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drukwerk van
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Drukwerk geeft een heel andere beleving dan online communicatie.
Het is tastbaar en prikkelt de zintuigen. Goed vormgegeven,
vakkundig gedrukt en tactisch ingezet kan het jouw klanten écht raken.
De combinatie van drukwerk met online communicatie is van grote
toegevoegde waarde voor je onderneming.

Maarse Drukwerk. Dat voelt goed. Ons jonge team werkt met aandacht en de beste
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apparatuur. Zo bedrijven wij elke dag topsport en kunnen we bijna alles realiseren

7151 HT Eibergen

op het gebied van drukwerk. Door veel in eigen huis te doen, kunnen we maximale

tel. 0545 47 30 83

flexibiliteit en snelheid bieden.

info@maarsedrukwerk.nl

‘Met Maarse weten we dat het altijd goed komt’
Brand agency Frappant, Aalten

De productie van huisstijlen, verpakkingen, magazines, brochures… Het is bij ons in
goede handen. Die ‘onhaalbare’ deadline wordt gewoon gehaald en jij pakt de
aandacht van je doelgroep met drukwerk van constant hoge kwaliteit.
Professioneel advies nodig? We coachen je graag in je keuzes en zorgen samen voor
het beste eindresultaat.
Meer weten? Kijk op www.maarsedrukwerk.nl
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“VOETBAL VOETBAL
VOETBAL”
Beste lezer,

S

portvereniging Grol heeft het afgelopen seizoen
mooie successen geboekt met diverse kampioenschappen en promoties. De juniorenselecties
JO15-1, JO17-1 en JO19-1 spelen inmiddels op een hoog
landelijk niveau en reizen komend seizoen het gehele land
door om hun wedstrijden te spelen. Grol 2 is terug in de
hoogste klasse voor reserveteams. Daarnaast beschikken
wij het komend seizoen over maar liefst vier prestatieve
teams bij de senioren. Dit alles wordt in de breedte ondersteund door een groot aantal teams van jong tot oud, die
begeleid worden door een enorm grote groep enthousiaste
leiders en trainers. Zij worden op hun beurt weer
ondersteund door diverse commissies en besturen.
Een aantal jaren geleden is besloten om voetbal meer
centraal te stellen en dit lijkt zijn vruchten af te werpen.
Zonder daarbij het plezier en de gezelligheid uit het oog te
verliezen.
In deze presentatiegids hebben wij daarom ook het voetbal
centraal gesteld, waarbij wij met name de trainers en
leiders aan het woord willen laten, zowel prestatief als
recreatief. De artikelen ademen voetbal, maar laten ook
zien dat Grol meer is dan alleen maar een voetbalclub.
Helaas geen teamfoto’s dit seizoen in de presentatiegids.
Dat is altijd een enorme klus, waarbij wij er dit jaar voor
gekozen hebben om dit afzonderlijk op te pakken. Ondanks
het grote aantal artikelen, komen wij toch nog ruimte te
kort om mooie verhalen te maken over bijvoorbeeld het
35+/45+ voetbal, het Walking Football en niet te vergeten
het succesvolle G-voetbal. Zij zijn een volgende keer weer
aan de beurt, of zullen ongetwijfeld via onze andere
mediakanalen, zoals website, clubblad en lokale weekkrant
aan bod komen.
Als redactie willen wij iedereen bedanken die heeft
meegeholpen om deze presentatiegids tot stand te
brengen. Speciale dank gaat uit naar Maarse Drukwerk voor
zowel de opmaak en het drukken van deze gids. Ook willen
wij de adverteerders in deze presentatiegids bedanken
voor hun medewerking dan wel bijdrage.
Wij wensen iedereen heel veel lees- en kijkplezier en
tegelijkertijd een fantastisch en succesvol voetbalseizoen.
Namens de redactie,
Marco Frank, hoofdredacteur.
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Alle sportevenementen op groot scherm
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NAAR VOREN

E

lke organisatie moet naar voren kijken. Wat je ziet
als je achterom kijkt is geweest en daar kun je niets
meer aan doen. Wel heb je hopelijk van de fouten
geleerd. Dat kun je meenemen als je naar voren kijkt.
Op het veld is er met dat ‘naar voren’ iets geks aan de hand.
Volgens de veranderde spelregels hoeft de bal bij een
doeltrap niet meer meteen het strafschopgebied uit .
Trainers hebben spelers nu geleerd dat daar de opbouw
begint. Speler links van de keeper en speler rechts van de
keeper en dan begint het naar elkaar over spelen.
Het schiet niet op en de zenuwen van de spelers nemen
zichtbaar toe. Het feest van de spitsen van de tegenstander
is begonnen. Natuurlijk gaat het dan regelmatig fout en ligt
de bal maar zo in het eigen net. Duurste voorbeeld was bij
PSV te zien. Champions League gemist. Zo’n € 25 miljoen in
het eigen strafschopgebied verpiemeld.
Les voor de trainers, ook bij de Grol, gewoon weer de
vertrouwde doeltrap invoeren. Eerst de bal de eigen zestien
uit. De bal moet naar voren, zo snel mogelijk.
Zo moet het in onze organisatie ook. Uit je eigen gebied
komen, samenwerken en samen naar voren denken. Dat
gaat bij Grol gewoon goed. Voortdurend kijken we naar
voren. Wat komt er op ons af, wat zou het nog beter of
mooier maken, waar willen we naartoe en wat hebben we
daarvoor nodig. Voetbal, organisatie en accommodatie en
alles wat daarbij hoort, staat bij Grol op een hoog niveau.
Dat zeggen ook buitenstaanders. Dank u wel, maar we
moeten naar voren. Wie stil staat, wordt voorbij gelopen.
Een voorsprong moet je weten vast te houden en dat is
lastiger dan een voorsprong te krijgen. Je moet telkens
weer opbouwen om vooruit te komen. Dat doe je niet door
eerst langdurig met elkaar te overleggen en lekker in je
eigen kring te blijven. De trainers zullen het intussen op het
veld hopelijk ook begrepen hebben.
Bij Grol zijn de volgende stappen op veel gebieden al weer
in beeld. Als club zetten we zelfs stappen buiten ons eigen
sportpark. We hebben aangegeven bereid te zijn meer
met de andere voetbalverenigingen in Oost Gelre samen
te werken. Jeugdvoetbal, verenigingsscheidsrechters,
trainingsaccommodatie, alcohol en drugs, gezonde kantine
zijn onderwerpen die al met elkaar besproken worden.
Grol stopt daar energie in omdat je ziet dat het nodig is.
Als je tenminste naar voren kijkt!

De nieuwe competitie 2022-2023 is nu de eerste uitdaging.
Let op de halve competities met meteen promotie en
degradatie, let op de versterkte degradatieregeling bij het
eerste team, let op het strakke traingingsschema en vooral
let op de doeltrap.
In ieder geval, allemaal veel plezier.
Met elkaar sporten is gaaf.
Hans Scheinck, voorzitter.

“WIE STIL STAAT, WORDT VOORBIJ GELOPEN.
EEN VOORSPRONG MOET JE WETEN VAST TE HOUDEN
EN DAT IS LASTIGER DAN EEN VOORSPRONG TE KRIJGEN.”
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VIJF VRAGEN AAN DE SELECTIETRAINERS
IN DE BOVENBOUW VAN DE JEUGDOPLEIDING
door Rik Gockel

D

it seizoen komen alle drie de selectieteams in de
bovenbouw op landelijk niveau uit. Dat gebeurde
niet eerder in de historie van onze club. Hieronder
komen de trainers Chris Weenink (JO19-1), Max de Vries jr.
(JO17-1) en Lars de Vries (JO15-1) aan het woord.
Ze blikken vooruit, schatten de huidige staat van de
huidige jeugdafdeling in en maken ons deelgenoot van
hun persoonlijke ontwikkeling.

Lars: “We gaan een mooi seizoen tegemoet waarin we
genoeg weerstand krijgen. We gaan spelen tegen grote
verenigingen met fysiek sterke tegenstanders en een
andere mentaliteit. Dat zijn mooie uitdagingen voor ons als
team, waarbij we kunnen laten zien dat we samen veel
kunnen bereiken. Onze doelstelling is simpel: elke training
en wedstrijd het maximale uit onszelf halen.
Als we dit doen, komen de resultaten vanzelf.”

1) Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen
en welke doelen horen daarbij?
Chris: ”Mijn verwachtingen voor komend seizoen zijn dat

2) Wat is de kracht van de jeugdopleiding van Grol
op dit moment en waar zitten de valkuilen?
Chris: “De kracht is dat er een duidelijk plan is en alle

we een leuk en uitdagend seizoen tegemoet gaan, waarin
de jongens zich goed en snel zullen moeten ontwikkelen
om lekker mee te draaien in de competitie. Doel is om aan
het eind van het seizoen een zo hoog mogelijke ranking te
hebben en weer zoveel mogelijk jongens af te leveren aan
de selectieteams van de senioren. Wat die ranking
uiteindelijk wordt, is van tevoren moeilijk te zeggen.
We hebben een mooi en talentvol team.”

betrokkenen op één lijn zitten. Er wordt veel overlegd en
als we ergens tegenaan lopen is dit altijd bespreekbaar.
De lijntjes zijn erg kort. Een valkuil zou kunnen zijn dat we
genoegen nemen met hoe het gaat.
Stilstand is achteruitgang.”

Max: “Het is lastig om in te schatten hoe we er op staan,
zeker omdat de tegenstanders en het niveau van de
competitie onbekend zijn voor ons. Ik vind het veel
interessanter om doelen te stellen waar we zelf meer
invloed op hebben. Ik heb het dan over persoonlijke en
team-ontwikkeldoelen. Aan het eind van de voorbereiding,
wanneer iedereen weer aanwezig is, zullen we het daar met
de spelers en staf over gaan hebben.”

Max: “Ik denk de stabiliteit in het kader. Vanuit daar ligt
er een basis waar het seizoen erop op voortborduurd kan
worden. De afgelopen seizoenen is er telkens een nieuw
initiatief op voetbalgebied toegevoegd aan de opleiding.
Stap voor stap zijn we toegegroeid naar het niveau waarop
we nu zijn.
Valkuil is dat we tevreden zijn met hoe het nu gaat.
We zullen ons door moeten blijven ontwikkelen.
Continueren wat goed gaat, maar zeker ook op zoek naar
verbeterpunten. Daarin is het belangrijk om te kijken waar
we nu staan, waar we naartoe willen en wat we op ons pad
daar naar toe tegen zullen komen. Eén van de zaken waar
we tegenaan gaan lopen is de krimp. Op het niveau waar
de selectieteams in de jeugdopleiding nu spelen, hebben
wij zo’n beetje het kleinste achterveld. De vijver waar wij
uit kunnen vissen zal alleen maar kleiner worden. Als we
op dit niveau willen blijven acteren zullen wij innovatiever,
creatiever en slimmer moeten zijn dan de rest. Constant
een stap vooruit denken.”
Lars: “De kracht van de jeugdopleiding van Grol is dat
voetbal steeds meer centraal is komen te staan. Dit zie je
terug in de goede faciliteiten, gedreven trainers, korte
lijnen tussen de verschillende jeugdteams en leergierige
spelers. De grootste valkuil is dat we tevreden zijn met wat
we tot nu toe hebben bereikt. We moeten kritisch naar
onszelf blijven kijken en met beide benen op de grond
blijven staan.”

Chris Weenink, trainer JO19-1.
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Lars: “Ik kan me nog volop ontwikkelen als trainer. Ik ben
nu voor het derde seizoen trainer van JO15-1. De afgelopen
twee seizoenen heb ik de basis voor mezelf kunnen neerzetten. Dat ga ik dit jaar uitbreiden. Zo wil ik meer vanuit
weekthema’s gaan werken met nieuwe oefenstof.”

5) Van welke trainer krijg je inspiratie?
Is er een bepaalde club of methodiek die je erg
aanspreekt en waarvan je gebruik maakt?
Chris: “Ik kijk vooral naar wat het individu en het team

Lars de Vries, trainer JO15-1.

3) Jullie krijgen te maken met verre reisafstanden.
Hoe ga je daarmee om?
Chris: “Het is leuk dat we clubs tegenkomen waar we nog
niet vaker tegen gespeeld hebben. De reisafstanden zie ik
niet als een probleem. We zijn samen met de club aan het
kijken hoe we hier het beste vorm aan kunnen geven.
Eventueel busvervoer of een 9-persoons busjes. Ouders
kunnen we voor de kleinere afstanden inzetten.”

Max: “De selectietrainers hebben daarover een goed
gesprek met het voetbalbestuur gehad. Wij hebben onze
visie daarop kenbaar gemaakt. Het voetbalbestuur deelt
deze visie en is hard aan het werk om te kijken wat de
mogelijkheden zijn om het voor de teams en ouders goed
behapbaar te maken.”
Lars: “De verre reisafstanden zijn nieuw. We zijn met het
bestuur van Grol nog in overleg hoe we hiermee het beste
kunnen omgaan. Er worden verschillende mogelijkheden
besproken om te kijken wat haalbaar is.”

nodig heeft om zich te ontwikkelen. Ik koppel daar geen
vaste methodiek aan. Door in de voorbereiding veel te
observeren kunnen we een goed plan uitwerken en dat
plan steeds verder uitbreiden aan de hand van de snelheid
waarin de jongens zich ontwikkelen.”

Max: “Ik heb niet één specifieke trainer als inspiratie. Er zijn
meerdere trainers welke mijn sympathie/interesse hebben
om te volgen. Enkele daarvan zijn Foppe de Haan, Arne
Slot, Giovanni van Bronkhorst, Louis van Gaal, Jurgen Klopp
en Pep Guardiola. Ik probeer van zoveel mogelijk trainers
iets op te steken. Vervolgens kijk ik wat bij mij past en
wat niet. Wat bij mij of mijn team past probeer ik eigen te
maken. Een kopie zal namelijk nooit beter worden dan het
origineel.”
Lars: “Ik kan geen specifieke trainer of club opnoemen.
Ik kijk veel wedstrijden en lees graag over verschillende
aspecten omtrent voetbal. Zo probeer ik van elke trainer
wat te leren. Of het nu gaat om trainers als Simeone,
Guardiola, Klopp of jeugdtrainers die ik volg via social
media kanalen. Ook van de andere trainers bij JO15-1 leer ik
veel. Vervolgens probeer ik alle inspiratie te vertalen, zodat
het passend is bij de leeftijd en het niveau van JO15-1.”

4) Welke ontwikkeling probeer je zelf als trainer
door te maken komend jaar
en hoe werk je daaraan?
Chris: “Jaarlijks blijf ik bijeenkomsten en cursussen volgen
waaruit ik bruikbare elementen meeneem naar het veld.
Verder ontwikkel je jezelf als trainer in mijn ogen elk
seizoen weer, omdat je elke keer met een nieuwe groep
te maken hebt. In de basis hanteer je natuurlijk je eigen
voorwaarden, maar iedere speler en groep vraagt weer om
een andere aanpak of benadering. Het is aan mij als trainer
om deze balans te vinden en te bewaken.”

Max: “Ik wil ontdekken in hoeverre mijn visie ook werkzaam is op dit nog hogere niveau met weer een nieuwe
lichting. De vraag is of en waar ik concessies in zal moeten
doen. Daarnaast wil ik me verder ontwikkelen in het
managen van een grotere spelersgroep en staf. Leren door
te doen, te kijken en af en toe te luisteren. Haha!”

