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De marketing- en communicatieafdeling vormt 

de creatieve kracht achter iedere organisatie. 

Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger 

plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we 

online en offline verbinden.

compleet 
communicatietraject

Van concept tot creatie en realisatie; wij 

helpen u bij het gehele of een deel van het 

communicatietraject, het is maar net waarbij u 

onze expertise nodig heeft. Omdat wij werken 

met een vast team van professionals, kunnen 

we snel schakelen. En is geen vraag ons te gek.

concept

creatie

realisatie

Waarbij u als klant centraal staat, 

we gaan samen met u aan de slag!

WiJ ZiJn WeeVerS
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Geachte lezer,

In de soms letterlijk donkere dagen voor Kerstmis, hier dan hopenlijk een lichtpuntje, of een ster die 
straalt, om maar even in de stemming te komen; uw eigen clubblad. Dit maal met 4 pagina’s extra 
leesvoer. En niet zomaar leesvoer. Dit maal het ware kerstverhaal, van de hand van Frank Zand. Voor 
velen wellicht al een bekende, of misschien zelfs al een vriend waar wekelijks reikhalzend naar uitgekeken 
wordt in de katernen van de Groenlose Gids, en de ELNA, dezelfde krant maar dan voor Groenlo Zuid. 
Een prachtig kerstverhaal, opgesierd door een tekening van kunstenares Myra Breukers uit Groenlo, als 
moeder van voetballende kinderen verbonden aan s.v. Grol. Het geeft het clubblad een extra feestelijk 
tintje. Als we hierna nog niet in de stemming zijn, dan weet ik het ook niet meer. Als u nog geen 
kerstboom heeft staan, of uw kerststal nog op zolder staat, met schaapjes zonder hoofd misschien, hurry 
up! Het is kerstmis. Hartelijk aan beiden voor deze bijdrage. We hopen als redactie dat u ook zo geniet 
van deze moderne versie van het Kerstverhaal.

In deze uitgave ligt ellende en vreugde ook weer bij dicht bij elkaar. Staan op de ene pagina twee dolblije 
nieuwe hoogheden, Prins Remco en Adjudant Jeroen, een pagina eerder Sinterjohn, op andere pagina’s 
kerstboodschappen van jonge voetballertjes/sters, waarbij het bij elke regel slikken is en het kippenvel 
voelbaar. Ik zou willen dat ik het in mijn macht had alle deze kerstwensen in vervulling te laten gaan. Zo 
oprecht…, maar helaas heb ik het niet in mijn macht! 

Ook een stukje over ‘het Glazen Huis’, ten bate van de Voedselbank Oost Achterhoek, gevestigd in 
Lichtenvoorde. Schrijnend dat inmiddels meer dan 400 huishoudens een beroep moeten doen op deze 
dienst. Begin december was ik er te gast, in verband met mijn activiteiten als correspondent van de 
Groenlose Gids/ELNA. Diep onder de indruk was ik van hetgeen daar voor onze medemensen in nood 
gedaan wordt. Vooral blijven mij bij de ruim 100 plastic tassen met daarin speelgoed voor kinderen 
die zonder deze verrassingstas van de Voedselbank verstoken zouden blijven van Sinterklaas. Een jaar 
lang wordt er nieuw speelgoed ingezameld om die kinderen op 5 december net zo blij te laten zijn als 
kinderen met wel ‘gefortuneerde’ ouders. Een mooi gebaar. Elk kind heeft recht op Sinterklaas! Het zou 
een grondrecht moeten zijn. Zelf mocht ik ook in de huid kruipen van de Goedheiligman. Niets mooier 
dan blije kindergezichtjes en hun oprechte woorden. Ik zag ze ook tijdens het Glazen Huis, in ons eigen 
sportcafé, als ze samen met teamgenootjes een doos met goederen ten bate van de actie aan kwamen 
zetten. Een prachtige actie. En toch maar een initiatief van echte Grolmensen met het hart op de juiste 
plek, en in ‘de huiskamer van s.v. Grol’. Het maakt me trots als ik enkele recreatieve teams de gehele 
dag ontzettend naar hun zin hebben en maar lootjes blijven kopen voor het goede doel. En optredens 
van Sander en Dirk Naaijkens, Thomas Oesterholt en Vocales. Hulde! In deze typische Grolsfeer werd de 
actie een groot succes. Prachtig dat de initiatiefnemers aan het eind van de middag een prachtige cheque 
uitrijken aan bestuurders van de Voedselbank, in een bomvol sportcafé, waar gejuich op gaat als bekend 
gemaakt wordt dat de actie een jaarlijks gebeuren wordt, omdat het nodig blijft!

Het maakt mij blij en krijg ik zin in het Kerstfeest. U ook hoop ik. Vanaf deze plek wens ik u namens 
de gehele redactie een zalig kerstfeest en fijne dagen toe, en alvast een goed uiteinde en een zeer 
voorspoedig 2015, met alles wat maar wenselijk is.
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GROL – LONGA: 
PROOSTEN OP DE DERBY
VAN HET OOSTEN!
Een leuke opmaat naar een beladen 
derby; zet twee clubiconen van 
Longa en Grol bij elkaar aan tafel en 
het wordt gezellig, onderhoudend en 
ook nog eens laat.. 

Charley Boschker, oud keeper van 
Longa 1, was een week voor  de wed-
strijd Grol- Longa te gast bij Hennie 
Schovers op sportpark Den Elshof.  De 
aanleiding hiervan was eigenlijk de 
heenwedstrijd van 1 november vorig 
jaar.  Charley en zijn vrouw Judith 
hadden Hennie en Betsie Schovers 
uitgenodigd  voor een kop koffie voor-
afgaand aan die wedstrijd.  Helaas was 
een van de beide dames verhinderd en 
de heren besloten om voorafgaand aan 
de “derby van het Oosten” in de Treffer 
dan maar een paar biertjes te nuttigen. 
Charley: “ Hennie en ik hebben beide 
in totaal 17 jaar bij het eerste van Grol 
resp. Longa gezeten, zijn al weer een 
tijdje gestopt en ik vond het wel een 
idee om wat leuks te doen voor deze 
speciale wedstrijd. We hebben van te 
voren wel tegen elkaar gezegd dat we 
de wedstrijd niet samen zouden kijken. 
Ik ben zelf vijf minuten voor het begin 
op het platte dak van de kassa gaan 

zitten; het was zo ongelofelijk druk en 
ik wilde per se een goede plek hebben. 
Hennie heeft tijdens de wedstrijd een 
rondje om het veld gemaakt en we 
hebben elkaar na de wedstrijd natuurlijk  
weer getroffen in de kantine”.

Overeenkomsten en verschillen

Hennie Schovers voetbalde ooit nog 
eens enkele jaren in Grol 7 en 8 maar 
na twee keer de arm uit de kom te 
hebben gehad besloot hij als actief 
speler te stoppen. Hij werd vervolgens 
gevraagd om leider te worden van Grol 
3. Aan het begin van het seizoen 1995 
– 1996 stopte de toenmalige leider van 
Grol 1, Hans Emaus  en werd Hennie 
gepolst als opvolger. Hennie hierover: 
“Ik was te veel clubman om nee te 
zeggen. Toen ik ja zei werd me meteen 
verteld dat de kans erin zat dat we in de 
competitie meteen moesten beginnen 
tegen Longa. Kort daarop kreeg ik een 
telefoontje: ”we hebben net bericht ge-
had van de bond; jullie spelen de eerste 
competitiewedstrijd thuis tegen Longa!” 
Mijn “debuut” als leider eindigde helaas 
met een 0 -1 nederlaag. Het beslissende 
doelpunt werd toen gescoord door de 

snelle spits Lloyd Pique, bij Longa ook 
wel Obiku genoemd. Ruim 17 jaar later 
ben ik gestopt als leider; de beslissende 
wedstrijd tegen SDOUC voor promotie 
naar de eerste klasse was mijn laatste 
wedstrijd en meteen ook een hoogte-
punt. Ik heb ook meteen gezegd dat ik 
geen afscheidswedstrijd hoefde. Ik ben 
op een mooi moment gestopt.  Je moet 
trouwens niet denken dat een leider 
van het eerste alleen ff een wedstrijd 
formulier hoeft in te vullen. Er komt 
wel iets meer bij kijken; je moet  echt 
tussen de jongens staan en goed aan 
kunnen voelen wie zo af toe een schop 
onder z’n achterste nodig heeft en wie 
een aai over de bol moet hebben.” 

Charley heeft vreemd genoeg in de 
jeugd altijd gevoetbald. “Ik heb tot in 
de A jeugd altijd drie keer in de week 
getraind; 2 keer “gewone” veldtraining 
met de rest van de groep en 1 keer 
per week keeperstraining. Toen mijn 
oudere broer Rene naar De Graafschap 
vertrok en ik als veldspeler naar de 
senioren ging zei men bij Longa: “d’r 
mot ne Boschker op de goal”. Ik ging 
dus verder als keeper; Harry Minkhorst 
was trouwens in eerste instantie keeper 
van het eerste en ik heb zelf eerst vijf 

seizoenen  in het tweede gekeept”. Nadat 
Rene (inmiddels terug van de Graafschap) 
het rustiger aan ging doen, stond  Charley 
vanaf 1991 tot 2008  bij het eerste onder de 
lat . De broer van oud Twente keeper Sander 
heeft dus in totaal maar liefst 17 jaar in Longa 
1 gekeept. 
Opvallend is de gemene deler Gerard Bos 
voor beiden. Zowel Charley als Hennie heb-
ben nog steeds contact met trainer Gerard 
Bos die eerst bij Longa vier jaar en daarna bij 
Grol ook vier jaar hoofdtrainer was. Bij beide 
clubs werd Bos kampioen. 

Charley: ”Gerard betrok iedereen binnen de 
club erbij en kon zelfs van de spelersvrou-
wen een hechte groep maken. Vooral dat 
laatste is knap!! Verder heeft Bos bij Longa 
de playbackshow binnengebracht; dat was 
jarenlang een succesnummer. Die avonden 
werden enorm goed bezocht; ze hingen er 
in de Longakantine met de benen buiten  de 
deur. Toen Gerard werd benaderd door Grol 
om daar hoofdtrainer te worden belde hij me 
’s avonds een keer op en vroeg : “Charley, 
wat zou je ervan denken als ik de Grol ga 
trainen?” Ik zei meteen: doen.” Hennie 
hierover: “met alle respect voor trainers als 
Henry Golstein, Peter Bokma, Rene Keemers 
en Jos Heutinck, allemaal vier toppers begrijp 
me goed maar Gerard was echt geweldig. 
Hij kende iedereen binnen de Grol, sprak 
iedereen aan, was altijd enthousiast en wist 
de spelers tot op het bot te motiveren. Hoe 
rustiger hij trouwens was tijdens een voorbe-
spreking, hoe meer dat hij te keer kon gaan 
tijdens de wedstrijd. Een en al emotie!” 

De derby

Hoe vaak hebben jullie een wedstrijd tus-
sen de beide eerste elftallen meegemaakt 
en wat is jullie het meeste bijgebleven?

Hennie: “Een aantal keren heb ik de derby 
van dichtbij meegemaakt maar zo veel zijn 
het er ook weer niet geweest. Meestal voet-
balde Longa een klasse hoger en kwamen 
we elkaar in de competitie niet tegen. Een 
van de hoogtepunten voor mij was toch wel 
het kampioenschap onder trainer Gerard Bos 
op 15 mei 2006. Uitgerekend thuis  tegen 
aartsrivaal Longa werden we op de laatste 
speeldag kampioen in de derde klasse. Hier 
kun je echt alleen maar van dromen!”

Charley: ”als keeper kwam ik na een wed-
strijd nooit in een bestuurskamer. De enige 
uitzondering was Grol. Bij Grol was ik altijd 
welkom in de bestuurskamer, de sfeer was 
gemoedelijk en we dronken daar na afloop 
een pot bier. De wedstrijden verliepen trou-
wens altijd sportief.”
Hennie: “als leider had ik bij uitwedstrijden 
in Lichtenvoorde  een vaste plek. Agnes 
Marijnusse (echtgenote van oud Longabe-
stuurslid Ben Marijnusse,red.) had altijd een 
naamplaatje op de bestuurstafel staan met 
opschrift: Van harte welkom Hr. Schovers, lei-
der Grol 1. Ze bood me voor de wedstrijd ook 

nog wel eens een pilsje aan voor de spanning 
maar die sloeg ik af. Ik heb trouwens geen 
slapeloze nachten meer van dit soort wed-
strijden maar wennen doet het nooit.” 

Hennie: “als je naar een korte anekdote 
vraagt dan moet ik toch even terugdenken 
aan de keeper van Grol 1, Max de Vries jr. 
Voor een wedstrijd was ik als leider altijd 
druk met het klaarleggen van de wedstrijdte-
nues in de kleedkamer. Voor de keeper had 
ik verschillende tenues in de tas. Als ik Max 
vroeg: welk shirt wil je vandaag aan dan zei 
hij: “is niet belangrijk, het gaat erom in welk 
shirt jij je het lekkerst voelt”. Heel bijzonder 
toch?”

Hebben jullie behalve een heleboel 
vrienden en bekenden ook nog familie in 
Lichtenvoorde respectievelijk Groenlo?

Charley: “op de middelbare school zat ik 
altijd al met Grolsen in de klas en je kwam 
elkaar ook tegen in het uitgaansleven. Op 
het voetbalveld  kende je elkaar dan al door 
en door.  Mijn zwager Marcel Wiegerinck is 
trouwens een oud Grollenaar. Hij is getrouwd 
met een zus van Judith en ze wonen al weer 
jaren in Emmen. Verder heeft een oom van 
mij vroeger een tijd een relatie gehad met de 
moeder van Theo Hulshof, oud speler van 
Grol 1.”

