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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.
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Waarbij u als klant centraal staat, 

we gaan samen met u aan de slag!
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Geachte lezer,

Als redactie presenteren wij u wederom met gepaste trots het 1e clubblad van jaargang 36 
alweer. Althans van het clubblad in deze vorm. We hopen dat u net zo veel plezier aan het 
lezen beleeft als wij, redactie, aan het maken er van. Dat het clubblad leeft en een graag 
geziene gast is in vele huiskamers, bedrijfskantoren, wachtkamers van dokterspraktijken, of 
zelfs in bankstellen in andere plaatsen rondom ons heen, doet ons deugd. Adverteerders 
willen graag hun boodschap verkondigen in ons cluborgaan, bleek weer met het vullen 
ervan. Bijzonder dank aan hen wederom. Wij zullen weer 4 edities lang ons uiterste best 
doen. Zonder te veel uit de school te klappen over de inhoud van het clubblad, kan ik mij 
zo voorstellen dat u dit clubblad zelfs in één ruk uitleest. Dit gezien de veelzijdigheid van 
de artikelen en de inhoud er van. Neem het clubblad niet mee naar het toilet. U komt er 
waarschijnlijk voorlopig niet vanaf. Onze correspondent voor speciale klusjes in het midden 
van het land Dirk Naaijkens had een ontmoeting met oud voetballer van het jaar Vincent 
Wicherink, in hartje Utrecht. Compleet met openhartige bekentenissen. Dichter bij huis een 
verhaal met 4 voorzitters van 4 voetbalbolwerken in de Oost Achterhoek. Ik had de eer er 
zelf bij aan te mogen schuiven en aan mee te mogen werken. Een prachtige avond, waarbij 
vooral het onderlinge respect voor elkaar me raakte. Uiteraard met de nodige humor. Vier 
toffe en gezellige heerschappen bovendien, pratend met liefde over de eigen club, maar ook 
breder kijkend. Verder een leuke bijdrage over de eerste ‘echte’ samenwerking tussen Grol 
en Grolse Boys, in de vorm van het team Grol/Grolse Boys A3. Voor beide clubs een ‘win-
winsituatie’. Er kan gerust van een succes gesproken worden, al kost het de begeleiding veel 
inzet om het geheel draaiende te houden.  De verdienste van zowel bestuurders, begeleiding 
als ook de jongens zelf. Ook hier mag ik een rol in spelen, en ja ook op het Wilgenpark voelen 
wij ‘blauwwitten’ ons inmiddels thuis, worden we met alle egards behandeld. Een mooie 
voorbode op…..? Gewoon een fijne club mensen waar we mee te maken hebben aldaar, een 
voorzitter (Harry Paf) die jongens nog ouderwets op de fiets af gaat om zaken voor elkaar te 
krijgen. Hier kan ik enorm blij van worden. Evenals van nieuwe initiatieven binnen onze club. 
Een prachtig staaltje hiervan de FCT Meidenvoetbaldag, een initiatief van Grol 1-goalie Max 
de Vries en FC Twente voetbalster/international Maxime Bennink, wiens hart nog steeds bij 
s.v. Grol ligt. In deze uitgave ook de aankondiging van 2 grote jeugdtoernooien op ons eigen 
sportpark. Het 27e Marveldtoernooi en het 2 Wissink D- en E-toernooi. Goed bezig allemaal. 
Zo ook de jubileumcommissie, die zich voorbereidt op 100 jaar s.v. Grol, in 2018. In deze 
uitgave worden de contouren van het programma langzaam zichtbaar. Een licht enthousiasme 
maakt zich onderhand langzaam meester van me.  Dat wordt nog wat straks……
Voor nu, veel leesplezier, en fijne Paasdagen gewenst.
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 VINCENT WICHERINK
“IN DIE TIJD GING HET VOORAL OM VEEL DRINKEN, VOL GAS.”

Ik zit klaar op de afgesproken 
plaats, op het afgesproken tijd-
stip. Blocnote op tafel, pen in de 
aanslag. Nadat ik de minuten zie 
wegtikken op mijn horloge, begin 
ik mezelf vertwijfeld af te vragen 
of hij nog komt. Ik grijp naar mijn 
mobiel, waar ik zijn laatste bericht 
teruglees: “Rond 12.30 uur bij Orloff 
op t wed. Ik trakteer.” Shit, bedenk 
ik me, ik zit in de verkeerde Orloff. 
Snel haast ik me naar mijn barrel 
waarna ik na enige vertraging nu 
wél op de afgesproken plaats ben, 
het afgesproken tijdstip is echter 
verstreken. Grols kwartiertje, zullen 
we maar zeggen.

Binnen de grachten, de Utrechtse wel 
te verstaan, spreek ik met Vincent Wi-
cherink: oud eerste-speler en voetbal-
ler van het jaar ’83. “Dat was waar-
schijnlijk een charmeoffensief,” zo stelt 
hij. “Ik studeerde toen al in Groningen 
en ze wilden me er graag bij houden, 
geloof ik.” Inmiddels zijn we zo’n 30 
jaar verder en woont de 52-jarige in ’t 
Gooi. We komen te spreken over zijn 
tijd bij de Grol – of wat hij zich er nog 

van herinnert – en zijn studententijd 
in het hoge noorden, Groningen. Wat 
is er sindsdien eigenlijk geworden van 
deze Grolse linksback? 

Van pupil tot junior

Wanneer ik vraag naar hoogtepunten 
uit die tijd, laat Vincent een stilte 
vallen. “Hoogtepunten? Jeetje…” 
Hij graaft in zijn geheugen: “Ik ben 
gewoon heel veel vergeten. Ik heb een 
tijdje in het eerste gespeeld, daarvoor 
gewoon de selectieteams doorlopen. 
Eigenlijk hadden we vanaf de F1 tot de 
A1 nagenoeg hetzelfde team. Zoveel 
aanwas was er ook niet. Af en toe 
ging er natuurlijk weleens iemand 
weg, maar over het algemeen is het 
team niet veel veranderd hoor. Wat 
ik me afvroeg hè, is het bij het eerste 
sindsdien professioneler geworden? 
Ik herinner me dat wij gewoon twee 
keer per week trainden en de trainer 
bij de wedstrijden wel zei van: ‘jij bent 
linksback, of jij bent dat’, maar dat er 
niet echt iets van tactiek was. In 1981 
kwam ik in de A1, Jan Kolkman was 
daar trainer. 

Ook heb ik in, zoals dat toen heette, 
de selectie van Gelderland gezeten. 
Toon Hartman was daar trainer. 
Eigenlijk is mijn hele jeugd bij de Grol 
samen gelopen met Toon Hartman. 
Ik weet niet hoe dat nu zit, maar de 
Grol was toen alles voor Toon. Ik 
herinner me dat hij op vrijdagavond 
de stad in ging en ging controleren bij 
PamPam (Groenlo’s eerste discotheek, 
DN). Om zijn spelers naar huis te 
sturen. 
Hij kon spelers goed angst inboe-
zemen, al was dat lastig bij Edwin 
Bosman, die deed waar die zin in had. 
Edwin was een talent. Als het scout 
systeem, zoals dat er nu is, toen al had 
bestaan, had die wel bij Graafschap 
of Twente of zo kunnen zitten.” Naast 
voetbal, speelde Vincent ook nog in 
het eerste bij VV Grol en HV Grol, 
respectievelijk de volleybal- en hand-
balvereniging. “Na de wedstrijd liep ik 
onder de tribune door, deed mijn vieze 
kleren uit en kleedde me om om een 
training mee te doen bij de handbal of 
volleybal. Ik zat zo’n twintig uur in de 
week bij Henk en Annelies. Zitten die 
van Porskamp er nog op, eigenlijk?”

Van Groenlo tot Groningen

Toen hij de junioren verruilde voor de 
senioren, verruilde hij Groenlo voor 
Groningen. Hij ging studeren, wat niet 
per se heel gebruikelijk was. “Volgens 
mij was ik, samen met Antoine Nik-
kessen de enige uit het team die ging 
studeren. De Achterhoek was ver van 
alles, het was sowieso een andere tijd. 
Een mentaliteit van: ‘nogal een stap; 
weg uut Grolle’. Ik kon niet wach-
ten om te gaan studeren.” Vincent 
ging verder in wat hij het liefst deed: 
sporten. Hij startte aan de Acade-
mie voor Lichamelijke Opvoeding, 
een studie die in principe opleidt tot 
docent. Vincent: “Ik wou geen docent 
worden, dat wist ik al wel. Maar ‘t 
studentenleven beviel me goed, dat zul 
jij hopelijk ook wel weten. Groningen 
is een fantastische studentenstad, 
heel erg gezellig. Ik combineerde het 
studeren in Groningen met spelen in 
het eerste. Zaterdagmiddag heen, om 
‘s zondags na de wedstrijd weer terug 
te gaan. Onze trainer, ene Swinkels 
uit Doetinchem als ik het goed heb, 
zei dat ik moest gaan trainen. Is nooit 

gebeurd,” zo biecht hij op. “De club 
dacht dat ik trainde, maar dat heb ik 
nooit gedaan.” Lachend: “Het ging 
goed, ik werd uiteindelijk voetballer 
van het jaar!” Terwijl we naar de – 
toen nog – ogenschijnlijk fitte koppies 
kijken op de teamfoto, komen er geen 
wilde verhalen of smakelijke anekdotes 
naar boven. Hij is inderdaad, zoals 
hij zelf al aangaf, een hoop vergeten. 
Op de teamfoto prijken veel bekende 
gezichten. 

“Toon Hartman kon spelers goed 
angst inboezemen”

“Ja, die herinner ik me wel. Die van Te 
Veluwe, Bosman, Paul Overkemping. 
En ‘Köpke’, geen idee hoe hij het 
in het echt heet, we noemden hem 
altijd ‘Köpke’.” Swinkels blijkt Chris te 
Winkel te zijn en ‘Köpke’ Hans Emaus. 
“In die tijd ging het vooral om veel 
drinken, vol gas. In mijn herinnering 
dronken sommigen zo een krat leeg.” 
Het pendelen tussen zijn studenten- 
en thuisstad heeft uiteindelijk niet 
lang geduurd. Het charmeoffensief 
van voetballer van het jaar wierp geen 

Door: 
Dirk Naaijkens
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vruchten af: “een week na de uitreiking 
meldde ik dat ik ging stoppen.” Hij 
zegde in ’83 zijn lidmaatschap op, om 
zich meer op zijn studie en leven in 
Groningen te richten. “Om te stude-
ren is Groningen fantastisch, maar ik 
had me al wel voorgenomen daar na 
mijn studie weg te gaan. Het gevaar is 
dat je er daarna in blijft hangen, juist 
omdat het zo gezellig is. Ook is er qua 
werk weinig te vinden.” 