Max de Vries, trainer JO17-1.
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GROL 4 ZONDAG: PRESTEREN ALS
TEAM OP BASIS VAN PLEZIER
In het seizoen 2022-2023 spelen er bij Grol voor het eerst sinds lange tijd weer 4 seniorenteams
prestatief op de Zondag. Een eerste kennismaking met Grol 4.
door Ivo Tenten

E

en eerste kennismaking die wat anders loopt dan
vooraf gehoopt. Een avond voorafgaand aan het
geplande gesprek met de nieuwe trainer Sikri Cimen,
leider Giso Rijks en speler Jeffrey Firing blijkt dat de trainer
en Grol besloten hebben weer uit elkaar te gaan.
Helaas kon assistent-trainer Dion Bosman ook niet aanwezig zijn, omdat Dion naast assistent-trainer van Grol 4 ook
de hoofdtrainer is van AZSV JO19-1 in het seizoen 20222023 en daarom andere verplichtingen had. Het zal een
druk seizoen worden voor Dion, dat is een ding wat zeker is.
En dus werd de training voorafgaand aan de kennismaking
op woensdagavond geleid door Giso Rijks zelf. Op de vraag
of Giso de ambitie heeft om de hoofdtrainer te worden is
het antwoord een heel duidelijke “nee”, en dus is het voor
nu nog even afwachten voor Grol 4 wie er dit seizoen als
hoofdtrainer voor de groep zal staan. Gezien de
voetbalachtergrond van Giso had hij dat zomaar kunnen
zijn, zou ik denken als Giso vertelt over zijn voetbalverleden. “Ik voetbal vanaf mijn vijfde. Ik ben begonnen
bij Voetbalvereniging Oeken waar ik tot en met de D-tjes

Aanvoerder Jeffrey Firing en Leider Giso Rijks.
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speelde. Daarna ben ik overgestapt naar Brummen. Daar
heb ik in alle selectieteams gespeeld tot aan de senioren
waar ik als speler van het tweede elftal ook veel met het
eerste elftal mee moest. Op enig moment ben ik terug
gegaan naar Oeken om 2 jaar in het eerste te spelen. Na
die twee jaar in het eerste van Oeken ging ik weer terug
naar Brummen om daar in het eerste te spelen.” De liefde
bracht hem vervolgens naar Groenlo, waar Giso in Grol
2 speelde en op latere leeftijd ook nog een paar jaar in
het vierde speelde, waar hij uiteindelijk stopte toen hij in
ploegendienst ging werken. Inmiddels speelt Giso bij de
35+ van Grol. Kortom, Grol 4 heeft een leider langs de lijn
met de nodige voetbalervaring. In ieder geval zal Giso ook
aanstaande vrijdag (2 september) nog een keer de training
verzorgen.
Voor de vrijdag als trainingsdag is bewust gekozen bij Grol
4, zodat spelers die studeren en op kamers zitten in ieder
geval 1 dag in de week met de groep kunnen trainen.
Tevens is dit een gelegenheid voor spelers uit Grol 2 en Grol
3 die door de weeks op kamers zitten om ook nog een keer
te trainen in Groenlo. “Win-win, want zo hebben spelers uit

Het nieuwe prestatieve Grol 4.

hogere teams de gelegenheid nog een keer bij Grol te
trainen, en zal het niveau van de training van Grol 4
omhoog gaan als er spelers uit hogere teams meetrainen”.
Dion Bosman is dus naast assistent-trainer bij Grol 4 ook
hoofdtrainer van AZSV JO19-1. Dion heeft bij Grol de
selectieteams in de jeugd doorlopen, bij de jeugdselecties
van de KNVB JO12 tot en met JO15 gespeeld en ook nog
even bij de jeugd van Go Ahead Eagles gespeeld, maar
blessureleed dwong hem op jong leeftijd te stoppen met
voetballen, waarna hij zich helemaal op het trainerschap is
gaan storten.
Een ervaren leider als Giso gecombineerd met een
ambitieuze assistent trainer als Dion kan Grol 4 goed
gebruiken vermoedelijk, want het team bestaat uit bijna
allemaal jonge spelers van rond de 20 jaar, met
uitzondering van Jeffrey, de voorlopige aanvoerder. Jeffrey
is 28, en daarmee veruit de oudste van het team. “Ik heb
van mijn 5e tot en met zijn 18e gevoetbald bij de Grolse
Boys, waarna ik de overstap naar Grol maakte om in Grol 3
te voetballen. Later speelde ik ook nog een jaartje in Grol
2. Toen ik voor het eerst vader werd, ben ik gestopt met
voetballen.” Maar het bloed stroomt waar het niet gaan kan,
want na een half jaar ging hij toch weer voetballen, bij de
Grolse Boys dit keer. Nu, 2 jaar na de fusie met Grol, waar
hij de eerste twee jaar na de fusie speelde in Grol Zaterdag
2, heeft hij besloten weer prestatief te willen spelen op
zondag.

Grol 4 is ingedeeld in de 3e klasse (ter vergelijk, Grol 2
speelt hoofdklasse en Grol 3 speelt 2e klasse). “Dit zal best
een uitdaging worden met zo’n jonge spelersgroep. Als we
bovenaan het rechter rijtje eindigen in dit eerste seizoen
met dit nieuwe team, dan zou ik dat een goede prestatie
vinden”, vertelt Giso. “De sfeer is heel goed in het team,
en daar begint het mee, maar één of twee meer ervaren
jongens erbij was voor het team niet slecht geweest. En ik
ben natuurlijk niet de hoofdtrainer, maar ik vind ook dat we
de ambitie moeten hebben om in ieder geval 2 spelers af te
leveren aan Grol 3 volgend seizoen.” Jeffrey sluit zich aan bij
Giso als het gaat om de prestaties en de sfeer. “Ik vind het
belangrijk dat we komend jaar echt als team presteren”, vertelt Jeffrey. “Als team presteren gaat het best als we plezier
hebben met ons allen, maar goede resultaten helpen daar
natuurlijk ook bij,” en dat laatste onderschrijft Giso. “Het zou
denk ik ontzettend helpen als we de eerste paar wedstrijden wat goede resultaten boeken, want als het gaat lopen,
zit er echt potentie in de groep.”
Het gaat een interessant jaar worden voor Grol 4. De start
is nog wat stroef door het vertrek van de trainer en ook de
eerste bekerwedstrijd kon helaas niet doorgaan, maar Grol
4 heeft een mooie groep jonge voetballers en een goed
begeleidingsteam, dus alle reden om met veel vertrouwen
aan het nieuwe seizoen te beginnen.
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COMMERCIEEL TEAM: NIEUWE
AANTREKKELIJKE SPONSORPAKKETTEN
Door Hiljon te Boome

M

ooi om ook in de presentatiegids weer een update
te mogen verzorgen vanuit het Commercieel
Team.

2021-2022 is voor het CT een prima seizoen geweest.
Allereerst is het allerbelangrijkste om te delen dat het
aantal Grol-sponsoren verder is gegroeid afgelopen jaar. Als
u de sociale media volgt heeft u ze vast voorbij zien komen.
Daarnaast hebben we afgelopen seizoen veel dingen
kunnen organiseren voor en met onze sponsoren, terwijl
we tegelijkertijd aan ons fundament hebben gewerkt. Zo
is de visie voor het commercieel beleid binnen Grol verder
ontwikkeld, ofwel onze houvast naar de toekomst.
Deze hebben we vastgelegd en zal de basis vormen in
de communicatie en geeft ons richting en kaders in de
toekomst.
Vanaf het nieuwe seizoen zullen we ook, samen met de
BCG, meer gebruik gaan maken van LinkedIn voor de
zakelijke communicatie en hiermee het Grol business netwerk verder gaan ontwikkelen. Samen met de BCG gaat het
CT bestaande en potentiële nieuwe sponsoren attenderen
op de pakketvormen die zijn geïntroduceerd tijdens de
sponsoravond van het Internationaal Marveldtoernooi.
Op initiatief van Romeo Delta is er, in samenwerking met
Longa’30, RKZVC en FC Winterswijk, een nieuw zakelijk
magazine gestart: FC Business. De content hiervoor wordt
aangeleverd door de verenigingen, waarbij de BCG dit
samen met het CT verzorgd voor Grol. Dit nieuwe magazine
richt zich op het Achterhoekse bedrijfsleven, waarbij de
eerste twee uitgaves inmiddels al zijn uitgebracht.
Zodoende staat er een basis waar we samen op door
kunnen bouwen.

Het nieuwe LED scherm behorende bij Zo Groen Als Grol.

“ZoGroenAlsGrol” is een mooi uithangbord geworden
voor Grol. De impact van wat we doen wordt merkbaar,
terwijl we inmiddels een voorbeeld zijn in de regio op
het gebied van duurzaamheid. Commercieel werkt dit als
een katalysator voor ons. Zo zorgt het LED-scherm voor
interessante commerciële mogelijkheden en worden de
opbrengsten daarvan ingezet voor verdere verduurzaming,
terwijl de recentelijk geplaatste laadpalen eveneens voor
extra inkomsten zorgen. Bij de realisatie van deze projecten
hebben vele vrijwilligers, waaronder de Woensdaggroep,
een belangrijke rol gespeeld. Nogmaals super bedankt
hiervoor!
Ook is afgelopen seizoen succesvol gewerkt aan de
verbinding tussen het CT en de BCG, met als insteek om de
sponsormogelijkheden samen te voegen en
overzichtelijker te maken. Als resultaat hebben we een
aantal aantrekkelijke sponsorpakketten ontwikkeld en
geïntroduceerd, waarmee we gehoor geven aan de wens
van vele sponsoren. De pakketten bieden een bredere basis
voor een langdurige samenwerking met bedrijven die onze
club een warm hart toedragen, ze worden enthousiast
ontvangen en vinden al gretig aftrek bij zowel bestaande
als nieuwe sponsoren.
Komend seizoen gaan we samen weer mooie dingen doen.
Tot ziens op een van onze events, op of rondom
de Grol velden!

Hiljon te Boome, voorzitter Commercieel Team.
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“WE MAKEN ER NOG ÉÉN
KEER EEN MOOI JAAR VAN!”
Betrokkenheid, bevlogenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
door Sander Esselink

H

et is de woensdag na de Grolse kermis, de klok
geeft aan dat het kwart over acht is en buiten is
het nog zo’n 30 graden. De jongens van JO19-3
staan te poppelen om te beginnen aan hun eerste training
van het nieuwe seizoen. Walter Vrijdag, die naast dit team
ook nog diverse andere jeugdteams traint bij Grol, heeft
de eerste oefening voor ze uitgezet. De zelfstandigheid én
zelfredzaamheid van het team is groot. De ‘assistent-trainers’ van het team, die daarnaast ook nog eens de leiders
zijn, hebben eerst nog even iets anders te doen. Geertjan
Sloots en Pieter Maarschalkerweerd hebben namelijk eerst
nog even een interview… “De jongens redden zich prima
even zelf.”

Meer dan 10 jaar samen
Twee keer per week wordt er door de jongens getraind,
op de maandag- en woensdagavond. Geertjan en Pieter
streven er naar om allebei aanwezig te zijn bij de trainingen. ”Eén van ons is er sowieso altijd.”, vertelt Geertjan. “Met
een beetje mazzel is Walter er ook om ons technisch te
ondersteunen. We merken dat sinds Walter erbij is er zeker
vooruitgang is. Wij voelen ons zo ook meer serieus
genomen en de jongens worden er beter van.”

Pieter Maarschalkerweerd (links) en Geertjan Sloots.
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Naast het trainen zijn de beide heren ook altijd aanwezig bij
de wedstrijden van hun team. Tegenwoordig zijn de wedstrijden op zaterdag aan eind van de dag, dat maakt het
ook nog iets gemakkelijker om aanwezig te kunnen zijn.
“Als we allebei kunnen zijn we er beide bij; ik moet
zaterdagmorgen nog wel eens werken en Geertjan heeft
nog wel eens wisselende diensten. Maar als we beide
niet kunnen dan regelen we wat anders, maar dat komt
bijna nooit voor.”, aldus Pieter. “Voor het vervoer bij de
uitwedstrijden maakt Pieter een heel mooi rijschema.”, vult
Geertjan aan “En de ouders mógen gewoon rijden.” Vroeger
was het nog wel eens zo dat ouders niet konden rijden,
dan moesten ze in plaats van rijden bijvoorbeeld twee keer
wassen. Bij aanvang van het seizoen ontvangen de ouders
het rij- en wasschema. Dan kunnen ouders ook zelf ruilen,
mochten ze een keer niet kunnen. Daarnaast verstuurt
Pieter per app een week voor de wedstrijd ook nog weer
eens een herinnering. Bij de tweede helft van het seizoen
maakt Pieter weer een nieuw schema, waarbij hij naar eer
en geweten rekening houdt met het aantal was- en
rijbeurten van de eerste helft van het seizoen.

Grol JO19-3 bij aanvang van de training.

Sinds de “F5” zijn Geertjan en Pieter al samen begeleiders,
als ouders ooit begonnen en nu beginnen ze dus aan hun
elfde seizoen. De basis van de groep die ze begeleiden
bleef in de loop der jaren behoorlijk bij elkaar. Dat is ook
een beetje de reden geweest dat Geertjan en Pieter als
begeleiders zijn gebleven; ze zijn als het ware met het
team meegegroeid. “Ze doen net alsof wij er ook bij horen.”,
merkt Pieter lachend op.
Voor Geertjan en Pieter wordt dit het laatste seizoen.
“Hierna is het ook mooi geweest.”, stelt Pieter, “Dan kunnen
de leden van ons team op eigen benen staan en zal een
groot deel ook naar de senioren gaan.” Voor Geertjan wordt
het steeds lastiger om het trainen en begeleiden van het
team te combineren met zijn werk. Eigenlijk had hij al wel
willen stoppen, maar wilde natuurlijk ook Pieter niet alleen
laten. En dus maken ze toch dit komende elfde seizoen
samen af. Hopelijk zijn er volgend jaar weer nieuwe
mensen die met eenzelfde verantwoordelijkheidsgevoel de
nieuwe lichting van JO19-3 gaan begeleiden.

Samenspel
Zowel Geertjan als Pieter zijn zeer te spreken over hun
team, ze vinden het een prachtig team. Het is de diversiteit
van het team die het mooi maakt. Met trots vertellen ze
dat iedereen écht zichzelf kan zijn en zo nodig ook wordt
opgevangen. Natuurlijk speelt er wel eens iets, maar dan
worden die incidentjes ook gelijk door de leiders opgepakt
en in alle rust opgelost.
Zeker ook een team als JO19-3 verdient aandacht en goede
begeleiding, dat is wat Geertjan en Pieter motiveert om al
zolang hun team te begeleiden.

Ze vinden het erg belangrijk dat deze spelers de aandacht
en begeleiding krijgen die ze verdienen. “Zelf heb ik niet
heel veel sjoege van voetbal en ging het de afgelopen tijd
over ‘waar moet ik staan?’ en ik weet helemaal niks van
posities. Tegenwoordig maken de jongens zélf de opstelling
en communiceren dit dan vlak van tevoren.
Eentje wordt er aangewezen om de opstelling te maken,
daar is dan even wat discussie over.”, vertelt Pieter. “En dat
komt ook simpelweg omdat ik er geen flauw idee van heb.”
Desalniettemin een mooie oplossing en ook goed voor
teamproces. Met andere dingen, bijvoorbeeld als er
problemen zijn, wordt het team weer ontlast doordat de
begeleiders deze zaken dan oppakken. Een mooi en goed
samenspel tussen het team en hun begeleiders, die goed
op elkaar zijn in gespeeld en elkaar waarderen.
Geertjan: “Weet je, als je dan aan het eind van het seizoen
zo’n mooi schaaltje krijgt met versnaperingen en een paar
biertjes, dan wordt het toch gewaardeerd door de groep.
Dat zegt toch genoeg!”

Plezier!
“Bij deze groep gaat het om het plezier. Ze zijn er altijd en
bij de trainingen is het altijd volle bak.”, vertelt Geertjan.
“Ook als we door de tegenstander totaal worden opgerold,
blijven ze hun best doen om er iets positief uit te halen.”,
vult Pieter aan. En hiermee raakt hij de kern waar het bij
de jongens van de JO19-3 en hun trainers/begeleiders om
gaat: zonder plezier geen beleving.
Het jaar zo afronden zoals ze tot nu toe hebben gedaan,
dat is wat streven is voor dit laatste en elfde seizoen. Op de
vraag wat de doelstelling is voor komend seizoen, is het
antwoord duidelijk: “Het plezier erin houden!”
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GROL 14 KOMT ER AAN!
door Mark Wessels

E

en vriendenteam oprichten; dat was iets waar een
aantal spelers bij de Grol al een tijd mee rond liep.
De eerste voetballers werden namelijk twee jaar
geleden al gepolst. Het Grolbestuur vond het een prima
idee, maar stelde wel als voorwaarde dat er minimaal 18
spelers moesten worden ingeschreven. Dat is gelukt want
er staan inmiddels 21 namen op papier. Cas Wellink, Boet
Ligtenberg en Dries Hoffman zijn aangesteld als trainers
van Grol 14. Mees Ueffing is de leider van dit prominente
gezelschap. We gaan van deze heren ongetwijfeld nog
meer horen.
Dries over zijn selectie: “De helft van de spelers was in de
jeugd al gestopt met voetballen en begint nu opnieuw;
verder is er al een aantal spelers van de A – jeugd in ons
elftal gekomen en we hebben nog een speler van Grol 9
weten te strikken.”
Boet over de spelersgroep: “We hebben ook een speler uit
Lichtenvoorde, Mart Izaks. Die kwam de eerste training
meteen in een Longa shirt het veld op lopen. Verder
hebben we zelfs een speler uit Mariënvelde, Hidde Ruesink,
vastgelegd. Ons scoutingapparaat heeft echt goed werk
gedaan! We gaan een keer door de week op woensdagavond trainen en spelen onze thuiswedstrijden zondagsmiddags om 13.30 uur. Voor de uitwedstrijden moeten we
waarschijnlijk iets vroeger aan de bak.”

