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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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Het seizoen 2014/2015 ligt al weer achter ons en zo langzamerhand maken we ons al weer 
op voor het nieuwe seizoen dat al weer volop in de steigers staat. Op diverse plekken 
wisseling van de wacht. Zo ook aan het roer van ons vlaggenschip, waar Jos Heutinck terug 
diende te treden daar hij niet in het bezit is van de vereiste papieren voor het trainen van 
een eerste klasser. Hadden we maar even in de glazen bol gekeken, dan was Jos behouden 
gebleven voor s.v. Grol. Dat blijft hij ook wel als u verder op in dit clubblad leest, maar een 
grote gemiste kans, om Jos niet langer voor s.v. Grol te behouden. Wat zou hij van groot nut 
zijn geweest voor onze club. Jos weet precies wat er nodig is om ook het jeugdvoetbal naar 
een hoger plan te tillen. Regelmatig was hij aandachtig toeschouwer bij jeugdwedstrijden. 
Zeer betrokken is nog veel beter gezegd. Hij had een klik met de gehele vereniging. Jos had 
oprecht belangstelling voor elke geleding of individu. Wel even wennen om een andere 
trainer op de bank te zien zitten. Een geheel ander type, niet gepokt en gemazeld in het 
Achterhoekse amateurvoetbal, maar wie weet wat Jeroen Burghout allemaal in zijn mars 
heeft. Wellicht verrast hij ons. Negen jaar carnaval vieren in Groenlo is geen garantie voor 
succes. Via een kruiwagen binnen gekomen en hopelijk ooit op een platte wagen weer 
vertrekkend. Dan heeft hij het goed gedaan. Ambities kunnen hem niet ontzegd worden, 
dit ‘voetbaldier’. Ook bij AGOVV in zijn woonplaats Apeldoorn gaat hij het nodige werk 
verzetten. We wensen hem op voorhand al enorm veel succes toe. Als eerste in Groenlo 
natuurlijk. 

Zoals u verderop kunt vernemen hebben we als club onlangs in een kort tijdsbestek afscheid 
moeten nemen van 4 trouwe leden, ieder op hun eigen manier betrokken bij het wel en 
wee van s.v. Grol. Jan Baks en Gerard Sprenkeler, zoals u verderop kunt lezen, maar ook de 
gewaardeerde broers Jan en Gerard Rave. Laatstgenoemden twee weken na elkaar zelfs. We 
wensen allen in hun familiekringen heel veel sterkte toe dit verslies te dragen. S.v. Grol blijft 
hen met respect gedenken.

Al lijkt het leven voor de getroffen families helaas even stil te staan, toch gaat het leven 
gewoon door. In sneltreinvaart zelfs. Zo ook bij s.v. Grol. Maar, eerst vakantie. We zijn er 
allemaal aan toe. Als clubbladredactie wensen we u allen een zeer prettige vakantie toe, met 
een behouden thuiskomst. Wellicht neemt u ons mee in uw reiskoffer om in een ver oord er 
eens rustig voor te gaan zitten.

Namens de clubbladredactie,

Henri Walterbos, Hoofdredacteur
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STEPHAN ARINK: 
KRITISCH MAAR RECHTVAARDIG!

‘EEN VERSCHIL 
IN VISIE IS GOED 
EN HOUDT IEDEREEN SCHERP’
De donderdag, na het weer zeer 
geslaagde Marveld-toernooi hebben 
we een afspraak staan met Stephan 
Arink; speler, supporter, sympa-
thisant, voetbalvader, sponsor en 
volger van alles wat er binnen ‘zijn’ 
s.v. Grol gebeurt op het gebied van 
voetbal. Deze keer in een sportcafé 
waar de rust is wedergekeerd na 
een druk en memorabel voetbal-
seizoen, maar waar ook de voorbe-
reidingen op een nieuwe seizoen 
al weer voelbaar zijn. We nemen 
plaats op het terras onder de para-
sol. Op het moment dat we Stephan 
willen introduceren komt Theo 
Kaak, Stephan’s bijrijder op zondag, 
als Grol 1 ‘uit’ speelt, aanschuiven 
en met wederzijds goedvinden blijft 
hij zitten. Het gesprek kan begin-
nen. 

Wie is Stephan Arink?
Stephan werd geboren op 15 mei 1963 
in Groenlo. Inmiddels 52 jaar, getrouwd 
met Monique Kolkman en vader van 
Daphne en Bjorn, die ook bij s.v. Grol 
voetbalt. In het dagelijks leven zelfstan-
dig ondernemer, met als hobby’s, 
misschien wel passies zelfs, de jacht en 
voetbal. Jarenlang voetbalde hij actief 
in diverse (standaard)teams van ‘de 
Grol’. Na een pauze te hebben ingelast 
maakt Stephan al weer enkele jaren 
deel uit van het succesvolle Grol 45+, 
waar al menig titel mee behaald werd. 