Van Utrecht tot Amsterdam

Toen hij eenmaal was afgestudeerd, 
verhuisde Vincent naar Utrecht. Na op 
een blauwe maandag te zijn gestart 
met een studie rechten, ging hij zich 
oriënteren op de fitnessbranche, die 
indertijd nog in de kinderschoenen 
stond. “Er was wel bodybuilding, maar 
geen fitness zoals we dat nu kennen. 
Ik ben gestart met het concept van een 
sportschool in luxe setting, heel per-
soonlijk.” Victoria Active Club startte 
in Amsterdam en heeft inmiddels drie 
locaties. De zogenaamde ‘Health Club’ 
is gevestigd in het hart van onze hoofd-
stad en bevindt zich in het hogere 
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prijssegment. “Dat zijn vooral mensen 
uit de grachtengordel, ook BN’ers, 
al is het me daar niet om te doen. In 
principe kan iedereen lid worden: een 
active membership.” Een kijkje op de 
website leert het volgende: “je wordt 
intensief begeleid en getraind op je 
eigen niveau en ze luisteren naar jouw 
wensen op het terrein van training, 
voeding en ontspanning. 

“Hoogtepunten? Ik ben gewoon 
heel veel vergeten.”

Tevens kan je genieten van verse 
smoothies, ontspannen in de sauna, 
zwembad of een zonnekuur of mas-
sage gebruiken”. Klinkt als muziek in 
de oren. “Ik heb van mijn hobby mijn 
beroep gemaakt: ik ben de hele dag 
met sport bezig. We hebben nu negen 
personal trainers, zelf doe ik nog veel 
coachen. Ik ben heel veel met sport 
bezig: veel fietsen, mountainbiken, 
alles eigenlijk.”

Van Hilversum tot nu

“Sport zit in ons DNA. Het maakt groot 
deel uit van onze familie.” Zoon Tijn 

speelt bij FC Utrecht O19 (A1), beide 
dochters zijn ook actief bezig met 
sport. Vincent woont vandaag de dag 
samen met zijn vrouw, de tevens uit 
Groenlo afkomstige Marleen Voerman 
en kinderen in Hilversum. In Groenlo 
komt hij zelden meer. Als hij er is, hoe 
kan het ook anders, heeft het eigenlijk 
altijd wel een connectie met de Grol 
en voetbal. Zo was hij twee jaar gele-
den nog bij het Marveld Toernooi en 
schitterde hij in 2008 met de opening 

van het kunstgrasveld in oud Grol 1, 
dat de ceremoniële strijd aanging met 
het toenmalige eerste. Op groot veld, 
90 minuten lang. “Geen idee wat het 
geworden is.” Afsluitend vraag ik, hoe 
cliché ook, wat zijn plannen voor de 
toekomst zijn. “Weinig plannen. Ik 
heb het nu nog erg naar mijn zin, ik 
zie mezelf nog niet snel met pensioen 
gaan. Verder richt ik me vooral op 
mijn gezin.” Familieman? “Familieman. 
Absoluut. “
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‘GERRY BEDANKT’
Een interview met hem heeft hij liever niet. Hij blijft het 
liefst achter de schermen. Niet vreemd dus dat Gerry van 
Dongeren ooit fotograaf werd. Eveneens werken achter 
de schermen dus. Gerry is een bescheiden man, zijn staat 
van dienst binnen s.v. Grol is echter niet bescheiden.  
Jarenlang maakte hij deel uit van de terreincommissie, 
Bestuur Supportersclub, Jeugdbestuur, Para Medische Be-
geleidings Groep, en nog veel meer. In functiejaren staat 
zijn lidmaatschap van de Clubbladredactie echter ruim-
schoots op nummer 1! Ruim 30 jaar lang knipte hij foto’s 
in opdracht, als verenigingsfotograaf. Tegenwoordig ‘een 
makkie’ in het digitale tijdperk en aangezien iedereen wel 
zo’n camera in huis heeft, en fotografen ruim vertegen-
woordigd zijn binnen s.v. Grol.  Gerry maakte echter ook 
jaren achtereen als enige vele duizenden foto’s die eerst 
afgedrukt dienden te worden alvorens  je überhaupt kon 
zien wat er van een foto geworden was. Een hele klus, 
maar ook stressen om foto’s op tijd aan te kunnen leve-
ren. De clubbladredactie, en s.v. Grol, zijn Gerry dankbaar 
voor zijn vele duizenden klikjes en de onderlinge klik in 
de redactie. Tijdens de laatste vergadering werd in een 
informele setting afscheid genomen van Gerry als club-
bladfotograaf, en hem dank gezegd. Eindredactrice Marca 
Adema reikt hem hier een VVV-bon uit, begeleid van een 
bosje bloemen voor echtgenote Tinie.  
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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
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Jubileumboek moet een hoogtepunt worden!
VIERING JUBILEUM ‘S.V. GROL 100 JAAR’ KOMT OP GANG

Het is weliswaar nog bijna twee jaar te 
gaan, maar binnen de sportvereniging 
Grol worden reeds de nodige voorbe-
reidingen getroffen voor de viering 
van het 100-jarig bestaan in 2018 van 
de in Groenlo en daarbuiten erg popu-
laire voetbalclub. Een uniek jubileum, 
waaraan men gedurende het gehele 
jaar 2018 aandacht wil besteden.   

Zoals bekend heeft het bestuur van de 
s.v. Grol reeds in een vroeg stadium een 
uitgebreide jubileumcommissie geïnstal-
leerd. Deze gaat onder leiding van een 
bestuur, bestaande uit  Theo Huijskes 
(voorzitter), Kim Baack (secretaris), 
Tom Hoffman (penningmeester), Ben 
Bomers, Tonnie Zieverink, Stan Raben, 
Erik Schuurmans en Patrick Pos (leden), 
alle activiteiten en festiviteiten vorm en 
inhoud geven. De belangrijkste insteek is 
daarbij om iedereen binnen de club, en 
dat van jong tot oud, aan zijn of haar trek-
ken te laten komen.

Voor het creëren van een goede basis en 
om alles ook juridisch en financieel goed 
te laten verlopen, werd op woensdag 20 
januari jl. ten overstaan van notaris Edwin 
Roerdink in Groenlo de stichtingsakte ‘S.V. 
Grol 100 jaar’ ondertekend. De onderteke-
ning van de akte door de acht bestuurs-
leden, waarbij de jubileumcommissie 
een officiële status kreeg, vond voor deze 
gelegenheid niet plaats ten kantore van 
Notaris Roerdink & Stevelink, maar in de 
bestuurskamer van de s.v. Grol op het 
sportpark Den Elshof.

Start jubileumprogramma

Zonder nu reeds in details te treden, kan 
al wel gemeld worden dat het jubileum-
jaar 2018 officieel wordt opengeschoten 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 
7 januari 2018. Verder zal gedurende 
het gehele jaar op geen enkele wijze 
afbreuk worden gedaan aan de vele reeds 
bestaande, reguliere, jaarlijks plaatsvin-
dende hoofd- en randactiviteiten van 
de s.v. Grol. Voorbeelden hiervan zijn 
de Nieuwjaarsloop, het Internationale 
Marveldtoernooi, de afsluiting van het 
seizoen, jeugdkampen, activiteiten van de 
Supportersclub, VSVG, Businessclub s.v. 
Grol en dergelijke.

Wel is de jubileumcommissie voornemens 
om al die gebruikelijke activiteiten in 
2018 van een jubileumsausje te voorzien. 
Daarnaast zullen er een aantal extra, over 
het gehele jaar verspreide jubileum- ac-
tiviteiten en festiviteiten op sportief en 
ander gebied worden georganiseerd. 
Daarbij is het de bedoeling om het jaar in 
het weekend van zaterdag 29 en zondag 
30 december 2018 af te sluiten met een 
aansprekende, spetterende activiteit 
onder het mom van ‘Met de s.v. Grol het 
jubileumjaar uit!’      

Jubileumfeestweek

De hoofdmoot van het jubileumprogram-
ma komt te liggen in de week van dinsdag 
18 september tot en met zondag 23 
september 2018. In het weekend van za-
terdag 22 en zondag 23 september zullen 
alle Grolteams van de KNVB vrijstelling 
krijgen van competitieverplichtingen. Een 
jubileumweek die begint op 18 september 
oftewel op de geboortedag, in dit geval 
de 100e verjaardag van de s.v. Grol. 

Voor deze zesdaagse, alsmede voor het 
totale jaargebeuren heeft het jubileum-
bestuur tijdens haar vergadering van 
zaterdag 5 maart jl. een voorlopig, zeer 
gevarieerd programma samengesteld. Het 
is de bedoeling dat voor de uitvoering van 
dat programma naast de diverse buitenac-
tiviteiten ook de sporthal op het sportpark 
Den Elshof van donderdag 20 tot en met 
zondag 23 september wordt ingericht en 
aangekleed ten behoeve van een aantal 
grote activiteiten c.q. festiviteiten.    

Jubileumboek

Besloten is ook om een omvangrijk, 
luxe jubileumboek te gaan wijden aan 
het eeuwfeest van de jubilerende Grol. 

De voetbalvereniging die in 1918 werd 
opgericht onder de naam R.K. T.O.P. en 
daarna een naamsverandering onderging 
in vervolgens R.K.V.V. Grol, R.K.S.V. Grol 
en s.v. Grol.

De eerste aanzet voor een dergelijk om-
vangrijk boek is reeds gegeven door Theo 
Huijskes en dat in 2010 bij zijn afscheid als 
voorzitter van de club. In de afgelopen ja-
ren heeft Huijskes niet alleen meegewerkt 
aan de totstandkoming van een algemeen 
Grolarchief en een algemeen digitaal 
fotoarchief van de club, ook heeft hij een 
start gemaakt met het reeds in concept 
schrijven van diverse hoofdstukken.

Inmiddels is er onder leiding van Theo 
Huijskes als eindredacteur een team 
geformeerd, dat het definitieve boek 
gaat samenstellen. Hierbij naast Huijskes 
nog een zestal redacteuren, een viertal 
fotografen, een tweetal correctors en aan-
spreekpunten voor beide archieven. De 
vormgeving van het boek komt in handen 
van John Ligtenberg Vormgeving. Het is 
nog niet bekend wie het boek straks zal 
gaan drukken.

Wel worden in dit stadium leden, sup-
porters, sympathisanten en anderen 
opgeroepen om niet alleen foto’s (bij 
voorkeur oude zwart-wit kiekjes) aan te 
reiken, maar ook om ideeën, namen van 
personen e.d. aan te dragen ten behoeve 
van in het boek op te nemen redactionele 
bijdragen, alsmede mooie fotomomenten. 
Alles is welkom op het e-mailadres theo.
huijskes@kpnmail.nl. 

Het is vooralsnog de bedoeling dat het 
boek gepresenteerd en overhandigd 
wordt op dinsdag 18 september 2018 en 
dat dus op de 100e verjaardag van ons 
aller s.v. Grol.

Van links naar 
rechts: Kim Baack, 
Theo Huijskes, 
notaris Edwin 
Roerdink en 
Tom Hoffman; 
staand van links 
naar rechts: 
Tonnie Zieverink, 
Stan Raben, 
Ben Bomers, 
Patrick Pos en 
Erik Schuurmans.