Hennie: “Mijn zwager Willem (Bolletje) 
Wekking komt uit het Keidorp. Op ver-
jaardagen kwam ik daar de voetbalfamilie 
Holkenborg weer tegen. Joke, een zus van 
Willem die helaas veel te vroeg is overleden, 
was namelijk getrouwd met oud Longa 1 
speler Johan Holkenborg. Ik zelf heb altijd 
een speciaal lijntje met de Lechtenvoord-
sen gehad. Een aantal jaren geleden was 
Hemmie Dekkers, ook een Longaman in 
hart en nieren, 25 jaar getrouwd. Vrienden 
van hem zoals Gerard Wopereis en Frans 
Ebbers hadden voor Hemmie en Yvonne als 
verrassing een dagje uit naar Grolle geor-
ganiseerd waaronder een uitstapje naar het 
Grolveld. Het echtpaar werd het hoofdveld 
opgereden, er werden penalty’s opgezet en 
ik zat achter de microfoon als speaker. Daarna 

ging het gezelschap naar het oudershuis van 
de familie Lensink aan de Vredenseweg waar 
Rene “de Snor”  Lensink een uitgebreid ontbijt 
had gemaakt.  Een geweldige dag gehad, 
vergeet ik nooit meer. Verder heb ik ook vaak 
bij café De Kruup gezeten, dat was altijd 
beregezellig. “

Wat wordt de einduitslag?

Charley: “ Einduitslag 2-2 maar dan wel 
onder voorwaarde dat er een goede 
scheidsrechter op het veld staat die de sfeer 
aanvoelt en niet om het minste of geringste 
de wedstrijd stil legt. De man uit Nijmegen 
die Longa – Grol floot, begreep dat absoluut 
niet.”

Hennie: “Het zal zeker geen grootse wed-
strijd worden en de beste moet winnen. Grol 
heeft de punten het hardste nodig. Ik zet in 
op 2-1 voor Grol.”
Vragend naar een korte reactie op de uitslag 
meteen na het laatste fluitsignaal op zaterdag  
21 maart:

Charley:  “De voorspelling van  de wedstrijd 
2-2 was al niet uit de duim gezogen. Met 
de voetbalkennis zit het wel goed .Dus mijn 
conclusie, in Lechenvoorde zit en is meer 
voetbalverstand!”

Hennie: “Als je 7 minuten voor tijd met 2-0 
voorstaat................................!!!!!!!!! “

De wedstrijd eindigde dus in een 2-2 remise. 
Er waren dan wel geen winnaars op het veld  
maar de humor, de sfeer en de gezelligheid 
waren wel de grote winnaars! Voor mij is 
weer eens bevestigd dat deze wedstrijd veel 
meer inhoudt dan voetbal alleen. Uiteraard 
is dit een sportief hoogtepunt tussen twee 
voetbalgrootmachten met een enorme lading 
en een uitstraling in de regio. Het is echter  
nog veel meer een sfeervol gebeuren met 
veel vriendschappelijke relaties over een 
weer. Zoals de Duitsers het zo mooi zeggen: 
Was sich liebt dass neckt sich. En nu maar 
hopen dat we volgend seizoen weer op 
herhaling  gaan!!

v.l.n.r.
Hennie 
Schovers, 
Charley 
Boschker

Door: 
Mark Wessels
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INLOOP SPREEKUUR ‘BEHEERGROEP KLEDING’
De beheergroep kleding heeft nu een eigen onderkomen. Deze ruimte is te vinden in de 
nieuwe aanbouw (naast de kassa/entree). Met het realiseren van deze ruimte is het nu 
mogelijk om een andere werkwijze te hanteren. Met ingang van 21 februari 2015 wordt de 
volgende werkwijze gehanteerd. Op zaterdagmorgen in de even weken, zal er van 10.00 uur 
tot 11.00 uur iemand van de beheergroep kleding aanwezig zijn op het sportpark. Tijdens dit 
‘inloop spreekuur’ kan een ieder hier met zijn/haar vragen rondom kleding terecht. Op de 
volgende data is er een inloop spreekuur: 4 april, 18 april en 2 mei.

Mochten er vragen  zijn die niet kunnen wachten, dan kan contact opgenomen worden met 
Mini Huijskes (seniorenteams) en  Rita Arink (jeugdteams). Laatstgenoemde is tevens 
coördinator van de beheergroep kleding.
Mini Huijskes    Rita Arink
Grofsmid 34    Lichtenvoordseweg 83a
7141 PZ  Groenlo        7141 DW Groenlo
Mobiel: 06 22 14 53 79   Mobiel: 06 20 41 87 07
E-mail: minihuijskes@upcmail.nl  E-mail: arinkrobrita@hetnet.nl
 
Leden beheergroep kleding:
Marjolein Houwer, Erica Derksen, Anne Dieker, Betsie Schovers, 
Angelique Janssen, Annie Waenink, Mini Huijskes en Rita Arink.

VRIJWILLIGERS EHBO GEZOCHT!!!
De s.v. Grol beschikt over meer dan 350 vrijwilligers. Het merendeel hiervan is wekelijks 
actief als leider of trainer bij een team. Maar er is nog veel meer te doen binnen de s.v. Grol. 
Voor het seizoen 2015/2016 is de s.v. Grol op zoek naar vrijwilligers met een geldig EHBO 
diploma of bereidheid tot het volgen van een EHBO cursus. Er wordt een pool van EHBO 
vrijwilligers gevormd die bij toerbeurt aanwezig zijn bij de voetbalwedstrijden op zaterdag 
van 8.30-12.30 en/of van 12.30-16.30. De vergoeding bedraagt € 5 per uur en leden van de 
s.v. Grol hebben de voorkeur. Heb je interesse om wat te doen voor de s.v. Grol of wil je 
meer informatie over de mogelijkheden om als vrijwilliger binnen de s.v. Grol actief te zijn, 
neem dan vrijblijvend contact op met de coördinator vrijwilligerswerk Rob Arink, Lichten-
voordseweg 83a, tel; 06-22676489, mail;  r.h.g.arink@kpnmail.nl.

VALENCIA CF VOETBALKAMP KOMT NAAR GROENLO

OPHALEN OUD IJZER
De woensdag vrijwilligersgroep zijn alle vut-
ters die zich niet alleen op de woensdagen 
maar ook op andere dagen zich inzetten om 
werkzaamheden op ons mooie sportpark 
Den Elshof uit te voeren. Het gekste valt 
niet te bedenken of ze doen het wel. Niets 
is voor hen te veel.
Daaronder valt ook oud ijzer ophalen. Dit 
kan van alles zijn, zoals een oude wasma-
chine, koelkast of verwarmingsketels. Alles 
wordt opgehaald. Alles ten bate van s.v. 
Grol. Wilt u hiervan gebruik maken, neem 
dan contact op met Fons Koldeweij 0544-
463402 om een afspraak te maken.
maken. Het archiefmateriaal zien wij graag 
tegemoet in het Sportcafé op het sportpark 
Den Elshof! 

GROL IN TOP 200 
VAN NEDERLAND
Het voetbalportaal voor trainers ‘De Voet-
baltrainer’ heeft de tweede editie van de 
Top 200 samengesteld van de hoogstspe-
lende amateurclubs in Nederland. S.v. Grol 
komt ook voor in deze Top 200 en wel op 
plaats 162. Een mooie positie in deze unieke 
lijst. Men heeft gekeken naar het compe-
titieniveau van acht jeugdteams (A1-A2-B1-
B2-C1-C2-D1-D2) en het eerste team. Criteria 
hiervoor zijn competitieniveau jeugdselec-
ties en eerste team. Hiervoor zijn punten 
toegekend en opgeteld. Op basis van deze 
puntenverdeling heeft men de definitieve 
Top 200 samengesteld. Longa ‘30 en AZSV 
zijn de enige andere clubs uit de regio die in 
deze lijst voorkomen en wel op respectieve-
lijk plaats 101 en 55. Een mooi richtpunt voor 
de komende seizoenen!

S.v. Grol behoort daarmee tot een select groepje 
partnerclubs van Valencia.

Meest talentvolle speler naar Valencia CF

De beloning voor de meest talentvolle deelnemer 
tijdens het Valencia CF Voetbalkamp: Trainen 
bij Valencia CF, een wedstrijd in het Estadio 
Mestella bezoeken waarbij je aan de hand van de 
spelers het veld op mag, met natuurlijk een meet 
& greet met de sterren.

Voetbaltraining krijgen van officiële jeugd-
trainers Valencia CF

De Valencia voetbalweek is een 3-daagse 
trainingsweek voor jeugdspelers (jongens en 
meisjes) van 6 t/m 14 jaar, van elk niveau, onder 
leiding van officiële Valencia CF jeugdtrainers. De 
kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau, 
zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan 

trainen. De Valencia CF trainers worden geas-
sisteerd door Nederlandse UEFA gecertificeerde 
trainers die allen een opleiding hebben genoten 
van Valencia CF. Het aantal deelnemers is geli-
miteerd. Zo is iedereen verzekerd van voldoende 
aandacht, ook van de Spaanse trainers.
De deelnemers ontvangen van partner Adidas 
een Valencia CF trainingstenue, bestaande uit: 
shirt – short – sokken, Valencia CF Diploma, 
Valencia CF Bidon, 3 dagen top training door de 
échte Spaanse Valencia trainers, training, struc-
tuur en discipline als op de jeugdacademy van 
Valencia, lunch, drinken, gezonde tussendoortjes 
en vers fruit. De deelnemers bijdrage is € 150,00. 
Geïnteresseerde kinderen kunnen zich aanmel-
den via www.valenciavoetbalkamp.nl

Deze zomer beleeft de jeugd van Groenlo 
en omgeving de voetbalweek van hun leven. 
Valencia CF stuurt trainers van de jeugdopleiding 
naar s.v. Grol. In Spanje staat Valencia CF bekend 
om de goede jeugdopleiding, geen enkele 
andere club leverde meer Internationals aan het 
Spaanse team in de afgelopen 15 jaar. Sterren als 
Jordi Alba, David Villa, Juan Mata en David Silva 
zijn klinkende voorbeelden van de succesvolle 
jeugdopleiding.
Het Valencia CF Voetbalkamp is van 3 t/m 5 
augustus op het complex van s.v. Grol.

Valencia blij met partner s.v. Grol

Afgelopen zomer organiseerde Valencia CF voor 
het eerst het Valencia Voetbalkamp in Neder-
land. Het werd een groot succes en Valencia be-
sloot om in 2015 op totaal 8 locaties in Nederland 
een trainingsweek te organiseren. Daarbij is in 
2015 het complex van Grol partner van Valencia. 



IN DE LANGE GANG

Kevelderstraat 15
7141 BE  Groenlo
tel. (0544) 464860
fax (0544) 466765
info@langegang.nl
www.langegang.nl

Café
Restaurant

Brouwkelder
Brouwerijmuseum

Feestzalen

Clubhuis 
  de Voortwisch

Zomerperiode:
9.00 uur – afhankelijk van het weer  
en het aantal aanwezige spelers.
Winterperiode:
weekdagen: 9.00 uur – 17.00 uur
weekend: 10.00 uur – 17.00 uur

Vredenseweg 150
7113 AE Winterswijk

www.golfclubwinterswijk.nl
Voor reserveringen:

0543 - 56 25 25

Clubhuis de Voortwisch stemt met u uw wensen af; 
datum, aantal gasten, soort en eventueel doel van de 

gelegenheid, en natuurlijk het menu. Is het een brunch, lunch, 
high tea, diner, een feestelijke en/of zakelijke gelegenheid. 
Clubhuis de Voortwisch regelt het voor u! Gelegen op de 
prachtige golfbaan “De Voortwisch” in Winterswijk.

Iets te vieren?

adv-130x90-voortwisch-Grol.indd   1 14-06-13   14:59

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/noa

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
de Rabobank de sporten waar we allemaal
graag naar kijken, maar ook de sport waar
iedereen aan mee kan doen. 

Rabobank. Sponsor van SV Grol

door klein te
beginnen.

De top
kunnen

bereiken

9   

‘IEDEREEN IN 2018 BIJ DEZE UNIEKE MIJLPAAL BETREKKEN!’

JUBILEUMCOMMISSIE 100 JAAR 
S.V. GROL ENTHOUSIAST VAN START
In de afgelopen maanden heeft 
iedereen het kunnen horen dan wel 
kunnen lezen. De jubileumcommis-
sie 100 jaar s.v. Grol is definitief 
een feit. Werd de uit maar liefst 32 
leden en drie externe adviseurs be-
staande commissie op 20 december 
2014 officieel door het hoofdbestuur 
van de s.v. Grol geïnstalleerd, op 
zondag 4 januari 2015 vond tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie in het Sport-
café op het sportpark Den Elshof de 
officiële presentatie plaats.

Naast een uit acht personen bestaand 
jubileumbestuur, zijn er drie werkgroe-
pen gevormd, waarvan de voorzitters 
deel uitmaken van het bestuur. In dat 
bestuur hebben zitting: Theo Huijskes 
(voorzitter), Ben Bomers (wnd. voor-
zitter), Kim Baack (secretaris), Tom 
Hoffman (penningmeester), Tonnie 
Zieverink (vertegenwoordiger hoofdbe-
stuur s.v. Grol) en de drie werkgroep-
voorzitters: Stan Raben (werkgroep 
1), Erik Schuurmans (werkgroep 2) en 
Patrick Pos (werkgroep 3).

Breed gedragen

Als jubileumvoorzitter ben ik blij en 
trots dat de samenstelling en vooral 
de structuur van de commissie binnen 
onze club uitermate goed is ontvan-
gen en vervolgens zo breed wordt 
gedragen. Ik heb hierover geen enkele 
negatieve klank gehoord van wie dan 
ook binnen of buiten de vereniging. 
Op zich niet zo verwonderlijk, omdat 
alle geledingen binnen de vereniging 
onderdeel uitmaken van de commissie 
en bovendien zijn diverse leeftijdsgroe-
pen vertegenwoordigd. 