Mees over de randvoorwaarden: “ De voetbaltenues
worden gesponsord door Marveld Recreatie en we
krijgen mooie polo’s van pizzeria Efes. Dat is allemaal goed
geregeld. We spelen in de competitie in de 7e klasse en dat
is dan ook meteen in de kelder van het amateurvoetbal. We
hebben ondertussen de eerste wedstrijden gespeeld met
wisselend resultaat, maar we willen gewoon meedoen om
het kampioenschap.”
Om de ambities nog eens te onderstrepen is er ook een
boetesysteem afgesproken. De belangrijkste regels van de
boetepot:
-

Te laat komen voor de wedstrijd: 1 Euro per minuut
Helemaal niet komen: 40 Euro
In de rust komen: 20 Euro
Tot een kwartier te laat op de training: 5 Euro
Na een kwartier te laat op de training: 10 Euro
Tijdens de wedstrijd kotsen: 10 Euro
Kantineshirt vergeten: 10 Euro
Gele kaart vanwege praten: 15 Euro
Per tegendoelpunt: alle spelers 0,50 Euro
Per doelpunt voor: trainers 0,50 Euro
Eigen doelpunt: 15 Euro
Bal over het vangnet: 5 Euro
Niet schoonmaken kleedkamer: 20 Euro
Guije dienst: boetes x 2

Het geld van de boetepot wordt uiteindelijk gebruikt voor
een teamweekend. Wij wensen dit nieuwe elftal veel succes
maar vooral veel plezier!!

Van links naar rechts: Cas Wellink, Boet Lichtenberg, Mees Ueffing en Dries Hoffman.
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JAAP JANSEN:
VOETBALSUPPORTER EN CLUBMAN
door Marco Frank

H

ij staat bij alle thuiswedstrijden van Grol 1 langs de
kant. Voorzien van pet. Een echte voetballiefhebber. Iemand met een lange Grolse Boys historie,
maar ook inmiddels sterk verbonden aan Grol. Het is Jaap
Jansen. Wie is Jaap Jansen? Wat zijn zijn verwachtingen
omtrent Grol 1? En hoe kijkt hij aan tegen Grol?
Jaap is 61 jaar en is al op zeer jonge leeftijd begonnen met
voetballen bij Grolse Boys. Hij omschrijft zichzelf als een
technische middenvelder en heeft een paar jaar in het
eerste gevoetbald van Grolse Boys. Blessures zorgden er
echter voor dat hij zijn voetbalcarriere op een lager pitje
moest zetten en lager is gaan voetballen. Daarnaast is hij
gaan vlaggen bij het eerste om toch de binding te houden
met het prestatieve voetbal. Maar ook heeft hij nog drie
jaar gevoetbald bij Grol 11: “Ik ging dan op zondagmorgen
met twee tassen op pad. Eerst voetballen bij Grol 11 met
Witten Gunnewiek, Punkie Wientjes, Robert van Schaik,
Toon Hoffman en Henk Hoffman. En daarna gelijk door naar
het eerste van Grolse Boys om te vlaggen.“ Jaap is
blijven vlaggen tot aan de fusie. “De promotie naar de 3e
klasse in 2013 was een fantastisch hoogtepunt.“
Voor de fusie ging Jaap al regelmatig bij Grol 1 kijken.
Alleen thuiswedstrijden. En dat doet hij nog steeds. “Grol
heeft een mooi jong team. Luc Berentsen is natuurlijk een
fantastische speler en mooi dat hij bij Grol blijft voetballen
ondanks de aanbiedingen van andere clubs. Ook Tycho
Riteco is een goede voetballer.

Jaap Jansen met pet bij het nieuwe Wilgenpark Arena.
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En van Tiem Rots kan ik ook genieten.” Wat zijn zijn
verwachtingen voor het komende seizoen? “Het zal een
lastig seizoen worden. Bij een aantal clubs wordt betaald.
Laten we hopen dat we blessurevrij blijven en dat Titus
Hoffman en Wouter Pillen weer snel mee kunnen doen. Een
plek voor de nacompetitie zou al een mooie prestatie zijn.“
Over William Krabbenborg is hij zeer enthousiast.
”Een goede trainer en hij maakt er echt een team van.“
Op weg naar het Wilgenpark Arena om een foto te maken,
geeft hij aan dat hij in zijn vrije tijd belangeloos het dak
van het nieuwe kledinggebouw gedekt heeft. “Ik werk al
33 jaar bij Kwerreveld. Dakdekken is mijn werk, maar ook
mijn hobby. Bij heel veel Grolleden ben ik al thuis geweest
om een klusje te klaren.“ Dat blijkt ook wel, want tijdens
het interview krijgt hij regelmatig een groet van trainers en
spelers die het sportpark opkomen.
Jaap voelt zich helemaal thuis bij Grol. “Ik was eerst wel
tegen de fusie, maar zag ook wel in dat het zo niet langer
meer kon. Ik was toen voor de fusie en het is heel goed
samengegaan. Veel Grolse Boys mensen zijn nu actief bij
Grol. Dat is mooi om te zien. En zelf wil ik straks ook weer
wat oppakken. Bij Grolse Boys heb ik ook van alles
gedaan, van kantinedienst tot terreincommissie. De
woensdaggroep lijkt mij wel wat. En ze hebben mij ook al
weer gevraagd om te gaan vlaggen bij Zaterdag 3.“

EEN NIEUWE START
VOOR VROUWEN 1 EN VROUWEN 2
Door Carmen Arendsen

O

p een druilige dinsdag, enkele uren na de Grolse
Kermis hang ik met Marc Houwer aan de telefoon.
Het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels
begonnen en daarom werd het tijd om al het nieuws
rondom het vrouwenvoetbal van de Grol in kaart te
brengen. Want dat er komend seizoen veel veranderd is,
dat is al wel enigszins bekend. Waar de voorgaande jaren
sprake was van een eerste en derde vrouwenteam
(Vrouwen 3 was in samenwerking met Vios), beschikt Grol
dit seizoen over twee volledige vrouwenteams.
Het 1e vrouwenteam komt uit in de derde klasse.
De speelsters zijn relatief jong, want de meeste meiden zijn
nog onder de 19 jaar. Doordat er veel meiden zijn gestopt
bij MO17 was de spoeling dun en moesten veel meiden
doorschuiven naar de senioren. Vrouwen 1 zal worden
begeleid door twee leidsters: Joyce Kemkens, moeder van
speelster Bibi, en Cindy Brockötter, moeder van speelster
Vera. Wim Assinck blijft ook dit seizoen assistent-scheidsrechter. De trainingen van Vrouwen 1 worden verzorgd
door Marc Houwer, ondersteund door Walter Vrijdag. De
doelstelling van het nieuwe vrouwenteam zal vooral liggen
om in de middenmoot te eindigen. Afgelopen jaar zijn veel
(oudere) Vrouwen 1 speelsters gestopt waardoor er een
volledige nieuwe selectie van 16 dames is gevormd. De
meiden van afgelopen jaar zijn gelukkig aangevuld met de
komst van: Eva Pillen, Eva Alten en Brit klein Avinck. Deze
dames zijn doorgeschoven van het oude MO19-1.

Op de vraag of Marc zin heeft om het nieuwe seizoen met
de dames te starten knikt hij tevreden. Marc is namelijk
alweer 10 jaar actief in het meidenvoetbal en was vorig jaar
ook al actief bij Vrouwen 1. Enkele jaren geleden heeft hij
zich op eigen initiatief gemeld om trainer te worden bij het
team MO11-1. Daarna heeft hij steeds andere teams onder
zijn hoede genomen en heeft hij juni jl. zijn UEFA C
certificaat behaald. Op dit moment vindt hij de dames
trainen ontzettend leuk, hij haalt veel voldoening uit het
enthousiasme van de dames. Marc lacht als ik hem vraag
wat de voordelen en nadelen zijn van meiden/dames
trainen ten opzichte van heren. Marc vertelt: “Bij meiden is
het vaak zo dat als pietje niet komt trainen, jantje ook niet
meer komt.” “Bij jongensvoetbal is dit toch anders: jongens
komen voor zichzelf trainen en bij hen is het individu heel
belangrijk. In dat opzicht is het bij de meiden soms
gezelliger. Het spel wordt afgewisseld met veel plezier.”
Marc, dankjewel voor je tijd en uitleg. Vrouwen 1
en Vrouwen 2, ik wil jullie veel plezier en succes wensen
komend seizoen!

Het 2e vrouwenteam van de Grol is ook een vrij jong team,
met allemaal meiden onder de 19 jaar. Zij komen uit in de
vijfde klasse en worden ook getraind door Marc Houwer.
Ronald Westervoorde en Linda Baten – van Eenennaam
fungeren komend seizoen als leider. Komend seizoen is er
geen MO19 en MO17 team, want de overgebleven
meiden van deze teams zijn doorgeschoven naar het
tweede damesteam. De samenwerking met Vios is sinds
dit seizoen gestopt, waardoor het voorheen derde elftal bij
VIOS Beltrum nu geen Grol speelsters meer bevat.

Marc Houwer, trainer van Vrouwen 1 en Vrouwen 2.
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Van links naar rechts: Mark Hietland, Kjell Riteco, Tiem Rots, Thiemo Wessels en Jordy Schutten.

AANWEZIG TALENT STAAT GARANT VOOR EEN
SUCCESVOLLE VOETBALTOEKOMST VAN GROL
door Theo Huijskes

G

elet op het aanstormende talent ziet de toekomst
van de inmiddels 104 jaar bestaande Groenlose
voetbalclub Grol er goed uit. Dit blijkt onder meer
uit een terugblik op het afgelopen seizoen, waarin bij de
jeugd alleen al de selectieteams JO-19, JO-17 en JO-15
kampioen werden of anderszins succesvol waren, bij de
senioren Grol 2 met een jonge selectie de kampioensvlag
mocht hijsen en Grol, dankzij het kampioenschap van Grol
4, het komende seizoen binnen de seniorenafdeling met
maar liefst vier selectieteams in prestatieve competities
uitkomt. Al met al een ongekende luxe, die de komende
jaren ongetwijfeld nog veel meer (voetbal)vruchten gaat
afwerpen.
Wat het vlaggenschip van de vereniging betreft, hebben
wij in het afgelopen seizoen in de tweede klasse J van de
KNVB al mogen genieten van veel jeugdig voetbaltalent.
Superlatieven te over en dat zeker kijkende naar de in het
afgelopen voetbaljaar, binnen de eerste selectie presterende jeugd. In dat verband stellen wij via een vraaggesprek
een vijftal jeugdspelers binnen de 22 koppen tellende
eerste selectie van Grol aan u voor! Wij hebben het dan in
alfabetische volgorde over Mark Hietland (19), geboren 1
maart 2003, Kjell Riteco (19), geboren 25 maart 2003, Tiem
Rots (19), geboren 30 januari 2003, Jordy Schutten (19),
geboren 21 maart 2003 en Thiemo Wessels (18), geboren 11
oktober 2003.
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MARK HIETLAND
De in Geesteren bij Borculo geboren Mark Hietland woont
in gezinsverband samen met zijn vader en moeder,
alsmede een zus. “Buiten het voetbal om studeer ik in
Enschede op het ROC van Twente, waar ik de opleiding
sport en bewegen volg. Ik heb daar nog één jaartje te gaan
en de bedoeling is om hierna door te studeren in de fysiotherapie. Wat de voetballerij betreft, wordt het komende
seizoen voor mij het negende bij Grol. Ik ben acht jaar
geleden, overgekomen van GSV ’63 Geesteren, begonnen
als 1e jaars bij de D1 van Grol. Mijn mening over Grol is dat
ik mij bij deze club helemaal thuis voel. De accommodatie
ziet er top uit en er wordt op een hoog niveau gevoetbald.
Mijn favoriete jeugdtrainers zijn Max de Vries en
Chris Weenink. Mijn debuut in Grol 1 heb ik gemaakt op 3
april 2022 tegen FC Suryoye. Voor mij was dit een hele
bijzondere, tevens mooie ervaring. Ik ambieer een positie
op het middenveld van Grol 1. Van ons als vijftal vind ik dat
wij allen talent hebben, waarbij het tevens opvalt dat
iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft. Mijn idool binnen
Grol 1 is Rico Lammerdink en mijn idool binnen het betaald
voetbal is Frenkie de Jong. Ik hoop dat wij in het nieuwe
seizoen bovenin mee gaan draaien en zorgen dat we
meedoen om promotie!”

KJELL RITECO

TIEM ROTS

Na broer Tycho (22) is hij de tweede ster aan het
Riteco-voetbalfirmament, die zijn officiële debuut in Grol
1 heeft gemaakt. Wij hebben het hier over Kjell Riteco (19),
die onlangs tijdens de eerste wedstrijd van het Keitoernooi
tegen Longa ’30 als linkerverdediger in de hoofdmacht
van Grol werd geposteerd. Dat binnen het gezin Riteco het
voetbal bijna dagelijks centraal staat, is niet zo vreemd.
Want naast voorheen vader Rick, zijn alle vier zoons - naast
Tycho en Kjell ook Twan en Kai - spelend lid bij Grol. Kjell,
die buiten het voetbal om zorgt voor een niet alledaagse
dag-invulling, en dat is naast student aan de Universiteit in
Tilburg het zijn van pizzabakker bij Marveld Recreatie, vindt
zijn broer Tycho een uitstekende linkerspits voor Grol 1.
“Tycho heeft een voorbeeldige mentaliteit, maar ik ben als
voetballer sneller. Daarnaast is vriend Tiem Rots de beste
voetballer met wie ik tot op heden heb samengespeeld.
Hij is nu al een veelzijdige voetballer”, aldus Kjell Ritico, die
tegelijkertijd niet onvermeld wil laten dat hij Max de Vries
heeft ervaren als zijn beste jeugdtrainer. Onder zijn leiding
had ik het gevoel dat ik bij hem een soort van machine was,
die veel, zo niet alles kon. Nu zelf spelend in Grol 1, hoop ik
dat door te kunnen zetten!”

Daar waar broers Daan en Mats bij FC Twente hun
stinkende best doen om een gouden voetbaltoekomst op
te bouwen, maakt Tiem alom furore bij Grol oftewel de club
waar het voor alle drie de zonen van vader Marc en moeder
Joyce allemaal is begonnen. In tegenstelling tot de overige
vier in deze kolommen aan het woord komende spelers,
was het Tiem die reeds op 17-jarige leeftijd onderdeel uitmaakte van Grol 1. “Het was de pas aangestelde hoofdtrainer William Krabbenborg, die mij de A-jeugd liet overslaan
en mij direct bij de selectie van Grol 1 liet aansluiten. Dankzij hem kreeg ik de gelegenheid om mij op de favoriete
nummer 10-positie te ontwikkelen.” Over zijn broers en
vrienden is Tiem helemaal duidelijk. “Daan en Mats mogen
dan wel bij FC Twente voetballen, maar ik ben de knapste
van het stel. Bovendien heb ik het geluk dat mijn allerbeste
vriend Kjell Riteco ook nog eens goed kan voetballen en
het komend seizoen bij mij in het team speelt.” Aldus Tiem,
die naast zijn studie aan de Hogeschool Saxion in Enschede
ook nog als badmeester werkzaam is bij Marveld Recreatie.
En terugkomende op het voetbal onvoorstelbaar veel waardering heeft voor zijn jongere broer Mats. “Wat hij op zo’n
jonge leeftijd al heeft bereikt, is echt onvoorstelbaar.
Ik ben super trots op hem!”