Door: 
het jubileum-
bestuur

Foto:
Marcel Houwer



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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“We vinden het jammer dat s.v. Grol alleen 
maar het Internationale Marveldtoernooi 
organiseert. Een prachtig toernooi. Niets 
ten nadele van dat toernooi maar er is 
meer dan alleen maar die jongens.” Michel 
Hoffman en Han Hilderink vertellen wat de 
beweegreden was van het organiseren van 
het ‘1e Wissink D- en E-toernooi’ afgelo-
pen jaar, op sportpark Den Elshof. “Teams 
van s.v. Grol worden overal gevraagd voor 
toernooien, maar Grol nodigt zelf nooit 
teams uit voor toernooien omdat ze geen 
toernooien organiseren buiten het Marveld 
Toernooi om. We hebben het er met een 
paar leiders vaak over gehad, totdat Marc 
Rots afgelopen jaar zei: ‘jongens nu gaan 
we het ook echt doen’. Toen zijn we aan 
het werk gegaan,” vertelt Han Hilderink, 
trainer/leider van Grol D1. 

Door: 
Henri Walterbos

Sterk toernooi
Grol reageerde positief. Het niet méér orga-
niseren dan enkel het Marveldtoernooi was 
de organiserende leiders geen doorn in het 
oog, maar toch wilden ze iets doen. “Je kunt 
wel klagen, maar je kunt ook zelf iets doen. 
Dat hebben we gedaan en een keuze gemaakt 
voor een sterk bezet toernooi, met enkel 
standaardteams van topamateurclubs, met 
uiteraard deelname van onze eigen s.v. Grol 
standaardteams in de D- en E-klasse, maar 
ook de meisjes dit jaar. Een hele toernooidag 
per leeftijdsklasse. Daar worden ze sterker 
van. We weten van onszelf nog hoe gaaf we 
dat vroeger vonden, een hele dag op toernooi 
te gaan,” weet Han nog van zichzelf. De 
organisatie prijst zich gelukkig met Bakkerij-
Lunchroom-Restaurant Wissink dat zich bereid 
verklaarde hoofdsponsor van het toernooi te 
worden. “Afgelopen jaar was een groot suc-
ces, kregen we van alle kanten en deelnemen-
de teams teruggekoppeld. Ook Koen Wissink 
was enthousiast. Het was afgelopen jaar al de 
intentie om een jarenlange samenwerking met 
elkaar aan te gaan. Onlangs is hier een 5-jarige 
verbintenis uit voortgekomen. Daar zijn we 
enorm blij mee,” is Michel trots. Ook Koen 
toont zich tevreden. “Het is een belangrijk 
toernooi voor de jeugd van Grol en voor Grol 
zelf. Dat steun ik graag. Ik wilde wel een 
keer iets anders dan shirtsponsoring van een 
team.”  “We hebben ook alle medewerking 
van Rob Porskamp van het sportcafé,” vult 
Han aan. “En Joop Koopmanschap zal een 

teaser voor het toernooi maken, evenals een 
eigen website. Beiden willen we het eerste 
weekend presenteren tijdens het VSVG-week-
end, begin april. De Grolmensen moeten het 
als eerste zien en weten wat we doen, waar 
we mee bezig zijn,” voegt toernooivoorzitter 
Marc Rots aan. “Van alle kanten krijgen we 
medewerking. Ook een aantal jongeren die 
ons ondersteunen en deel uit maken van de 
organisatie. Bart Huijskes en Pelle Walterbos. 
Mooi is dat.”

Weekend
Het toernooi begint op zaterdag 21 mei met 
de D-klasse, gevolgd door de E-klasse op 
zondag 22 mei.  Deelnemende D-teams zijn 
ondermeer s.v. Grol, Longa ‘30, Excelsior ’31 
(Rijssen), IJsselmeervogels (Spakenburg), FC 
Winterswijk, FC Trias, DVOL (Lent), RKSV Wit-
tenhorst, VDZ (Arnhem), Vogido (Enschede), 
SpVgg Vreden (Duitsland). Sus Stadtlohn 
(Duitsland).

Twin-Gamesprincipe
In de E-klasse wordt er gespeeld volgens 
het zogenaamde Twin-Gamesprincipe. De 

speelduur van de wedstrijden bedraagt 2 
x 10 minuten. Hoffman en Hilderink zijn 
enthousiast over deze speelwijze, evenals de 
deelnemende teams afgelopen jaar.  Hoffman 
hierover: “De wedstrijdjes vinden plaats op 
veldjes van 42x30 meter, met 6 tegen 6. Het is 
een nieuw systeem waar de KNVB nog mee 
aan het experimenteren is. Het is een stukje 
talentontwikkeling voor jonge spelers, want ze 
hebben veel meer balbezit in kleinere ruimtes, 
in een hoog tempo. Bij een doelpunt wordt 
er niet afgetrapt in het midden maar wordt 
het spel direct weer hervat. Er is geen ingooi, 
maar een intrap. Er wordt vaker gescoord en 
is mooier om naar te kijken. Dat we volgens 
het Twin Games principe spelen viel afgelopen 
jaar erg goed. We hebben het aan spelers zelf 
gevraagd maar kregen we ook op de evaluatie-
formulieren terug gekoppeld.”  Deelnemende 
teams in de E-klasse zijn onder andere s.v. 
Grol, FC Trias(Winterswijk), Bon Boys (Haaks-
bergen), FC Bocholt (Duitsland), Longa ‘30, 
Rohda Raalte, FC Winterswijk, SC Greven 09 
(Duitsland). Bij de meisjes nemen ondermeer 
deel s.v. Grol, Sp Neede, Bon Boys, Rohda 
Raalte en FC Trias. 

21, 22 mei Sportpark Den Elshof
2e Wissink D- en E-toernooi s.v. Grol uitgebreid met meisjesteams

2E

21 EN 22 MEI 2016
OP SPORTPARK “DEN ELSHOF” GROENLO

AANVANG 10,00 UUR

MET O.A. IJSSELMEERVOGELS - SPVGG VREDEN - FC BOCHOLT - ROHDA RAALTE - SVWITTENHORST

D- EN E-
VOETBAL
TOERNOOI

Grol-D-E-toernooi-2016.indd   1 15-03-16 (w 11)   15:39



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

Nieuwstad 10, 7141 BD Groenlo     T. 0544 46 78 72,      www.johnligtenberg.nl

VORM MAAKT DE KRACHT VAN HET BEDRIJF ZICHTBAAR

JL-adv-Reko-2.indd   1 09-03-16 (w 10)   19:18

13SPELER VAN HET KW
ARTAAL: SOPHIE TE BRAKE

Wie is Sophie te Brake?
“Ik ben 12 jaar oud en ik speel al vanaf mijn zesde bij de 
Grol.  Om beter te worden als voetbalster heb ik altijd 
bij de jongens gespeeld. Tot op heden gaat me dit goed 
af. Ik leer hier meer dan bij de meisjes. De handelings-
snelheid ligt hoger en ook fysiek wordt er meer van me 
gevraagd.  Ik hoop dat ik nog een aantal jaren bij de 
jongens mag en kan voetballen.” 

In welk team speel je?
“Ik speel in jongens D1 en daarnaast speel ik ook in een 
regionaal meisjes team van de KNVB. Ik train 1 keer in 
de week op maandagavond in Wichmond bij de KNVB 
en op woensdag train ik bij mijn eigen team. En ik moet 
zeggen dat  het niveau in mijn eigen team hoger ligt dan 
bij het meisjesteam van de KNVB. Ook spelen we af en 
toe een oefenwedstrijd met het KNVB team. Meestal 
tegen een jongens D1 team uit de buurt.”

Hobby’s?
“Voetbal, voetbal en nog eens voetbal. En daarnaast af-
spreken met mijn vriendinnen om leuke dingen te doen.”

Favoriete speler(s)?
“Messi en Robben.”

Favoriete club(s)?
“Barcelona, Bayern München en in Nederland ben ik 
voor Feyenoord.”

Door:
Ronald Buesink

Foto:
René van den 
Mosselaar

Wat is je favoriete positie?
“Het liefst speel ik voorstopper. Ik vind het fijn om het 
spel voor me te hebben. En als het kan af en toe in te 
schuiven. Ik speel in mijn eigen team ook voorstopper.” 

Wat wil je later worden?
“Ik weet dat de weg er naar toe niet makkelijk is maar 
ik hoop dat ik profvoetbalster kan worden. Ik ga daar in 
ieder geval enorm mijn best voor doen. Daarnaast wil ik 
een goede opleiding volgen, maar ik weet op dit moment 
nog niet welke studierichting ik ga kiezen.”

School?
“Marianum Groenlo. Eerste schooljaar.”

Is school goed te combineren met voetbal?
“Het lukt me nu nog wel. Maar je moet wel goed plan-
nen. Soms moet ik in het vooruit werken.”

Tenslotte?
“Hoop dit seizoen kampioen te worden met D1. Maar 
dan moet onze concurrent vv Dieren nog wel punten 
laten liggen en wij alles blijven winnen.” 

Sophie is een zeer sportief meisje. Ze is zeer gedreven 
en heeft een echte winnaarsmentaliteit. Ze houdt zich 
prima staande tussen de jongens. We wensen haar veel 
succes de komende jaren en wie weet zien we haar nog 
wel eens terug in het echte Oranje. 



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

  

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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TOPBEZETTING OP  27E EDITIE 
INTERNATIONAAL MARVELDTOERNOOI 2016

Onder grote publieke belangstelling is door 
het bestuur van de Stichting Internationaal 
Marveldtoernooi op 19 maart jongstleden 
het deelnemersveld bekend gemaakt voor 
de 27e editie in 2016, dat dit jaar gehouden 
wordt in het weekend van 27, 28 en 29 mei. 
De doelstelling van het bestuur was ook dit 
jaar om het erg hoge niveau van de voor-
gaande edities te evenaren en dit is gelukt. 
En hoe! Het toernooi kent dit jaar liefst 5 
nieuwe deelnemers ten opzichte van 2015, 
zes verschillende nationaliteiten en clubs uit 
2 verschillende werelddelen. Van de 3 rijkste 
clubs ter wereld komen er 2 uit op ons toer-
nooi, 4 clubs waarvan de hoofdmacht nog 
actief is in de Champions League of Europa 
League,  4 van de 10 beste en succesvolste 
jeugdopleidingen van Europa komen naar 
Sportpark Den Elshof. Wat zijn we wederom 
trots op deze affiche! 

De formule is gehandhaafd: 5 Nederlandse 
en 7 buitenlandse ploegen. Ook blijft de 
opzet van het toernooi ongewijzigd: 
2 poulewedstrijden op de vrijdagavond, 
3 op de zaterdag en op zondag 
de plaatsings- en finalewedstrijden.

Nieuwe deelnemers in Groenlo zijn: 
SL Benfica (Lissabon, Portugal) en 
KRC Genk (België). 
Terug van weggeweest: 
Real Madrid (Spanje), 
RSC Anderlecht (Brussel, België) en 
Chelsea FC (Londen, Engeland). 