Dus alle leden en alle betrokkenen 
kunnen direct of indirect meedenken, 
meepraten en meewerken aan al 
datgene wat er in het kalenderjaar 2018 
staat te gebeuren. Daarnaast ben ik 
nu al enorm content met het werk-
concept dat wij hebben bedacht. Door 
drie werkgroepen te creëren, maak 
je niet alleen een duidelijke scheiding 

wat betreft een drietal belangrijke 
disciplines oftewel invalshoeken, ook 
kan iedereen op deze manier naar 
hartenlust zijn of haar inbreng leveren 
en dientengevolge ideeën spuien en 
mogelijk ten uitvoer (helpen) brengen. 
Bovendien is het ondoenlijk om met 
32 personen tegelijkertijd te overleg-
gen, laat staan te vergaderen. Daarom 
gekozen voor een achthoofdig bestuur 
met daarin van iedere werkgroep 
de voorzitter, zodat de lijnen kort en 
duidelijk zijn. Wel wil ik hier aangeven 
dat de jubileumcommissie, ondanks de 
gekozen grote omvang, helemaal open 
staat voor ideeën van de zijde van 
de leden, sponsoren, supporters en 
sympathisanten van de sportvereniging 
Grol. Schroom niet en laat daarvoor 
van u horen door u tot één van onze 
bestuursleden te wenden.         

Enthousiasme

Het doet mij verder veel deugd nu 
al zoveel enthousiasme te mogen 
waarnemen onder de commissieleden. 
Iedereen is vereerd gevraagd te zijn 
voor deze job en heeft er ontzettend 
veel zin in om er straks iets moois van 
te maken. Daarom zijn wij met ons al-
len, en dat onder het motto ‘Een goed 
begin is het halve werk’, verenigings-
gezind aan de slag gegaan. De eerste 
twee bestuursvergaderingen vonden 
plaats op 30 januari en 14 maart jl. en 
de eerste vergaderingen van de werk-
groepen werden gehouden op respec-
tievelijk 25 februari (werkgroep 1), 26 
februari (werkgroep 2) en 7 maart jl. 
(werkgroep 3). Over één ding kunnen 
wij dus duidelijk zijn, de s.v. Grol zou 
de s.v. Grol niet zijn wanneer er straks 

Op de foto 
ontbreken:
Adriaan Aagten, 
Marca Adema, 
Petra ter Bogt, 
Bert Franssen, 
Bram Huls, 
Maurice 
Krabbenborg, 
Christel te 
Lintum, 
Dirk Naaijkens, 
Lars Oesterholt, 
Frans Stortelder, 
Wiljon Wellink 
en Astrid 
Woertman.

Door: 
Theo Huijskes



Tegen een verantwoord tarief!
Tel (0544) 46 13 39

Barkenkamp 1       7141 EL  Groenlo       www.reusen.com

...met beide benen 
op de grond!

Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als 
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u 
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die 
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw 
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de 
kansen kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij 
Flynth. Niet voor niets sponsoren wij SV Grol.

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Groenlo (0544) 39 95 44 of kijk 
voor meer informatie op www.flynth.nl

STERK IN UW MERK

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl
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geen sprake is van een ongekend mooi 
eeuwfeest. Dus geen jubileum waaraan 
gedurende slechts enkele dagen aan-
dacht wordt besteed, maar een festijn 
dat bij wijze van spreken begint op 1 
januari 2018 en wordt afgesloten op 
31 december 2018. Derhalve een voor 
jong en oud knallend jaarprogramma. 
Wat overigens reeds bij de eerste 
bijeenkomst van de jubileumcommissie 
duidelijk is gesteld, is het gegeven dat 
in 2018 de reeds bestaande jaarlijkse 
verenigingsactiviteiten absoluut niet in 

het vaarwater mogen worden gezeten. 
Daarbij kan onder andere worden ge-
dacht aan de Nieuwjaarsloop/Nieuw-
jaarsreceptie, activiteiten rond carnaval, 
de voorjaars- en najaars fancy fair van 
de VSVG, het Internationaal Marveld-
toernooi, de afsluiting van het seizoen 
van de Supportersclub e.d. Wel is het 
de bedoeling om in nauwe samenwer-
king met de betreffende organisatoren 
deze activiteiten te voorzien van een 
zo’n omvangrijk en kleurrijk mogelijk 
jubileumsausje. 

Nu reeds spreek ik de hoop uit om 
van alle mogelijke kanten op uw aller 
medewerking te kunnen rekenen. 
Want over één aspect mag geen 
onduidelijkheid bestaan, het wordt 
een feest van en voor de 100-jarige 
sportvereniging Grol!

Via dit cluborgaan zullen wij u van de 
ontwikkelingen c.q. vorderingen op de 
hoogte houden.

TEKKELS
* Gehoord op de Woensdag-
club. Naar aanleiding van 
de rellen in Rome. Hen-
nie Schovers (Feyenoord) en 
Jan Giesbers (Ajax) zitten ‘s 
middags na de woensdag-
club bij elkaar aan tafel als 
Hennie tegen Jan zegt; ``Hej 
Jan, ie zult vanoavend al wal 
vrog veur de televisie zitten 
bi-j het opwarmduel (Legia 
Waschau - Ajax) veur de top-
per van vanoavend Feyenoord 
- AS.Roma. Jan antwoordt 
adrem. ``Dat mo’k nog ff 

bekieken, moar as wi-j in het 
vervolg wat te slopen hebt hier 
bi-j de Grol kun ie wal an 
volk kommen toch?!!’

* Diezelfde middag komt het 
kosterschap van Hennie Scho-
vers bij de Basiliek ook nog 
even ter sprake; Toone Hoffman 
vraagt aan Hennie; ``Geet d’r 
no nog wat veranderen doar 
bi-j jullie no ie doar bunt?
Zegt Hennie; ``Wat wo’j dan: 
graag, biechten? Dat kan, moar 
da’s no zoaterdagssmiddags 
bi-j ons thuus``. Waarop Rob 
Porskamp zegt;` Hennie, as 
Toone begunt te biechten dan 
bu-j um nog lange neet kwiet. 
Dat kan wal ne wekke duren`.

* Als Bert Roeterdink onze hoofd-

redacteur vraagt of hij de mail 

van Ajax heeft ontvangen voor 
plaatsing van een artikel in dit 

clubblad voor een Ajax-clinic op 7 

mei op Den Elshof antwoordt Wally 

geschrokken; ‘Ooh, ik heb wel twee 

mails van Ajax binnen gekregen 

maar die heb ik direct ongeopend 

verwijderd. Mails met die kreet 

komen bij mij direct in de spam-

box terecht.’ Zoals u in het club-

blad hebt kunnen lezen is het toch 

goed gekomen!

Jubileumcommissie (32 personen) 100 jaar sportvereniging Grol in 2018 inclusief bestuur (8 personen)

1) Theo Huijskes
Voorzitter, representatie, interne en externe communicatie, pr

2) Ben Bomers
Wnd. voorzitter, bestuurslid algemene zaken

3) Kim Baack
Secretaris

4) Tom Hoffman
Penningmeester

5) Tonnie Zieverink
Vertegenwoordiger namens het hoofdbestuur van de sportvereniging Grol

6) 7) 8) Stan Raben, Erik Schuurmans, Patrick Pos
Voorzitters van respectievelijk de werkgroepen 1, 2 en 3

Werkgroep  1 Werkgroep  2 Werkgroep  3 

Algemene, representatieve en
facilitaire zaken

Sponsoring en
jubileumactie

Jubileum- activiteiten en               
festiviteiten jeugd en senioren

Theo Huijskes (aanspreekpunt) Tonnie Zieverink (aanspreekpunt) Ben Bomers (aanspreekpunt)

Stan Raben (voorzitter) Erik Schuurmans (voorzitter) Patrick Pos (voorzitter)

Petra ter Bogt (secretaris) Christel te Lintum (secretaris) Lea Voerman (secretaris)

Rob Porskamp (flexibele rol) Rob Porskamp (flexibele rol) Rob Porskamp (flexibele rol)

Marca Adema Adriaan Aagten Marcel ten Barge

Remco Brockötter Maurice Krabbenborg Bert Franssen

Bram Huls Jordy Overkamp Jos Froeling

John Ligtenberg Peter Scheinck Tonny Hartman

Hans Luttikholt Benno Veld Lars Oesterholt

Dirk Naaijkens Wiljon Wellink Dennis Pasman

Hennie Schovers

Astrid Woertman

Externe adviseurs ten behoeve van het jubileumbestuur en de drie werkgroepen: Henny Kok, Edwin Roerdink en Frans Stortelder
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Nieuwstad 10, 7141 BD Groenlo     T. 0544 46 78 72,      www.johnligtenberg.nl

Opzoek naar een huisstijl die bij uw bedrijf past?

   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

13SPELER VAN HET KW
ARTAAL: JAKOB CORTS

De 9-jarige Jakob Corts heeft het 
tennistalent van zijn moeder, Suzan 
Kaak, meegekregen. Via opa Theo Kaak, 
oom Tom Kaak én vader Diderik Corts 
kreeg hij ook nog eens talent voor 
voetbal mee. Hij staat nu al bekend 
om zijn mooie voorzetten en passes. 
Daar moet wel een toekomstig Grol 1 
speler uit voortkomen.
Een korte kennismaking:

Naam: 
Jakob Theodor Corts, een mooie naam 
maar op het voetbalveld en de tennisbaan 
noem ik mezelf ook wel Jakob Kaak… 
Ik zit in groep 6 van De Ni’je Veste 
Buitenschans en ik ben 9 jaar.

Team:  
E4 met trainer Peter te Focht

Positie: 
Ik speel in de spits. Dat wil ook graag, 
spits of achter de spits. Ik maak graag 
mooie voorzetjes en passes. Ik heb dit 
jaar gelukkig al een paar hele mooie 
doelpunten gemaakt. Ik voetbal vaak 
met mijn vader op het veldje bij ons 
om de hoek, dan kan ik mooi oefenen.

Favoriete speler Grol 1:  
Max de Vries, een hele goeie keeper. 
Hij is ook nog eens mijn gymleraar op 
school. Buiten het eerste is Tom Kaak 
mijn favoriete voetballer. Hij is best goed. 
Hij is ook spits net als ik en mijn opa.

Favoriete speler buiten Grol: 
Neymar van Barcelona, hij kan hele mooie 
trucjes.

Favoriete club:
Eerst de Grol natuurlijk! Verder ben ik fan 
van Barcelona en Twente.

Beste vriend:  
Mees Willemsen, hij zit bij mij in de klas 
en op voetbal. Ik heb ook verkering. Met 
Jade Eisenga, al heel lang.

Wat ik later wil worden: 
Het zou natuurlijk geweldig zijn als ze me 
ooit scouten voor Twente, maar Barcelona 
mag natuurlijk ook! Het liefst word ik part-
time architect en parttime profvoetballer. 
Ik wil nog heel lang bij de Grol blijven. Het 
is erg leuk en mijn vrienden voetballen 
hier ook. Ik ga ook naar de wedstrijd tegen 
Longa, heb ik al zin in. En uiteraard ga ik 
ook mee op E en F kamp.

Door:
Kyra Broshuis



Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

Duurzaam op Groengas

Tankstations
 • Scherpe prijzen
 • Moderne wasstraat
 • Ruime shop

Levering brandstoffen, groot en klein:
• Dieselolie
• Dieselolie XMILE (brandstofbesparend)
• Petroleum

Tankstation Den Sliem
24 uur per dag geopend, alle gangbare betaalpassen

Verkoop van alle 
Mobil en Argos Smeermiddelen

Borculoseweg 57 - 7141 VL Groenlo - Tel. 0544 46 15 22 - info@kolkman-bv.nl

Projectbureau voor 
Civiele techniek, 
Bouw & Geodesie

De wereld verandert. U wilt vakkundige 

partners aan uw zijde die flexibel, com-

municatief vaardig en innovatief zijn. Part-

ners die meedenken en u positief verras-

sen. Maak dan kennis met het team van 

Projectbureau LBA. Voor steeds meer be-

drijven en overheden zijn we dé expert op 

het terrein van bouwkundige, civieltechni-

sche en geodesieprojecten en specialist 

in 3D scannen en 3D visualisaties. Met 

LBA werkt het gewoon meetbaar beter.

Barkenkamp 5
7141 EL Groenlo
T (0544) 37 78 80
E info@lbaprojectbureau.nl
I www.lbaprojectbureau.nl

M e e t b a a r  b e t e r

  

Kijk voor al uw bouwplannen op:  

  

www.bouwbedrijfdedriehoek.nl 

  

Industrieweg 9b  7141DD  Groenlo  0544-463155 
  

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud  Renovatie   Agrarisch   Utiliteitsbouw 

Samen bouwen aan een mooier Groenlo ! 
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15 WERELDTOP EN DEBUTANTEN OP MARVELDTOERNOOI

Onder grote publieke belangstelling is 
zondag 8 februari door het bestuur van 
de Stichting Internationaal Marveld-
toernooi het deelnemersveld bekend 
gemaakt voor de 26e editie in 2015, 
dat dit jaar gehouden wordt in het 
weekend van 29, 30 en 31 mei. Tevens 
vond de loting plaats van de groeps-
samenstellingen. De doelstelling was 
om het zeer hoge niveau tijdens de 
jubileumeditie in 2014 te evenaren. 
De organisatie kan tevreden toekijken 
naar de affiche van het prestigieuze 
jeugdvoetbaltoernooi, het sterkst 
bezette toernooi in Europa, in deze 
leeftijdsklasse. 

