

Joep Ressing, Floris Kraaijenvanger, Tijn Luttikholt,

Ruben Emaus, Yme te Kortschot

Boudewijn van Aken, Pim te Focht, Phil Wolthaar,

en Arne Poelhuis (staf).

David Vogel, Jim Wallerbos, Daan Klein Gunnewiek

Midden:

en Matthijs Roorda (trainer/coach).

Brent Reinders, Nikée Rondeel, Indy Grave,

Op de foto ontbreken:

Jet Geurkink, Sjuul Ressing, Axel Reukers

Pim Reinders, Elia Berki

en Kyan Peters.
Voor:

en Frank Verstappen (leider).

Ricky Peperzak, Khamid Minkailov, Maurits
Uittenbroek, Thijs van Uem, Milan Poelhuis, Juliën
Nijenhuis, Lisa Kraaijenvanger en Finn Eisenga.

GROL JO 15-1

Achter:

GROL JO 13-1

Achter:

Jord Meekes, Klaas Alten, Teun Geelink

Jelle Rijks, Luuk Ottink en Noud Huijskes.

en Nikki Meusert.

Midden:

Midden:

Ismael Taouil, Teus Ueffing, Ibrahim Taouil,

Max de Vries sr., Stijn Huijskes, Sem van Beckhoven,

Jesse Remmelink, Noud Kleijn en Job Roerdink.

Teus Porskamp, Yoeri van Uem, Joost Penterman,

Voor:

Juup Ratering, Max te Brake en Lars de Vries.

Daan Beerten, Siem Slütter, Floris Koppelman,

Voor:

Pim klein Tuente, Dylan Rondeel, Julian ter Heerdt

Jens Baks, Matthijs Kraaijenvanger,

en Willem Alten.

Boet Schuurmans, Bas Kemkens en Jikke Huinink.
Op de foto ontbreekt:
Youssef Hasan.

GROL JO 15-2
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Achter:

GROL JO 13-2

Achter:

Jordi Huijgen (trainer), Stan klein Tuente,

Mees Hofstede, Joere Groot Zevert, Kick Mentink,

Jasmijn Reinders, Niké Reinders, Levi Snijders,

Valentijn Papen en Pim Pape.

Youssef Hasan, Imran El Jaroudi,

Midden:

Thijs Korenromp, Sven Oostendorp

Dietz Ros, Roy Röring, Benny de Leeuwe,

en Eduardo de Sousa Cavalcante (trainer).

Ivo Hofstede en Ramon te Braak.

Voor:

Voor:

Bram Pillen, Valentijn Berendsen Jochem Wielens,

Harm te Veldhuis, Floris Bruijl, Tygo de Greef,

Thijs te Braake, Jurre Hemmink, Lasse Raben,

Kick Stoffels, Lyam de Leeuwe, Fabian Lentelink

Wiebe Theissen en Gijs Stapelbroek.

en Sten Wolberink.
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GROL JO 13-3

Achter:

GROL JO 11-3

Walter Mensink, Stijn Klein Zeggelink,

Achter:
Ivo Snijders (trainer/leider).

Tigo Dinkelman, Joris Reinders, Daan Braun,

Midden:

Fabian van den Mosselaar, Flint Harbers,

Fenna Hemmink, Wout Halleriet, Tieme te Braak,

Max Rave en Stef Oldenkotte.

Ishana Kartaram, Frederik Heutinck

Voor:

en Sofia Klein Gunnewiek.

Bram Vreeman, Julia Spekschoor, Tess Wijgerink,

Voor:

Chiel te Braake, Dex Tenten, Tim van Uem

Pim Ribbers, Fee Krabbenborg, Nina Snijders,

en Maher Kordi.

Twan Koster en Dion te Bogt.

Op de foto ontbreken:

Op de foto ontbreken:

Jannes Brasser, Charley Houben en JImaa Salih.

Bonny Ribbers (trainer/leider)
en Ruben Roorda (trainer/leider).

GROL JO 11-1

Achter:

GROL JO 11-4

Achter:

Mike Kempers, Siep Tenten, Chiem Wellink,

Bas Maarschalkerweerd (trainer).

Julius Pfeiffer, Aage Dibbets, Finn Weenink,

Midden:

Teun Reijerink en Ivo Tenten.