Tiem Rots in actie tegen Bon Boys.
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JORDY SCHUTTEN

THIEMO WESSELS

Geboren in Groenlo naast zijn jongere broertje Davy, is
Jordy Schutten zijn ouders Nando en Dyane erg dankbaar
dat zij hem altijd hebben ondersteund bij het beoefenen
van de voetbalsport. “Naast het voetbal houd ik mij bezig
met de studie sport en bewegen. Ik ga nu naar mijn derde
leerjaar. Verder heb ik een bijbaantje bij Trade Easy Sports.
Daarnaast ben ik trots op onze vriendengroep, waar ook
Tiem en Kjell onderdeel van uitmaken. Mijn eerste
voetbalstappen bij de prachtige club Grol heb ik gezet toen
ik zes jaar jong was. Vanaf de F1 heb ik alleen maar onderdeel uitgemaakt van de hoogste jeugd- c.q. selectieteams.
Grol is een complete club, die alles goed voor elkaar heeft.
Daarenboven scoort men met onder andere het
Internationaal Marveldtoernooi. Bovendien is Grol een club,
die een trouwe supportersschare kent. De sfeer binnen de
club is dientengevolge altijd goed. Iedere keer een genot
om op de club te komen. Mijn debuut in Grol 1, op 19
september 2021 in een bekerwedstrijd, was heel bijzonder.
Ik kan zowel als rechts- en linksbuiten goed uit de voeten,
waarbij ik naast meeverdedigen werk aan een nog sterker
linkerbeen. Belangrijke, bewonderenswaardige jonge
spelers binnen Grol 1 zijn voor mij op dit moment Tycho
Riteco en Tiem Rots.”

Als jongste van het vijftal, in dit magazine voor het
voetlicht geplaatste talenten, kan de nu nog 18-jarige
Thiemo Wessels van zichzelf zeggen dat hij op alle posities
in een viermans-verdediging uit de voeten kan. “Mijn favoriete plek is centrale verdediger, maar als vleugelverdediger,
hetzij op rechts of op links, kan ik ook uit de voeten.
Overigens heb ik in het afgelopen seizoen in JO19-1 op 6
gespeeld en dat is mij erg goed bevallen.” Thiemo Wessels
maakte op zondag 27 maart van dit jaar zijn debuut in Grol
1 en dat in de uitwedstrijd tegen Achilles ’12 Hengelo Ov.
“Een bijzondere, noem het unieke ervaring en dat ondanks
het feit dat wij die wedstrijd met 4-2 verloren. Als lid van de
eerste selectie hoop ik mij nu verder te kunnen
ontwikkelen. Los van de goede raadgevingen van de heren
trainers, weet ik van mijzelf dat ik het geven van crosspasses beter onder de knie moet krijgen en dat het winnen
van kopduels een belangrijk aandachtspunt is. Een voorbeeld voor mij bij Grol is verdediger Wouter Pillen en in het
(inter)nationale voetbal Cristiano Ronaldo.” Aldus Thiemo,
die naast het met hart en ziel beleven van de voetbalsport
zich in Apeldoorn, en dat met honderd procent, toelegt op
de studie ‘Ondernemer Retail en E-commerce’.

Jordy Schutten in actie tegen Wijhe.
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Met de kwaliteiten en de motivatie van de hiervoor
geïntroduceerde vijf talenten, en dat met inachtneming
van de legendarische uitspraak ‘Winnen doe je met z’n
allen!’ van Johan Cruijff als één van de beste voetballers
allertijden, kan het niet anders dan dat de voetbaltoekomst
van Grol er rooskleurig uitziet!

VERS BLOED IN DE SEAG
De SEAG (Stichting Exploitatie Accommodatie Grol) is in 2008 opgericht om het eerste kunstgrasprojekt te
organiseren en financieel te beheren. De gehele accommodatie en alle materialen staan inmiddels onder
beheer van de SEAG en de voetbalvereniging Grol huurt deze van de SEAG. Ook het energieverbruik loopt via
de SEAG. En via de SEAG wordt tot wel 30% subsidie aangevraagd op projekten.
De SEAG speelt daarmee een zeer belangrijke rol bij de Grol.
door Marco Frank

H

et is dan ook mooi om te zien dat het bestuur van
de SEAG drie nieuwe enthousiaste personen heeft
weten te vinden om de kar te trekken. Dit zijn Bert
de Hek, Nick Reukers en Jordi Bleumink. Bert (55) is werkzaam als projektleider bij Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Nick (28) is supply chain engineer bij Van Egmond
Groep en Jordi (26) is GGZ verpleegkundige bij GGNet.
Bert wordt de nieuwe voorzitter van de SEAG en volgt
hiermee Floris Geessinck op, die in Enschede gaat wonen.
Bert zal ook de SEAG vertegenwoordigen in het Algemeen
Bestuur en blijft tevens zitting houden in de werkgroep Zo
Groen Als Grol, die duurzaamheidsprojekten initieert en
coördineert, onder de vlag van de SEAG. Met zijn 15 jaar
bestuurservaring bij Grolse Boys brengt hij een schat aan
ervaring mee.
Nick is teammanager bij Grol 7, het team waarin Jordi
actief is als speler. Nick brengt ook het clubblad rond en
Jordi heeft al enkele jaren als trainer en leider bij
de pupillen achter de rug. Twee jonge vrijwilligers dus,
die Grol van harte ondersteunen. Bij de SEAG worden zij
verantwoordelijk voor het materialen beheer. Dit varieert
van trainings- en wedstrijdballen, trainingsmaterialen tot
doelnetten, en betreft inkoop, beheer en uitgifte. Ze geven
aan dat het beheer al sterk verbeterd is, bijvoorbeeld door
de aanwezigheid van ballenkarren en lockers, maar zeker

ook met een aparte kledingbeheergroep voor de wedstrijdtenues, trainingspakken, waterzakken en bidons. Komend
seizoen staat met name eerst in het teken van meelopen.
Afgelopen seizoen is er veel gebeurd op het sportpark:
een nieuw kledinggebouw, het nieuwe Wilgenpark,
bestrating achter de tribune, nieuwe uitloopmatten,
gescheiden afval en laadpalen op de parkeerplaats.
Twee belangrijke groepen die hierbij een rol spelen zijn de
woensdagvrijwilligersgroep en Zo Groen Als Grol. Beide
vallen onder de SEAG. Bert geeft aan dat de samenwerking
zeer goed verloopt en de sfeer uitstekend is.
Voor het komende seizoen staat er, naast de reguliere
taken, weer veel op stapel. Centraal daarbij staat verduurzaming. Hoe kunnen we het gasverbruik verminderen?
Kunnen we zonnestroom opwekken voor eigen gebruik?
Hoe kunnen we nog beter afval scheiden? De infill op
de kunstgrasvelden zal aangevuld worden. De gevel van
kleedkamergebouw 3 t/m 9 wordt gerenoveerd.
En de kasten in de EHBO ruimte zijn aan vernieuwing toe.
Een mooie uitdaging voor Bert, Nick en Jordi, samen met
de overige leden van de SEAG: Dave Keunekamp, Dennis
Papen, Rob van Uem, Stefan Kok, Willy Konnik en Dirk
Tuinte.

Jordi Bleumink, Bert de Hek en Nick Reukers voor het nieuwe kleedkamergebouw.
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INFORMATIE 2E KLASSE H
BEUNINGSE BOYS

SDOUC

DCS

SPERO

DIO ‘30

THEOLE

DVC ‘26

UNION

GROL

VARSSEVELD

NEC

VVG ‘25

Clubkleuren: rood/wit-wit
Complex: Sportpark De Ooigraaf
Adres: Ooigraaf 2, 6641 TZ, Beuningen
Telefoon: 024 677 2270
Internet: beuningseboys.nl
Trainer: Tonny Pijnappels

Clubkleuren: rood/geel-zwart
Complex: Sportpark De IJsselweide
Adres: Anton Tijdinklaan 7, 7071 CX, Ulft
Telefoon: 0315 681 084
Internet: sdouc.nl
Trainer: Jan Vreman
Clubkleuren: groen/wit-wit
Complex: Sportpark De Pas
Adres: De Pas 3, 6662 BK, Elst
Telefoon: 0481 375 710
Internet: svspero.nl
Trainer: Hanky Leatemia

Clubkleuren: geel-zwart
Complex: Sportpark Hengelder
Adres: Hengelder 1, 6902 PA, Zevenaar
Telefoon: 06 8207 9421
Internet: svdcs.nl
Trainer: Eric van Zutphen

Clubkleuren: geel/zwart-zwart
Complex: Sportpark Drumpt
Adres: Groenendaallaan 10, 4002 AH, Tiel
Telefoon: 0344 613 455
Internet: theole.nl
Trainer: Henk Evers

Clubkleuren: rood-wit
Complex: Sportpark De Gelenberg
Adres: De Gelenberg 2, 6654 AZ, Afferden
Telefoon: 0487 515 253
Internet: dio30druten.nl
Trainer: Stefan Muller

Clubkleuren: rood-zwart
Complex: Sportpark De Kluis
Adres: Kluissestraat 2, 6581 KW, Malden
Telefoon: 024 355 6521
Internet: unionvoetbal.nl
Trainer: Fabian Krebbers

Clubkleuren: rood/zwart-zwart
Complex: Sportpark De Nevelhorst
Adres: Vincwijcweg 12, 6941 RG, Didam
Telefoon: 0316 221 919
Internet: dvc26.nl
Trainer: Kevin Jeurissen

Clubkleuren: wit-zwart
Complex: Sportpark Oberink
Adres: Westelijke Oude Aaltenseweg 4, 7051 HL, Varsseveld
Telefoon: 0315 241 036
Internet: scvarsseveld.nl
Trainer: Arno Heersink

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

Clubkleuren: blauw/wit-blauw
Complex: Sportpark De Pol
Adres: Pelgrimstraat 59c, 7011 BJ, Gaanderen
Telefoon: 0315 325 321
Internet: vvg25.nl
Trainer: Lars Krabbenborg

Clubkleuren: rood/groen-zwart
Complex: Sportpark De Eendracht
Adres: Steinweglaan 3, 6532 AE, Nijmegen
Telefoon: 024 355 0281
Internet: scnec.nl
Trainer: Engin Dag

OBW

Promotie en Degradatie:

Clubkleuren: blauw-wit
Complex: Sportpark Hengelder
Adres: Marconistraat 33, 6902 PA, Zevenaar
Telefoon: 0316 525 527
Internet: obw.nl
Trainer: Roberto Tuinstra

PROGRAMMA GROL 1
25 sep
2 okt
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt
6 nov
13 nov
20 nov
27 nov
4 dec
11 dec
18 dec

22

14:00
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:30
14:30
14:00
14:30

Kampioen promoveert naar de 1e klasse
Periodekampioenen spelen nacompetitie voor een plek in de 1e klasse
De nummers 9, 10 en 11 spelen nacompetitie voor klassebehoud
De nummers 12 en 13 degraderen naar de 3e klasse

2022

DIO ’30
- Grol
Grol
- Union
DCS
- Grol
Grol
- Varsseveld
Inhaal/Beker
Beuningse Boys - Grol
Vrij
OBW
- Grol
Grol
- Spero
Grol
- SDOUC
Theole
- Grol
Grol
- VVG ’25
Inhaal/Beker

2023
15 jan
22 jan
29 jan
5 feb
12 feb
19 feb
26 feb
5 mrt
12 mrt
19 mrt
26 mrt

14:30
14:00
14:30
14:00
(Carnaval)
14:30
14:00
14:30

Inhaal/Beker
Grol
NEC
Grol
Union
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Grol
Varsseveld
Grol
Vrij

2023

2 apr
- DVC ’26
8/10 apr
- Grol
16 apr
- DIO ’30
23 apr
- Grol
30 apr
7 mei
14 mei
- DCS
18 mei
- Grol
21 mei
- Beuningse Boys 29 mei
4 juni

14:30
Grol
- OBW
14:00 (Pasen) Inhaal/Beker
14:00
Spero
- Grol
14:00
SDOUC
- Grol
14:30
Grol
- Theole
Inhaal/Beker
14:00
VVG ’25
- Grol
(Hemelvaart) Inhaal/Bekerfinale
14:00
Grol
- NEC
14:00
DVC ’26
- Grol
Start nacompetitie

VOETBAL IS ALLES IN HUIZE KRABBENBORG
door Kyra Broshuis

E

en uitgebreide introductie is niet nodig; iedereen
kent William Krabbenborg. De 50-jarige geboren en
getogen Grollenaar en hoofdtrainer van de Grol is
een kind van de club. Hij werd lid op zijn 6e jaar en is altijd
lid gebleven. William speelde 14 jaar in Grol 1 en met het
hoofdtrainerschap kwam zijn jongensdroom uit. Zijn liefde
voor de Grol heeft hij overgedragen op zijn hele gezin.
Partner Daniëlle ter Braak (42) organiseert al 8 jaar het
EF-kamp bij de club. “Daar ben ik mee begonnen toen
onze zoon Kas (14) bij Grol ging voetballen. Met ingang
van dit seizoen ben ik ook leider bij de MO13-1 waar onze
dochter Fee (11) voetbalt.” William herinnert haar eraan dat
ze ook lid is van de commissie nevenactiviteiten. “Ja, ook
nog inderdaad. We organiseren daarmee alles rondom de
extra activiteiten voor de jeugd zoals de afsluiting van het
seizoen, de Albert Heijncompetitie en het sinterklaasfeest.”
De Grol is heel belangrijk in huize Krabbenborg, erkent
Daniëlle. “Als je niet van voetbal houdt, heb je het moeilijk
hier!”

‘Ik ben beter dan mijn vader’
Dochter Fee is dolgelukkig dat haar moeder nu haar leider
is. “Ik zit al heel lang op voetbal en rechtsbuiten is mijn
vaste plek. Ik vind het heel leuk dat mama nu leider is bij
ons. Mijn beste vriendin Robine zit ook in mijn team.” Zoon
Kas, in doen en laten een evenbeeld van zijn vader, is na
een avontuur bij De Graafschap weer teruggekeerd
naar de Grol.

“Ik wilde toch liever met mijn vrienden voetballen en ben
blij dat ik terug ben. Ik voetbal bij JO15-1 en ben, net als
mijn vader, een echte linkspoot. Ik ga regelmatig met Grol 1
mee in de bus naar de uitwedstrijden.” Later zelf ook trainer
worden, ziet hij wel zitten. “Maar eerst nog een paar jaar
in het eerste spelen. Dat gaat wel lukken, ik ben beter dan
mijn vader!” William moet dit, zij het met forse tegenzin,
erkennen. “Ik ben bang dat ie gelijk heeft!”

Plezier
In Huize Krabbenborg is de vrijdag de enige Grol-vrije dag
maar dat betekent niet dat die dag niet in het teken van
voetbal staan. Om de week gaan vader en zoon dan altijd
samen naar de Graafschap. “Alles draait hier om voetbal”,
zegt William, “het spelletje is mijn passie en Grol is mijn
club. Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen;
als we weer in de top 4 eindigen en een periode kunnen
pakken, mogen we niet ontevreden zijn. Er zijn weer
nieuwe jonge jongens bijgekomen en dat vormt een mooie
combinatie met de routiniers. Ik ben heel benieuwd naar de
ontwikkeling van jongens als Jordy Schutten, Thiemo
Wessels, Mark Hietland en Kjell Riteco. De concurrentie
voor een basisplek is moordend en dat is alleen maar goed.
Plezier in het spelletje blijft echter ontzettend belangrijk,
dat heb ik zelf gelukkig altijd behouden.”