Nieuwsfeitjes

Leuke nieuwsfeitjes ten opzichte van 
de jubileumeditie afgelopen jaar; Liefst 
4 nieuwe deelnemers ten opzichte van 
2014, clubs uit 7 verschillende landen, 
3 verschillende werelddelen, 7 clubs 
die dit seizoen actief waren of nog 
steeds zijn in de Champions League of 
Europa League en 4 clubs die in de top 
10 voorkomen van de beste jeugdop-
leidingen van Europa. De formule is 
gehandhaafd: 7 buitenlandse ploegen 
en 5 Nederlandse ploegen, waaronder 
het eigen team van s.v. Grol . Tevens is 
de opzet van het toernooi ongewijzigd: 
2 poulewedstrijden op de vrijdag-
avond, 3 op de zaterdag en op zondag 
de plaatsings- en finalewedstrijden.

Met een spannende en zeer profes-
sionele presentatie, gemaakt door 

Bizzvideo.nl (Jeroen Sprenkeler)  met medewerking van Steam Entertainment 
(Michaël Lammers) en IetsAnders.com (Christof Elsinghorst), werden de 12 deel-
nemende ploegen op een mooie manier en in een snel tempo gepresenteerd. Drie 
nieuwe deelnemers in Groenlo zijn:  Arsenal uit Engeland, Dynamo Moskou uit 
Rusland en Right to Dream uit Ghana. Daarnaast is Paris Saint-Germain weer terug 
van weggeweest en is het bestuur zeer verheugd dat het wederom is gelukt om 
FC Barcelona, winnaar van het toernooi in 2005, opnieuw naar Groenlo te kunnen 
halen.

De Nederlandse deelname bestaat uit:
S.v. Grol   : 26e keer, hoogste klassering 8e plaats in 1992
Ajax : 19e keer, winnaar toernooi in 1998, 2003 en 2005
PSV : 18e keer, winnaar 2001 en 2007
F.C. Twente : 18e keer, hoogste klassering 4e plaats in 2008
Feyenoord : 22e keer, winnaar 1993, 1995 en 1997

De buitenlandse deelname bestaat uit:
Atlético Paranaense : 3e keer, winnaar 2013
Manchester United : 13e keer, hoogste klassering 2e plaats in 2012
FC Barcelona : 5e keer, winnaar 2005
Paris Saint-Germain : 3e keer, verliezend finalist in 2013
Right to Dream Ghana : 1e keer
Dynamo Moskou : 1e keer
Arsenal                  : 1e keer

Een deelnemersveld van absoluut topniveau, met veel verschillende culturen en 
speelstijlen. Dit is waar de topploegen voor naar Groenlo komen. Dit is ook wat 
het bestuur voor ogen had en men is  dan ook enorm trots dat het gelukt is om 
deze topploegen naar Groenlo te halen.

De loting werd verricht door vertegenwoordigers van de twee goede doelen van 
de 26e editie van het Marveldtoernooi, te weten mevrouw Dirrie Bottinga namens 
KiKa en mevrouw Henriette Brethouwer namens de Lighthouse Sports Founda-
tion. Ieder jaar wordt tijdens het Marveldtoernooi aandacht besteed aan 2 goede 
doelen, 1 landelijk goed doel en 1 wat meer regionaal goed doel.

Er ligt wederom een prachtig voetbalweekend in het verschiet. 
Wie mag zich zondag 31 mei 2015 laten bejubelen als winnaar en daarmee 
opvolger van PSV? Of zijn de Eindhovenaren wederom zelf de sterkste?

 

29 t/m 31 mei 2015     SPORTPARK “DEN ELSHOF” GROENLO26e INTERNATIONALE MARVELDTOERNOOI

AJAX

FEYENOORD

PSV

F.C. TWENTE

S.V. GROL

MANCHESTER UNITED

PARIS SAINT-GERMAIN

ARSENAL

FC BARCELONA

ATLÉTICO PARANAENSE

RIGHT TO DREAM GHANA

DYNAMO MOSCOW
 

MT-15-Banner-Facebook.indd   1 06-04-15 (w 15)   21:27



         Een
verzekeraar
  waar u nog
     gewoon
      binnen
  kunt lopen

 Waar vind je dat nog?

Univé Oost
Barkenkamp 11
7141 EL  Groenlo
088 - 3 300 300 

Henrik Warnar
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(UIT DE GROENLOSE GIDS 25-03-2015, VERSLAG GROL – LONGA 30)

INDRUKWEKKENDE 1 MINUUT STILTE
“Het voetbalfeest tussen beide grootmachten was even als de heenwedstrijd in Lichtenvoorde zeer indrukwekkend. Diepe indruk 
maakte direct al de 1 minuut stilte voorafgaande aan het beginsignaal, ter nagedachtenis aan het overlijden van Grol-leden Jan Gunne-
wijk (88) eerder deze week,  en Bert Oesterholt (60), de nacht voorafgaande aan de wedstrijd. Na veel vuurwerk en ander lawaai waren 
de ruim 4000 toeschouwers muisstil. Na deze kippenvel bezorgende minuut volwassen mannen met natte ogen en trillende lippen. Na 
afloop vertelde ook Longa-speler Thomas Kerperien dat het op hem veel indruk had gemaakt. ‘Dat doe je toch ook gewoon. Een man die 
zolang lid is geweest van de club en dan die man die nog zo jong was. Ik heb zelf ook onlangs zoiets in de privékring meegemaakt.’” 

IN MEMORIAM JAN GUNNEWIJK
Door: Theo Huijskes
Onlangs overleed op 88 jarige leeftijd Jan Gunnewijk, in de volksmond ook vaak 
‘Jan Gordijn’ genoemd. Hij genoot in Groenlo grote bekendheid als zakenman 
die in 1953 de winkel van zijn vader overnam in de Beltrumsestraat. De rest is 
geschiedenis. De onderneming wordt thans wat de mode betreft gerund door 
dochter Marlies en wat het wonen en slapen betreft door zoon Peter. Jan Gunne-
wijk is ook binnen s.v. Grol nog steeds een grote naam. Zeker onder de ouderen. 
Jan was jaren achtereen speler, in dit geval verdediger in Grol 1. Op 12-jarige leef-
tijd mocht hij van zijn vader lid worden van toen R.K.S.V. Grol om vervolgens als 
jongen van 16 jaar reeds te debuteren in het eerste elftal. In zijn roemrijke jaren 
in Grol 1 werd hij aangemerkt als één van de beste verdedigers die de club ooit 
heeft voortgebracht. Hij speelde ondermeer samen met de gebroeders Jan, Ger-
rit en Bernard Kuipers, Herman Wientjes, Jan Platter, Eduard (Eetjen) Hoijtink, 
de gebroeders Gerard (Broer) en Joop Reijrink, de gebroeders Bennie (Puckie) en 
Herman Olijslager, alsmede de gebroeders Jan en Frans Blanken. Gunnewijk was 
tot zijn dood het op één na oudste lid in leeftijd van de sportvereniging Grol. Wel 
had hij als lid de meeste verenigingsjaren achter zijn naam staan. Op 1 augustus 
van dit jaar zouden dat er 77 zijn geworden. Als drager van het record aantal 
verenigingsjaren werd hem in 2008 de eer gegund om met het op dat moment 
jongste lid van Grol (Wout Walterbos) het nieuwe kunstgrasproject op het 
sportpark Den Elshof officieel te openen. S.v. Grol zal Jan Gunnewijk met respect 
blijven herdenken.

IN MEMORIAM BERT OESTERHOLT
Door: Henri Walterbos
In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 maart, de nacht voor de spraakmakende 
derby Grol –Longa 30, overleed Grollid Bert Oesterholt. Hij mocht slechts 60 jaar 
worden. Bert was actief lid van de club door wekelijks als verenigingsscheidsrech-
ter op te treden. Ook was hij trouw en fervent supporter van Grol 1 en jaarlijks was 
hij ook als vrijwilliger actief op het Internationale Marveldtoernooi. Hier genoot hij 
ontzettend van. Wie een beroep op hem deed, kon altijd van hem op aan. Hij was 
nooit nadrukkelijk aanwezig op sportpark Den Elshof, maar hij was er wel, en wat 
hij moest doen, daar stond hij voor. Een rustige, fijne, aimabele man. Na gestopt 
te zijn als spelend lid in de lagere seniorenelftallen werd hij enthousiast redac-
tielid van het clubblad, waar hij samen met collega en maatje Henk Wolters, als 
hun ‘alter ego’s’, ‘Barend en van Dorp’ (2000-2008), spraakmakende van humor 
doorspeende artikelen schreef. Veelal met een vette knipoog. Je verheugde je altijd 
weer op een nieuw clubblad, mede door hun verhalen, en zijn inbreng daarin. Als 
beginnend ‘MAVO-schrijver’ leerde ik er zelf ook enorm veel van. Het clubblad 
s.v. Grol maken is anno 2015 nog steeds een feestje voor de redactie. Dat was het 
ook al in de jaren dat Bert daar deel van uitmaakte onder leiding van toenmalig 
Hoofdredacteur Ronald Porskamp, en met redactieleden als Rudie Porskamp, 
Wilko Poortman, Gerry van Dongeren, Jos Lensink en Richard Koster. De humor 
vierde hoogtij. Ook Bert droeg daar zijn steentje aan bij. S.v. Grol verliest in Bert 
een gewaardeerd en altijd positief ingesteld lid. S.v Grol wenst zijn gezin en familie 
veel sterkte met dit grote verlies.
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SJORS 
STORKHORST 
ZOEKT HET 
HOGEROP

Het is de vrijdagmiddag na het 
altijd prachtige drie dolle dagen 
feest. Vandaag krijg ik bezoek van 
bovengenoemd persoon om hem 
nader aan jullie te introduceren. 
Klokslag 15.00 uur, een man van de 
tijd dus, staat Sjors aan de deur. Na 
een kop koffie beginnen we met 
het interview. Met de smartphone 
op opnamestand begint Sjors mijn 
vragen te beantwoorden.

Algemeen

“Ik ben geboren en getogen in Zieu-
went. Ooh nee, geboren in Winters-
wijk. Ik ben 25 jaar en katholiek opge-
voed. Maar ik moet eerlijk zeggen dat 
ik er weinig tot niets mee doe. Ik heb 
geen relatie op dit moment. Ik heb 
een fijne jeugd gehad in Zieuwent met 
veel goede vrienden die nog steeds 
mijn vrienden zijn. We gingen/gaan 
regelmatig naar de kroeg om gezellig 
een biertje te doen en af en toe gamen 

we (FIFA) . Verder luister ik graag naar 
house/techno en lees ik regelmatig au-
tobiografieën van bekende sporters.” 

“Naast mijn geweldig lieve, zorgzame 
ouders, Bennie en Margriet, heb ik 
nog een broer Sjaak. Mijn vader en 
moeder zijn beide leerkracht. Mijn 
moeder werkt op de Ni-je Veste loca-
tie Wheme in Groenlo en mijn vader 
in Doetinchem. Mijn broer moet voor 
zijn werk het hele land door. Met hem 
heb ik ook nog een aantal jaren samen 
gespeeld in het eerste van RKZVC. Hij 
was voorstopper. Hij speelt nu nog 
recreatief in het vierde van RKZVC , 
omdat hij werk en voetbal niet meer 
goed kon combineren.”

Werk/ Opleiding

“Ik heb op het Marianum in Lich-
tenvoorde op school gezeten en ben 
daarna begonnen aan de opleiding 
Sport en Bewegen in Doetinchem (4 

jaar), een middelbare beroepsoplei-
ding. Deze heb ik succesvol afgerond. 
Toen ging ik direct door naar de 
Christelijke Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding in Zwolle. Dit is een 
Hbo-opleiding. Hier heb ik vier jaar 
op kamers gezeten. Ik hoop dit jaar 
mijn diploma te halen. Ik moet mijn 
scriptie/project nog afronden. Dat 
doe ik in Zutphen waar ik ook stage 
heb gelopen. En dan op zoek naar een 
baan.”

“Op dit moment woon ik weer bij mijn 
ouders. Omdat ik nu best veel vrije tijd 
heb werk ik in Groenlo op camping 
Marveld. Dat deed ik al tijdens mijn 
studie in de weekenden als badmees-
ter. En nu bij de technische dienst. Dit 
werk doe ik met plezier en een extra 
zakcentje is natuurlijk nooit verkeerd. 
Op Marveld heb ik ook al een aantal 
spelers van het huidige eerste leren 
kennen. Denk hierbij aan Max de Vries 
en Thomas Porskamp.” 

Voetbal/Sport

“Ik ben sowieso een sportief iemand. 
Ik vind bijna alle sporten leuk. Om te 
doen maar ook om naar te kijken. Voet-
bal en tennis hebben mijn voorkeur. 
Daar heb ik in mijn jeugdjaren heel wat 
uurtjes tijd aan besteed. Ik ben op mijn 
vijfde begonnen met beide. Ik had en 
dat is niet arrogant bedoeld voor beide 
wel aanleg. Met tennis speelde ik op 
behoorlijk niveau; Top van Gelderland. 
Ik trainde destijds vijf keer in de week 
in Lichtenvoorde.  Nu speel ik af en 
toe nog recreatief. Met voetbal heb ik 
altijd bij RKZVC gespeeld. In de jeugd 
ben ik een paar keer uitgenodigd voor 
de regionale selectie en heb ik een 
aantal proeftrainingen gehad bij de 
Graafschap. Maar dat niveau was iets 
te hoog gegrepen voor mij, dus ben ik 
weer terug naar RKZVC gegaan.”

“Wat voetbal betreft ben ik een 
technische speler, tweebenig, heb ik 

een goede inspeelpass en een redelijk 
overzicht. Ik ga graag voor de actie 
en wil daarbij veel de bal hebben. Ik 
ben onberekenbaar en heb een goede 
startsnelheid. Ik zie mijzelf het liefst in 
een vrije rol op de nummer 10 positie, 
achter de spitsen. Het liefst in een 
4-4-2 systeem met de punt naar voren. 
Ik vind het fijn om te zwerven en de 
ruimtes op te zoeken. Ik zie mezelf 
niet als diepe balvaste spits. Ik ben een 
komende speler vanuit het middenveld. 
Tevens kan ik in een 4-3 -3 systeem pri-
ma als linker buitenspeler spelen, maar 
dan niet met het kalk (jammer dat die 
uitdrukking langzaam gaat verdwijnen) 
aan de schoenen. Een trainingsbeest 
ben ik niet maar ik probeer er wel altijd 
te zijn en mijn best te doen. Ik zal nooit 
verzaken.”