Jasper Konnik (trainer), Jack van Katwijk,

Voor:

Teun Schartman, Bart Tannemaat,

Lucas Gelinck, Ruus Porskamp,

Timo Grotenhuis, Keon Roerdink, Twan Wolter

Lenn Klein Zeggelink, Stijn ter Heerdt en Nigel Smit.

en Pim Huis in ‘t Veld (trainer).
Voor:
Ruben klein Gunnewiek, Inuk Aguilera Froeling,
Bram Aguilera Froeling en Jayden ten Damme.
Op de foto ontbreekt:
Robin Straub (trainer).

GROL JO 11-2

Achter:

GROL JO 10-1

Achter:

Jacco Kemkens, Sander van Beckhoven,

Ouissame Chahboune, Roy Kuypers,

Tyn Brockotter en Bjorn Geelink.

Dennis Vennebekken en Chris Oesterholt.

Midden:

Midden:

Carlijn van Uem, Kick Papen, Joep Theissen,

Mats Vennebekken, Pim Klein Goldewijk

Labeat Shala en Wietse Grootholt.

en Seth Kuypers.

Voor:

Voor:

Rosa van Beckhoven, Robine Kemkens,

Dean Oesterholt, Skip Koppe, Syben Heukhorst

Mohamed Mousa, Tycho Geelink

en Yessin Chahboune.

en Dante van Bergen.
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GROL JO 10-2

Achter:

GROL JO 9-2

Achter:

Niek Ressing, Bart te Braak en Rob Luttikholt.

Wouter Scharenborg, Lucas van Katwijk

Voor:

en Rick Spekschoor.

Walt Hofman, Mounir Boumedien, Vinz Franzen,

Midden:

Jesse Wolberink, Thijs Luttikholt, Rinse te Braak,

Matteo Aresu, Dex van Katwijk

Kijaro Haarwinkels, Jing Pothof en Sen Ressing.

en Pepijn Spekschoor.
Voor:
Tygo Scharenborg, Rein Scharenborg,
Djusten Wolters en Twan Remmelink.

GROL MO 10-1

Achter:

GROL JO 9-3

Achter:

Maaike Vennebekken, Danisha de Pauw,

Marc Wissink, Simon Dibbets, Nienke Boerkoel

Caprice Klinkenberg, Patrick Vennebekken,

en Bobby Bronkhorst.

Lacey Jansen, Lotte te Bogt, Emilie Valentijn,

Midden:

Sophie te Brake en Sharon Idink.

Tristan Wissink, Jen Dibbets, Quint Heinen

Voor:

en Gijs Dibbets.

Sophie Vennebekken, Selina Weldemichael,

Voor:

Julia klein Gunnewiek en Isabeau Lenteling.

Goste Uittenbroek, Mees Wentink

Op de foto ontbreekt:

en Fedde Bronkhorst.

Dani Wopereis.

Op de foto ontbreekt:
Lex Overkemping.

GROL JO 9-1

Achter:

GROL JO 9-4

Mark de Greef (leider), Charles Buiting (trainer),

Ronald Wagendorp, Ruben Stapelbroek,

Saar Buiting, Nikkie Kaak, Daantje Hofstede,

Just Klein Zeggelink en Rob Wildenborg.

Sten Bomers, Finn Bomers, Jesse de Greef,

Midden:

Valentijn Wolters, Wout Koster

Hajrullah Sogojeva, Fedde Stapelbroek,

en Tom Kaak (trainer).

Luuk Vreeman en Dies Wildenborg.
Voor:
Huub Rouwhorst, Jules Konnik, Wesley Wagendorp
en Mitch van Kraalingen.

60

61

GROL Presentatiegids 2021-2022

GROL JO 9-5

Achter:

GROL LONGA G 1

Achter:

Jarno Rensing, Thijs Bleumink, Tom Klein Goldewijk

Anne-Marie Groot Zevert, Jordy Buunk,

en Marc van Meurs.

Dominique in t Veld, Tom Heijdeman, Timon Nijman,

Midden:

Tim Maarse, Maik Roekevisch en Wouter Maarse.

Elize Nijenhuis, Emily Rensing, Den Bleumink

Midden:

en Ruben Scharenborg.

Marcel Walterbos, Pien Lantink,

Voor:

Glenn van Veenendaal, Pascal Kraayenbrink,

Morris Kraaijenvanger, Boet van Meurs

Vincent van Riet, Bowy Lurvink, Erwin Hummelink

en Siem Klein Goldewijk.

en Pelle Walterbos.
Voor:
Teun Reijerink, Pim Meekes, Maik Nijenhuis,
Pim Derksen, Senem Regtop, Alexander Wolterink
en Gerjan Roekevisch.