De Nederlandse deelname bestaat uit:
S.V. Grol  27e keer, hoogste klassering 8e plaats in 1992
Ajax  20e keer, winnaar toernooi in 1998, 2003 en 2004
PSV  19e keer, winnaar 2001, 2007 en 2014
F.C. Twente  19e keer, hoogste klassering 4e plaats in 2008
Feyenoord  23e keer, winnaar 1993, 1995 en 1997

De buitenlandse deelname bestaat uit:
Right to Dream Ghana  2e keer, winnaar toernooi 2015
Manchester United 14e keer, hoogste klassering 2e plaats in 2012
Chelsea FC  3e keer, hoogste klassering 5e plaats in 2007
SL Benfica  1e keer
RSC Anderlecht  5e keer, hoogste klassering 5e plaats in 2010
KRC Genk  1e keer
Real Madrid  10e keer, winnaar in 2011

Door: Ellen Simmelink 
(PR en communicatie Internationaal 
Marveld-Toernooi)

Een deelnemersveld van absoluut topniveau, uit diverse 
culturen, met verschillende speelstijlen. Dit is waar de 
topploegen voor naar Groenlo komen. Dit is ook wat het 
bestuur voor ogen had. Wie wordt de opvolger van Right to 
Dream, winnaar in 2015? Komt dat zien in het weekend van 
27, 28 en 29 mei 2016! Topvoetbal in zijn puurste vorm.

  

27 t/m 29 mei 2016    SPORTPARK “DEN ELSHOF” GROENLO

27e INTERNATIONALE MARVELDTOERNOOI

AJAX

FEYENOORD

PSV

F.C. TWENTE

S.V. GROL

REAL MADRID

RSC ANDERLECHT

MANCHESTER UNITED

RIGHT TO DREAM GHANA

CHELSEA FC

KRC GENK

SL BENFICA

MT-PosterA3-2016.indd   1 15-03-16 (w 11)   14:24

Volg het Internationale Marveldtoernooi op:
website (www.marveld.info)
twitter (@marveldtoernooi)
facebook (marveldtournament)
instagram (int.marveld_tournament)



Henrik Warnar
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EEN UNIEK COMBINATIE ELFTAL: GROL / GROLSE BOYS A3
Een fusie tussen Grol en Grolse Boys 
is tot twee keer toe gestrand. Dat 
neemt niet weg dat dit seizoen een 
jeugdelftal, bestaande uit spelers 
van s.v.Grol en Grolse Boys, deel-
neemt aan de competitie. En mooier 
nog: alle betrokkenen zijn erg en-
thousiast over deze samenwerking. 
Binnen het kader van dit artikel belt 
Harry Paf zelfs op vanuit Nieuw 
Zeeland waar hij vakantie viert: “We 
gaan allemaal erg prettig met elkaar 
om. Beide accommodaties worden 
gebruikt en zowel spelers als bege-
leiders maken er echt een sfeervol 
seizoen van!”

Tussen wal en schip
In het voorjaar van 2015 belt Harry Paf 
met Grol omdat een aantal jeugdspelers 
tussen wal en schip dreigt te vallen. Dat 
telefoontje komt de jeugdafdeling van 
Grol niet slecht uit. Grol heeft op dat 
moment een kleine 40 A-spelers en dat 
is aan de krappe kant voor drie elftallen. 
Na wat overleg tussen de bestuurders 
van beide clubs en de KNVB wordt s.v. 
Grol / Grolse Boys A3 geformeerd. Gino 
Kleverwal is secretaris van Grolse Boys 
en nauw betrokken bij deze samenwer-
king. Gino: “Vanuit onze vereniging zijn 
nu zes spelers actief in A3. Twee spelers 
zijn al in augustus afgevallen. Maar we 
kunnen nu gelukkig constateren dat we 
de energie er niets voor niets in hebben 
gestoken, want deze zes spelers gaan 
met veel plezier naar zowel het Wilgen-
park als Den Elshof”. 

Een bijzonder staf
Het A3 elftal traint twee keer in de 
week samen met Grol A2. Dit gebeurt 
afwisselend bij beide verenigingen. 
Niemand minder dan voormalig 
hoofdtrainer Jos Heutinck staat dan op 
het veld om de jongens van gepaste 
oefenstof te voorzien. Na jarenlang 
op hoog niveau te hebben geacteerd, 
vindt Jos het verfrissend om nu een 
groep te trainen met een andere bele-
ving en ambitie. Jos: “Ik moest in het 
begin wel even wennen. Je moet de 
lat niet te hoog leggen en de training 
niet te veel stil leggen voor tactische 
aanwijzingen. Ik krijg veel voldoening 
van het enthousiasme van de jongens”. 
Jos wordt geassisteerd door Stephan 
Arink en Mohammed Faris. Mannen 
die kijk hebben op het spelletje, tussen 

Door: 
Rik Gockel

de spelers staan en links en rechts de 
nodige smeerolie aanbrengen om A2 
en A3 een stapje verder te helpen. Op 
de wedstrijddagen is de staf nog een 
stuk uitgebreider. In wisselende sa-
menstellingen sluiten dan Willy Groot 
Kormelink, Willem Assinck, Marcel 
ten Barge en Henri Walterbos (Wally) 
aan. Gino hierover: “De samenwerking 
tussen de trainers, leiders en spelers 
is me 100% meegevallen. Het valt me 
wel tegen dat vanuit Grolse Boys niet 
is gelukt om nog een jeugdleider aan 
te laten haken. Blijkbaar ligt er dan 
toch nog een drempeltje”. 

De spelers
Sukru Kurt, Alban Sulejmani, Jim 
Thuinte, Thijs de Hek, Wesley Gralike 
en Saïd Ali. De zes jongens van Grolse 
Boys die in korte tijd hun draai hebben 
gevonden. Op het trainingsveld komt 
een olijke Thijs de Hek, tweedejaars 
A-speler,  aangerend: “Het bevalt 
me prima in A3. Ik ken natuurlijk een 
aantal jongens van Grol van school en 
het uitgaan in Groenlo. In ‘no time’ 
heb ik me aangepast en ondanks dat 
we te weinig wedstrijden winnen is 
het echt gezellig in ons team”. Thijs 
gaat volgend seizoen naar de senioren 

en ‘keert dan weer terug’ naar Grolse 
Boys. Een andere hoofdrolspeler is 
Wesley Gralike. Hij is nog eerstejaars 
A-speler en ook hem bevalt het goed 
in deze nieuwe setting. Wesley: “Leuk 
is dat we wekelijks in beide kantines 
komen. Dat kunnen niet veel andere 
teams zeggen. Haha. Ik weet nog niet 
hoe het volgend jaar verder gaat. Daar 
moet ik de komende maanden maar 
eens goed over nadenken”. 

Vervolg
Grolse Boys heeft dit seizoen twee 
jeugdteams ingeschreven bij de 
KNVB: de E1 en D1. Nieuwe F- Pupil-
len nemen ze niet meer aan. Gino: 
“Die verwijzen we door naar Grol.” 
Het ligt dus in de lijn der verwachting 
dat Grolse Boys vaker een beroep 
wil doen om samen te werken. Gino 
nogmaals: “Het is natuurlijk het meest 
logisch dat we dan aan Grol denken. 
We hebben vorig jaar ook met VIOS 
Beltrum gesproken, maar dan merk je 
dat er wat gevoeligheid ontstaat over 
het behouden van eigen identiteit in 
de elftallen. Dat is bij Grol minder aan 
de orde. Tenslotte gaat het om Grolse 
jongens die elkaar ook buiten de sport 
tegenkomen”. “L
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Wesley Gralike (links) en Thijs de Hek
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In een speciale setting bij elkaar 
zitten levert doorgaans mooie 
gesprekken, levende discussies 
en vooral mooie conclusies op. Al 
meerdere keren werd deze con-
structie toegepast voor een artikel 
in ons aller clubblad. Tot dusverre 
enkel met mensen uit eigen gele-
deren, deze keer met mensen van 
vooral buiten s.v. Grol. Een bewuste 
keuze. Het is af en toe enorm goed 
eens te horen hoe anderen tegen 
je aan kijken, hoe anderen met een 
bepaalde problematiek omgaan. We 
pakken deze keer dan ook uit met 
niet de minste personen aan tafel 
in ons eigen clubhuis. Aan tafel dit 
maal de 4 voorzitters/afgevaardig-
den van 4 voetbalbolwerken in de 
Oost Achterhoek; Marcel Eekelder 
(Longa ’30), Aart Freriks (AZSV), 
Theo Helmers (Vios B), Hans 
Scheinck (s.v. Grol).

In overleg met Rob Porskamp is 
besloten dat we de bestuurskamer 
mogen gebruiken om ongestoord en 
ongeremd ons gesprek te voeren. We 
zijn al bijna binnen als een ieder er 

eigenlijk meer voor voelt gewoon ge-
zellig in het clubhuis plaats te nemen. 
Een goed idee, en iets dat bij allen, 
onafhankelijk van elkaar aansluit, blijkt 
tijdens het gesprek. Allen staan midden 
in de vereniging en de verenigingen op 
hun beurt midden in de samenleving. 
Niet alleen de eigen samenleving in de 
eigen woonplaats, maar ook de Ach-
terhoekse samenleving. Het is prachtig 
om te zien, maar ook te voelen, dat er 
een groot respect en waardering voor 
elkaar is, met bereidheid zaken met 
elkaar te delen, er te willen zijn voor el-
kaar. Een prachtig staaltje Achterhoekse 
noaberschap.

Ondanks dat hij met de fiets is, is 
Marcel Eekelder het eerste binnen. 
“Noar Grolle goa ik altied met de 
fietse. Ok no.” Hij stelt de uitnodiging 
zeer op prijs. Zo zeer zelfs dat hij er 
de wedstrijd Longa 30 – VIOD, in de 
strijd om de Achterhoek Cup voor 
laat schieten. De begroetingen zijn 
allerhartelijkst en warm. Na een kopje 
koffie en een korte uitleg van de opzet 
van het informele gesprek komt het 
gesprek op gang. 

‘KICK OFF’

Wat leeft er nu bij andere voetbalclubs 
in de regio; hoe krijgen amateurvereni-
gingen hun begroting sluitend; wordt 
er al actief beleid gemaakt met betrek-
king tot vergrijzing? Op welk punt kijkt 
de ene club een tikkeltje afgunstig 
naar de buurman? Redenen genoeg 
dus om eens een belrondje te doen 
en vier voorzitters aan tafel te krijgen 
voor een avondvullend gesprek. Als 
‘kick off’ allereerst een korte voorstel-
ronde:

Door:
Mark Wessels 
en 
Henri Walterbos

IN GESPREK MET VIER VOORZITTERS

“Waarom niet gezamenlijk trainers aanstellen en gebruiken, of gezamenlijk onderhoud inkopen.”