“Met voetbal heb ik alleen nog maar bij 
RKZVC gespeeld en heb ik de nodige 
trainers meegemaakt. Denk hierbij aan 
Willem Spijkstra, Hans Wassink en 
Laurens Knippenborg. Met name van 
Laurens heb ik in één jaar veel geleerd. 
Hij is enorm gedreven, tactisch sterk 
en kan spelers goed motiveren. En nu 
dus Jos.”

“Daarnaast speel ik ook nog in 
teamverband bij ZVZ in de zaal. Eerst 
alleen met jongens uit Zieuwent maar 
later zijn er ook goede voetballers van 
andere verenigingen bij gekomen. We 
werden een paar keer op rij kampi-
oen en nu spelen we in de topklasse. 
Op vrijdagavond naar Rotterdam of 
Lelystad zijn verre reisjes. Maar ik vind 
zaalvoetbal super leuk om te doen. 
Misschien nog wel leuker dan veldvoet-
bal. Je hebt veel meer actie, het gaat 
sneller, je hebt veel balcontact en er 
worden talrijke doelpunten gemaakt.”

“Naast actief sporten kijk ik ook regel-
matig sport op tv. Niet alleen voetbal 
maar ook tennis, darts en snooker. 
En dan met name de toppers, zoals 
bij Championsleague, Roland Garos, 
PDC-darts en internationale snooker-
toernooien. Wat ik zie probeer ik uit 
te voeren. Dat vind ik leuk. Ik ga graag 
naar het stadion. Meestal naar Twente. 
Ik heb niet echt een vaste club in Ne-
derland; Europees gezien ben ik altijd 
voor de Nederlandse clubs. De haat 
die sommige supporters hebben naar 
andere clubs kan ik echt niet begrijpen. 
Ik kan genieten van mooie wedstrijden 
en wie er dan spelen doet er voor mij 
niet toe. Wat buitenlandse clubs betreft 
kijk ik graag naar Barcelona en Bayern 

München. Dat is echt prachtig voetbal. 
Wat mij aanspreekt is het telkens de 
bal willen hebben, hoog tempo houden 
en altijd naar voren voetballen met de 
intentie om goals te maken. Teams die 
zich ingraven is niet mijn ding.”

Sjors en de Grol

“Ik had de keuze uit Longa, AZSV 
en Grol. Gevoelsmatig dacht ik dat 
het Longa zou worden. Zieuwent 
en Lichtenvoorde passen m.i. beter 
bij elkaar. Maar ik wilde ook nog 
even aanhoren wat ik kon verwach-
ten bij beide andere verenigingen,                                                 
AZSV leek me ook een leuke club. Ze 
spelen op hoog niveau en op zaterdag. 
Dat was ideaal want dan kon ik zondag 
mooi de wedstrijden zien van RKZVC. 
Maar ze vertelden me dat er nog een 
andere speler gehaald zou worden 
voor mijn positie en dan moest ik de 
concurrentie met hem maar aangaan. 
Toen begon ik toch te twijfelen. Ik 
ging niet weg bij RKZVC om elders 
misschien op de bank te zitten.                                                                                 
Toen ben ik in gesprek met Grol ge-
gaan. Ik had vooraf mijn bedenkingen 
moet ik eerlijk bekennen. Grol staat in 
Zieuwent toch bekend om de Grolse 
wind, stads en grootspraak. Het eerste 
gesprek was met Jos en Tom Kaak bij 
schnitzel Anton in Winterswijk. Mocht 
het niks worden dan had ik in ieder ge-
val een schnitzel gehad haha. Het was 
een goed gesprek. Ze wilden me heel 
graag hebben. Ik ging er over naden-
ken. Het was een lastige keuze. Maar 
het werd uiteindelijk Grol om twee 
redenen. Ik werk op recreatiecentrum 
Marveld en dat was best praktisch 
want dan kon ik uit mijn werk direct 
door naar de training. En ik zag voor 
mijzelf in de voorhoede van Grol meer 
mogelijkheden dan bij Longa. Dus 
meer kans op een basisplaats. Dus heb 
ik de knoop doorgehakt en definitief 
voor de Grol gekozen.”

 “Ik en de Grol is tot op heden nog 
niet echt succesvol geweest. Door mijn 
nekblessure hebben de toeschouwers 
de echte Sjors nog niet kunnen zien. Ik 
hoop nu blessurevrij te blijven en veel 
wedstrijden te spelen zodat ik mijn 
oude niveau weer op kan pakken. Ik 
wil bepalend en belangrijk zijn en mijn 
stinkende best doen om te zorgen dat 
de Grol zich handhaaft in de eerste 
klas. Wij hebben kwalitatief gezien een 
prima selectie maar misschien in de 
breedte iets te mager. Ik ben uitste-
kend opgevangen door de spelersgroep 

Door:
Ronald Buesink

De
 h

aa
t 

di
e 

som
m

ig
e 

su
pp

or
te

rs
 h

eb
be

n 
na

ar
 a

nd
er

e 
cl
ub

s 
ka

n 
ik

 e
ch

t 
ni

et
 b

eg
ri

jp
en

.

Ik
 b

en
 g

eb
or

en
 e

n 
ge

to
ge

n 
in

 Z
ie

uw
en

t
18



“HelloWorld was verreweg 
het goedkoopst.”

helloworldglasvezel.nl

Glasvezel 
vergelijken?

Pakketten al vanaf

€ 26,-
p.m.
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maar ook door de supporters. Veel 
mensen toonden interesse in me. Ik 
voelde me direct thuis. Ik heb het hart-
stikke naar mijn zin. Grol is een warme 
sociale club. Dat heb ik gemerkt toen 
ik afgelopen seizoen uit het ziekenhuis 
kwam. Ik speelde nog niet eens bij Grol 
en ze kwamen al op ziekenbezoek met 
een mooie bos bloemen en een leuke 
kaart. Dat deed veel met me en dat 
was voor mij de bevestiging dat ik de 
juiste keuze had gemaakt.”
“Ik ga ook techniektraining geven bij 
de jeugd van de Grol. Samen met Rik 
Arink. We beginnen met de D-jeugd. 
Dat vind ik erg leuk om te doen. Zeker 
op kunstgras is het fijn om op techniek 
te trainen. Balaanname, passeeracties 
en passing zijn de sleutelwoorden 
hierbij.”

Leef je voor voetbal ?

“Nu meer dan vroeger. Ik drink graag 
een biertje en hou van gezelligheid. 
Maar nu probeer ik er toch meer reke-
ning mee te houden. Zeker de zater-
dagavond. Ik probeer op tijd naar bed 

te gaan en drink niet teveel biertjes. 
Dat doe ik wel na de wedstrijd. Moet 
dan wel weer kijken hoe ik in Zieuwent 
kom. Maar dat lukt vrij aardig. Ik rij 
met Jos mee of mijn moeder haalt me 
op of ik blijf in Groenlo slapen (Tom 
Meulenbeek of Léon Scholten). Keuze 
genoeg dus.” 

Afsluitend

Na goed twee uur met Sjors gesproken 
te hebben, namen wij afscheid. Op 
mij laat Sjors een meer dan gretige 
sportieve indruk achter. Zijn nekbles-
sure heeft hem de eerste helft van de 
competitie ‘genekt’, reden te meer dat 
hij in de 2e helft alles in het werk wil 
stellen, om mede door zijn toekomstige 
prestaties Grol te kunnen handhaven in 
de eerste klasse. Sjors heeft naar mijn 
mening hiervoor meer dan voldoende 
in zijn mars en wil dit ook delen met 
zijn team en de aanhang van Grol.

Hopelijk kunnen wij volgend jaar in de 
eerste klas een heel seizoen van hem 
en zijn kwaliteiten genieten! 

In de meivakantie komt Ajax naar Groenlo. Train op 7 mei een dag als een echte Ajax-speler bij s.v. Grol! Je traint volgens de 
Ajax-trainingsmethodiek. In de meivakantie staat het trainen van technische vaardigheden centraal. Het programma staat in 
het teken van:
• Techniektrainingen
• Oefen- en partijvormen in de kleine ruimte, dus veel balcontacten
• Creativiteit (oplossingen zoeken in balbezit)
De oefenstof is aangepast op leeftijd en niveau. Zo kan elke speler op zijn eigen niveau aan de slag om een betere voetballer 
te worden. De speciale training is bestemd voor voetballers die geboren zijn in de jaren 1999 tot en met 2009. 
Kosten: vanaf € 71,00.

7 MEI SPORTPARK DEN ELSHOF
TRAINEN ALS EEN AJAX-SPELER, MET AJAX TRAINERS

09:00 – 09:30  Ontvangst deelnemers 
09:40 – 10:00  Opening/Warming up 
10:00 – 10:45  Techniekvormen (dribbelen & drijven)
Na de eerste training gaan de kinderen verder zonder de ouders 
10:45 – 11:00  Drink break 
11:00 – 11:35  Aan & meenemen  
11:40 – 12:15  Scoren vanuit 1v1 
12:15 – 13:05  Lunch+ Quiz/bespreking 
13:05 – 13:40  Passen & trappen 
13:45 – 14:20  Straatvoetbal Clinic 
14:20 – 14:35  Drink break 
14:35 – 15:45  Partijvormen + finale onderdeel 
15:45 – 16:00  Finale spel/afsluiting   
16:00  Einde. Ouders zijn vanaf 14.45u van harte welkom om te kijken 
 bij de partijvormen 

Kijk voor meer info op ajaxclinics.nl en schrijf je in! 
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‘Wij verzorgen 
uw uitvaart 
zoals ú dat 
wilt.’

Wij adviseren en inspireren, maar 
willen er vooral ook zijn voor de 
nabestaanden.

Lichtenvoordseweg 58 | Groenlo
0544 46 15 15 | ventura@dela.org

v.l.n.r. 
Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser
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Zaterdagmiddag een uurtje of twee fiets 
ik langs mijn oudershuis waar mijn va-
der zojuist op de oprit staat en vreemd 
opkijkt als ik niet bij hem voor de deur 
rem, maar één huis verder. “Ik ga naar 
de buren vaders. Interview voor het 
clubblad.” Fotograaf Gerard staat al te 
wachten en samen gaan we naar binnen 
bij de familie Walterbos om even gezel-
lig te babbelen; over wie ze zijn, wat ze 
doen en waar ze zoal van houden. Ge-
woon dingen die je graag wil weten van 
een stel leuke, sympathieke en gedreven 
(Grol)mensen. Al is er in de loop van de 
jaren flink verbouwd, voor mij is dit huis 
best bekend terrein. Heb er een jaartje 
of twintig naast gewoond en een aantal 
families zien gaan, komen en gaan; fam. 
Oostendorp, Wassink en Arink. Ik waan 
me behoorlijk terug in ‘andere tijden’, 
maar het is heel snel weer ‘terug naar 
de onze’ om aan te schuiven bij de 
familie Walterbos, want daar gaat het 
nu tenslotte om. Hans (49) en Madelon 
(46) kennen elkaar sinds 1986 en zijn 
in 1996 getrouwd. Hans: “Noa tien joar 
dacht ik, ik kan de stap wal woagen.” Ze 
zijn nog steeds heel gelukkig met elkaar 
en vooral ook met hun twee kinderen, 
Nikki (11) en Jim (9). 

De kinderen over vader en moeder
Jezelf voorstellen is best leuk, maar het is 
veel leuker om dat te láten doen en op de 
vraag of de kinderen hun vader en moeder 
willen voorstellen, wil Nikki wel beginnen 

bij haar moeder. “Dit ga jij vast niet leuk 
vinden mam, want je bent chaotisch.” Ma-
delon kan er goed tegen en vindt zelf ook 
dat dat zo is. “Ik heb vanmorgen mensen 
van de opleiding per mail uitgenodigd voor 
een leuk avondje op de 26ste en kwam er 
een half uur later achter dat ik die avond 
helemaal niet kan. Ik heb dan een groep die 
ik wat ga wat vertellen over ‘hoe presenteer 
ik mezelf’. Inderdaad, ik ben best chao-
tisch.” Jim vult aan en stelt dat zijn moeder 
heel aardig is en af en toe een beetje 
streng. Op de vraag of ze ook hun vader 
even willen voorstellen, komen de beide 
kinderen al snel tot de conclusie dat vooral 
zijn kookkunsten bijzonder zijn. “Papa kookt 
bijna altijd en het is soms best lekker”, stelt 
Jim lachend vast. Even doorvragen leert dat 
ze beide ook hun vader helemaal te gek 
vinden…en dat kan ook niet anders. 