Van links naar rechts: Kas, William, Fee en Daniëlle.
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GROL 1 SEIZOEN 2022 - 2023
Wessel Baarslag

29

Keeper
Max de Vries

29

Verdediger

24

Mark Hietland

29

Ramon Landewers

19

Tycho Riteco

Aanvaller

25

Titus Hoffman

30

Siebe Lantink

Sem Brummelaar

20

Mike Kempers

Kjell Riteco

Verdediger

19

Verdediger
22

Nick Oude Luttikhuis

21

Keeper

Middenvelder
22

20

Verdediger

Middenvelder

Verdediger
32

Roel Bruins

Middenvelder

Middenvelder

Middenvelder
Wouter Pillen

25

Aanvaller

Verdediger
Rico Lammerdink

Luc Berentsen

19

Tiem Rots

Middenvelder

19

Jordy Schutten

19

Aanvaller
Mick Wissink

20

Keeperstrainer

Mart Zieverink

52

Rogier Koppe

19

Suzanne Schovers

Sportmasseur

18

William Krabbenborg

44

Bart Huijskes

50

Gerry van Dongeren

Hersteltrainer

28

Jos Heutinck

60

Assistent Trainer
24

Peter Nijland

60

Assistent Scheidsrechter

Assistent Scheidsrechter
43

Mart Willemsen

Verdediger

Hoofdtrainer

Teammanager
33

Thiemo Wessels

Verdediger

Middenvelder

Teammanager
Michel Schoorl

21

Aanvaller

Middenvelder
Frank Walterbos

Tygo ten Bulte

69

Ivo Versteegen

55

Fysio- en manueel therapeut
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SELECTIE GROL 1

Achterste rij van links naar rechts:
Peter Nijland (assistent-scheidsrechter), Mick Wissink,
Mart Willemsen, Jorrin Paardekooper, Nick Oude Luttikhuis,
Luc Berentsen, Mart Zieverink, Bart Huijskes (assistent-scheidsrechter) en Gerry van Dongeren (hersteltrainer).
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Middelste rij van links naar rechts:
Frank Walterbos (teammanager), Tycho Riteco, Max de Vries,
Wouter Pillen, Jos Heutinck (assistent-trainer),
William Krabbenborg (hoofdtrainer), Rico Lammerdink, Sem
Brummelaar, Mike Kempers en Suzanne Schovers (sportmasseur).

SEIZOEN 2022-2023

Hoofdsponsor Grol en Kledingsponsor
Grol 1: Albert Heijn Wallerbosch Groenlo

Voorste rij van links naar rechts:
Tygo ten Bulte, Titus Hoffman, Roel Bruins, Kjell Riteco,
Tiem Rots, Thiemo Wessels, Jordy Schutten, Siebe Lantink
en Ramon Landewers.

Op de foto ontbreken:
Mark Hietland, Wessel Baarslag, Michel Schoorl (keeperstrainer),
Ivo Versteegen (fysio- en manueel therapeut)
en Rogier Koppe (teammanager).
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BCG

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

Hoofdsponsor
senioren
- Beton- en metselmortels
- Grond-, weg- en waterbouw
- Sloop en bodemsaneringen
- Bodemonderzoek en advies
- Afvalinzameling en beheer
- Recycling van afval- en grondstromen

Regelt het gewoon!

T 0544 47 40 40

rouwmaat.nl

Met vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Rijssen, Zutphen, Ulft en Bocholt (D).
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Van links naar rechts: Lotte, Vera en Sam.

LOTTE, VERA EN SAM:
“MEIDENVOETBAL KAN NOG BETER WORDEN,
ALS WE GAAN SAMENWERKEN.“
door Marco Frank

G

rol beschikt dit seizoen over drie vrouwenteams
en drie meidenteams. Helaas is er geen MO19 en
MO17, want deze speelsters zijn al doorgeschoven
naar Vrouwen 1 en 2, maar wel een MO15, MO13 en MO10.

Maar ook hier staat gezelligheid voorop. Dit team heeft veel
potentie. En ze willen er echt voor gaan.“, aldus Sam. “Wat
echt mooi is om te zien, is hoe de meiden in één seizoen
echt beter worden.“, vult Lotte aan.

De MO10-1 wordt getraind door Lotte te Bogt en Vera
Maarse, ondersteund door Sam Landeweerd, terwijl Sam
de MO13-1 traint. Lotte en Vera regelen daarnaast ook de
wedstrijdzaken voor MO10-1, terwijl Sam bij MO13-1 op
zaterdag een begeleidingsteam vormt met Daniëlle ter
Braak, Wouter Wensink en Andy Vogel.

“Het nadeel bij de meiden is dat je niet kunt selecteren,
daarvoor zijn er te weinig. Dat is het voordeel bij de
jongens.“, geeft Lotte aan. Sam: “Jammer dat de fusie met
VIOS niet is doorgegaan. Dat zou wel goed zijn geweest.
Samenwerking met andere verenigingen is denk ik wel de
toekomst.“ Vera: “Meiden leren ook veel door wat langer
samen met jongens te blijven voetballen. In de competitie
voetballen we gelukkig tegen jongens en gemengde
teams. Dat levert goede weerstand op en leren we veel van.
Ook doen we met de MO10 mee met de circuittraining.“

Lotte is 17 en doet dit jaar 6 VWO. Vera is 16 en gaat naar 4
Havo. Sam is 18 en doet de opleiding Sport en Bewegen.
Daarnaast verdienen ze nog wat bij in de Grolse horeca.
Ook voetballen Vera en Sam nog zelf in Vrouwen 1, waarbij
Vera keepster is. Lotte is inmiddels gestopt als speelster en
heeft gekozen voor de muziek met gitaar en Shuffle.
Een drietal enthousiaste en actieve jonge meiden dus.
“De MO10 is een hele leuk groep. Zeer spontaan. En ze
kunnen al aardig voetballen. Met name het schieten gaat
al heel erg goed. Ze zijn echte voetbalvriendinnen.“, aldus
Lotte. Vera: “Dit seizoen gaan we vooral oefenen met de
basistechnieken. En de speelsters gaan alle posities in het
veld proberen. Maar gezelligheid staat voorop.
Belangrijkste is dat ze het leuk blijven vinden.“
“Bij de MO13 gaan we verder met het oefenen van de
techniek en gaan we ook wat meer aan tactiek werken.
Ze spelen voor het eerst 11 tegen 11 en met buitenspel.

Ze zijn duidelijk gedreven. Sam geeft aan dat ze ook in de
toekomst training wil blijven geven en dat ze ook een
trainerscursus wil gaan doen. “Ik heb nu ook al een
trainingsprogramma gemaakt tot aan de winterstop. Ik haal
daarvoor oefeningen van websites van profclubs en van
de de KNVB.“ Lotte en Vera hebben hier nog geen plannen
voor, vooral omdat ze nog niet precies weten hoe het met
de vervolgstudie gaat lopen. “Wij gebruiken nu vooral de
ervaring van ons zelf en de oefeningen die we zelf als
speelster hebben gehad.“
De MO10 en MO13 kunnen blij zijn met zulke enthousiaste
trainers. Wij wensen beide teams een leerzaam
en succesvol seizoen.
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COMMISSIE SENIOREN

V

anaf deze plek geeft de Commissie Senioren een
korte tekstuele toelichting op haar bestaan en
functioneren.

De Commissie Senioren is het eerste aanspreekpunt voor
alle senioren en seniorenteams. Want ondanks dat iedereen
binnen de Grol uiteraard zijn/haar uiterste best om alles
soepel te laten verlopen, een vraag of probleem zit nou
eenmaal in een klein hoekje. Schroom niet, en benader ons!
De ervaring leert immers dat open communicatie
uiteindelijk vaak de kern van de oplossing is.

voor deze commissie en de grote lijnen kordaat bewaakt.
Vanaf het seizoen 2022-2023 zal Luc Stortelder de
voorzittersrol van de Commissie Senioren overnemen.
Ook Luc Stortelder is uiteraard te allen tijde bereikbaar voor
vragen en problemen omtrent de senioren.
Vanaf deze plek wenst de Commissie Senioren alle leden
een uiterst sportief en succesvol seizoen toe!

Voor de senioren en seniorenteams betekent dit meer
concreet dat O19 zich kan richten tot Marcel ten Barge, het
zaalvoetbal Emiel Garstenveld kan benaderen, de
recreatieve zaterdagteams Hendrik Warnar als
aanspreekpunt hebben, de recreatieve zondagteams en
35+/45+ Mike te Boome als vraagbaak hebben en de
vrouwen en prestatieve teams Rudi Porskamp als
contactpersoon hebben.
Tot slot een woord van dank aan de aftredend voorzitter
van de Commissie Senioren: Arjen Korenromp. Arjen heeft
zich de afgelopen jaren met al zijn ziel en zaligheid ingezet

Luc Stortelder, voorzitter Commissie Senioren.

COMMISSIE JEUGD

I

n het moderne voetbal kun je gewoon niet meer stilstaan. Tegenwoordig moeten middenvelders rouleren,
backs opkomen en maken de spitsen slimme loopacties
na een voorbeweging. Je kan niet gaan staan nagenieten
van je mooie passje. Veel bewegen is een must.
Bij het jeugdvoetbal zien de coördinatoren erop toe dat er
tijdig gestart wordt met de organisatorische bewegingen
die nodig zijn voor plezierig voetbal op ieder niveau. En
als iemand dan toch een keer te laat is gaan bewegen dan
zorgen we dat we het herstellen en de volgende keer wat
eerder vertrekken.

De Commissie Jeugd bestaat uit:
• Natascha Dankbaar (G voetbal)
• Patrick Vennebekken (O7 klasse (F-pups))
• Rick Spekschoor (O8, O9 en O10 klasse)
• Niek Ressing (O8, O9 en O10 klasse)
• Michel Grootholt (O11, O12 en O13 klasse)
• John ter Heerdt (O15 klasse)
• Marcel ten Barge (O17 klasse)

De Commissie Jeugd valt onder het organisatiebestuur en
heeft een verbindende rol tussen jeugdtrainers,
jeugdleiders, jeugdspelers, ouders/verzorgers en de
verschillende besturen en commissies binnen Grol.

John ter Heerdt, voorzitter Commissie Jeugd.
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WE MOGEN WEER….
door Henri Walterbos

Tim (13) en Thijs (14) van Uem (JO15-3)
Broertjes en dit jaar voor het eerst samen uitkomend in
hetzelfde team. Speelde Tim afgelopen jaar nog in JO13-3,
Thijs maakte afgelopen jaar al deel uit van de JO15-3. “Ik
vind het best wel leuk om in hetzelfde team te spelen.”, zegt
Thijs direct al. “We voetballen wel veel samen.” De training
staat op het punt van beginnen. Hun vierde training inmiddels. Op de vraag of ze er zin in hebben een gelijktijdig
enthousiasme. “Jazeker,” roept Thijs, en Tim “Altijd”. “Ik begin
voetballen steeds leuker te vinden.”, gaat Thijs verder. “Als je
klein bent zit je er vooral op omdat je het leuk vindt, nu leer
je ook steeds meer.” “Zaterdag spelen we de eerste wedstrijd tegen AZSV.”, gaat Tim verder. “We hebben een leuk
team.” “Ik hoop dat we dit jaar veel punten gaan pakken.”,
vult Thijs aan. De smaak van een kampioenschap mochten
beiden al eens proeven, ondanks hun jonge leeftijd. “Ik ben
één keer kampioen geworden.” vertelt Thijs trots. “Ik al twee
keer.”, vertelt Tim, nog net iets meer glimmend.

“ALS JE KLEIN BENT ZIT JE ER VOORAL OP OMDAT JE
HET LEUK VINDT, NU LEER JE OOK STEEDS MEER”

Tim (13) en Thijs (14) van Uem (JO15-3)

Tiarda Klinkenberg (14) en Ise Weenink (13) MO15-1
Met hun tas voor zich staand staat een groepje meiden bij
elkaar om aanstonds de kleedkamer binnen te gaan voor
de woensdagavondtraining. Geen enkele jonge dame heeft
zin om te poseren in voetbalkleding en heel even iets kort
te vertellen over de voorbereidingen naar het nieuwe
seizoen toe. Totdat trainster Carmen Porskamp hen
enthousiasmeert en Ise en Tiarda zich bereid tonen.
“Als jij het doet, doe ik het ook.”, lacht Ise. Maakten beiden
afgelopen jaar nog deel uit van de MO13-1, samen maken
ze nu het stapje hogerop. “De meeste speelsters zijn overgegaan naar de MO15-1.”, vertelt Tiarda. “We hebben een
leuk jaar gehad, met een leuk team.” kijkt de in Ajax-shirt
gestoken Ise terug. ‘Ook nu weer een leuk team’, roepen ze
gelijktijdig. De verwachtingen? “Dat we gaan winnen.”, lacht
Ise, die centraal achterin staat. “Ik ben spits.”, vult Tiarda
direct aan. Een veel scorende spits ook nog, bevestigt ze de
vraag hiernaar. Als gevraagd wordt of ze al een wedstrijd

gespeeld hebben, beginnen ze gelijktijdig te lachen. “Ja,
maar die hebben we verloren. Van Bon Boys.”, weet Tiarda
nog. “Maar het was gelukkig een oefenwedstrijd.”,
relativeert Ise de nederlaag.

Tiarda Klinkenberg (14) en Ise Weenink (13) MO15-1

Twan Oostendorp (19) en Derk te Veldhuis (18) Grol 4
Beiden komen over van de JO19-2 en maken zich op voor
hun eerste voetbaljaar op zondag. Bewust prestatief en nog
niet in een vriendenteam waarvan de spelers vooral pieken
in ‘de derde helft’. “Ik ben wel gevraagd voor een vriendenteam maar dit is een bewuste keuze.”, vertelt Derk. “Je kunt
het altijd eerst nog proberen prestatief te voetballen, en ik
zit dit jaar toch nog in Groenlo op school, kan ik het
makkelijk combineren.” “Gewoon lekker serieus blijven voetballen. Met vriendenteams gaat dat vaak toch iets anders.”,
lacht Twan. “Hier is het allemaal net wat serieuzer.”
Hoe kijken ze tegen de stap naar de senioren aan? Derk:
“Ik denk niet dat de stap heel groot hoeft te zijn, als je het
fysiek allemaal een beetje mee hebt zitten. Je voetbalt nu
met spelers die veel ervaring hebben.” “Het voetbal is wel
een beetje anders als volwassene.”, vindt Twan. “Je hebt
hier veel meer met tactiek te maken. Bij de A was het toch
vooral ouwehoeren. Je speelt nu met jongens die al 30 zijn,
die werken en soms al kinderen hebben. Komen wij daar als
jochies aanzetten.”, lacht Twan.
“De vroege zondagmorgen zal even aanpassen worden.”,
bekent Derk. “Normaal word ik op zondag pas om één uur
wakker.”

Twan Oostendorp (19) en Derk te Veldhuis (18) Grol 4
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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.

Rik
van Dongeren,

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. Recente schenkingen vanuit de V.S.V.G. zijn gebruikt
voor onder andere nieuw materiaal voor de woensdag
Groep, het herinrichten van het ballen/materiaalhok en is er
een bijdrage geleverd aan de nieuwe Teqball Tafel.

voorzitter VSVG.

De Najaars Fancy Fair wordt gehouden op 20 november
2022, tijdens de thuiswedstrijd van Grol 1 tegen Spero 1.
De Voorjaars Fancy Fair wordt gehouden op 19 maart 2023,
tijdens de thuiswedstrijd van Grol 1 tegen Beuningse Boys 1.
Tot dan!

BUSINESS CLUB GROL
Beste BCG donateurs en Grol vrienden,

De eerste donderdag van november 2022.

het voetbalseizoen 2022–2023 is begonnen en ons
business club bestuur gaat dit jaar vernieuwen!
Met het doel om voor de Grol-sponsoren iets terug te doen,
is elf jaar geleden onze business club opgericht. Sindsdien
houdt het BCG bestuur zich jaarlijks bezig met de
organisatie van 2 evenementen en als afsluiting een
schenking aan de Grol tijdens de Sponsoravond.

Terug naar onze core business. Op donderdag 3 november
2022 staat de eerst volgende Business Club activiteit
gepland. De organisatie daarvan is in volle gang en de
uitnodiging is onderweg naar alle donateurs bij het
verschijnen van deze presentatiegids.
Een interessant programma met bedrijfsbezoek!
We zullen elkaar gauw weer ontmoeten onder het genot
van een hapje en een drankje.

We gaan vernieuwen.
Het BCG bestuur vanaf de oprichting bestaande uit Erik
Schuurmans, Rob Porskamp, Peter Scheinck, Rob Soer en
Matthijs Roorda, halverwege uitgebreid met Bas Stortelers,
heeft bijna 11 jaar op de teller staan. Erik Schuurmans en
Rob Porskamp gaan ons bestuur jammer genoeg verlaten.

Tot donderdag 3 november a.s.