GROL JO 8-1

Achter:

LONGA GROL JG-1

Achter:

Barry Janssen, Bjorn Wolters en John ter Heerdt.

Johan van Zanten, Gijs Wiederholt,

Midden:

Seb Colenbrander, Jasper Schovers,

Lucas van Beugen, Dario van Bergen,

Basten Overkemping, Pien Hulshof,

Bram ter Braak, Floris ter Heerdt en Oskar Wouters

Mart Garstenveld en Jan Garstenveld.

Voor:

Voor:

Jur Ressing, Tygo Janssen en Huub Wolters.

Niek Schovers, Sam Luttikhold, Bart Groot Zevert,
Ricardo Gerritsen, Kim van den Toren, Ties Hones
en Maarten Overkemping.
Op de foto ontbreekt:
Twan Westerveld.

GROL JO 8-2

Achter:

GROL JG-1

Achter:

Joost Frank, Tim Müller, Scot Klein Gunnewiek,

Ans van der Leij, Lynn Huijskes, Pepijn Tank,

Susan Koldeweij, Lennon Frank, Lars Robbe

Dani Hoffman, Pien Reinders

en Dave Klein Gunnewiek.

en Anne-Marie Groot Zevert.

Voor:

Voor:

Samuel Schutten, Dylano Oosting, Jesse ten Brinke

Adriano Rutjes, Daan Klein Goldewijk, Ties Halleriet

en Zoë de Leeuwe.

en Sancha Hendriks.
Op de foto ontbreekt:
Ruth Hulshof.
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GUV Uitvaartzorg

DE 12E MAN

D

Waarom de kwaliteit van GUV Uitvaartzorg ook nog eens veel goedkoper is?

e 12e Man zorgt door middel van een lidmaatschapsstructuur voor uitbreiding/verbetering
van faciliteiten binnen Grol.
Voordat wij vooruit kijken naar komend seizoen,
willen wij toch met een paar woorden terugblikken
op het afgelopen seizoen. Wat een frustrerende periode: gezondheidsissues, bedrijven die in moeilijkheden komen door belemmeringen en, natuurlijk een
stuk minder belangrijk, geen voetbal. Frustrerend

GUV Uitvaartzorg is een non-proﬁt organisatie. Zo kunnen wij de beste dienstverlening bieden tegen de
allerlaagste tarieven. GUV heeft alle faciliteiten in eigen huis voor de verzorging van de complete uitvaart.
U wordt daarbij ondersteund door één vertrouwde uitvaartbegeleider.

Onze begeleiding blijft hierdoor altijd persoonlijk, betrokken en dichtbij.
Altijd eerst GUV bellen!
Veel verzekeraars geven op het moment dat uw dierbare overleden is aan dat u de uitvaart door hen
moeten laten verzorgen. Anders korten zij de uitkering of moet u bijbetalen stellen zij! Onzin!
GUV biedt nabestaanden de oplossing! Van GUV krijgt u alle diensten volgens de polis zonder dat u
daarvoor bijbetaalt. De kwaliteit van GUV met de harde garantie dat GUV ook nog goedkoper is.

Voor persoonlijke & betrokken begeleiding én het laagste tarief.

APK contact
Onderhoud
MeerOccasions
weten? Neem vrijblijvend
op: Tel: 0800 -Autoverhuur
08 09 (GRATIS) OF VIA www.guv.nl
AUTOBEDRIJF

Citroen C1 De garage voor
Wit al uw onderhoud!
2013
7.450,Daihatsu
Zilver
metallic
2007 merken.
8.950,WĳTerios
repareren Volvo, Citroen,
Peugeot
en alle andere
Fiat Panda
Beige metallic
2010
5.750,Zwart metallic
Zilver metallic
Zwart metallic
Zilver metallic

Blauw metallic
Zwart metallic
Opel Corsa
Zilver metallic
Opel Mokka 1400 Turbo
Zilver metallic
Renault Scenic Automaat
Zilver metallic
Renault Scenic 1400 TCe130 Zwart metallic