Vader en moeder over de kinderen
Madelon: “Jim is helemaal gek van voetbal, 
zowel van zelf spelen als kijken op televisie 
en natuurlijk ook de wedstrijden van het 
eerste, waar neef Lennard de aanvoerder 
is en Edgar ook af en toe zijn opwachting 
maakt. Naast voetbal is tennis ook een 
grote hobby en bij beide geldt dat hij een 
echte winnaarsmentaliteit heeft. Hij is een 
echte sportliefhebber en ook een heerlijk 
knuffeltje. Hij is ook dol op YouTube, zit 
sowieso vaak op de laptop en dat moeten 
we wel een beetje in de gaten houden. Er is 
meer te beleven en bovendien moet Nikki 
ook nog wel de kans hebben om af en toe 

achter de computer te kruipen.”
Nikki voetbalt ook, maar voor haar is vooral 
het plezier belangrijk, zelfs de gezelligheid. 
Hans: “Dat heeft ze niet per se geërfd van 
de ouders, want er moet natuurlijk ook 
gewonnen worden.” “Nikki had best wat 
motorische problemen, heeft daarvoor veel 
therapie gehad en ze gaat enorm vooruit”, 
stelt Madelon tevreden vast. “Ze heeft over-
zicht en feilloos in de gaten wat er speelt. 
Verder is ze een echte natuurliefhebber.” 
Dat laatste betekent volgens mij dat ze 
het ook lekker vindt om met de hond des 
huizes ‘Lucky’ eropuit te trekken, maar dat 
is dan toch weer niet helemaal haar ding. 
Nikki voetbalt graag, maar moet toch wel 
even wennen aan de teamwisseling na de 
winterstop, of zoals ze zelf zegt: “Tijdens de 
training worden elleboogstoten uitgedeeld 
en dat is niet leuk.”
Hans komt nog even te spreken over het 
feit dat het best moeilijk is voldoende trai-
ners en leiders op de been te krijgen bij de 
jeugd en dat is jammer. “Bij ons team is het 
gelukt en ik ben samen met Roy Baks vorig 
seizoen begonnen. Eerst als begeleiding van 
F5 en nu dus van E9. We trainen op maan-
dag en woensdag en zaterdag natuurlijk de 
wedstrijden. Ik wil daar bij zijn en ook als ik 
in het weekend storingsdienst heb van mijn 
werk, vraag ik een collega een paar uur over 
te nemen, zodat ik langs de lijn kan staan. 
De samenwerking met Roy is perfect. Het is 
een goede sociale man, we hebben een klik 
en vullen elkaar mooi aan. De training doen 
we samen en bij de wedstrijden regelt Roy 

ACHTER DE VOORDEUR
BIJ DE FAMILIE WALTERBOS

Door: Tim Ebbers
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KOM EENS KIJKEN 
NAAR ONZE 

OPSTELLING...

MET DE MOOISTE 
TEGELS EN NATUURSTEENTEGELS EN NATUURSTEEN

40.000 m2

Batterij 12  Groenlo  Tel. 0544 - 476170  www.bettingressing.nl

U vindt altijd de juiste tegel

BCG
BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en 
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ons netwerk

www.bcgrol.nl
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donateur 
worden?
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Batterij 2 7141 JL Groenlo 
Tel. 0544-47 98 79 
Fax. 0544-47 98 78 
www.kleingunnewiek.com 

 

 

Wij wensen s.v. Grol een sportief en 
succesvol seizoen toe! 

 

Wij zijn thuis in alle facetten van het schilderen, 
zoals onderhoudsschilderwerk groot of klein, 
binnen of buiten. Natuurlijk zijn onze mensen 
ook kundig in diverse soorten wandafwerking 
zoals kwartsstructuur, glasweefsel in vele 
dessins en alle behang afwerkingen.

            0544 46 29 99 l www.teboome.nl

TE BOOME LAMMERS

SCHILDERWERKEN
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de voetbalzaken en ik de andere prakti-
sche dingen. Het enige nadeel is dat hij bij 
Longa voetbalt.” 
Madelon: “Ik vind het belangrijk dat één 
van ons twee bij de wedstrijden is. Hans is 
als leider bij de E9 en ik wil zoveel mogelijk 
bij de wedstrijden van Nikki zijn.”

Jim volgens Jim
Het is een enthousiaste en vrolijke jongen; 
zelfs heel verstandig. Hij vertelt over zijn 
school De Ni-je Veste locatie Wheme en 
zegt met volle overtuiging dat het goed 
gaat, heel goed zelfs. “Ik zit in groep 6 
en vind tekenen een leuk vak en wil later 
architect worden. Dat zit al in mijn systeem 
sinds ik Minecraft heb leren kennen. Moet 
alleen nog beter leren tekenen. Verder vind 
ik voetballen in de pannakooi heel erg leuk, 
maar dat kan niet zo vaak, want er zijn 
heel veel kinderen die dat willen.” Voetbal 
is natuurlijk een hele grote hobby van Jim, 
maar hij houdt ook van wandelen in het 
bos, van lekker eten en van kaarten en dan 
vooral met zijn vader. De familie Walterbos 
trekt er in de herfst regelmatig op uit en 
dan meestal naar Terschelling, hun favo-
riete eiland. Lekker uitwaaien en vliegeren 
op het strand en de zon zien opkomen. 
Madelon: “We zijn verzot op Terschelling 
en de gevechten met de wind zijn heerlijk.” 
Jim kijkt zijn moeder even diep in de ogen 
en knikt dat het klopt wat ze zegt.

Nikki volgens Nikki
Dochterlief zit in groep 8 en dus zit de 
grote stap naar het voortgezet onderwijs 
eraan te komen. Afgaand op welk vak 
Nikki het leukst vindt op de Wheme, denk 
ik dat ze ook helemaal klaar is voor het 
vervolg. “Ik vind de pauze het leukste vak, 
maar weet al wel wat ik wil worden, nl. 
dierenarts. Ik hou van de natuur en van 
dieren en heb daar ook al een keer een 
spreekbeurt over gehouden.” Volgens Jim 
wordt dat nog een hele kluif, want hij weet 
te vertellen dat de opleiding tot dierenarts 
wel acht jaar duurt. Nikki laat zich er niet 
door afschrikken en weet dat het wel goed 
komt. Naast voetbal is ze gek op skeeleren 
en zeker op shoppen. “Alleen jammer 
dat de rest niet meewerkt.” Na een korte 
nadenkpauze en een grote lach stelt ze dat 
dat eigenlijk wel meevalt. “Ik ga af en toe 
shoppen met mama of met Sylvia en dat is 
heel erg leuk!” 

Madelon volgens Madelon
Ze heeft een carrière van 20 jaar bij De 
Grolsch achter de rug en toen haar functie 
uiteindelijk kwam te vervallen, trok ze de 
stoute schoenen aan en begon haar eigen 
bedrijf “Body and Mind Wellness Coa-
ching”. Madelon: “Na vijf jaar productie, 

heb ik nog 15 jaar gewerkt bij de consu-
mentenservice. Dat gaat over klachtafhan-
deling, puur gericht op de consument en 
het was echt een gave baan. Ik reed door 
heel Nederland en kwam bij zoveel ver-
schillende mensen thuis. De klacht over het 
bier dat niet goed was werd besproken en 
de schade vergoed. Ik had een attentie bij 
me voor het ongemak en het krat ging mee 
terug naar de brouwerij voor onderzoek. 
Het was echt een super service. Jammer 
genoeg kwam er een einde aan die service 
en moest ik op zoek naar iets anders. Al 
vrij snel zag ik een advertentie ‘Wellness 
Coaching’ en wist direct dat ik daarin iets 
wilde gaan doen.  

In het verleden heeft Madelon de opleiding 
Agogisch Werk afgerond. Ze is geïnteres-
seerd in het geestelijk- en lichamelijk 
welbevinden van de mens. “Begin 2010 ben 
ik gestart met ‘Body and Mind Wellness 
Coaching’ en heb vanaf dat moment ook 
studies gevolgd op het gebied van mas-
sage, coaching en training. “

“Al weer een aantal jaren verzorg ik 
stoelmassages bij o.a. de kapsters van 
Kapsalon Ans. Haarverzorging is een zwaar 
vak en massage kan daarin een goede 
ondersteuning bieden. Verder masseer ik 
bij een ander bedrijf mensen die door de 
bedrijfsverpleegkundige naar aanleiding 
van hun klachten naar mij zijn doorverwe-
zen. Daarnaast kunnen particuliere mensen 
voor een massage bij sportcentrum Kei-Fit 
in Lichtenvoorde terecht.”

“In mijn coachpraktijk in Eibergen zijn 
cliënten voor leefstijlcoaching welkom. Ik 
begeleid mensen bij onderwerpen zoals het 
vergroten van zelfvertrouwen, terugdringen 
van, of beter leren omgaan met stress, 
ontwikkelen van een positief zelfbeeld, 
het leren stellen en aangeven van grenzen. 
Hierbij maak ik vaak gebruik van technie-
ken uit ‘Body and Mind Language’.”

“Door lichaamsgericht te werken ga je 
voorbij aan opgebouwde ‘muurtjes’ die 
mensen ter bescherming van zichzelf heb-
ben opgebouwd. De muurtjes hebben een 
functie, ze beschermen jezelf en zorgen 
ervoor dat je niet snel gekwetst wordt. Dit 
betekent jammer genoeg ook dat vreugde 
en plezier minder snel ervaren kunnen wor-
den. Bij het proces om dit gevoel weer te 
laten stromen en meer te kunnen genieten 
in het leven, begeleid ik mensen. Zelf word 
ik blij van de mooie resultaten die hiermee 
gerealiseerd worden. Gesprekken vinden 
overigens niet altijd in mijn praktijk plaats. 
Wandelen in de natuur d.m.v. wandelcoa-
chen behoort ook tot de mogelijkheden.”

“Naast de massages en coaching train ik 
sinds kort mensen. Dit doe ik soms met 
een partner, zoals binnenkort dus de thema 
avond ‘hoe presenteer ik mezelf’. Deze trai-
ning is gericht op mensen die erg gespan-
nen zijn voor persoonlijke presentaties, 
zoals bijv. een sollicitatiegesprek. Tijdens 
de avond leren mensen o.a. te vertrou-
wen op hun eigen kracht, spanning om te 
buigen naar ontspanning en hun persoon-
lijke presentatie te verbeteren, waardoor 
ze meer kans maken om een goede indruk 
te maken. Deze maak je immers maar één 
keer.”

“Terugkijkend kan ik zeggen dat de stap 
om voor mezelf te beginnen de juiste keuze 
is geweest. Ik ontmoet heel veel leuke 
mensen en ben helemaal verantwoordelijk 
voor mijn eigen dingen.” 
Madelon vertelt zeer gedreven over haar 
werk en het is meer dan werk; eigenlijk 
een soort passie. Ze is op dit moment 
begonnen aan de studie ‘Medische en 
psychosociale basiskennis’ en ook druk aan 
het werven, want dat hoort er natuurlijk 
ook bij. 

Hans volgens Hans
De loopbaan van Hans is een zeer kleur-
rijke, of zoals hij zelf het zelf omschrijft: 
“Ik heb van alles gedaan…en veel. Ben 
begonnen bij de Sturko in Doetinchem en 
daarna in militaire dienst gegaan. Na dienst 
wilde ik weer studeren en begon ik op de 
MTS, maar wist al heel snel ‘Ik ben hier 
weg’ en ging aan het werk bij Kemkens 
in Zieuwent, bij Voerman in Groenlo en 
daarna bij Alferink. Dat heb ik altijd met 
heel veel plezier gedaan en dan vooral 
de jaren dat we aan het werk waren voor 
en bij de Monocon, later omgedoopt tot 
de Polarcup. Uiteindelijk werd ik via een 
kennis gewezen op de NUON en daar werk 
ik nu alweer 14 jaar. De naam is veranderd 
in Liander, maar het werk is nog hetzelfde. 
Installatie is me met de paplepel ingegoten 
en het werk als storingsmonteur bevalt me 
zeer goed. Kom op hele mooie plekken en 
ontmoet leuke mensen.” 

Hans is een opgewekte man en zijn lach-
salvo’s zijn aanstekelijk. Zoals gezegd een 
liefhebber van koken, fanatiek leider bij de 
jeugd van de Grol en een echte familieman.

Het was een fijn gesprek met fijne men-
sen. Gewoon een mooi gezin met een 
hoop gezelligheid en veel veerkracht. 
Ze hebben al veel meegemaakt, vinden 
troost bij elkaar en bij dierbaren en 
bekijken het toch vooral ook van de po-
sitieve kant. “Genieten van de kinderen 
en van het leven”, besluit Hans.
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Hoe het seizoen ook moge aflopen 
voor Grol 1, met pijn in het hart zal 
s.v. Grol afscheid nemen van Jos 
Heutinck. De regels zijn nu eenmaal 
niet anders dan dat als ons eerste 
team in de 1e klasse uitkomt het 
team getraind dient te worden door 
een trainer die daarvoor de papie-
ren heeft. Helaas ontnam de KNVB 
Jos de kans dit alsnog voor elkaar 
te krijgen. Jos wilde er grote offers 
voor brengen, maar het mocht niet 
zo zijn. En ja, gedane zaken nemen 
nu eenmaal geen keer en diende 
de nieuwe technische man in het 
Grol-hoofdbestuur Bart Porskamp 
op zoek te gaan naar een opvolger 
voor Jos Heutinck. Al vrij snel trad 
s.v. Grol naar buiten dat het Jeroen 
Burghout aangetrokken had om het 
stokje over te gaan nemen.

Door: Henri Walterbos

In een latere uitgave dit jaar zal Jeroen 
uitgebreider aan het woord komen, 
evenals in de Presentatiegids vooraf-
gaande aan het nieuwe seizoen, maar 
nu alvast een korte kennismaking. 

Groenlo ken je al begrepen we. Car-
naval vier je geloof ik al in Groenlo 
ettelijke jaren, maar hoe ken je s.v. 
Grol? Je bent nu trainer bij WSV in 
Apeldoorn. Daar zijn Grollenaren 
Peter Rooks en Frank Luttikholt 
geen onbekenden, en zij weer niet 
van Hoofd technische zaken Bart 
Porskamp.