Marcel Eekelder (Longa ’30), Aart Freriks (AZSV), 
Theo Helmers (Vios B), Hans Scheinck (s.v. Grol)

Theo Helmers is sinds 2 jaar voorzitter van 
Vios Beltrum en opvolger van de in Groenlo 
woonachtige Ton Scharenborg. Theo was 
al 6 jaar voorzitter van de jeugdafdeling 
voordat de voorzittershamer aan hem werd 
overgedragen. Naast het voetbal is hij 
hoofdzakelijk in Beltrum op verschillende 
terreinen maatschappelijk actief. Theo is nu 
verantwoordelijk voor de regio NoordOost 
bij Heijmans Infra en heeft hiervoor ruim 25 
jaar bij het vermaarde Grolse Bouwbedrijf 
Reukers (later Heijmans, na overname, red) 
gewerkt.
Aart Freriks is de enige niet-voorzitter aan 
tafel en is verantwoordelijk voor Technische 
Zaken bij AZSV in Aalten. Het voorzitter-
schap bij AZSV is sinds afgelopen december 
een openstaande vacature sinds René Wen-
ting is gestopt. Aart is geboren in Brede-
voort en heeft maar liefst 13 jaar in AZSV 1 
gevoetbald. Samen met oud plaatsgenoten 
uit Bredevoort als Wim te Rietstap, Ronald 
Ebbers en ook met Henri Weikamp uit Zieu-
went, heeft hij de gouden periode meege-
maakt toen de Aaltenaren de hoogste klasse 
van het zaterdagvoetbal bereikten. Aart is 
51 jaar en in het dagelijks leven publishing 
director bij ReedBusiness in Doetinchem.

Marcel Eekelder is inmiddels acht jaar 
voorzitter van Longa ‘30 en opvolger van 
de plotseling overleden Clemens Kortes. 
Voordat hij aantrad als voorzitter was hij als 
bestuurslid onder andere acht jaar verant-
woordelijk voor de accommodatie. In die 
periode is onder leiding van ‘bouwpastoor’ 
Eekelder het sportpark van Longa’30 gron-
dig gerenoveerd. Marcel is directeur bij het 
Lichtenvoordse bedrijf Eeftink-Rensing.

Hans Scheinck is voorzitter van de s.v. Grol 
sinds 2010 en al veel langer actief voor de 

club in allerlei functies. De meest in het oog 
springende functie, naast het voorzitter-
schap is natuurlijk zijn rol als clubscheids-
rechter. Een niet onlogisch gevolg op zijn 
verleden als bondsscheidsrechter in de 
regio. Hans is nu nog directeur van de ge-
meente Winterswijk en gaat in het voorjaar 
zogenaamd met pre pensioen. Per 1 april zal 
hij voor een aantal uren een andere baan 
oppakken. Achter de geraniums is er dus 
nog lang niet bij. We konden ons het ook al 
niet voorstellen. 

De allereerste vraag: hoe typeren jullie 
nu je eigen club? Wat is er nu zo speci-
aal bij jullie eigen vereniging?

Theo: “Vios Beltrum is een echte dorpsclub 
met een enorme onderlinge binding en 
trouw. Vios is meer dan een voetbalclub en 
speelt een grote maatschappelijke rol in het 
dorpsleven. Veel mensen willen er graag bij 
horen.”

Marcel: “Longa ’30 is de enige voetbalclub 
in het dorp. We hebben zo’n 1000 spelende 
leden maar er is zeker binding. We leunen 
bij Longa erg sterk op de talrijke vrijwilligers 
die er grotendeels voor hebben gezorgd dat 
we rond 2005 de accommodatie een com-
pleet nieuw gezicht hebben gegeven. Daar 
ben ik zeker trots op. Ook op de kunstgras-
velden en opwaardering van ons complex 
op deze manier, met inzet van velen. Iets 
minder is het gegeven dat de kantine door 
de week minder wordt bezocht. Na de 
training zie je dat spelers vaker snel naar 
huis gaan.” 

Aart: “Als zaterdagclub worden bij AZSV 
alle wedstrijden en activiteiten op een dag 
afgewerkt. Duizend spelende leden en drie 

generaties op het voetbalveld; dat is op zich 
wel bijzonder. Prachtig om te zien dat ‘s 
morgens de kleintjes voetballen, ’s middags 
de vaders. Zo zijn opa’s de gehele zaterdag 
op het voetbalveld. AZSV is eigenlijk de ver-
bondenheid van een groot aantal Aaltense 
families. Een belangrijk onderdeel daarvan 
is een groot vrijwilligerskader. Met name 
de Accommodatiecommissie (voorheen 
Vuttersploeg) knapt erg veel werk op. Met 
recht een topteam”!

Hans: “De Grol is een sociale club die erg 
familiair en gezellig is. Dat mede daardoor 
de sportieve prestaties wel eens achterblij-
ven is bekend. Onze selectie elftallen, van 
de jeugd tot en met de senioren spelen over 
het algemeen op een te laag niveau. Een 
van onze belangrijkste speerpunten is het 
ombuigen van de prestatiecurve. Dat zou ik 
graag veranderd zien, maar daar blijven we 
mee aan het werk.” 

Hoe gaan jullie om met vrijwilligers? 
Genoeg vrijwilligers? Moet er actief 
geworven worden? Moet men ouders 
bijvoorbeeld verplichten om bardiensten 
te draaien of lijnen te trekken?

Aart: “We komen met onze teams veel 
in de regio Apeldoorn/Zwolle. Daar hoor 
je vaak dat ouders worden verplicht om 
bepaalde taken op te pakken, zodra ze hun 
kind aanmelden. Wil men dat niet doen 
dan wordt men geacht meer contributie te 
betalen om op die manier dan het werk uit 
te kunnen laten voeren door mensen die 
hier dan voor betaald worden. Bij AZSV is 
de aanwas van vrijwilligers nog steeds goed 
te noemen. Op een blauwe maandag heb-
ben we wel eens een commissie opgezet 
om vrijwilligers te rekruteren maar dat bleek 
achteraf helemaal niet nodig. Uiteraard 
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blijft het altijd lastig om bijvoorbeeld 
trainers te vinden voor een B4 of een 
B5 elftal. Toch vinden we het ontzet-
tend belangrijk dat het bij die teams 
ook allemaal goed geregeld is.”

Theo: “We proberen bij Vios vaak aan 
te sturen op een package deal. Een 
selectietrainer moet naast het trainen 
van de spelers/speelsters er nog iets 
naast doen. Een B3 trainen of zo. De 
jeugdafdeling van Vios organiseert ver-
der regelmatig ouderavonden. Dat zijn 
natuurlijk perfecte contactmomenten 
om ouders bij de club te betrekken.” 

Hans: “Wij hebben geen problemen 
om vrijwilligers te werven. Bij de Grol 
hebben we meer dan 400 vrijwilligers-
functies die door ruim 200 mensen 
worden uitgevoerd. Dat is natuurlijk 
fantastisch. Bij de lagere teams kunnen 
we altijd kader gebruiken maar verder 
zit het wel snor. Het feestkarakter zit er 
bij deze club behoorlijk in. Wel is het 
zo dat als we vrijwilligers nodig heb-
ben om een feest te organiseren we 
zoveel vrijwilligers hebben dat we er 
bij wijze van spreken een aantal naar 
huis moeten sturen!”

Marcel: “Wij hebben als bestuur 
besloten om vanaf begin volgend 
seizoen ouders die hun kind opgeven 
als lid, te gaan benaderen voor een 
taak als vrijwilliger. We verbinden er 
geen financiële sancties aan als ouders 
zich niet als vrijwilliger willen inzetten. 
Nog een puntje van aandacht; een 
aantal selectie- elftallen speelt bij ons 
landelijk en zij moeten op uitwedstrij-
den echt grote afstanden afleggen. 
Voor deze teams worden bij uitwed-
strijden spelersbussen ingezet. Je kunt 
het eenvoudigweg niet verkopen om 
ouders met eigen vervoer bijvoorbeeld 
naar Kerkrade te sturen; ’s morgens 
vroeg weg en ’s avonds laat thuis.” 

Theo, in een reactie op hetgeen Mar-
cel vertelt : “Ik ben bang dat wat jullie 
willen met het werven van ouders die 
hun kind aanmelden als lid een lastig 
verhaal wordt. Wat dat betreft hebben 
wij geleerd van FC Eibergen waar dit 
niet voldoende van de grond gekomen 
is. Van vv Ruurlo kennen we ook hun 
ervaringen. Zo kun je weer leren van 
elkaar als vereniging.” 

Staat het thema vergrijzing al op de 
agenda bij bestuursvergaderingen? 
Moet als clubs met elkaar hier over 
gesproken worden?

Marcel: “We doen als Longa mee in 
het Achterhoekse samenwerkingsver-
band “Scholder an scholder,” waarbij 
o.a. ook wordt ingespeeld op de krimp 
in de Achterhoek. Je moet er als club 
natuurlijk al wel mee bezig zijn maar 
vergrijzing speelt nu in ieder geval nog 
niet. Kijk naar het meidenvoetbal: we 
hebben op dit moment 170 meisjes die 
spelend lid zijn; de velden en kleedka-
mers zijn de hele zaterdag vol.” 

Hans: “We moeten niet vergeten dat 
de vergrijzing aan de onderkant al lang 
is begonnen. Over tien jaar hebben we 
25 tot 30% krimp op de basisscholen 
in Oost Gelre. De opkomst van het 
meidenvoetbal verbloemt natuurlijk 
heel veel maar ik denk echt dat over 
pakweg tien jaar de jeugdafdeling is 
gehalveerd. We moeten dus echt gaan 
nadenken over clusteren en dus als 
clubs meer gaan samenwerken. Let 
op: Oost Gelre 1 zit er aan te komen!” 

Marcel schudt zijn hoofd. “Nee, dat 
zie ik niet gebeuren.” “Onthoud mijn 

woorden,” steekt Hans stichtelijk zijn 
wijsvinger op.

Aart: “Samenwerken met andere 
sportverenigingen is altijd goed en 
gebeurt op sommige onderdelen al 
veelvuldig, maar er is altijd ruimte 
voor verbetering of uitbreiding. AZSV 
beschikt over een 2-tal kunstgrasvelden 
en die blijven net zoals bij heel veel 
zaterdagclubs, op zondag onbenut. Als 
club krijgen we regelmatig aanvragen 
van clubs uit de buurt om het kunst-
gras op zondag te verhuren, maar dat 
stuit binnen AZSV nog op weerstand. 
Wellicht dat hier in de toekomst ruimte 
in komt. Bij de buren in Dinxperlo – 
DZSV - wordt het kunstgras op zondag 
al wel verhuurd”.

Theo: “Het voetballandschap in de 
Achterhoek verandert in een hoog 
tempo. Er zijn steeds minder clubs 
en gelukkig gaat men steeds meer 
samenwerken. Mooie voorbeelden zijn 
de gecombineerde jeugdelftallen van 
Sportclub Haarlo/ VV Noordijk en 

D.E.C.’10 waarbij de jeugdafdelingen 
van VV Diepenheim en EGVV Gelselaar 
zijn samengevoegd. Als club moet je 
naar je achterban en leden ook steeds 
meer bieden. Je kunt ze op vele ma-
nieren binden. Wij gaan mogelijk een 
loopgroep oprichten voor mensen die 
alleen maar willen hardlopen. Dat gaan 
we op ons complex doen, met profes-
sionele mensen. Ook oud-leden gaan 
we benaderen. Daarnaast is er Walking 
football. Ook zo’n fenomeen; 60- plus-
sers die zonder te rennen het voet-
balspel beoefenen. Bij VIOS vind ik 
trouwens dat verschillende seniorenelf-
tallen al aan walking football doen 
terwijl ze nog lang geen 60 zijn,” lacht 
hij met een vette knipoog. “Samen-
werking zoeken is al lang niet meer iets 
voor enkel de kleinere clubs!”