2009
2010
2001
VEILIG
2011

9.950,10.950,750,OP16.950,REIS

DENK
AAN
DE
2012
21.950,2007
7.950,VAKANTIECHECK
2008
2015
2004
2010

6.950,24.500,3.450,12.750,-

Seat Mii Style
Spoorstraat 14,
Subaru Forester Turbo
7261 AE
Ruurlo
Suzuki
Swift

Zilver metallic
Groen metallic
Zilver metallic

2012
2000
2014

8.450,2.250,12.250,-

Volkswagen Polo 1200 Tsi

Zilver metallic
Zwart metallic

2002
2014

2.950,14.950,-

Tel.: 0573-451801
Volkswagen
Golf 1400
www.wolters-wolters.nl

4 Minidoelen
2 Tactiekborden voor in de kleedkamers (pilot)
Scorebord voor het G-Team
Specifiek gekleurde pionnen

Zonder de steun van onze leden was dat niet mogelijk. Hierbij vanuit ons een groot woord van dank
voor jullie steun in de afgelopen periode!
Ben je nieuwsgierig geworden naar de 12e Man of
heb je voorstellen voor verbetering van faciliteiten, spreek ons gerust aan of stuur een email naar
12eman@svgrol.nl.
Wij hebben enorm veel zin in een “normaal” seizoen. Op zaterdag én zondag weer volop wedstrijden op de club en weer genieten van het spelletje
met goede faciliteiten.
Hopelijk tot snel!

5-1-2021 15:05:08

WOLTERS & WOLTERS
AIRCO
Mazda CX5 2.0
ACTIE
€99,Mercedes A170

•
•
•
•

RUURLO

GUV_AD69 20210105_A5_liggend.indd 1

Ford C-Max 1800
Ford Focus Wagon
Hyundai Matrix 2001
Jeep Compass

Mart Willemsen, commissielid De 12e Man.

was het ook, omdat wij de leden van de 12e Man
zo graag hadden beloond met een beloofd feest.
Beloond horen jullie namelijk zeker te worden en
dat zal ook zeker gaan gebeuren!
Door jullie steun hebben wij weer mooie initiatieven kunnen ondersteunen. In de afgelopen
periode is er vanuit de 12e Man, in zeer prettige
samenwerking met Floris Geessinck (SEAG), het
volgende aangeschaft:

www.wolters-wolters.nl

NATIONALE

SUPPORTERSCLUB GROL

H

et einde is in zicht... Het post-coronatijdperk
komt eraan. Dat betekent dat de Supportersclub Grol eindelijk weer activiteiten voor haar
leden kan organiseren!
De Supportersclub Grol wil voetballers, toeschouwers en andere liefhebbers (ver)binden met onze
mooie gefuseerde vereniging Grol. Dit doen wij op
verschillende manieren, zoals het faciliteren van
het Team en de Pupillen van de Week bij thuiswedstrijden van Grol 1, het programmablaadje tijdens
diezelfde wedstrijden en de afsluiting en opening van
het seizoen voor alle junioren- en seniorenleden van
onze vereniging.
Dat is zeker niet alles. Speciaal voor alle leden
van de Supportersclub worden er door het jaar heen
verschillende activiteiten georganiseerd, dat helaas
de afgelopen periode niet mogelijk was. Daar komt
echter verandering in!
Op vrijdag 26 november 2021 organiseert de Supportersclub een heus Supporterscafé. Hierbij mogen
gastsprekers, een kleine activiteit en het gezellig
samenzijn met onze leden niet ontbreken. Daarnaast
heeft de organisatie voor al onze leden een uniek
presentje geregeld.

Pim Westervoorde,
voorzitter
Supportersclub.

We sluiten het jaar af met Supportersclub Het Jaar
Uit op 19 december 2021. Naast de klassieker Feyenoord – Ajax zullen onze leden voorzien worden van
verschillende consumpties. Voor muzikale ondersteuning tijdens de derde helft wordt vanzelfsprekend
gezorgd!
Al deze activiteiten, alsmede het programma voor
het jaar 2022, worden via e-mail met onze leden
gecommuniceerd.
Nog geen lid van onze mooie club? Sluit je voor €8,17 per jaar
(jeugd) en €13,61 per jaar (senioren) aan bij de supportersclub
en ontvang een uniek welkomstcadeau!
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10, 11 en 12 juni 2022