Jeroen: “S.v. Grol en uiteraard Groenlo 
is bij mij niet geheel onbekend. Dit 
komt eigenlijk door de club waar ik als 
speler en als trainer ben groot gebracht, 
namelijk ‘WSV’  uit Apeldoorn. Peter 
Rooks is jarenlang voorzitter geweest 
van de afdeling voetbal. Frank Luttikholt 
heb ik zelf nog als speler meegemaakt 
en later had Frank nog een functie in 
de technische commissie, waarin ik 
samen met Frank diverse projecten heb 

opgepakt binnen WSV. Peter en Frank 
zijn beiden bekende Grollenaren en 
zodoende hebben een aantal WSV-ers, 
of misschien kan ik beter zeggen Apel-
doorners, wel een link met Groenlo. 
Afgelopen zomer was ik bijvoorbeeld 
nog met het eerste team van WSV op 
trainingskamp in Groenlo. Helaas kon 
s.v. Grol zelf niet tegen ons oefenen, 
maar hebben wij dit gedaan tegen FC 
Bocholt op het s.v. Grol veld. De trai-
ningskampen in Groenlo zijn inmiddels 
al jarenlang een vast ritueel voor de 
WSV-ers. Maar niet alleen de trainings-
kampen. De oude garde uit Apeldoorn 
gaat al decennia carnavallen in Grolle 
(zo zegt men dat toch?). Afgelopen jaar 
was ik zelf voor het negende jaar mee. 
Het is altijd weer een gezellig feest. 
Hotel Pot is dan onze thuisbasis en ja 
en wie weet gaat er dus volgend jaar 
wel een 10e jaar komen!” 

Ben je al een beetje bekend met het 
Achterhoekse amateurvoetbal?

Jeroen: “In mijn vakgebied, onder 
andere als analist van Ajax, kom ik door 
het hele land en is het fantastisch om 
de diverse voetbalculturen die wij in 
Nederland kennen te ervaren. Met de 
voetbalcultuur in de Achterhoek ben 
ik voornamelijk in aanraking gekomen 
toen ik nog voor de KNVB werkte als 
‘talentcoach’  en assisteerde ik bij de A1 
van De Graafschap. Maar uiteraard ook 
als amateurtrainer en speler speelde 
ik wel eens in het oosten. Of het nou 
het verre oosten is of de wijzen uit het 
oosten, wel weet ik dat er bijzonder 
veel organisatietalent is. De internati-
onale voetbaltoernooien, die in mei, 

juni en augustus in de Achterhoek worden georganiseerd 
genieten nationale en internationale furore. Graag neem 
ik dan ook een kijkje bij de sterrenteams die acteren op 
de Achterhoekse velden. Persoonlijk durf ik niet te zeggen 
of ik het Achterhoekse voetbal goed ken, maar voor mij is 
het een geweldige uitdaging om eens in een andere regio 
trainer te zijn en hetgeen eens te ervaren.” 

Nog bij de derby Grol – Longa geweest?

Jeroen: Over organisatietalent gesproken. Wat had s.v. 
Grol alles fantastisch geregeld rondom deze derby. Als 
toch wel buitenstaander heb ik genoten van de ambiance. 
Een aantal Apeldoorners waren met mij meegereisd en 
het zegt genoeg dat zij er nog steeds over praten.” 

Wanneer begin je?

Jeroen: “Een club is altijd in beweging, zo ook mensen 
rondom het eerste team.  Op de achtergrond ben ik 
samen met de technische commissie en de staf van Grol 1 
druk bezig om het nodige voor te bereiden op het komen-
de seizoen. Maar wanneer wij daadwerkelijk gaan starten 
met de trainingen, zal binnenkort bekend gaan worden.” 

Wat wil je verder nog kwijt?

Jeroen: “S.v. Grol heeft zich bij mij al gekenmerkt als een 
warme vereniging. Ik hoop jullie allen het nieuwe seizoen 
te ontmoeten en mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze 
mooie vereniging. Laat ik maar eindigen met de spreuk die 
ik heb geleerd: ‘As deus was kas, wah sas nog meer.’ Nu 
maar hopen dat ik de spreuk goed had begrepen!

Vanaf deze plaats willen we Jeroen alvast van harte 
welkom heten binnen onze vereniging, en uiteraard 
heel veel succes. Als Peter Rooks en Frank Luttikholt je 
aanbevelen, en je viert al 9 jaar carnaval in Groenlo, dan 
kan het bij voorbaat al eigenlijk niet meer mis gaan!

EEN EERSTE KENNISMAKING MET DE 
NIEUWE HOOFDTRAINER……
JEROEN BURGHOUT
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Door: 
Tim Ebbers en 
Rik Gockel

Sport vinden ze te gezond. Ze hou-
den van muziek, maar beseffen ook 
dat ze af en toe wat terug moeten 
doen voor de lokale gemeenschap. 
Ze sponsoren daarom de volleybal-
vereniging en beide voetbalclubs 
in Groenlo. Roland en Marion van 
Wijk zijn vanaf juli 2012 de trotse 
eigenaren van Taste aan de Lievel-
derstraat. Ooit vertrokken vanaf die 
plek alle Grolteams bij uitwedstrij-
den en was voetbal het gespreks-
onderwerp in de Ponderosa Bar. Nu 
staat er een levendig muziekcafé 
met regelmatig een live optreden 
en wordt hard gewerkt aan een 
(nog) breder cultureel aanbod. Op 
een rustige vrijdagavond nemen 
we plaats aan de bar om Roland en 
Marion te laten vertellen over hun 
kroeg. 

Roland en Marion van Wijk hebben 
ruim 20 jaar geleden een café gehad in 
Winterswijk. Nabij de vijfsprong op de 
weg naar Kotten zijn ze bijna twee jaar 
de uitbaters van Bluesrock café Cotton 
geweest. Een gezellig muziekcafé met 
een biljart. Omdat in korte tijd twee 
dochters werden geboren (later werd 
ook nog een derde dochter geboren), 
hebben ze vrij snel afscheid moeten 
nemen van dit bestaan. Roland is 
les gaan geven in exacte vakken bij 

Stichting Leerhuis Variant in Terborg en 
Marion is zich gaan richten op werk in 
de marketing. 

Kriebels

Een aantal jaren geleden zijn Roland en 
Marion weer op zoek gegaan naar een 
leuk café. Marion: “Het begon weer 
te kriebelen. Wij houden echt van het 
kroegleven. Er werd ontzettend veel 
aangeboden, maar we hadden niet 
veel geld. Ik had net een faillissement 
achter de rug en we wilden niet teveel 
risico nemen”. Roland en Marion had-
den een goed doordacht bedrijfsplan 
geschreven, waardoor Grolsch en The-
bo wel wilden participeren. Roland: 
“We stonden op het punt om Spoons 
(voormalig Pam Pam) over te nemen, 
maar daar kwam iemand anders tus-
sen. We zijn toen door Peter Kruip 
van Thebo op het spoor gezet van 
“de Blitz”. En daar hebben we geen 
moment spijt van gehad.” Vervolgens 
hebben Roland en Marion met hulp 
van vrienden en kennissen in 8 dagen 
tijd de hele kroeg een nieuwe uitstra-
ling gegeven. Marion: “Via Tinus Toog 
konden we een mooie tweedehands 
bar krijgen, met een partij steigerhout 
hebben we de wanden bekleed, gordij-
nen eraf gehaald en passende tafels 
en stoelen hebben we in Friesland 

gekocht.” De ingrepen gaven het café 
een meer open en ruimtelijker karakter 
en plek voor een mooi podium.  

Doelgroep

Taste is een muziekcafé dat klanten 
uit de hele Oost-Achterhoek trekt. 
De mensen die naar Taste komen zijn 
tussen de 21 en 80 jaar.  Marion: “We 
moeten het niet alleen hebben van 
Grolsen. Door ons aanbod van goede 
live muziek zien we dat mensen uit de 
omgeving specifiek naar ons toe ko-
men. Maar we zijn ook een buurtcafé.” 
Roland vult aan: “In het begin waren 
de meeste Grolsen wat huiverig. Het 
biljart en het dartsbord gingen eruit en 
men was bang dat er een bak herrie 
voor terug kwam. Nu zien de meesten 
wel dat we goede live muziek bieden, 
beginnende bandjes een kans geven 
en een echte huiskamersfeer creëren.” 
Bekend zijn de Stage of Art avonden 
op de donderdagen in Taste. Afge-
lopen jaar traden onder andere Nico 
Dijkshoorn, Andre Manuel, Armand 
en Herman van Pouderoyen op. Grote 
namen die naar Groenlo komen en 
zorgen voor een uitverkochte tent. Ma-
rion: “Het is wel iedere keer een klus 
om de juiste formule vast te houden, 
want we kunnen natuurlijk niet teveel 
betalen aan deze artiesten. We moeten 

SPONSOR VAN HET KWARTAAL: 
ROCK CAFÉ TASTE
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ook nog wat over houden aan zo’n avond en 
we willen ook de kaartjes betaalbaar hou-
den.” Deze avonden zetten Taste in elk geval 
breder op de kaart en alle artiesten willen 
graag nog eens terugkomen. Roland: “ We 
willen een ‘totaal cultureel café’ worden met 
naast live muziek en cabaret ook leesavonden 
en vinylavonden. We zijn nu open van don-
derdag tot en met zondag, maar binnenkort 
willen we ook de woensdag avond open gaan 
om met name wat literair publiek te trekken. 
Mensen die een boek of krant willen lezen en 
daar thuis niet echt aan toekomen.”

Pebbles and the Bambams en According to 
Mary

Marion en Roland spelen zelf in twee bands: 
‘Pebbles and the Bambams’ en ‘According 
to Mary’. Ze doen zo’n twaalf optredens per 

jaar. Ze spelen echte rock klassiekers. Roland 
is zanger en gitarist en Marion is basgitarist 
en zangeres. Via het spelen in de bands en 
het kijken naar andere bandjes hebben ze 
een uitgebreid netwerk in de muziekwereld 
opgebouwd. Ieder jaar gaan ze naar het Oe-
rol festival op Terschelling. Ze maken er zelf 
muziek, kijken naar andere artiesten en leg-
gen contacten. Daarmee vullen ze voor een 
deel alweer de agenda voor Taste. Roland: 
“We zijn erg gek van Terschelling. Als we 
dood gaan wordt de as over het eiland uitge-
strooid.” In het café zijn twee mini altaartjes 
te bewonderen, die refereren aan bijzondere 
figuren uit de muziekwereld die overleden 
zijn. Roland: “Die verwijzen naar twee men-
sen die veel voor ons hebben betekent: Bert 
van Gils, manager van de Bintangs en een 
bekende rockpromotor en Jan Manschot, de 
onlangs overleden drummer van Normaal.” 

Zelf een avondje uit

Roland en Marion zitten zelf ook graag 
een avondje in de kroeg. Praktisch iedere 
dinsdagavond zitten ze in hun stamcafé 
De Zaak in Lichtenvoorde. Zoeken ze wat 
inspiratie en willen ze wat meer bewust bij 
een ander in de keuken kijken dan doen 
ze dat bij ‘oerkroeg’ Schiller in Aalten. 
Marion: “En op Terschelling zijn we vaak te 
vinden in cafe ’t Spyntje in Midsland.  Echt 
een mooi klein kroegje met een huiselijke 
sfeer.” Die huiselijke sfeer is ook in Groenlo 
een reden waarom steeds meer mensen de 
weg naar Taste bewandelen. Of Roland en 
Marion ooit de weg naar s.v. Grol weten 
te vinden, valt te betwijfelen, getuige 
de opmerking in het begin van het ge-
sprek…… “zitten jullie daar ergens richting 
Beltrum…?” 

TEKKELS
* Bij Bart Porskamp leek het er 

de vrijdagavond voor Carnaval 

al op dat hij de avond ervoor 

gefeest had. Wat was namelijk 

het geval? Op die vrijdagavond 

was er de kennismakingsavond 

met de nieuwe Hoofdtrainer 

Jeroen Burghout. Bart (Hoofd 

Voetbal Technische Zaken, HVTZ) 

was natuurlijk de eerst aan-

gewezene die de avond mocht 

openen, waarna de trainer het 

woord kreeg. Deze gaf een prima 

presentatie van wat hij op dit 

moment gedaan had en met 

Grol van plan was. Een indruk-

wekkend uurtje. Nadat er in de 

geplande vragenronde, aan het 

einde van zijn betoog, zoals ge-

woonlijk niemand wat te vragen 

had, (Dat doot ze in Grolle lever 

an d’n tap noa tied, aldus de 

melder van deze Tekkel, Hennie 

Schovers) mocht Bart natuurlijk 

de avond ook weer afsluiten en 

de nieuwe trainer bedanken. Hij 

deed dat echter door de Hoofd-

trainer tot twee keer toe niet 

Jeroen maar Kevin (-Vos trainer 

Grol 2) te noemen. Nu hebben 

trainers vaak wel iets van elkaar 

weg maar het verschil tussen Je-

roen en Kevin moet toch echt wel 

te zien zijn. Bart was toch ook 

betrokken bij zijn aanstelling? 

* Bart heeft als HVTZ ook de trai-

ner helpen uitzoeken en moeten 

beoordelen of het paste bij Grol. De 

Hoofdtrainer zei over zijn persoon-

lijke situatie ook het volgende; `Ik 

ben echter al wel aardig bekend 

met Grol (Groenlo), want ik kom 

hier al negen jaar carnaval vieren.’ 

Dat zal ongetwijfeld bij Bart als 

muziek in de oren hebben geklon-

ken toen hij dit hoorde en is mis-

schien wel doorslaggevend geweest 

bij zijn aanstelling.

* Op en top sportman Niels Meekes, 

de grote motor van Grol 8, staat 

bekend om zijn goede wedstrijd-

voorbereiding. Onlangs toverde hij 

vlak voor de wedstrijd een blikje 

Bavaria Malt 0,0% uit zijn sport-

tas en zette deze aan zijn lippen. 

Ik kon geen sportdrank vinden 

in de koelkast, maar dit smaakt 

ook als sinas.’ Of het resultaat deze 

dag ook 0,0% was hebben we niet 

vernomen.

* Als Wally zijn nichtje Ise Walter-

bos (dochter van Frank) het sport-

café in ziet komen in voetbaltenue 

met enkele teamgenoten van Grol 

E8, maar gedrieën gestoken in een 

Ajaxshirt, vraagt deze geschrokken 

aan Feyenoordfan Ise; ‘Wat is dat 

dan Ise? Laat papa het maar niet 

zien.’ Ise; ‘Dat heeft papa al gezien.’ 