Op zoek naar vernieuwing en vrijwilligers met bestuurlijke
Business Club capaciteiten, hebben we drie enthousiastelingen gevonden: Dave ten Have, Miquel Porskamp en Luc
Stortelder zullen toetreden tot het bestuur van de BCG.
We zijn Rob Porskamp en Erik Schuurmans uiterst dankbaar
voor hun toewijding en inspanningen over al die jaren ten
behoeve van de BCG en zullen binnenkort officieel afscheid
nemen.

De BCG donateurs schenken 10 duizend Euro.
Op 9 juni 2022 tijdens de Sponsoravond werd dit bedrag als
extra besteding geschonken aan het kunstgrasproject ‘Het
Wilgenpark’. Harry Paf, voormalig Grolse Boys voorzitter,
had de eer om deze cheque in ontvangst te nemen.
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Matthijs Roorda,
voorzitter BCG.

Grol JO11-2 luistert geconcentreerd bij het begin van de training met in het midden Shania (Ajax tenue) en Rinse te Braak (Barcelona tenue).

GROL JO11-2:
PLEZIER IS HET ALLERBELANGRIJKST
Door Pieter Peeters

H

et grootste gedeelte van het nieuwe JO11-2
bestaat uit spelers die afgelopen seizoen hun
wedstrijden speelden als JO10-2. Een aantal nieuwe spelers is toegevoegd, omdat dit seizoen voor het eerst
8 tegen 8 wordt gespeeld. “Dat is toch even wennen voor
onze talenten.”, vertelt Bart te Braak, leider van het team.
“Vorig seizoen werd op een kleiner veld 6 tegen 6 gespeeld,
nu dus 8 tegen 8 op een half veld. Het veld en dus de
ruimtes zijn groter, en dat hebben we de eerste wedstrijd
geweten…” De verwachtingen voor komend seizoen zijn
duidelijk, volgens Bart: “Plezier is het allerbelangrijkst. We
hebben een divers team. Twee meiden, een aantal rustige
jongens en een aantal ‘muiters’. Aan ons als begeleiding de
taak om alle neuzen dezelfde kant op te houden, plezier
te maken en vooral te groeien als team. Samen gaan we
ervoor!”
Shania Pfeifer en Rinse te Braak zijn het daar mee eens.
De twee spelers hebben er in ieder geval heel veel zin in.
Tijd voor een kort gesprekje.

Shania Pfeifer
Shania is 10 jaar (ze was even vergeten dat ze geen 9 meer
is) en is dit seizoen weer begonnen met voetballen. “Ik heb
even een andere sport geprobeerd, namelijk kickboxen.
Maar toch vind ik voetbal leuker.

Ik speel als middenvelder of verdediger. Het leukste aan
voetballen is dat ik lekker mijn energie kwijt kan en dat je
lekker hard kunt schieten.” Tot nu toe bevalt het team haar
goed. “Ik kende er al een aantal van school, en van vroeger.
Ik heb heel veel zin in het komende seizoen. Ik wil graag
leren om beter op doel te richten en nog harder te kunnen
schieten.”

Rinse te Braak
Rinse is 9 jaar en voetbalt al vanaf de F-pups. “Ik voetbal
nu dus al vijf jaar en een paar weken. We hebben een leuk
team en zijn erg fanatiek. Soms te fanatiek, want we
kunnen ook wel eens boos op elkaar worden. De eerste
wedstrijd hebben we namelijk met 14-1 verloren…” Op de
vraag wat hij het leukst vind aan voetbal, hoeft Rinse niet
lang na te denken. “Dat je keihard kan schieten. Dat vind ik
superleuk. Maar ik wil graag leren om nóg harder te
schieten. En ook dat ik wat meer effect aan de bal kan
geven, zodat ik de corners in één keer in het doel kan
draaien.” Ik vraag of hij dan ook de corners zet. “Nee, dat
niet…” Als team ziet hij ook nog leerpuntjes. “We moeten
leren om meer samen te spelen. Dat we meer naar elkaar
toe gaan passen en niet teveel voor eigen succes gaan.”
Werk aan de winkel voor de begeleiding dus! Maar aan
de fanatieke training te zien gaat dat vast goedkomen.
Jongens en meiden, veel succes komend seizoen en maak
er wat moois van!
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OPA JAN GIESBERS EN KLEINZOON
THIJMEN GEURINK
door Henri Walterbos

T

rots poseren ze op de tribune met het logo van Grol
tussen zich in. Een liefde die ze delen met elkaar.
Ieder op zijn eigen manier, maar ook raakvlakken.

Jan (77) zette zijn eerste stappen in zijn voetbalkicks pas
in de junioren, of zoals hij zelf zegt en het vroeger heette,
in Grol D. “Ik zat bij Wim ‘Peentje’ Nieuwenhuis in de klas op
de ambachtsschool. Voetbalden we daar tussen de middag
tegen de fraters. Toen zei Peentje tegen mij ‘doe most bie
de Grol goan. Doe kast nog wal aardig good voetballen.’
We hadden bij de Marhulzenweg ons eigen voetbalveldje.
Voetbalden we daar met de jongens van Dekkers, van de
Boys.” Jan meldde zich na de ambachtsschool te hebben
afgerond aan, doorliep de jeugd en kwam in de senioren in
Grol 6 terecht. “Daar heb ik jaren in gevoetbald, met onder
andere Huub Monasso en Harrie Groot Bruinderink. Jan
Overkemping was onze leider.” Tot zijn 30e voetbalde hij.
“In de tied da’k etrouwd bun, bun’k d’r bie hen egoane, zo’n
betjen, moar ik bun nog steeds lid.” Zijn plek in de opstelling was linkshalf/linksbuiten.

Opa Jan Giesbers en kleinzoon Thijmen Geurink.
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Inmiddels staat Jan al ruim 10 jaar in de ‘basisopstelling’
van de Woensdaggroep. Jan is één van de technische
mensen. “Toen ik bij Alferink in de VUT kwam, tegelijk met
André Bomers, waren ze bij Grol bezig met de kleedkamers,
werden wij gevraagd te komen helpen, met onder meer het
aanleggen van de verwarming. ‘Jullie komen als geroepen,’
zeiden ze al. Ik ben er daarna altijd bij gebleven. Als er geen
technisch werk is dan doen we wat anders. Er is altijd wel
wat te doen. Het is een enorme gezellige groep.” “Ik vind het
geweldig dat hij daarbij zit.”, zegt Thijmen van trots
glimmend. “Ik zit bij de voetbalschool van Max de Vries.
Als wij dan op woensdag training moeten geven dan zie ik
ze daar wel eens buiten zitten met elkaar, gezellig met een
biertje in de hand. Best wel lachen.”

Gezelligheid
Thijmen (17) hoort zijn opa lachend aan als deze zegt dat
een belangrijk aspect van de Woensdaggroep de
gezelligheid is. Zelf speelt hij al vanaf de pups bij Grol.
“Via F9 ben ik naar F3 gegaan en halverwege al naar de
E, naar de oudere lichting. Voor de ontwikkeling was dat,
denk ik, wel goed. Ik was nogal groot, ben altijd lang

geweest, net als opa. Na 3 jaar E ging ik naar de D.”
Sindsdien speelde Thijmen ieder jaar in het hoogste
jeugdteam van zijn leeftijdsklasse. “Begin 2020 heb ik nog
een keer een proefwedstrijd bij De Graafschap mee mogen
doen, maar ben ik afgevallen. Daarna kwam corona. Ik
zit nu in de JO19-1. Net als opa speel ik linksbuiten, maar
ook spits. We zijn dezelfde soort speler eigenlijk,” weet hij
uit verhalen. Als hem gevraagd wordt dat uit te leggen
beginnen beiden te lachen. “Ik ben een aardige luie speler.”
“Dat was ik ok.”, bevestigt Jan. “Dan krijg je op je flikker in de
wedstrijd en schiet je er toch weer twee of drie in en praten
ze nergens meer over.”, vertelt Thijmen met een ‘big smile.’
“Zo goed en snel als hij is, ben
ik nooit geweest.”, bekent Jan,
die iedere thuiswedstrijd komt
kijken naar zijn kleinzoon en als
het even kan ook meegaat naar
uitwedstrijden. “Ik zal nooit iets
zeggen vanaf de zijlijn. Doar
hebt ze ne trainer en leider veur.”

buurman, tevens oom, Jan Scheinck, de vader van Hans
Scheinck, altijd kwam kijken als ik thuis moest voetballen.”

Grol 1 halen
Thijmen heeft er inmiddels alweer enkele trainingen
opzitten. Hij heeft er weer zin in. “We hebben een hele
goeie selectie en denk dat we wel bovenin mee kunnen
doen, al is het op divisieniveau en moeten we ver reizen.”
Ambities heeft hij ook. “Ik wil het liefst en heel graag zo snel
mogelijk Grol 1 halen. Training geven vind ik ook erg leuk.
Daar wil ik me graag in ontwikkelen, maar zit nu nog op het
Marianum, heb nog geen vervolgkeuze gemaakt.” “Grol 1
dat haalt hee wal.”, zegt Jan.
Grol speelt een belangrijke rol
in beider levens. Thijmen: “Ik zit
hier heerlijk op mijn plek. Grol
betekent veel voor me. Voetbal is
een belangrijke uitlaatklep voor
mij. Na een lange schooldag ’s
avonds heerlijk trainen,
zaterdags kijk ik ook altijd naar
uit. Na afloop de kantine in, we hebben een supermooi
complex.” Jan knikt. “Grol is een hele goeie en mooie
vereniging. Ik bun d’r neet veur niks zo lange bi-j.”

“IK KRIJG ER WEL EEN
STUK MEER MOTIVATIE
VAN ALS IK MIJN OUDERS
EN OPA ZIE STAAN”

“Ik krijg er wel een stuk meer
motivatie van als ik mijn ouders en opa zie staan.” “Ik snap
dat wel.”, zegt Jan. “Zelf heb ik dat nooit gehad, een vader
aan de zijlijn. Dat had ik ook wel graag gehad. Mijn vader is
in de oorlog al gestorven. Wat ik wel mooi vond is dat onze
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DE JEUGDOPLEIDING IN ONTWIKKELING: VAN
SYSTEMEN NAAR SPELPRINCIPES
Ongeveer drie jaar geleden werd het besluit genomen om over te stappen op spelprincipes, welke de rode
draad moeten vormen door de gehele jeugdopleiding. “Het Tactisch Hart”, een werkgroep bestaande uit
Wout Walterbos, Lars de Vries, Max de Vries Jr., Robert Zijdel en Bert Roeterdink heeft onder leiding van Hoofd
Jeugdopleiding Jos Heutinck 14 spelprincipes verzameld en uitgewerkt, en dat alles met het uiteindelijke
doel: de jeugdopleiding naar een nog hoger niveau tillen. Samen met Bert Roeterdink, Robert Zijdel en Rick
Arink kijken we vooruit naar het verdere uitrollen van dit plan en hoe dit in de praktijk toegepast gaat worden.
door Christian Buiël

“V

roeger werd er gedacht in systemen, neem
bijvoorbeeld een 4-3-3 of een 3-4-3.”, zo begint
Robert te vertellen, “Maar spelprincipes
daarentegen zijn handvaten die je de spelers meegeeft
voor tijdens de wedstrijd.” Laptoptrainers zoals Julian
Nagelsmann (trainer van FC Bayern München) zijn er groot
mee geworden, stelt Robert, maar Grol is zeker niet de
eerste amateurvereniging die jeugdspelers opleidt aan de
hand van spelprincipes. Zo is er de afgelopen jaren
informatie ingewonnen bij AFC’34 in Alkmaar en is men
ook op bezoek geweest bij Excelsior’31 in Rijssen.

Van links naar rechts: Bert Roeterdink, Robert Zijdel en Rick Arink.
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“Uiteindelijk zijn er 14 spelprincipes uitgekomen welke we
de spelers willen meegeven en die ze in de O19 tot een
bepaald niveau dienen te beheersen. Deze zijn vervolgens
onderverdeeld in vier teamfuncties: aanvallen,
verdedigen, omschakelen van aanvallen naar verdedigen,
en als laatste omschakelen van verdedigen naar aanvallen.”,
vervolgt Robert zijn verhaal. Momenteel is de werkgroep
bezig om elk spelprincipe om te zetten in handelingen met
bijbehorende oefenstof, om zodoende de spelprincipes
uiteindelijk trainbaar te maken.

Pilotproject met JO10-1 en JO11-1
Dit seizoen gaan de eerste teams dan ook trainen op basis
van deze spelprincipes, waarbij er voor is gekozen om te
beginnen met de JO10-1 en JO11-1. Bert licht de keuze toe:
“Er is een aantal basisprincipes en ieder jaar komt er iets bij
voor de spelers. Zo zitten er spelprincipes bij die te ver gaan
voor de O10 en O11, maar uiteindelijk moeten ze in de O17
en O19 wel alle 14 principes beheersen.” Het komt er dus
op neer dat de spelers van de JO10-1 en JO11-1 met 6 dan
wel 7 van de 14 spelprincipes beginnen, waarvoor al enkele
trainingen zijn uitgewerkt en welke met de trainers van
beide teams zijn gedeeld.
Zodoende staan Bert, Robert en Rick dan ook langs de
kant bij de eerste training van de JO10-1 om te kijken hoe
de oefenstof uiteindelijk op het veld in de praktijk wordt
gebracht en om te zien hoe de spelers het oppakken.
Daarnaast vinden ze het belangrijk om de trainers met raad
en daad bij te staan indien gewenst, en om samen te kijken
hoe bepaalde oefenvormen verder geoptimaliseerd
kunnen worden. “Wij zijn er immers om de spelprincipes
trainbaar te maken. Het is aan de trainers zelf om
te bepalen hoe en in welke oefenvorm ze het invullen.”,
aldus Bert.

De combinatie met techniektraining
Er zit dan ook niet één bepaalde methode achter volgens
de heren, maar gaat het om de voetbaltechnische
handelingen. “Het is niet nieuw, maar eerder een doorvertaling van de principes van Johan Cruijff. Als ze dat
uiteindelijk continue door hele opleiding horen, dan weten
ze precies wat ze moeten doen.”, aldus Robert. Bert haakt
daar vervolgens op in: “We willen zo gevarieerd mogelijk
trainen en dat vervolgens toepassen in spelsituaties, zodat
de spelers een breed arsenaal aan mogelijkheden hebben
voor deze spelsituaties tijdens de wedstrijden”.

Tijdens zijn periode in de jeugdopleiding bij De Graafschap
maakte hij al uitgebreid kennis met deze voetbalhandelingen, zoals het aannemen en passen, dribbelen,
kappen/draaien en schieten. “Uiteindelijk moet je het met
je voeten doen en dat maakt de combinatie tussen
spelprincipes en techniek zo mooi.”, zo begint Rick
enthousiast te vertellen. “Techniek en spelprincipes zijn
dan ook complementair aan elkaar, want als spelers de
spelprincipes herkennen, maar het motorisch niet kunnen
uitvoeren wordt het vrij lastig om het verder op te pakken.
Andersom werkt het ook zo, wanneer een speler wel de
technische vaardigheden heeft maar het niet kan vertalen
naar spelsituaties tijdens de wedstrijden.”, concludeert Rick.
Hij ziet het dan ook als een mooie uitdaging om hiermee
binnen de jeugdopleiding aan de slag te gaan en zijn eigen
ervaring en vaardigheden over te brengen bij de jeugd.

Trainers aan het denken zetten
Het is echter niet zo dat ineens alle trainingen en oefenvormen op een presenteerblaadje worden aangereikt. Er is
een training uitgewerkt voor de trainers welke gebruikt kan
worden of gewoon als inspiratie kan dienen. “We hopen dat
het gaat leven onder de trainers, zodat ze zelf trainingen
gaan uitwerken en zelf bepalen hoe ze die precies invullen.
Uiteindelijk willen we de trainers aan het denken zetten.”,
stelt Robert als we vragen naar de nabije toekomst.
Ze hopen dan ook op een onderlinge kennisoverdracht
tussen de trainers, waarbij er een database ontstaat met
oefenstof voor de verschillende spelprincipes. “De focus ligt
op de selectieteams, maar op termijn wordt er gekeken of
het breder ingezet kan gaan worden. Het voetbal wordt er
immers niet anders van, maar wel het onderlinge
communiceren waarbij de spelers van elkaar weten hoe
om te gaan met bepaalde spelsituaties.”, zo besluit Bert het
interview.