Hoe gaan de clubs om met het 
betalen van spelers die van buiten 
de vereniging komen?

Aart: “AZSV gaat creatief om met on-
kostenvergoedingen. Acht jaar geleden 
is daar tijdens de jaarlijkse ledenver-
gadering over gestemd; het bestuurs-

Als Aart Freriks een korte introductie doet als meest onbekende in 
het gezelschap stelt Hans Scheinck hem diverse vragen. “Hee Hans, 
wee dut dat interview? Dee jonges of ie,” lacht Marcel.
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voorstel om aan spelers onkostenver-
goedingen te geven werd toen vrijwel 
unaniem door de leden goedgekeurd. 
Binnen bepaalde kaders ondersteunen 
wij dus de voetballers

 van de eerste selectie door middel 
van het aanbieden van vervoer, een 
studieplek of eventueel werk. Spelers 
van buitenaf die ons versterken zijn 
welkom; er zijn binnen AZSV echter 
hele duidelijke afspraken gemaakt 
over het maximale aantal spelers in de 
selectie die van buitenaf komen, het 
merendeel van de selectie bestaat ten 
allen tijde uit eigen spelers. Mijn per-
soonlijke mening is dat sportbeleving 

voor dorpsbeleving gaat. We willen op 
zaterdagmiddag een goede pot voetbal 
zien en dat hoeft niet perse met alleen 
maar jongens uit Aalten.”

Hans fronst zijn wenkbrauwen en zegt 
met een ‘Peter R. de Vries gezicht’ 
de lezing van zijn collega in twijfel te 
trekken: “Iedere speler betaalt bij ons 
contributie dus ook de spelers van het 

eerste elftal. Wat wij soms wel doen is 
het benaderen van goede spelers die 
bij een lager spelende club in de regio 
spelen, waarvan we weten dat ze am-
bities hebben om op een hoger niveau 
willen spelen en wel mee zouden kun-
nen komen in de tweede klasse.”

Marcel: “Iedereen betaalt contribu-
tie maar we faciliteren wel de eerste 
selectie. Hierbij moet je denken aan 
een auto van een sponsor voor het op- 
en neer rijden naar door de weekse 
trainingen. We hebben bijvoorbeeld 
een aantal jongens die in Nijmegen 
studeren; die komen dan gezamenlijk 
op dinsdag- en donderdagavond in een 
auto naar Lichtenvoorde. Onze ambitie 
is om zo hoog mogelijk te voetballen 

waarbij iedereen welkom is. De eerste 
klasse is trouwens al een geweldig 
niveau. Als vereniging moet je het 
hoogste na willen streven, maar als je 
het mij vraagt speel ik liever dichterbij. 
Hoofdklassers brengen anderhalve 
man een paardenkop mee. Toen we 
met een groep mensen naar het hoge 
Noorden fietsten voor een wedstrijd 
van Longa 1 namen we ook nog een 
bus vol volgers mee. Dan zijn we nog 
steeds in de meerderheid. Zo weinig 
volk komt daar op af.” 

Theo: “Iedereen betaalt contributie en 
Vios betaalt geen enkele speler. Daar 
zijn we veel te klein voor. Wel kan het 
weghalen van spelers sportieve club-
ambitie in de weg staan. Bovendien 
zien we in de vierde klasse dat spelers 
die worden verdrongen uit het eerste 
van hun club terug bij buurtclubs. Een 
ontwikkeling die zeker niet door alle 
clubtrouwe regio-supporters wordt 
toegejuicht.”

Hebben jullie een convenant met 
Betaald Voetbal Organisaties als FC 
Twente en De Graafschap?

Theo: “Een convenant wordt getekend 
om een goede samenwerking en een 
win-win situatie voor beide partijen 
te creëren. De voordelen voor een 
amateurclub zie ik echt niet.”

Aart: “We hebben een convenant met 

zowel FC Twente als De Graafschap en 
zie ook de voordelen niet zo. Mijn zoon 
speelde 5 jaar lang in de jeugd van De 
Graafschap en ik vond het niveau van 
de trainers in Doetinchem zeker niet 
hoger dan dat bij AZSV. Sommigen van 
hen zou ik bij ons nooit aanstellen. Zo af 
en toe komt er nog wel iemand van een 
BVO een lezing doen in Aalten; da’s op 
zich nog wel leuk.”

Hans: “Wat verwacht je van een sa-
menwerking? Het enige voordeel voor 
een club is dat als een speler afvalt bij 
een betaald voetbal club en hij komt 
terug bij zijn oude club, hij een betere 
voetballer is geworden en dus meer-
waarde heeft.”

Marcel: “Stel je eens voor dat Hidde 
Jurjus (keeper van De Graafschap en 
afkomstig uit de Longajeugd, red. 
) door De Graafschap zou worden 
verkocht aan een Nederlandse (sub) 
topclub dan vangen wij daar als 
amateurvereniging ook bijna niets 
meer voor. Toen hij bij De Graafschap 
ging spelen nog wel, maar nu ook niet 
meer, of althans niet veel.”

Theo: “Tuurlijk had Beltrum bij Oost Gelre moeten horen. Beschouw 
dat maar als een weeffoutje.”
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Voor veel voetbalclubs wordt het 
steeds lastiger om rond te komen 
en de begroting sluitend te krijgen. 
Gemeentes zetten privatiseringstra-
jecten in en betalen minder subsi-
dies. Hoe gaan jullie daarmee om?

Aart: “AZSV prijst zich gelukkig met 
de inzetbaarheid van veel vrijwilligers. 
We hebben een tijd geleden ook 
moeten privatiseren en een eenmalige 
bijdrage van de gemeente ontvangen. 
Wij krijgen nu dus geen gemeentelijk 
subsidiegeld meer.”

Hans: “Je zult als vereniging in maat-
schappelijk opzicht aan de weg moe-
ten gaan timmeren. Meer activiteiten 
organiseren; hierbij moet je denken 
aan WSW (Wet Sociale Werkvoorzie-
ning) en de Jeugdzorg vorm geven. 
Hiermee kun je volgens mij inkomsten 
genereren als club.”

Theo: “Helemaal mee eens. Vios staat 
midden in het dorp en dat biedt in 
dat opzicht dus volop kansen voor 
ons. Financieel gezien zal je linksom 
of rechtsom toch de tering naar de 
nering moeten zetten. Daarnaast 
moet je een nog groter beroep op je 
vrijwilligers doen en dat terwijl je weet 
dat het draagvlak afneemt met het 
oog op de vergrijzing. Ik zou het ook 
toejuichen dat we als verenigingen nog 
meer samen gaan werken. Waarom 
niet gezamenlijk trainers aanstellen en 
gebruiken, of gezamenlijk onderhoud 
inkopen.”

Marcel: “Het is op zich wel een pret-
tige bijkomstigheid dat de Business-
Club Longa ’30 de afgelopen jaren flink 
aan de weg heeft getimmerd. Dit zijn 
gelden die we in de toekomst wellicht 
hard nodig hebben. Verder zullen we 
met de vrijwilligers toch meer zelf 
moeten doen.”

Een laatste vraag: op welk punt 
kijk je als club met een schuin oog 
naar die andere club; met andere 
woorden wat hebben de andere 
verenigingen toch wel erg goed 
voor elkaar?

Hans: “Als ik naar Vios kijk dan vind ik 
met name de sociale beleving rondom 
de club fantastisch, bij Longa is de 
wedstrijdbeleving over het algemeen 
erg goed en bij AZSV staat de organi-
satie als een huis. Wat betreft AZSV; 
kijk alleen al naar de grootte van de 
club en het gegeven dat ze alle wed-
strijden op een dag af moeten werken. 
Een groot compliment.”

Aart: “Grol is een club met een 
geweldig sportpark en een erg goede 
uitstraling in de regio en daarbuiten. 

In Beltrum is Vios helemaal verankerd 
in het dorp en dat zie je terug in de 
hechtheid van teams en leden. Longa 
heeft een Businessclub die erg goed 
bezig is en last but not least een jeugd-
opleiding die het erg goed doet.” 

Marcel: “Vios is echt de club van het 
dorp; mensen willen in Beltrum altijd 
net dat stapje meer zetten voor hun 
club. Zoals Hans al aangaf heeft AZSV 
de organisatie piekfijn voor elkaar en 
Grol is de club met een erg goede 
uitstraling waarbij het Internationale 

Marcel: “Wi-j hebt wal eens een telefoontjen ehad van umwonen-
den oaver ’t felle lech van onze lichtinstallatie. Mos ik moar ne kere 
kommen kieken bi-j dee leu. Noh, ik mot zeggen ze hadden geliek. Ie 
konden de krante d’r bi-j leazen.” 

Marveld Toernooi, één van de beste 
internationale jeugdtoernooien in Eu-
ropa, ook een steentje aan bijdraagt.”

Theo: “Bij AZSV staan de culturele 
waarden vanuit een stuk geloofsover-
tuiging nog steeds overeind. Grol is 
de club met de bravoure, iets dat wij 
in Beltrum soms wel iets meer mogen 
hebben. Daarnaast vind ik het clubblad 
van Grol altijd weer geweldig om te 
lezen. Goede verhalen maar met name 
de zelfreflectie die iedere keer weer 
terugkomt, zoals in het laatste voor-
woord over de kritiek op het elkaar 
veren toesteken. Tenslotte zie ik Longa 
als een Vios Beltrum, iets groter, maar 
toch met veel overeenkomsten.”

De grote gemene deler van de 
avond is toch wel dat voetbal nog 
steeds leeft in de Oostelijke Achter-
hoek, de clubs hebben meer over-
eenkomsten dan tegenstellingen. 

Al met al een zeer nuttig en prettig 
onderhoud, waarbij andere inzich-
ten van collega’s hun uitwerking 
niet zullen missen bij de anderen 
aan tafel. Samen de schouders er 
onder zetten; dat is de kracht van 
de Achterhoek!!

Theo: “Het geld dat door deze generatie binnengebracht wordt willen 
we ook besteden aan deze generatie.”

Marcel: “Mooi Hans dat ie onze wedstrijdinstelling priest, moar dat 
he’w alleen moar a’w dee blauwen zeet.”
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S.V. Grol heeft een aantal seizoenen 
geleden besloten om over te gaan 
tot één voetbaltenue voor de gehele 
club. De tenues worden beschikbaar 
gesteld door middel van sponsoring 
en een eigen bijdrage van de leden. 
Door deze beslissing ontstond te-
vens een nieuwe vrijwilligersgroep: 
de kledingcommissie. Hieronder een 
interview met Rita Arink en Mini 
Huijskes, twee hoofdrolspeelsters 
binnen de beheergroep kleding. 

Even voorstellen

De kledingcommissie bestaat uit Rita 
Arink (jeugdteams en coördinator van 
de groep), Mini Huijskes (senioren-
teams) en de leden Annie Waenink, 
Erica Derksen, Betsy Schovers, Angeli-
que Janssen, Anne Dieker en Marjolein 
Houwer. 

Hoe zijn jullie bij de kledingcommis-
sie gekomen? 