Wally daarop: ‘Wat zegt die er van 

dan?’ Ise: ‘Papa heeft gezegd dat 

als we scoren, we dan niet mogen 

juichen.’

 
* Annelies vertelt in het sportcafé 

dat ze de nacht ervoor op uitnodi-

ging van Marveld Recreatie met de 

gehele buurt in Hotel Havezathe heeft 

geslapen, met echtgenoot Henk, en 

dat het hotel fantastisch is. Als haar 

gevraagd wordt of ze ook met Henk 

in de jacuzzi heeft gezeten ant-
woordt ze: ‘Mesjogge, as ik doar in 

zit kom ik d’r gar neet meer oet.’ Als 

even later Henk het zelfde gevraagd 

wordt, antwoordt deze in dezelfde 

trant; ‘Mesjogge, as ik d’r oet mot 

dan stoot ik mie de kanus.’    
 
* Als Michel Hoffman als vader van 

zoon Dries met zijn team mee moet 

rijden naar ATC Hengelo (Ov) en het 

wachten is op zus Susan, die ook 

moet rijden met hetzelfde team, 

waar ook haar zoon Boet in speelt, 

zegt Michel tegen zij zus dat het wel 

gepast zou zijn dat ze sorry zou 

kunnen zeggen voor haar 5 minuten  

‘te laat’ komen. Ze lacht alleen maar. 

Als een omstander dit meekrijgt zegt 

deze tegen Michel: ‘Ok echt iets veur 

ie hè um sorry te zeggen.’ Michel ad 

rem ‘A’j nooit iets fout doot, hoof ie 

ok nooit sorry te zeggen.’
 
*In de groeps-app van Grol A2 v 

raagt Nino Hieltjes op de zaterdag 

van de wedstrijd tegen MEC/Brede-

voort  A1 om 06.17 uur aan leider 

Wally hoe laat ze ‘morgen’ aanwezig 

moeten zijn, antwoordt deze wak-

ker geschrokken van de melding; 

‘Morgen is het zondag en dan hoef je 

niet te voetballen!’ ………..Nino ant-

woordt met een smiley! Wally vervol-

gens met: ‘Welterusten, tot straks!’
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“EEN GOEDE KEEPER PAKT 9 PUNTEN PER SEIZOEN.”
TJIKO WOLBERINK ZIET VEEL TALENT 
BIJ JONGE GROL KEEPERS

Het is net bekend geworden dat 
jeugdkeeperstrainer Tjiko Wolbe-
rink de Grol gaat verlaten. “Ontzet-
tend jammer, maar we begrijpen 
het wel.”, is de reactie van Jorden 
Veld, Jelle Rijks en Roar Storteler. 
Deze 3 keepers, allemaal 15 jaar, 
hebben van Wolberink de fijne 
kneepjes van het vak geleerd. En 
met resultaat. Tjiko is blij met de 
aandacht die er nu is voor deze 
jonge keepers. “We hebben zulke 
ontzettende goede keepers bij de 
Grol, daar mag best wat meer waar-
dering voor komen.”

Hij vertelt over Jorden Veld. “Jorden is 
een keeper die altijd in de lagere elftal-
len actief is geweest. Vorig jaar kwam 
hij bij mij op de training, hij heeft zich 
ontzettend goed ontwikkeld in een 
jaar tijd. Hij is letterlijk en figuurlijk 
gegroeid, vorig jaar keek ik nog over 
hem heen, dat lukt me nu niet meer. 
Jorden keept nu in de C1 en doet dat 
heel goed. Hij is lange tijd geblesseerd 

geweest en prima vervangen door Jan 
Arink en Nick Oude Luttikhuis.” Jor-
den, zichtbaar ongemakkelijk bij deze 
lovende woorden, gebruikt de dingen 
die hij leerde nu weer voor de jongste 
generatie. “Ik geef nu zelf keeperstrai-
ning aan de E-jeugd. Super om te zien 
hoe de jongens dit oppakken. En ik 
weet het zelf; ook al keep je wat lager, 
groei is altijd mogelijk!”

Jelle Rijks was samen met Roar Stor-
teler de eerste leerling van Wolberink. 
Hij is, naast getalenteerd, ook nog 
eens bijzonder fanatiek, vertelt Wol-
berink. “Jelle is zó goed dat ie het zelf 
nog niet beseft. Hij heeft natuurlijk de 
pech dat hij Roar voor zich heeft maar 
dat houdt hem ook scherp. Er zit niet 
zoveel verschil tussen die twee. Jelle is 
bloedfanatiek, ik kan me niet heugen 
dat hij ooit een training gemist heeft. 
Hij is een uur van tevoren al aan-
wezig, hij heeft nog nooit verzaakt.” 
Jelle maakte indruk tijdens het laatste 
Marveld toernooi. “Ja, dat ging goed. 

Ik heb toen een penalty van Feyenoord 
gestopt.”, vertelt Jelle. Een andere 
club? “Nee, dat is dit moment niet aan 
de orde. Ik zit goed bij de Grol, het is 
hier super geregeld allemaal. Uiteraard 
wil ik zo hoog mogelijk spelen maar 
wel binnen de vereniging.”

Roar Storteler heeft de afgelopen drie 
jaar een mega groei doorgemaakt, 
zo legt Wolberink uit. “Hij heeft een 
enorme sprongkracht en is technisch 
erg goed. In het begin van het seizoen 
heeft hij meegetraind bij het eerste 
en ook daar viel hij op.  Zoveel zelfs 
dat Roar op 6 oktober een helft heeft 
gespeeld tegen Ajax Breedenbroek. Bij 
mijn weten was hij daarmee de jongste 
keeper ooit in het eerste elftal van de 
Grol. Heel bijzonder! Vervolgens heeft 
hij ook een paar andere wedstrijden 
meegedaan. Bij het eerste elftal is Max 
de Vries op dit moment dé keeper, 
daarnaast heeft men ook nog de 
beschikking over Wessel Baarslag en 
Tim Penterman. Maar Roar, Jorden en 

Jelle zijn in mijn ogen de keepers van 
de toekomst. Die toekomst ziet Roar 
wel zitten. “Maar ik wil wel graag op 
het hoogst mogelijke niveau spelen. 
Ja, ook als dat bij een andere club zou 
zijn.” Voor Tjiko is het onbegrijpelijk 
dat Roar nog niet benaderd is door een 
andere club. “Ik snap echt niet dat hij 
nog niet gescout is door De Graafschap 
of Twente.” 

Wolberink is zelf wél benaderd door 
een andere club. “Ik ben gebeld door 
Reunie of ik daar de keeperstrainin-
gen voor de senioren wil verzorgen. 
Een prachtig aanbod, mede omdat ik 
ook een deel van de trainingen voor 
de jeugd ga doen. Het is een mooie 
nieuwe uitdaging voor mij. Nee, ik 
weet nog niet wie mij bij de Grol gaat 
opvolgen. Ik stop ook met het voetbal-
len in Grol 5 na dit seizoen. We gaan 
een 35+ team oprichten. Dan spelen 
we 7 tegen 7 op een half veld. Ik blijf 
dus betrokken bij de Grol, misschien 
kom ik ooit weer terug. Zeg nooit 

Door:
Kyra Broshuis

nooit. De rol van keeper is en blijft 
een prachtige rol. Een goede keeper 
heeft uitstraling, er moet wel iemand 
stáán. De tegenstander bekijkt altijd de 
warming up van de keeper. Als het kan 
moet je mooi én functioneel keepen. 
Daar hou ik van.”

Wolberink zal de verrichtingen van 
‘zijn’ jongens op de voet blijven volgen. 
“Jazeker, ik verwacht veel van deze 3 
jongens. Het is mooi dat deze uitste-
kende keepers ook zelf weer pupillen 
opleiden. Roar samen met Wim Meu-

leman bij de D jeugd en Jelle bij de E 
jeugd. Ook in die jongere teams heb ik 
al talenten gespot zoals Boet Ligtenberg  
van de E1 en Tygo Reinders van de E3 
en Tim Zijdel van de D1. Keepen is over 
het algemeen een ondankbare taak. Er 
wordt altijd gesproken over degene die 
de goal maakt, nooit over wie hem te-
genhoudt. En daarbij moet een keeper 
ook heel goed kunnen voetballen. Als 
de keeper een fout maakt, is de echte 
fout al eerder gemaakt op het veld. 
Maar keeper is en blijft de mooiste én 
de belangrijkste positie in het spel!”

Jorden Veld

Roar Storteler

Jelle Rijks
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De CN tower in Toronto is een be-
langrijke toeristische attractie van deze 
ruim 2,6 miljoen tellende Canadese 
stad. Het is een begrip in de stad. 
De CN Tower is Direct gelegen naast 
het Rogers Centre, de thuisbasis van 
de baseballclub Toronto Blue Jays. 
Een gigantisch stadion. Het was het 
allereerste stadion met een volledig 
beweegbaar dak. Die Blue Jays kunnen 
echt wel een beetje honkballen, want 
zij zijn namelijk het enige team buiten 
de VS die de World Series hebben 
gewonnen. Het blauw van de Blue 
Jays spreekt mij als Grolsupporter in 
Canada natuurlijk onmiddellijk aan. 
De toren is in 1976 gebouwd door de 
Canadese Spoorwegen. Of te wel de 
Canadian National Railway. In de volks-
mond dus de CN Tower. Wat ik wel 
geestig vind is dat men de naam van 
de toren, toen deze werd af gestoten 
door diezelfde spoorwegen, simpel-
weg officieel veranderde in Canadian 
National Tower. Op deze wijze kon 
men de naam CN Tower eenvoudig 
blijven handhaven. Deze naam is 
immers een begrip in de wereld. Ook 
hier zie ik met enige fantasie een paral-
lel met onze prachtige club. In 1918 
begonnen als R.K.T.O.P. en al spoedig 
werd in de twintiger jaren de naam 

veranderd in R.K. v.v. Grol. Later in s.v. 
Grol. Zo horen Grol en voetbal bij el-
kaar als Toronto en de CN Tower. Over 
de rijke historie van Grol en het voetbal 
zullen we in 2018 vast het nodige 
kunnen lezen in het dan uit te komen 
jubileumboek. Als het jubileumboek 
dezelfde omvang krijgt als de onlangs 
ingestelde jubileumcommissie, dan 
kon het wel eens een uitgave worden 
in meerdere delen bedacht ik mij in de 
lift van de CN Tower. Vanuit deze toren 
heb je een prachtig uitzicht over de 
gigantisch grote stad. De uitbouw van 
de toren is breder dan de kern van de 
toren. Hierdoor werd het mogelijk om 
op de laagste verdieping van de uit-
bouw een glazen vloer te maken. Door 
deze glazen vloer kun je ongeveer 350 
meter recht naar beneden kijken en 
dat is een spectaculaire ervaring kan 
ik u verzekeren. Je zit dus in een toren 
die als het ware transparant is. Wat dat 
betreft is deze toren heel anders dan 
de gemiddelde ivoren toren, die maar 
heel zelden transparant is. Deze torens 
moeten juist omver geworpen worden, 
maar dat is vaak nog niet zo eenvou-
dig. Wat dat betreft heb ik dan ook 
grote waardering voor diegenen die 
hun nek uit durven steken in de strijd 
voor de kandidatuur voor het voor-

zitterschap van de ma(F)i(F)a. Toen 
de huidig ma(F)i(F)a voorzitter Sepp 
Blatter zich onlangs hardop afvroeg 
wie hem durfde uit te dagen, nam 
Michael Van Praag zijn verantwoorde-
lijkheid. Ik vind het moedig van de oud 
Ajax- en huidig KNVB voorzitter. Hij 
is altijd heel erg kritisch geweest over 
Blatter, maar hij gaat nu wel de strijd 
daadwerkelijk met hem aan. Of de 
missie van Van Praag wel of niet gaat 
slagen is van ondergeschikt belang. 
Het gaat erom dat hiermee stappen 
worden gezet om de ivoren toren van 
Blatter en zijn ma(F)i(F)a vriendjes 
uiteindelijk omver te krijgen en zo het 
voetbal weer te laten winnen. Wat 
dat betreft kan de voetbalwereld wel 
iets leren van een andere gigantische 
ivoren toren. Namelijk bij het Vaticaan 
in Rome lukt het de voetbalgekke Paus 
Franciscus ook om de onaantastbaar 
geachte macht van de curie langzaam 
aan te doorbreken. Al wordt het nu 
nog onmogelijk geacht, toch hoop ik 
dat het Van Praag gaat lukken om een 
einde te maken aan het tijdperk van 
de onaantastbaar geachte Blatter. Het 
wordt de hoogste tijd voor een nieuwe 
voetbalpaus, zodat de ma(F)i(F)a weer 
wordt omgebouwd naar de FiFa.

De Vlaggenist.

TEKKELS
*Als Gymon Legro zaterdag 14 
maart wakker wordt na een 
‘nachtdienst’ en om 12.30 uur 
zijn tas wil inpakken voor de 
wedstrijd Kilder A1 – Grol A2 
(vertrek 13.15 uur), kan hij zijn 
tas niet vinden. Hij meldt in de 
A2-groepsapp dat hij zijn tas 
kwijt is. De tas blijkt achter in 
de auto van oma in Lichten-
voorde te liggen. Uiteindelijk 
komt hij, zij het iets te laat en 
grote hilariteit, toch nog met 
zijn schoenen aanzetten. Als 
Gymon in Kilder niet zijn beste 
wedstrijd speelt en zelfs voor 
10 minuten van het veld wordt 
gestuurd vanwege opmerkingen 
tegen de scheidsrechter neemt 
hij plaats in de dug-out waar 
reservespeler Sil Dieker gevat 
antwoordt: ‘Had jouw oma de 
schoenen maar nooit afgegeven.’H
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