Als supporter en nog meer als liefheb-
ber is hij veelvuldig op sportpark Den 
Elshof te vinden waar hij aandachtig 
toeschouwer is van vele trainingen en 
wedstrijden.

Begonnen als keeper
“Als jongetje van 7 ben ik als keeper 
bij de s.v. Grol begonnen. Mijn eerste 
trainer was Tonnie Hartman,” begint 
hij zijn terugblik. “Met Tonnie had ik 
direct een goed contact. Hij kon mij 
goed motiveren en zorgde ervoor dat 
ik plezier had in het spelletje, echter 
keeper bleef ik niet lang. Er gingen te-
veel ballen tussen de palen en dat wou 
ik ook doen maar dan als voetballer in 
het andere doel,” lacht hij. “Dat was 
geen verkeerde keuze want ik kon een 
redelijk balletje trappen. Tot en met de 
D-jeugd heb ik telkens onder Tonnie 
Hartman gevoetbald. In de C-jeugd 
ben ik vanwege privé omstandigheden 
gestopt met voetballen. In de B-jeugd, 
waar Tonnie Hartman inmiddels trainer 
was geworden, werd ik gevraagd om 
de kicksen weer aan te doen. We 
werden direct kampioen. Tonnie was 
een soort van steunpilaar voor me. Op 
school ging het op dat moment niet 
goed met me. Ik had slechte rapport-
cijfers, was Tonnie te weten gekomen. 
Hij vroeg me wat dat was en zei dat 
het beter moest en ik bij het volgende 
rapport voor elk hoger cijfer een 
gulden zou krijgen van hem. Heeft niet 

geholpen want aan het eind van het 
schooljaar moest ik Tonnie 7 gulden 
betalen.”

Met de overgang naar de A-jeugd, 
kwam de klad er in. “Daar ging het 
mis. Ik kreeg voor het eerst een 
nieuwe trainer, Jan Kolkman. Vanaf 
de eerste dag was er geen klik. We 
lagen elkaar niet. Ik kreeg voor het 
eerst te maken met schorsingen. Geen 
wedstrijdschorsingen maar schorsingen 
opgelegd vanuit het bestuur. Ik heb 
dus niet veel gespeeld in de A-jeugd. 
Daar waren we beide schuldig aan. De 
communicatie tussen ons was slecht. 
Twee weggegooide jaren dus.” 

Nieuwe start
Toen de, normaliter altijd moeilijke, 
overstap naar de senioren. Stephan 
had er zin in en had zijn zinnen op zo 
hoog mogelijk spelen gezet. Kenners 
dichtten hem toen al veel voetbalkwa-
liteiten toe en namen aan dat Stephan 
vast wel in Grol 1, of Grol 2 zou komen. 
Een nieuwe start. Tenminste dat dacht 
hij. “Ik wilde mijn stinkende best doen 
om zo hoog mogelijk te spelen, maar 
tot overmaat van ramp werd juist in 
dat jaar Jan Kolkman doorgeschoven 
naar de senioren als leider van Grol 1 
en 2, samen met Chris te Winkel. Bijna 
de hele A1 ging over naar de 1ᵉ selec-
tie maar ik kwam in Grol 5 te voetbal-
len. Hier heb ik 1 jaar gevoetbald. Het 

jaar erop kwam ik in Grol 3 te voetballen 
onder Jan Blankenborg. Een ontzettend fijne 
man. Helaas leeft hij niet meer. We werden 
in dat jaar ook nog kampioen. Met Jan kon 
ik prima overweg. Hij zag het echt in mij 
zitten. Het tweede jaar in Grol 3 kreeg ik na 
7 wedstrijden de kans om mijn kwaliteiten 
te laten zien in Grol 2. Het ging niet goed 
met Grol 2 en Jan Blankenborg vond dat ik 
een kans moest krijgen. De eerste wedstrijd 
bij het tweede begon ik op de bank. Het 
was een wedstrijd tegen Longa en ik moest 
invallen bij een 1-0 achterstand. Dat pakte 
voortreffelijk uit want ik maakte twee goals 
en gaf een assist. We wonnen die wedstrijd 
met 3-1. Ik mocht in het tweede blijven 
en ontwikkelde me daar zo goed dat ik in 
datzelfde seizoen ook nog gevraagd werd 
voor Grol 1. Maar ik bleef telkens schippe-
ren tussen het eerste en het tweede. Ook 
het seizoen daarna veranderde dat niet. 
Ik kon mij niet meer motiveren en ik ben 
toen bij vrienden in Grol 11 gaan voetballen. 
Eerste jaar direct kampioen en het tweede 
jaar na 7 wedstrijden werd ik door George 
Peeters, die toen trainer was van Grol 1 en 2, 
gevraagd of ik in het tweede wilde spelen. 
Ook nu weer ging het niet goed met Grol 2. 
Ik begon weer op de bank en mocht weer 
invallen. De eerste bal die ik raakte schoot 
ik vanaf 25 meter boven in de kruising. 
Ook dat seizoen heb ik weer in Grol 1 en 2 
gespeeld maar met wisselend succes, maar 
tussen Grol 1 en Stephan Arink was het 
nooit een gelukkig huwelijk,” eindigt hij. 