Dat is dan ook precies datgene waarbij Rick in beeld komt
als het gaat om de voetbaltechnische handelingen en de
bijbehorende techniek.

De 14 spelprincipes van Grol
Aanvallen:
1. Houd de bal in de as
2. Speel en beweeg (door)
3. Creëer een overtal
4. Speel het overtal uit
5. Scoor met overtuigende liefde

Verdedigen:
6. Bescherm de as
7. Houd de onderlinge afstanden klein
8. Verdedig de ruimte
9. Verover de bal

Omschakeling van aanval naar verdediging:
10. Zet direct druk op de bal
11. Kom in formatie

Omschakeling van verdediging naar aanval:
12. Speel direct vooruit
13. Vind de vrije man tussen de linies
14. Verplaats het spel
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Creatieve doe-het-zelf pakketten, handgemaakte mode &
interieuritems, kleurrijke kaarsen en workshops op maat.
Shop nu met 10% korting op al onze producten met de kortingscode svgrol

@houtje.touwtje

www.houtje-touwtje.com

info@houtje-touwtje.com

Expert in
koudetechniek

www.veld.nl
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DE 12E MAN

M

ooi dat ook wij weer ruimte krijgen in deze
presentatiegids om jullie bij te praten over de
ontwikkelingen bij De 12e Man.

Qua schenkingen is het weer een goed jaar geweest. Op de
Social Media heb je wellicht wel voorbij zien komen dat de
recreanten voorzien zijn van de nieuwste derbystar ballen?
Of wellicht heb je al gescoord op de nieuwe goals?
Ons doel blijft om de randvoorwaarden om het voetbal
te verbeteren. Dit doen we door materialen te schenken
aan de club. We spreken met de verschillende commissies
binnen de club over hun wensen, maar heb je ideeën /
verzoeken? Laat het weten!
De 12e Man heeft afgelopen seizoen ook verandering
ondergaan. Tim Hubers en Wouter Scharenborg hebben
een stapje terug gedaan, maar Ivo te Braake is toegevoegd
aan de organisatie. Ivo heeft direct zijn meerwaarde laten
zien door op ons jaarlijkse feest een nieuw lid (de zanger) te
werven. Mooi dat je aangesloten bent Chiel!
Ons logo is dit seizoen ook aangepast. Natuurlijk kon het
rood van de Grolse Boys niet ontbreken.

Mart Willemsen,
commissielid
De 12e Man.

Hierbij alvast een scoop. Rondom het WK zal er ook e.e.a.
geregeld gaan worden door De 12e Man. Hier horen onze
leden snel meer over!
Ben je nieuwsgierig geworden? Spreek ons gerust aan of
stuur een email naar 12eman@svgrol.nl
Leden bedankt voor de trouwe steun!
Maak er een mooi seizoen van!

SUPPORTERSCLUB GROL

D

e 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 van het vlaggenschip en de afsluiting
en opening van het seizoen voor alle junior- 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!
In het najaar organiseert de Supportersclub een heus
Supporterscafé. Hierbij mogen verschillende 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, welke ook te
verkrijgen is tijdens deze avond.

We sluiten het jaar af met Supportersclub Het Jaar Uit,
welke datum nader met onze leden wordt
gecommuniceerd. Net als de traditionele voetbalreis naar
de Bundesliga.
Al deze activiteiten,
alsmede het programma
voor het jaar 2023 wordt
via e-mail met onze
leden gecommuniceerd.
Nog geen lid van onze
mooie club? Sluit je voor
€8,17 per jaar (jeugd) en
€15,- per jaar (senioren)
aan bij de
supportersclub.

Pim Westervoorde,
voorzitter
Supportersclub.
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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

UNIVÉ OOST

RABOBANK NOORD- EN OOST-ACHTERHOEK

KUSTER YOUR ENERGY POINT

HENK PEN CAMPERS & CARAVANS
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AAA Showtechniek
Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte
Achterhoek Nieuws
Addink Media
Albert Heijn Wallerbosch
Alfa Accountants en Adviseurs
Alferink Installatietechniek
AMI kappers
aNivo
Antonius Slijterij en Proeflokaal
ANV architectuur & vastgoedontwikkeling
Arink Mercedes
Auto Huitink
Auto Winkelhorst
Autobedrijf Gunnewiek en Helmers
Autobedrijf Kamperman
Autobedrijf Victor Rensen
Autobedrijf Wolters en Wolters
Autocentrum Hatebo
Autodemontagebedrijf Klein Gunnewiek
Autoschade Groenlo
Axent Groen
B&P Professionals
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
Breitner Financieel Advies
Bril-in-mode Holding
Brini
Broekhuis Oost
Bronkhorst High-Tech
Brouwersnös
Bruna
Buhrmann Bureau Bouwk.
& Fysieke Leefomg.
Bumatrac Machinery
Bureau Berentsen
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
Covadis
Creëer.nl
Daals Traiteurs
DAGO Autogroep
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Damkot Trading
De 12e Man
De Beek Groencreatief
De Klok Dranken
De Maan Schoonmaakdiensten
De Radstake
De Verse Bakker
Dierenspeciaalzaak René Bomers
Dirk’s Noten
District East Events
DLA ICT
Drukkerij Westerlaan
Dusseldorp Infra Sloop en Milieu
ECV Infra
Edprint
eDrone Video
Eeftink-Rensing Groep
Elastolith Nederland
EP Groot Zevert
Erve Kots
EventBar
Everink Brandbeveiliging
Exactly IT Consultancy
Fellowmind
FF anders koken
Flynth
Frank Interieurbouw
Friesland Campina
Fysiotherapie Sjaak Jansen
Gamp Ebiz
GeelinkBosch
Geknipt by Daan
Gelre FM
Gelre Metaalwaren
Gemeente Oost Gelre
Gewoon Gezond Praktijk
Goossens Tweewielercentrum
Gorré Soccer Management
Grand Café De Klok
GratefulCoaching
Groenlo Vestingstad Promotion
Groenrijk Groenlo
Grolsch Brouwhuys De Lange Gang
Grolsche Bierbrouwerij Nederland
Groot Zevert Loonbedrijf
Gubro Car-Freelance
Gunnewijk Slapen en Mode
GUV Uitvaartverzorging en Verzekering
Hair Effects
Han ter Woerds Sport
Handelsonderneming Kraaijenvanger
Hans Rouwmaat Schoenen & Sport
Harbers Kip Totaal
Harmat Verhuur
Hartemink Verkeersopleidingen en
Personenvervoer
• Heegt Installatie
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Hendriks Hoveniers
Henk Pen Caravans & Campers
Het Huys van Frederik Hendrik
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
Installatiebedrijf Jos Ratering
Installatiebedrijf Rensing
Intercom Computers
Internationaal Marveldtoernooi
Ivo Reinders Vuurwerk
Jan’s Wijn-, Whiskey- en Bierspecialisten
Jannink Grootkeukentechniek
Jaro reclameprofielsysteem
John Ligtenberg Ontwerpstudio
Jos Dusseldorp
Jumbo Bennink
Jurgen’s Haarmode
Juust Advocaten & Mediators
KWD Sport
Kaak Event Rent
Kapsalon Henny Lichtenberg
Katoo
KDV/BSO Pindakaas
Kei-Fit Tennis-Fitness Sport Center
Keppels Vloeren
Klompenfabriek Nijhuis
Koeriers Service Oost Logistics
Kolkman Brandstoffen en Oliehandel
Koopmans Bouwgroep
Koppelman Reclame
Kormelink Autobedrijf
Kramer & Molenveld Hoveniersbedrijf
Kramp
Kroese Wevers Accountants
Kuster Energy Point
Kuster Tandtechniek
Kvadrat Verosol
Kwerreveld Dakbedekkingen
LBA Beheer
LECO Staalbouw
Lefering Schildersbedrijf
Leugemors Sport 2000
LiveworQs
Loco Eten en Drinken
LOXAM Workx Materieelverhuur
Lurvink Afbouw
Maarse Drukwerk
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Magazijnplein.nl
Makelaarskantoor Scheers & Roes
Marco Wiggers Financiële Diensten
Marku Bouw
Marotura Groep
Marveld Recreatie
Media Doctors
Meekes Handelsonderneming
Moma Beauty (Kapperskorting.com)
Music54
My-Business Software
Nerus Design
Netwerkpartners
Niice Digital Marketing
Nyink
Obbink
Obelink Vrijetijdsmarkt
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
Pins and More
Pizzeria Efes
Poelhuis Promo
Post Warenhuis
Praktijk Orthopedagogiek Theissen
Praxis für Logopädie Bocholt
Prima Cleaning
Probroed & Sloot
PTC Dienstverlening
Pure Hair & Beauty
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Reefhors Slangen & Koppelingen
Reinders Coaching & Training
Remondis Dusseldorp Rioolservice
Reusen Advies
Ringfoto Primeur
Roerdink Grijsen Notarissen
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
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Siebert & Wassink Personeelsadvies
Slagerij van Geemen
Slotboom Steenhouwers
Snackbar Floor
Snackbar Rene
Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier
Soer Incasso- en Juridisch adviesburo
Sportpark Den Elshof
SRS Schilderwerken
Stairway Trappen
Steentjes Makelaars Verzekeringen
en Hypotheken en Taxateurs
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
The Borck
Thuinte Bouw
Timmerhuis Groep
Timmik ICT
Tobbedans Was- en Strijkservice
Tompro Professional Products
Trade Med
Trading Park
Ueffing Autoverhuur/Autobedrijf
Unica ICT Solutions
Univé Oost
Van Karel
van Ommen Mannenmode by Jerry
Van Wijnen Deventer
Veld Koeltechniek
Ventura/Dela
VersGras Fysio- en manuele therapie
Versspecialist Wolters Poelier
VION Retail Groenlo
Voegbedrijf Theo te Woerd
Vrumona / Pepsi
VSVG
Wallerbosch van Wees
Welgro
Wellink Technisch Buro
Wellink.biz
Wicherink Schildersbedrijf
Wisselink Caravans
Wissink Bakkerij Restaurant Lunchroom
Woensdag Vrijwilligersgroep Grol
Wolters en Kristen Fysiotherapie
WSI Techniek Beheer & Onderhoud
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Energy station
Shop met drive-thru
Belegde broodjes & snacks
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Truck- en Carwashcentrum
Vergader- en werkplekken
Elektrisch laden

Noordgang 8 - Groenlo (N18) • www.kusterenergy.com
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HENK PEN STAAT VOOR CONTINUE ONTWIKKELING
door Marco Frank

S

inds 2021 is Henk Pen uit Haaksbergen sponsor van
de presentatiepakken bij de jeugd. Daardoor is er
voor elke jeugdspeler een mooi trainingspak dat
men op wedstrijddagen kan dragen. “Daarmee verbinden
wij onze naam aan een prachtige club in de regio, en daar
zijn wij trots op!”, aldus Mark Mink, samen met
Berry Helming eigenaar van de Henk Pen Groep.
Mark (38) is woonachtig in Groenlo, samen met Lotte
Penterman en twee zoons (1 en 4 jaar oud). Mark werkte
samen met Berry bij DAGO Autogroep in Doetinchem en
samen zijn ze in 2018 in Lichtenvoorde een deelplatform
voor particuliere campers gestart, genaamd GoSharing.
Daardoor kwamen ze in contact met de eigenaren van
Henk Pen, en in 2019 namen Berry en Mark het bedrijf over
van de familie Pen.
De Henk Pen groep bestaat uit verkoop en verhuur van
caravans en campers, nieuw en gebruikt, 7 topmerken,
verkoop van Dorema Megastore voortenten, heeft een
deelplatform voor campers, een onderhoudsafdeling
en een kampeershop. Het bedrijf is hard gegroeid, aldus
een enthousiaste, trotse en gedreven ondernemer Mark:
“We hebben de omzet met een factor 3 zien groeien. Dit
hebben we met name bereikt door flink te moderniseren
en te professionaliseren. Ons online platform speelt daarbij
een centrale rol. Wij staan voor kwaliteit, professionaliteit,
merkidentiteit en willen een toonaangevende organisatie
zijn. Continue ontwikkeling is zeer belangrijk. Wij zijn ook
een erkend leerbedrijf voor stages en afstudeeropdrachten
en leer- en werktrajekten.“

Dat het bedrijf meer dan een showroom is blijkt wel tijdens
de rondleiding. Een groot aantal werkplaatsen waar
campers en caravans klaargemaakt worden voor aflevering,
waar onderhoud wordt gedaan, een timmerwerkplaats, een
grote kampeershop en diverse verkoop en kantoorruimtes. “We hebben in totaal 54 medewerkers uit Twente, de
Achterhoek en ook Groenlo. We zijn sterk gegroeid en zijn
inmiddels qua afzet van campers en caravans de grootste
in Nederland. Onze online verkoop en verhuur zal een nog
grotere rol gaan spelen, maar onze klanten willen
het produkt ook zien en voelen.“
Mark, die zelf slechts tot aan zijn 13e gespeeld heeft bij Grol
en zich momenteel sportief op het survivalen toelegt, heeft
wel veel vrienden en bekenden die bij Grol voetballen en
geeft aan dat zijn oudste zoon volgend seizoen bij voetbal
gaat: “Grol is een prachtige club met een goede en
professionele uitstraling. Grol past daardoor bij onze eigen
normen en waarden. Wij als Henk Pen willen ons graag
verbinden aan Grol. Daarnaast willen we graag maatschappelijk een bijdrage leveren, dat is één van onze kernwaarden. En als Twents bedrijf proberen we ons ook wat meer
te profileren in de Achterhoek. Met DAGO was ik ook al
sponsor van Grol en ik heb goede ervaringen met
de Businessclub Grol en met het Commercieel Team. We
zijn blij dat we dit ook met Henk Pen kunnen voort zetten.“
Als Grol zijn we hier natuurlijk ook zeer blij mee en hopen
op een zeer mooie en langdurige samenwerking met dit
prachtige bedrijf.

Mark Mink in de showroom in Haaksbergen.
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GUV Uitvaartzorg
Waarom de kwaliteit van GUV Uitvaartzorg ook nog eens veel goedkoper is?
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.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op: Tel: 0800 - 08 09 (GRATIS) OF VIA

www.guv.nl

adv_VersGras Grol_22.pdf 1 14-9-2022 14:27:53
GUV_AD69 20210105_A5_liggend.indd 1

5-1-2021 15:05:08

Autohopper Wolters & Wolters
Spoorstraat 14 7261 AE Ruurlo
Tel. 0573-451801 autohopper.nl
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ANTON TEN HOOPEN EN JAN STÖTELER
AL 74 EN 72 JAAR LID VAN GROL
door Theo Huijskes

D

e sportvereniging Grol staat er reeds decennia
achtereen om bekend dat men een Eregalerij in
stand houdt, waar menige (sport)vereniging jaloers
op mag zijn. Voor de belangstellenden onder u, die de
behoefte hebben om daar eens kennis van te nemen,
verwijs ik naar de website “www.svgrol.nl. Klik vervolgens
op het blokje ‘Over Grol’ en daarna op de optie ‘Eregalerij’.
Een indrukwekkend overzicht met ‘Voor elk van wils!’
Een huldiging, waar het Grolbestuur jaarlijks extra aandacht
aan besteedt, betreft het in het zonnetje zetten van leden,
die de vereniging 50 jaar achtereen trouw zijn gebleven.
Vanwege een aantal van bijna 1.500 zowel spelende als
ondersteunende leden, worden dat er ieder jaar meer.
Zoals dit jaar wanneer er binnenkort zelfs maar liefst vijftien
leden worden gehuldigd, die een halve eeuw Grol achter
hun naam hebben staan.
In dat verband kijkende naar hen, die op dit moment het
langst lid zijn van ‘de Grol’, stuiten wij op de namen van
Anton ten Hoopen en Jan Stöteler. Anton is als inmiddels
82-jarige koploper met 74 verenigingsjaren, gevolgd door
Jan (84) met 72 verenigingsjaren. Beiden genieten nog een
goede gezondheid en zijn regelmatig bezoeker van het
sportpark Den Elshof.