4 en 5 juni 2022

ALGEMENE INFORMATIE
Sportvereniging Grol - Groenlo
Statutaire oprichtingsdatum Grol: 18 september 1918
Oprichting s.v. Grol: 18 september 1918
Oprichting s.v. Grolse Boys: 18 maart 1948
Fusie: 1 juli 2020
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
T: 0544 46 1940
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
Beachveld voor volleybal, handbal en voetbal
Secretariaat:
Tonnie Zieverink
Zilversmid 39, 7141 PH Groenlo
T: 06 4249 7744 / E: a.zieverink@kpnmail.nl
E: info@svgrol.nl
Internet: svgrol.nl
Twitter: svgrol
Facebook: svgrol
Instagram: svgrol
Bankrekening:
IBAN: NL37RABO0323400299
Clubkleuren: blauw-wit met rode accenten
Aantal leden:
1450 (950 spelende en 500 ondersteunende leden)
Aantal teams:
64, waarvan 26 jeugd jongens-gemengd, 4 jeugd meiden,
1 F pups zaterdag, 3 G-teams, 15 senioren (12 op zondag
en 3 op zaterdag), 4 35+ teams en 5 45+ teams,
3 vrouwenteams, 2 zaalvoetbalteams
en 1 walking football groep.
Onderdelen:
* Zaterdag- en Zondagvoetbal
* Heren- en jongensvoetbal (prestatief en recreatief)
* Vrouwen- en meidenvoetbal (prestatief en recreatief)
* Zaalvoetbal (recreatief)
* 35+ en 45+ competitie (recreatief)
* G-voetbal jeugd en senioren
* Walking Football
Aanvangstijd thuiswedstrijden Grol 1: 14.30 uur
Hoofdsponsor Grol en kledingsponsor Grol 1:
Albert Heijn Wallerbosch
Hoofdsponsor seniorenafdeling:
Rouwmaat Groep
Hoofdsponsor jeugdafdeling:
Veld Koeltechniek
Co-sponsoren:
* Sportpark Den Elshof
* Marveld Recreatie
* Grolsch
* Univé
* Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
* Henk Pen Campers & Caravans
* Kuster Your Energy Point
Algemeen Bestuur:
* Hans Scheinck, voorzitter
* Harry Paf, vice-voorzitter
* Tonnie Zieverink, secretaris
* Tom Hoffman, penningmeester
* Rob Westervoorde, voorzitter organisatiebestuur
* Dennis Pasman, voorzitter voetbalbestuur
* Floris Geessinck, voorzitter accommodatiebestuur

Voetbalbestuur:
* Dennis Pasman, voorzitter, bovenbouw jeugd, keepers
* Wouter Scharenborg, senioren en vrouwen
* Tom Kaak, senioren en vrouwen
* Michel Hoffman, bovenbouw jeugd, keepers
* Ivo Versteegen, onderbouw jeugd, BVO‘s
* Bart de Vries, onderbouw jeugd
* Milou Groot Kormelink, meiden overkoepelend, MVVA
Organisatiebestuur:
* Rob Westervoorde, voorzitter en wedstrijdsupport
* Arjen Korenromp, voorzitter commissie senioren
* John ter Heerdt, voorzitter commissie jeugd
* Hiljon te Boome, voorzitter commercieel team
* Floris Geessinck, voorzitter accommodatiezaken
* Marco Frank, coördinator communicatie
* Ruben te Woerd, nevenactiviteiten
* Rita Arink, coördinator beheergroep kleding
* Rob Arink, vrijwilligerszaken
* Afgevaardigde voetbalbestuur
Accommodatiebestuur (S.E.A.G.):
* Floris Geessinck, voorzitter
* Rob van Uem, secretaris
* Lars Oesterholt, penningmeester
* Dennis Papen, lid
* Willy Konnik, lid
* Dave Keunekamp, lid
* Stefan Kok, lid
* Daan Schuurmans, lid
Commissie Jeugd (t/m O17):
* John ter Heerdt, voorzitter, O15
* Patrick Vennebekken, O7
* Rick Spekschoor, O8, O9, O10
* Michel Grootholt, O11, O12, O13
* Marcel ten Barge, O17
* Natascha Dankbaar, G-klasse
Commissie Senioren (O19 en Senioren):
* Arjen Korenromp, voorzitter
* Rudi Porskamp, prestatief en vrouwen
* Mike te Boome, recreatief zondag en 35+/45+
* Emiel Garstenveld, zaal
* Marcel ten Barge, O19
* Hendrik Warnar, recreatief zaterdag
Technische Staf:
* Jos Heutinck, hoofd jeugdopleiding
* Michel Schoorl, keeperstrainer Sen., O19, O17
* Roy Reinders, keeperscoördinator t/m O17
* Normen Hemming, keeperstrainer jeugd
* Mohammed Faris, techniek- en circuittraining
* Bert Roeterdink, techniek- en circuittraining
* Walter Vrijdag, trainer recreatieve teams bovenbouw
Eregalerij Grol:
Zie svgrol.nl/over-grol/eregalerij
Dienst PMB (Para Medische Begeleiding):
* Gert Oeds Kristen, sportfysiotherapeut, hoofd PMB en
hersteltrainer
* Ronald Buesink, verzorger jeugd en fysiotherapeut
* Suzanne Schovers, verzorgster algemeen en Grol 1
* Tijmen Lageschaar, verzorger algemeen en Grol 2
Secretariaat B.C.G. (Business Club s.v. Grol):
Erik Schuurmans
T: 06 2126 7110 / E: bcg@svgrol.nl
Commercieel Team:
Hiljon te Boome
T: 06 1001 1899 / E: hiljon.teboome@svgrol.nl
Secretariaat S.E.A.G. (Stichting Exploitatie
Accommodatie sportvereniging Grol):
Rob van Uem
T: 06 2021 7396 / E: robvanuem@upcmail.nl
Secretariaat Voetbalbestuur:
Dennis Pasman
T: 06 1090 2902 / E: dennispasman@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris jeugd:
Dirk Wolters
T: 06 1460 2408 / E: wedstrijdsecretarisjeugd@svgrol.nl