Rita: “Na het besluit benaderde Ronald 
Porskamp die toen voorzitter was van 
de jeugdafdeling mij om deel te nemen 
aan een officiële kledingcommissie. Na 
een aantal gesprekken heb ik besloten 
om dit te gaan doen en zo ontstond 
de functie coördinator beheergroep 
kleding. Ik heb daarna een aantal 
dames benaderd of ze interesse hadden 
om erbij te komen. Korte tijd daarna 
nam Dennis Pasman het voorzitterschap 
over. Later viel de kledingcommis-
sie onder verantwoording van Tonnie 
Zieverink en zijn we overgegaan op 

EEN INTERVIEW MET DE KLEDINGCOMMISSIE 

Adidas. Dit was een grote operatie 
want iedereen moest opnieuw worden 
voorzien van kleding. Uiteindelijk is dit 
met de hulp van een aantal personen 
prima verlopen.”

Mini: “Ik kwam vooral veel op het 
Grolveld vanwege mijn jongens die op 
voetbal zitten (Bart en Stijn, red.) toen 
werd ik benaderd door Rita met de 
vraag of ik interesse had.”

Wat betekende de komst van één 
tenue voor de gehele club? 

Rita: “Voor de sponsorkleding was er 
alleen een registratie van voornamelijk 
coachjassen en trainingspakken. Deze 
registratie was niet helemaal waterdicht 
en met de komst van het lease tenue 
moest er een beter systeem komen. Ik 
heb samen met mijn man (Rob, red.) 
een digitale lijst gemaakt waarin alle 
informatie verwerkt is. Het duurde even 
voordat de organisatie helemaal rond 
was maar in ons eerste seizoen was er 
bij de jaarlijkse inname 1600 euro aan 
kleding vermist en dat is nu, vier seizoe-
nen later, nog maar 160 euro.”

Mini: “In die lijst ging heel veel tijd zit-
ten maar het is zo erg makkelijk om te 
zien wat er moet gebeuren.” 

Hoe wordt alles geregeld? 

Rita: “Aan het eind van het seizoen is 
er een inname dag en voor het begin 
van het seizoen een uitgifte dag. Op 
deze dagen wordt er gecontroleerd 

of er schade is of vermissingen zijn. 
Daarna moet er gekeken worden wat 
er bijbesteld moet worden en in welke 
maat. Ook is het belangrijk voor ons om 
te weten welke spelers of begeleiders 
gaan stoppen of er juist bijkomen. 
Wanneer alles verzameld en gecontro-
leerd is bestel ik met een eigen gemaak-
te bestellijst de benodigde kleding bij 
onze leverancier Leugemors.”

Mini: “Voor de rest van het seizoen 
organiseren we elke twee weken een 
inloopuur in ons nieuwe onderkomen 
(naast de kassa/entree, red.) voor 
vragen of veranderingen die we zo snel 
kunnen verwerken.”

Hoe bevalt jullie nieuwe onderko-
men? 

Mini: “Het nieuwe onderkomen heeft 
ervoor gezorgd dat we alles netjes kun-
nen ordenen en kunnen onderbrengen. 
Hiervoor moesten we de kleding soms 
zelfs boven de ballenhokken leggen.” 

Rita: “Ik kreeg dagelijks thuis vragen 
en aanloop aan huis, deze kan ik nu 
in onze eigen ruimte beantwoorden 
tijdens de inloopuren, voor mij is dit 
een goede oplossing.” 

Waarom is de organisatie onderver-
deeld in jeugd en senioren? 

Rita: “Omdat de jeugd elk seizoen veel 
veranderingen en wisselingen ondergaat 
ben ik soms 10 tot 15 uur per week be-
zig met de kledingcommissie. Vandaar 

Door:
Rick Brockötter
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dat Mini de senioren behandeld.”

Mini: “In de jeugd gaat heel veel tijd 
zitten, bij de senioren zijn het vooral 
Grol 1 en de andere prestatieve teams 
die mij het meeste werk bezorgen.” 

Willen jullie nog wat kwijt? 

Rita: “Ik wil vooral kwijt dat wij erg 
blij waren met de steun van voormalig 
jeugdvoorzitter Dennis Pasman en 
Tonnie Zieverink om in het begin de 
kledingcommissie en organisatie er 

omheen op touw te zetten. Verder is er 
nog steeds een goede samenwerking 
met het jeugdbestuur en hebben we 
samen geregeld om alles in één dag af 
te handelen voor de jeugd. Op die dag 
worden er pasfoto’s van de jeugd en 
begeleiding gemaakt maar ook team-
foto’s. Daarnaast regelen we meteen de 
uitgifte van de kleding. Dit zou ook een 
goed idee voor de senioren zijn. Het is 
verder ook belangrijk om de juiste stap-
pen te volgen wanneer er gedurende 
het seizoen een mutatie binnen de 
verschillende disciplines (scheidsrech-

ters, seniorenteams, jeugdteams etc.) is. 
Daar staat of valt een goed registratie-
systeem mee.”

Mini: “Het is verder ook een erg gezel-
lige dag! We kunnen op deze dag alles 
afhandelen voor de jeugd en dat scheelt 
ons heel veel werk.” 

Rita: “Nog één ding: dames die interes-
se hebben mogen zich altijd melden bij 
ons of een mail sturen naar ons nieuwe 
emailadres kleding@svgrol.nl.”

S.V. GROL EN CARNAVAL
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4 MEI SPORTPARK DEN ELSHOF S.V. GROL
Stageopdrachten monden uit in FCT Meidenvoetbaldag 

Groenlo-Beiden dienden ze in 
het kader van hun studie een 
evenement te organiseren. Max de 
Vries Jrjr voor de HBO opleiding 
ALO (Academie Leraar Lichamelijke 
Opvoeding) aan de Hogeschool 
Arnhem/Nijmegen en Maxime 
Bennink voor de Johan Cruijff 
Academie (MBO) Enschede. Het 
werd de FCT Meidenvoetbaldag, 
woensdag 4 mei, van 10.00 tot 16.30 
uur, op Sportpark Den Elshof. Alle 
factoren bij elkaar opgeteld is de 
opzet, invulling en ‘samenwerking’ 
tussen s.v. Grol en FC Twente 
een voor de hand liggende keuze. 
Uitvoerenden zijn echter Maxime 
en Max zelf, met behulp van kader 
s.v. Grol en FC Twente-speelsters. 
Maxime lacht. “Ik vertelde Max, bij 
wie ik stage loop in de begeleiding 
van Grol C1, dat ik voor school een 
evenement moest gaan organiseren 
voor iets of iemand. Dat wilde 
ik graag bij Grol doen,” vertelt 
Maxime, zelf voetbalster bij FC 
Twente, en inmiddels International 
in alle leeftijdsklassen die zei 
doorliep. “Grol is mijn oude club, 
voordat ik naar FC Twente ging. 
Daar wil ik graag iets voor doen. Ik 
wilde iets met meisjesvoetbal doen 
omdat dat steeds meer in opkomst 
is, ook bij Grol. En misschien levert 
het Grol leden wel leden op.” Dat 
laatste is geen doelstelling, maar zou 
een prettige bijeenkomst kunnen 
zijn voor s.v. Grol, dat enthousiast 
reageerde op het initiatief en haar 
complex en faciliteiten gratis ter 
beschikking stelt.

Laagdrempelig
Deelname aan FCT Meidendag is zeer 
laagdrempelig. Deelname is gratis, 
tussen de middag wordt er voor een 
lunchpakket gezorgd, aangeboden 
door Jumbo Bennink Lichtenvoorde 
en alle deelnemers krijgen een eigen 
shirt aangeboden, mogelijk gemaakt 
door sponsoring. “We hopen op veel 
deelname. De naam FC Twente zegt 
heel veel in voetballand. Twente loopt 

Door: 
Henri Walterbos

de slag met oefenstof vanuit de FC Twente Vrouwen 
academie. Verschillende onderdelen en trainingsvormen 
zullen worden behandeld. 

Na de lunch wordt er vanaf 13.30 uur een voetbaltoernooi 
om de FC Twente Vrouwen Cup gespeeld. Hierbij zijn 
mooie prijzen te winnen, met als SUPER hoofdprijs: 
ballenmeisje zijn bij de wedstrijd FC Twente Vrouwen-
Ajax (wellicht de kampioenswedstrijd!!).

DJ Ray Montreal (Ramon Nienhuis) zal de dag voorzien 
van lekkere muziek waar lekker op gevoetbald kan 
worden. Daarnaast heeft Liona Soccer, de enige 
vrouwenvoetbalkledinglijn, toegezegd een bezoekje te 
brengen aan de meidenvoetbaldag. Deelnemen kan 
enkel door je vooraf aan te melden, door middel van 
het invullen van het inschrijfformulier te sturen naar 
fctmeidenvoetbaldag@gmail.com. Het inschrijfformulier 
kan via enkele links op www.svgrol.nl verkregen worden. 
Het inschrijfformulier kan ook via de post verzonden 
worden naar Max de Vries, t.a.v. Meidenvoetbaldag, 
Garstenveld 6, 7141 NG, Groenlo.

Info
Neem je als lid van S.v. Grol een meisje mee die nog niet 
op voetbal zit, dan maak je kans op mooie prijzen!! Vul dit 
in bij punt 5 op het inschrijfformulier. Ook zij moet zichzelf 
nog wel inschrijven om deel te nemen aan de dag. Voor 
meer informatie en/of op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen: Instagram: Meidenvoetbaldag, Facebook: 
FCT Meidenvoetbaldag. 
Vragen? mail naar fctmeidenvoetbaldag@gmail.com of bel 
06-28243406.

met het vrouwen- en meisjesvoetbal 
voorop in Nederland. Deze dag 
komen enkele 1e elftal speelsters naar 
Groenlo voor clinics en begeleiding. In 
de lunchpauze zal Michel Kamphuis 
de meiden van alles vragen over hun 
ervaringen in een topsportklimaat. 
Ook mogen de meisjes die deelnemen 
vragen stellen, handtekeningen vragen, 
of met de speelsters op de foto.” 
De organisatoren voerden goede 
gesprekken met FC Twente over de 
invulling van de dag. Het thema is 
dan ook ’Beleef 1 dag als FC Twente 
Vrouwen speelster’. Voor de meiden 
een unieke kans om te ervaren hoe het 
is om te leven als topsportster.
De FCT Meidenvoetbaldag is bestemd 
voor meisjes, geboren tussen 2002 en 
2006. “Meisjes die reeds voetballen 
mogen deelnemen, maar ook meisjes 
die nog niet voetballen maar graag een 
dag als voetbalster willen beleven,” 
legt Maxime uit. “En je hoeft niet perse 
uit Groenlo te komen. Iedereen is 
welkom,” voegt Max toe.

Invulling
Om 10.00 uur worden alle meiden 
verwacht op Sportpark Den Elshof. Een 
half uur later de circuittraining, verzorgd 
door Sabine Allouzi, speelster van FC 
Twente 1. Deelnemers gaan hierbij aan 
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Sinds maart 2011 is ondernemer 
Robert Wellink uit Zwolle bezig 
met zijn bedrijf in het importeren, 
verkopen en onderhouden van bos-
bouw- en wetland machines. Het 
gaat goed met het bedrijf én met 
Robert Wellink zelf. “Gelukkig wel, 
het hele gebeuren met het faillisse-
ment heeft er flink ingehakt toen.”