“Achteraf denk ik dat het niet of weinig spe-
len in de A-jeugd ook een rol heeft gespeeld 
dat ik nooit een vaste waarde ben geweest 
voor Grol 1,” kijkt hij terug op zijn niet zo 
bijster succesvolle carrière bij Grol 1. “Toen 
is het eigenlijk al misgegaan. Het plezier en 
de liefde voor het spelletje wordt daardoor 
minder en daarmee ook de motivatie om 
het beste uit jezelf te halen. Daarnaast was 
ik natuurlijk ook eigenzinnig, had en heb 
vaak een uitgesproken mening en dat wordt 
door veel trainers niet geaccepteerd. Ook al 
heb je wel de voetbalkwaliteiten. Ik kan best 
zeggen dat ik door allerlei oorzaken waar ik 
verder niet op in wil gaan niet het maximale 
uit mijn voetbalcarrière heb gehaald.”

Leiderschap
Enkele jaren terug was Stephan samen met 
vrienden Erwin te Veluwe, Ewald ‘Mus’ 
Eskes en Wally 2 jaar lang leider/trainer van 
Grol A4 en later van de A3. Hier beleefde hij 
ontzettend veel plezier aan, iets dat hij ook 
overbracht op de jongens, die ook nog eens 
allen beter werden onder Stephan en een 
ander Grol-icoon, Erwin te Veluwe. Beiden 
weten waar ze over praten en kunnen 
fantastisch met de jongens, evenals beide 
secondanten. Al snel praatte de gehele 
vereniging lovend over A4, en dan met 
name het plezier dat de jongens beleefden. 
Na de wedstrijd met zijn allen de kantine 
in, tijdens trainingen van A4 meestal meer 
spelers op het veld dan bij A2 en A3 samen. 

Vul zelf maar in waarom! “Ik had hier ont-
zettend veel plezier in. De jongens proberen 
wat bij te brengen. Helaas werd bij aanvang 
van het derde seizoen, door een gebrek aan 
spelers, A3 uit de competitie gehaald. Wij 
moesten dat via via horen van de spelers, 
ook nog eens een keer op mijn eigen feestje 
toen ik vijftig werd. Heel bizar. Sommige 
jongens waren er ziek van. Wij wisten van 
niks. Opeens waren we ons team kwijt. Dat 
vind Ik nog steeds erg jammer. De gevolgen 
waren afgelopen jaar nog merkbaar. Dat 
heeft de Grol helemaal verkeerd aangepakt 
toen,” betreurt hij dit nog steeds. 

‘De Grol is belangrijk, niet het individu’
Stephan heeft veel met s.v. Grol. De club 
ligt hem na aan het hart, maar dat het niet 
allemaal even goed loopt gaat hem nog 
meer aan het hart. ‘De Grol is een warme 
vereniging met heel veel vrijwilligers die je 
moet koesteren en dat doen ze ook. Maar 
als vrijwilliger kun je van inzicht en visie 
verschillen en dat moet ook. Je moet elkaar 
daarover durven aanspreken. De commu-
nicatie binnen de vereniging is niet goed. 
Er zijn teveel besturen en commissies. Bij 
Carnavalsvereniging De Knunnekes heeft 
elke commissie een steek in een bepaalde 
kleur. Als je dat bij de Grol zou doen zou je 
kleuren tekort komen. Er moeten kor-
tere lijnen komen. Dat schept veel meer 
duidelijkheid. Ook is het niet goed dat er 
teveel vrienden of bekenden van elkaar in 
hetzelfde bestuur of commissie zitten. Het 
gevaar daarin schuilt dat je elkaar geen kri-
tiek durft te geven. En dat is juist belangrijk. 
De Grol is belangrijk, niet het individu,” 
laat hij zijn hart en verstand tegelijkertijd 
spreken. “Er zijn meerdere wegen die naar 
succes leiden. Een verschil in visie is goed 
en houdt iedereen scherp. Ook moet de 
Grol kiezen voor een bepaalde speelstijl 
binnen de hele vereniging. En daar moet 
je al mee beginnen bij de jongste jeugd. 
En elke trainer moet zich daaraan houden. 
Dat schept duidelijkheid en dat maakt de 
doorstroming makkelijker.”