Van bestuurslid tot club- en bondsconsul
Anton ten Hoopen heeft op diverse terreinen binnen de
club een staat van dienst opgebouwd. Zo is hij onlangs
nog in de bloemetjes gezet toen er een eind kwam aan
de functie van club- en bondsconsul, een functie die hij
gedurende een periode van 25 jaar heeft uitgevoerd. Maar
dat is niet het enige, hij heeft als vrijwilliger diverse overige
functies binnen de club behartigd en dat van bestuurslid
tot wedstrijdsecretaris, van lid van de elftalcommissie tot
behartiger van het seniorenvoetbal bij Grol. Voor al zijn
verdiensten is voetballiefhebber en Grolaanhanger Ten
Hoopen ooit benoemd tot Erelid van S.V. Grol.

Reeds op 15-jarige leeftijd speler van Grol 1
De band van Jan Stöteler met de Grol heeft met name te
maken met de periode dat hij als spijkerharde vleugelverdediger deel uitmaakte van het eerste elftal van Grol.
Anno 2022 gaat de man, die ook jaren achtereen de tafeltennis-, alsmede de hardloopsport heeft beoefend, er nog
steeds bijzonder trots op dat hij reeds op 15-jarige leeftijd
in Grol 1 speelde. Een sportman in hart en nieren, die
heden ten dage volop geniet van zijn kleinkinderen die bij
Grol voetballen en daarnaast nog graag herinneringen
ophaalt uit de periode dat hij samen voetbalde met
mannen als Jan Gunnewijk, Frans en Henk Blanken, maar
ook Theo Kaak en Gerard (Broer) Reijrink.
Al met al het bewijs dat Grol trots mag zijn op het ledenbestand in het algemeen en op de clubliefde in het bijzonder.

Links Anton ten Hoopen en rechts Jan Stöteler.
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Trotse waspartner van Grol!

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

www.tobbedans-wss.nl
06 308 168 62

Een club is zoveel meer
dan een club
Daarom steunt Rabo ClubSupport
lokale clubs en verenigingen.
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ROY REINDERS WERKT AAN HEUS
KEEPERSBELEIDSPLAN
door Henri Walterbos

H

ij heeft er iets mee als ervaren oud keeper. Al vele
jaren brengt Roy Reinders zijn eigen kennis en
kunde graag over op hen die dezelfde passie delen,
om ook op dat meest bijzondere plekje van het team te
staan. Zelf leerde hij veel van keepers als wijlen Tonnie
Vaarwerk. Trainde Roy al vele jaren keepers in alle leeftijden
op alle niveaus, hij wil door middel van een heus Keepersbeleidsplan het Grol keepersgilde naar een nog hoger
niveau tillen. Verenigingsbreed. “Ook de keepers in de
JO11-4 of JO13-3 bijvoorbeeld. Die gaan we ook zeker
volgen en bekijken want ook zij kunnen zich nog erg goed
ontwikkelen. Grol 1 keeper Wessel Baarslag is daar zelf het
beste voorbeeld van. Hij keepte zelf ook in lagere jeugdteams de eerste jaren.”
Roy is keeperscoördinator, met name voor de jeugd.
“Vroeger kregen alleen de keepers van de hoogste teams
keeperstraining. Tegenwoordig kan iedere keeper doelgerichte keeperstraining krijgen. Ik heb het voordeel dat ik
zelf veel keepers ken binnen de club, dus kan ik ook
makkelijker keeperstraining regelen. Er zijn clubs die zelfs
geen seniorenkeeperstrainer meer kunnen vinden.
Wij hebben een seniorenkeeperstrainer en twee jeugdkeeperstrainers. Daar zijn we heel blij mee.”

Ik wil iedere keeper twee keer per jaar zelf aan het werk
zien. In het oude plan stond al hoe je jeugd kon stimuleren
om te gaan keepen en hoe de organisatiestructuur is. Vanaf
O10 moet iedereen keeperstraining kunnen krijgen, waarbij
goed gekeken moet worden hoe je de keeperstrainingen
invult. Onder andere door niet met te grote groepen te
werken. Iedereen moet voldoende aandacht kunnen
krijgen. Belangrijk is dus ook om al vroeg in de jeugd de
kinderen die dit willen te stimuleren om te gaan keepen.
Dat kun je op vele manieren doen. Door ze bijvoorbeeld
mee te laten lopen in circuittraining of door meerdere
keepersdagen per jaar te regelen. Dat kan zowel intern
door met behulp van seniorenkeepers keepersdagen te
organiseren, maar ook door extern georganiseerde
keepersdagen aan te bieden, waarbij Grol de kosten voor
haar rekening neemt. Het plan is dus heel breed. Roy hoopt
het Beleidsplan in het najaar te kunnen presenteren.
Voor iedereen komt het dan als een soort handboek ter
beschikking.

“VROEGER KREGEN
ALLEEN DE KEEPERS
VAN DE HOOGSTE TEAMS
KEEPERSTRAINING”
Beleidsplan
Toen Roy aan het Keepersbeleidsplan begon te schrijven
startte hij niet met enkel blanco vellen voor zich. “Ik heb
ooit al eens een keer iets gemaakt, maar dat is niet echt van
de grond gekomen. Daar heb ik toen zelf het initiatief toe
genomen en naar eigen idee ingevuld. Dat oude plan heb
ik nu uitgebreid. Er staat bijvoorbeeld in hoe je keeperstraining geeft, welke keepersaspecten je per leeftijdsklasse
moet leren en beheersen, wat je daarvoor nodig hebt en op
welke niveaus je dat doet. Je wilt zoveel mogelijk werken
met keepers van hetzelfde niveau tegelijkertijd. We kijken
ieder half jaar of keepers door kunnen groeien. Ik ga zelf
ook trainingen en wedstrijden kijken.

Roy Reinders , keeperscoördinator jeugd.

47

GROL Presentatiegids 2022-2023

ALLEEN MAAR WINNAARS
BIJ DE JONGSTE JEUGD
door Tim Ebbers

O

p deze vroege zaterdagmorgen is de helft van het
hoofdveld het toneel van de F-pupillen. Een grote
groep meiden en jongens op gekleurde voetbalschoenen, fanatiek en geconcentreerd dribbelend met
aan de voet een iets te grote bal. Dat laatste is trouwens
geen enkel probleem, het lukt ze allemaal wonderwel. Na
een paar minuten verzamelt het gezelschap zich rondom
trainer Patrick en luistert aandachtig naar de instructies.
Niet iedereen luistert, maar na de woorden ‘Even stil, anders
kunnen we elkaar niet horen’ is de concentratie weer terug.
De trainer doet even voor wat de bedoeling is en de groep
gaat weer vrolijk verder. Het is prachtig om te zien.
Patrick Vennebekken is al jaren begeleider van de jongste
pupillen en de technische staf bestaat verder uit Harm
Zemann, Doné Emaus, Michel Kamphuis, Bert Roeterdink,
Kevin Stöteler en Bjorn Wolters. Patrick is alweer zo’n zes
jaar trainer van de hummels en is begonnen toen zijn
dochter begon met voetbal. Na een kort uitstapje is hij
alweer jaren terug bij de F’jes. ”Het is gewoon veel te leuk
om te doen.” Vaak beginnen de trainers als één van de
kinderen gaat voetballen. Sommigen blijven, anderen gaan,
er komt weer aanvulling en zo kunnen de jongste
voetballers genieten van het mooie spelletje.

De jongste talenten van de vereniging.

48

Er worden vier groepjes gevormd die plaatsnemen op hun
eigen honk. Na het startschot rennen de spelers zo hard als
ze kunnen om de drie honken om zo weer terug te komen
op de eigen plek. Een enkeling gaat binnendoor, dat is
best handig maar is niet de bedoeling. Uiteindelijk gaat het
allemaal goed en wordt op alle vier honken bij iedere
aankomst hard gejuicht. Prima toch? Vier winnende
ploegjes is nog veel mooier dan één.
Terwijl Patrick en Bjorn de oefening begeleiden zijn de
andere mannen bezig met het klaarzetten van
verschillende speelvelden. Bert maakt een parcours met
pylonen voor een dribbel-oefening, Harm en Kevin
prepareren een spel voor afronden op het grote doel met
Harm als keeper, Michel zet een veld uit met twee doelen
voor een partijtje en Patrick en Bjorn maken een klein
veldje voor het tikkertje-spel ratten en raven. Doné is er
deze eerste keer nog niet bij, maar sluit later aan zodat de
staf compleet is.
Na de gezamenlijke sprintwedstrijd melden de meiden en
jongens zich per groep bij één van de vier oefeningen en
gaat het los. Bij het ratten en raven-spel komt een speelster
aangelopen, samen met haar moeder. Ze zijn wat laat, maar
dat is geen probleem. Nog ietwat onwennig bekijkt zij het
spel, maar na een welkomstwoord van de trainer is alle
schroom weg en doet ze volop mee met de anderen.
”De eerste training mogen de ouders hun kinderen
begeleiden op het veld en daarna komen de kinderen
alleen het veld op.”, legt Patrick uit.

Van links naar rechts: Harm Zemann, Doné Emaus, Patrick Vennebekken, Kevin Stöteler, Bjorn Wolters, Bert Roeterdink en Michel Kamphuis.

Een rondje langs de vier spelvormen is een prachtig rondje.
De trainers geven een korte uitleg, de spelers luisteren
aandachtig en kunnen nauwelijks wachten om te starten.
Concentratie, gedrevenheid en natuurlijk een hoop lol.
Patrick zal even later vertellen dat het plezier het meest
belangrijke is, het voetbal komt dan vanzelf. Je kunt het
hele circus alleen maar bekijken met een grote lach op je
gezicht. Er wordt geslalomd met de bal gecontroleerd aan
de voet. Er wordt van een mooie afstand op doel geschoten
en Harm moet flink aan het duiken om de ballen tegen te
kunnen houden en ziet ze ook vaak links en rechts in het
net verdwijnen. De ratten en de raven luisteren geconcentreerd naar het verhaal en wachten op het toverwoord
om te gaan tikken, of juist te gaan rennen om veilig achter
de eigen achterlijn te komen. En op het veld waar de partij
wordt gespeeld is het ook volop genieten. Een partijtje
voetbal, dat is toch wat we allemaal willen. En als het even
kan: winnen. Het gaat er fanatiek aan toe, van voor naar
achter en van links naar rechts. Er zijn reddingen op het
eigen doel en er wordt gescoord aan de andere kant.
En af en toe een overtreding. De meeste per ongeluk en
licht en soms een pittige en iets minder per ongeluk. Michel
vangt de geblesseerde speler op, ziet dat het toch meevalt
en er volgt direct revanche. De speler pakt de bal, passeert
drie verdedigers en schuift de bal onbereikbaar voor de
keeper in de verre hoek. Zo, dat zal ze leren!
Patrick: ”We hebben nu weer een grote aanwas van de
jeugd en dat zijn kinderen vanaf vijf jaar. Per half jaar
komen er nieuwe spelers bij, ze blijven anderhalf jaar en
gaan dan naar Onder 8. Zoals gezegd gaat het om het
plezier en het voetbal komt dan later. We coachen, maar
leren ook dat ze voor zichzelf opkomen.” Het gros weet al
dat ze willen gaan voetballen en voor de kinderen die het

nog niet weten zijn er drie proeftrainingen. Niets moet en
alles mag en dat is alleen maar goed. “We doen per drie à
vier weken hetzelfde blok en dan volgt de Pindakaas-cup,
een onderling toernooi waarbij twee spelers een beker
krijgen. Kinderdagverblijf/BSO Pindakaas is sponsor van de
F-pupillen.”, vervolgt Patrick. ”En twee bekers worden ook
na afloop van iedere training uitgereikt. Het gaat er dan
niet om wie de beste is, maar om wie goed zijn of haar best
heeft gedaan, wie lief is geweest of een ander heeft
geholpen.” Wat goed dat er op een speelse manier
aandacht is voor deze dingen.
Na een uur training komt de groep samen in de hoek van
het veld. De bekers worden uitgereikt en er is ranja.
‘Hoe vonden jullie het?’
‘MOOI!’
‘Applaus voor de bekerwinnaars en tot volgende week.’
Vanzelfsprekend staan er op zaterdagochtend moeders
en vaders van de jonge spelers langs de lijn. Dat wil je niet
missen. Maar er is altijd plek voor meer publiek. De training
is van half negen tot half tien, dus zet de wekker en kom
kijken naar het mooie schouwspel.
Onder leiding van de trainers leert de jeugd het spelletje
voetbal, maar ook meer dan dat. Samenwerken, voor jezelf
opkomen en voor elkaar, en op een goede en gezonde
manier met elkaar omgaan. De trainers weten hoe ze dit
moeten doen en zorgen voor een sportieve en vooral ook
veilige plek. En de meiden en de jongens mogen genieten.
En dat doen ze!

49

2, 3 en 4 juni 2023

27 en 28 mei 2023
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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
Wilgenpark ArenA: kunstgras
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:
65, waarvan 28 jeugd jongens-gemengd, 3 jeugd meiden,
1 F pups zaterdag, 1 G-team senioren, 2 G-teams jeugd,
16 senioren (14 op zondag
en 2 op zaterdag), 4 35+ teams en 5 45+ teams,
3 vrouwenteams, 1 zaalvoetbalteam
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
* Petra Lammers, voorzitter bestuur gezondheid en gedrag

Voetbalbestuur:
* Dennis Pasman, voorzitter, O12 t/m O19 jeugd, keepers
* Bob Lebbink, senioren
* Tom Kaak, senioren en vrouwen
* Michel Hoffman, O12 t/m O19 jeugd, keepers
* Dennis Dibbets, O7 t/m O11 jeugd, BVO‘s
Organisatiebestuur:
* Rob Westervoorde, voorzitter en wedstrijdsupport
* Luc Stortelder, voorzitter commissie senioren
* John ter Heerdt, voorzitter commissie jeugd
* Hiljon te Boome, voorzitter commercieel team
* Bert de Hek, voorzitter accommodatiezaken
* Marco Frank, coördinator communicatie
* Ruben te Woerd, nevenactiviteiten
* Rita Arink, coördinator beheergroep kleding
* Rob Arink, vrijwilligerszaken
* Dennis Dibbets, voetbalbestuur
* Dennis Pasman, voetbalbestuur
Accommodatiebestuur (S.E.A.G.):
* Bert de Hek, voorzitter
* Dirk Tuinte, secretaris
* Rob van Uem, penningmeester
* Dennis Papen, lid
* Willy Konnik, lid
* Dave Keunekamp, lid
* Stefan Kok, lid
* Nick Reukers, lid
* Jordi Bleumink, lid
Commissie Jeugd (t/m O17):
* John ter Heerdt, voorzitter, O15
* Patrick Vennebekken, O7
* Rick Spekschoor, O8, O9, O10
* Niek Ressing, O8, O9, O10
* Michel Grootholt, O11, O12, O13
* Marcel ten Barge, O17
* Natascha Dankbaar, G-klasse
Commissie Senioren (O19 en Senioren):
* Luc Stortelder, 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
* Rick Arink, techniektraining
* Bert Roeterdink, techniek- en circuittraining
* Walter Vrijdag, trainer recreatieve teams bovenbouw
* Rob ten Brummelhuis, performance trainer
* Max de Vries sr, performance trainer
Eregalerij Grol:
Zie svgrol.nl/over-grol/eregalerij
Dienst PMB (Para Medische Begeleiding):
* Ronald Buesink, verzorger jeugd en fysiotherapeut
* Suzanne Schovers, verzorgster algemeen en Grol 1
* Tijmen Lageschaar, verzorger algemeen en Grol 2
* Ivo Versteegen, fysio- en manuele therapie en hoofd PMB
Secretariaat B.C.G. (Business Club 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):
Dirk Tuinte
T: 06 2201 9803 / E: dirk_tuinte@hotmail.com
Secretariaat Voetbalbestuur:
Dennis Pasman
T: 06 1090 2902 / E: dennispasman@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris jeugd:
Thomas Bos
T: 06 4646 5854 / 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:
Suzanne Schovers
T: 06 5116 1926 / E: suzannedouma@gmail.com
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
* Milou Groot Kormelink
* Sanne Waenink
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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Alleen bij Albert Heijn Wallerbosch:

sparen voor de
limited edition
S.V. Grol voetbal!

OP=OP

9.

99
19.99

bij een volle spaarkaart

info@ahgroenlo.nl