Ledenadministratie jeugd:
Bob Meuleman
T: 06 4142 7809 / E: bob.meuleman@svgrol.nl
Wedstrijdsecretaris senioren:
Bas Brinke
T: 06 1396 1148 / E: bas.brinke@svgrol.nl
Ledenadministratie senioren:
Rudi Porskamp
T: 06 5593 5807 / E: rudiporskamp@gmail.com
Contributiebeheer:
Tim Hubers
T: 06 5181 8973 / E: tim.hubers@svgrol.nl
Secretariaat Supportersclub Grol:
Leon Lans
T: 06 1404 9701 / E: leonlans97@hotmail.com
Secretariaat Stichting V.S.V.G.
(Vrienden van de sportvereniging Grol):
Ruben Zieverink
T: 06 5151 3895 / E: rubenzieverink@gmail.com
Secretariaat De 12e Man:
Mart Willemsen
T: 06 3006 5966 / E: 12eman@svgrol.nl
Secretariaat Stichting Internationaal
Marveldtoernooi:
Tonnie Zieverink
T: 06 4249 7744 / E: tonnie@marveldtournament.com
Internet : www.marveldtournament.com
Secretariaat Wissink O13- en O11-toernooi:
Sven Dorsthorst
T: 06 1514 1977 / E: svendorsthorst@hotmail.com
Redactie-adres clubblad:
Henri Walterbos
T: 06 2083 8861 / E: clubblad@svgrol.nl
Kledingcommissie:
Rita Arink
T: 06 2041 8707 / E: kledingcommissie@svgrol.nl
PMB:
Gert Oeds Kristen
T: 06 2075 5454 / E: woltersenkristen@planet.nl
Nevenactiviteiten:
Ruben te Woerd
T: 06 3449 3413 / E: ruben_tewoerd@outlook.com
Beheer website:
Marco Frank
T: 06 1206 0188 / E: marco.frank@svgrol.nl
Verenigingsfotografen:
* Gerard Houben
* Marcel Houwer
* John Ligtenberg
* René van den Mosselaar
* Paulus Maessen
* Milou Groot Kormelink
Verenigingsarchief:
Jan en Hannie Schut
T: 0544 46 22 45 / E: jgschut@lijbrandt.nl
Woensdaggroep:
Fons Koldeweij
T: 06 2329 2686
Vertrouwenspersonen:
* Gerard Platter
T: 06 2037 9030 / E: g.platter@kpnplanet.nl
* Miriam Menzing
T: 06 4288 6181 / E: miriammenzing@gmail.com
AVG Functionaris:
Marco Frank
T: 06 1206 0188 / E: marco.frank@svgrol.nl
Beheer Sportcafé:
Rob Porskamp
T: 06 2754 8573 / E: info@den-elshof.nl,
Internet: www.den-elshof.nl
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