Het heeft z’n weerslag op alles

Het verhaal is wel bekend. In 2009 
werd Wellink Machinetechniek uit 
Groenlo failliet verklaard. Een klap voor 
Wellink en het personeel. “Sinds mijn 
21e ben ik al ondernemer, in eerste 
instantie samen met mijn vader. Toen 
hij hartklachten kreeg en ermee stopte, 
heb ik het bedrijf langzaam omge-
bouwd van landbouw naar bosbouw-
werk. Die bosbouw vond en vind ik 

“Onze zoon Cas zit in de D1 en onze 
jongste dochter Manon is actief in de 
B1. Onze oudste dochter Iris zit niet op 
voetbal, haar vriend wel. Die jongen, 
Jesper Pillen, komt uit Lichtenvoorde 
en voetbalt dus bij Longa. In het begin 
van het seizoen won hij met de A1 van 
‘onze’ A1 en toen heb ik Iris gezegd dat 
hij die nacht in de schuur bij de fietsen 
moest slapen!”

Iedereen heeft een verhaal

Zelf heeft Wellink ook gevoetbald bij 
de Grol. “Ik voetbalde samen met 
mijn oude klasgenoot Marc Rots in het 
team. Heel leuk, maar ik wilde liever 
werken op de zaterdag. Geld verdie-
nen, zo was ons dat thuis geleerd. Het 
is nu wel mooi om al die gezichten 
van toen weer terug te zien. Je leert 
mensen ook eens anders kennen en 
dan merk je dat iedereen wel een 
verhaal heeft. Ook heb ik veel nieuwe 

Door:
Kyra Broshuis
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mensen ontmoet, dat maakt de Grol zo 
bijzonder.”

Tijd om het team van één van zijn 
voetballende kinderen te begeleiden, 
heeft hij helaas niet meer. “Daarom 
ben ik sponsor geworden. Als ik al die 
vrijwilligers zie, die voor mijn kinde-
ren in de weer zijn, dan moet en wil 
ik iets terugdoen. Dat kan ik niet in 
de vorm van fysieke aanwezig maar 
wel in de vorm van sponsoren. Ik ben 
ook lid van de businessclub en help 
graag bij acties om geld voor de club 
te genereren. Dat heeft me trouwens 
vorig jaar nog een fantastische avond 
opgeleverd, de sponsoravond van het 
Marveldtoernooi.” 

Hier wil je toch 
deel van uitmaken?

Wellink komt regelmatig bij andere 
clubs over de vloer en dat levert altijd 

een gevoel van trots op. “Dan denk ik, 
wat hebben wij het bij de Grol toch 
prachtig voor mekaar. Daar wil je toch 
graag deel van uitmaken?” 

Na de tegenslag van het faillissement 
is Robert Wellink inmiddels weer 
een tevreden mens. “Het gaat goed 
met mijn gezin en bedrijf. Ik heb het 
geluk gehad dat veel klanten en met 
name leveranciers uit het verleden mij 
trouw zijn gebleven. Dat was echt een 
warme deken. Dit bedrijf heeft veel 
potentie in de zin van mogelijkheden 
met innovatieve producten in nieuwe, 
internationale, markten. Ik heb geen 
ambities meer om veel personeel te 
hebben, ik gebruik mijn energie voor 
het opbouwen en onderhouden van 
langdurige klant- en leveranciersrela-
ties. Door mijn werk ben ik veel van 
huis maar wanneer het even kan, ga ik 
kijken bij mijn voetballende kinderen 
bij de Grol.”

persoonlijk veel interessanter. We wer-
den van regionale dealer een impor-
teur voor Nederland en omringende 
landen. Met name de vooruitstrevende 
techniek van deze machines, een 
combinatie van elektronica, besturing, 
hydrauliek en dieselmotoren in com-
binatie met internationaal zaken doen, 
sprak me enorm aan. In 1995 begon 
dat echt goed te lopen en al snel wa-
ren we toonaangevend in de Europese 
bosbouw. 2008 was een rampzalig jaar 
en het begin van de crisis. We zaten 
midden in een nieuwbouw op de Laar-
berg, hadden gigantische problemen 
met de aannemer, een teruglopende 
markt en de bankencrisis. In maart 
2009 gingen we failliet. Dat was een 
verschrikkelijke tijd. Mijn vrouw en ik 
hebben destijds zwarte sneeuw gezien. 
Zoiets heeft z’n weerslag op het hele 
gezin, dat is heel ingrijpend.”

Bedrijvigheid 
op de zaterdagochtend

Toch heeft het Wellink uiteindelijk ook 
weer wat gebracht. De zaterdagen die 
hij normaal gesproken op het werk 
doorbracht, had hij nu vrij te besteden. 
“In die tijd, 2009, ging ik op zater-
dagochtend met mijn zoon Cas mee 
naar het Grolveld. Die eerste zaterdag 
daar, ik wist niet wat ik zag. Wat een 
enorme bedrijvigheid op de vroege 
morgen. Al die ouders en vrijwilligers, 
indrukwekkend. Ik ben toen gevraagd 
om het team van Cas te begeleiden. 
Dat deed ik samen met John Ligten-
berg, hij heeft verstand van voetbal, ik 
regelde de ranja..”. 

Robert en zijn vrouw Dorien Wellink-
Groot Zevert hebben drie kinderen, 
twee daarvan zijn actief bij de Grol. 

ROBERT WELLINK 
ONDER DE INDRUK VAN 
VRIJWILLIGERSBESTAND GROL
“Ik wist niet wat ik zag, die zaterdagochtend”

DE ALBERT HEIJN F COMPETITIE 
IS MAANDAG 7 MAART VAN START GEGAAN
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer 
een Albert Heijn F competitie. De 
F-spelers van F1 tot en met F7 en de 
F4x4 worden gemixt en strijden tegen 
elkaar in de shirts van echte topclubs. 
Maandag 7 maart waren de eerste 
wedstrijden en met mooi en goed aan-
vallend voetbal kon iedereen genieten 
van een echt doelpuntenfestijn. 

Na deze eerste poulewedstrijden volgen 
nog 2 speelrondes met poulewedstrijden 
en wel op maandag 18 april en 23 mei van 
18.00 – 19.00 uur. De finalewedstrijden 
worden gespeeld op de afsluiting van het 
seizoen op zaterdag 4 juni.
We hopen dat onze jongens en meisjes 
op deze dagen goed aangemoedigd 
worden door veel publiek. Dus komt allen 
kijken naar mooie wedstrijden en veel 
voetbalplezier.

Tot dan,

De commissie nevenactiviteiten
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G “If you’re going to San Francisco, be 

sure to wear some flowers in your 
hair, If you are going to San Francisco, 
You’re gonna meet some gentle people 
there“, luidt de songtekst van het 
wereldberoemde liedje. En dat klopt 
als een bus. Eigenlijk ontmoet je deze 
mensen overal wel. Al hoewel je ook 
niet te naïef moet zijn. San Francisco is 
een van de meest Europees aandoen-
de steden van Amerika. Tevens ook 
een van mijn meest favoriete steden in 
the States. Het is net als New York een 
totaal ander stukje Amerika. In deze 
stad vernam ik het nieuws dat de Zwit-
ser Gianni Infantino tot nieuwe FIFA-
voorzitter was verkozen. Nu nodigt 
zijn achternaam uit tot het maken van 
enkele flauwe woordspelingen richting 
zijn Zwitserse voorganger, maar dat 
zou infantiel zijn. Hoe opmerkelijk was 

het dat ik dit nieuws vernam net nadat 
ik was terug gekeerd van een bezoek 
aan het voormalige gevangeniscomplex 
Alcatraz dat op een eiland in de baai 
van San Francisco ligt. Tegenwoordig 
is het eiland een beschermd gebied en 
van nationaal historisch belang. Je kunt 
het eiland en het gevangeniscomplex 
waar maffiabaas Al Capone heeft vast 
gezeten bezoeken. Het zou wellicht 
ook een rustiek plekje zijn geweest 
waar oud-ma(F)i(F)a voorzitter Sepp 
Blatter tot rust zou kunnen komen 
en waar zijn voormalig slippendrager 
Michel Platini hem prima zou kunnen 
opzoeken. Nu blijft het de vraag in hoe 
verre de 45 jarige nieuwe voorzitter 
Gianni Infantino van de FIFA in staat 
zal zijn om daadwerkelijk schoon schip 
te maken. Hij loopt immers ook al 
een tijdje in de voetbalwereld mee en 

wellicht zou een echte nieuwe bezem 
van buitenaf schoner kunnen vegen. 
Echter het gesloten bolwerk dat de 
FIFA is zal dat nooit toe staan. Wat 
dat betreft verdient hij het voordeel 
van de twijfel. Bovendien komt er 
door het doorschuiven van Infantino 
naar de FIFA een mooie post vrij bij 
de UEFA waar wellicht KNVB preses 
Michael Van Praag een gooi naar kan 
gaan doen. Daarnaast mogen we ons 
gelukkig prijzen dat niet een of andere 
sjeik het voorzitterschap heeft ver-
kregen. Hierdoor zou de greep vanuit 
het Midden Oosten op het voetbal en 
op het Europese continent nog eens 
verder verstevigd worden. Met geld is 
immers alles te koop en dat is meestal 
niet sjiek. Ook al komt het van de 
sjeik. Wat dat betreft zijn wij in Europa 
ten opzichte van Amerika vaak nog 
kinderlijk naïef of zoals u wilt infantiel. 
In Amerika wordt sport als serieuze” 
big business” beschouwd. Met daarbij 
dito horende regelgeving en controle 
hierop. De wielerwereld schudde op 
haar grondvesten toen de USADA 
zich in deze wereld ging mengen. Het 
gonsde al jaren van de geruchten in 
Europa, maar de USADA pakte werke-
lijk door. Toen onlangs de kranten vol 
stonden over matchfixing in Neder-
land, dat zou hebben plaatsgevonden 
bij een duel tussen FC Utrecht en 
Willem II in 2009, leek het wel of de 
KNVB en de politiek het nauwelijks 
konden bevatten dat dit ook was door-
gedrongen tot ons onschuldige landje. 
Alsof dergelijke praktijken ons landje 
wel voorbij zouden gaan. In de sport 
gaat veel geld en dus automatisch veel 
belangen om. Dan hoort daar toch ook 
een goede en strenge controle op te 
zijn. De gemiddelde salarissen in de 
Nederlandse eredivisie liggen altijd nog 
ver boven de Balkenendenorm. Dan 
betekent dit toch automatisch dat er 
ook in het Nederlandse voetbal veel 
geld en belangen moeten om gaan. 
Het moet immers ergens van betaald 
worden. Laat ik het over het buiten-
land maar helemaal niet hebben. Laten 
we zelf ook niet naïef zijn. Ook bij me-
nig voetbalclub in het amateurvoetbal 
gaat het nodige om. Wat dat betreft 
ben ik blij dat bij onze s.v.Grol nog 
altijd het adagium wordt gehuldigd dat 
je voetbalt voor de eer. Ook al vinden 
anderen dat wellicht infantiel. 

De Vlaggenist
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