‘Dat had voorkomen moeten worden’
Met lede ogen ziet hij aan dat keeperstrai-
ner Tjiko Wolberink vertrekt naar Reünie 
Borculo. “Grol had in hem een uitstekende 
keeperstrainer. Vaak heb ik hem bekeken. 
Zeer gedreven en uitstekende oefenstof. De 
jongens vonden het fijn met hem te werken. 
En nog belangrijker, alle keepers werden 
beter onder hem. Een meerwaarde voor de 
Grol . Opeens hoorde ik dat hij naar Reünie 
gaat als keeperstrainer. Hij had eind vorig 
jaar al aangekaart dat er interesse was van 
een andere vereniging maar heeft daarna 
niets meer van Grol vernomen. Dat had 
voorkomen moeten worden. Grol moet 
beter zijn best doen om zulke mensen voor 
de Grol te behouden.”

‘Het komt bij mij niet geloofwaardig over’
Ook over de aanstelling van nieuwe 
technische man Bart Porskamp heeft hij 

een mening. “Ik heb echt niks tegen de 
persoon Bart, maar hij kon niet meer trainen 
vanwege andere verplichtingen. Dus spelen 
in een selectieteam viel af. Ook dat moet je 
accepteren, maar wat schetst mijn verba-
zing. Hij wordt de technische man in het 
hoofdbestuur. Hoe kan iemand die erg druk 
is met andere dingen een rol vervullen in 
het hoofdbestuur. Dat kost nog veel meer 
tijd als je het goed wilt doen dan spelen in 
een selectieteam. In deze rol moet hij spe-
lers proberen te behouden voor Grol terwijl 
hij zelf op jonge leeftijd al gestopt is als 
selectiespeler en lager is gaan voetballen. 
Het komt bij mij niet geloofwaardig over 
dat zo iemand dan spelers en trainers moet 
motiveren, vind ik.”

Stephan volgt alles wat er gebeurt op het 
gebied van het spelletje zelf en de organisa-
tie binnen de vereniging. Zo ook het dames/
meisjesvoetbal, een tak die nog steeds een 
enorme groei doormaakt. “Jos Porskamp 
wordt de nieuwe trainer bij de dames. Mooi 
voor hem. Maar het rare is dat de zittende 
trainers Ronald Westervoorde en Rein Nien-
huis dat pas horen als Jos al is aangesteld. 
Ze waren compleet verrast. Dat vind ik niet 
juist. Slechte communicatie. Zo ga je niet 
met hen om. Ze hebben er jarenlang hun 
stinkende best voor gedaan, met succes, en 
dan ineens afgedankt.”

‘Mijn reclame op de shirtjes 
vind ik niet nodig’
Met zijn Stephan Arink Handelsonderne-
ming is hij vele jaren een vaste sponsor 
voor de club. Veelal stille sponsoring. Op 
de voorgrond hoeft hij niet, ook niet op 
de voorkant van een shirt. “Ik sponsor al 
ongeveer 12 jaar met veel plezier Grol D2. 
Betaal netjes de bijdrage die daarbij hoort. 
Mijn reclame op de shirtjes vind ik niet 
nodig. Daar gaat het mij niet om. Werd mij 
enkele jaren geleden gevraagd of ik de Grol 
E1 er bij zou willen sponsoren. Er kwam een 
nieuwe kledinglijn en ze zochten nog wat 
nieuwe sponsors. Ik zeg ‘ja prima, dat doe 
ik graag’. Ik tekende een contract voor 5 
jaar. Ook hier geen reclame op het shirt, om 
dezelfde reden. Na ongeveer 2 jaar zie ik de 
Grol E1 opeens spelen met reclame van Wis-
sink op het shirt. Ik dacht: wat is hier nu aan 
de hand? Ik dezelfde avond mijn contract 
nog bij mijn bijna buurman Marco Frank 
in de brievenbus gedouwd. Ik moest mijn 
contract laten ontbinden. Ik was zo boos. Zo 
ga je niet met sponsors om.” 

‘Er wordt veel te veel vergaderd’
Als hij op de praatstoel zit en over voetbal 
vertelt dan luister je bijna ademloos toe. 
Soms zwart-wit, maar altijd een uitgespro-
ken mening waar heel veel in zit, opbou-
wend, onderbouwd, en hoe het in zijn ogen 
wel zou moeten. “Er wordt veel teveel 
vergaderd. Ik denk vergader toch eens wat 
minder en breng meer tijd door op het veld, 
en dan met name in de lagere jeugdteams. 
De D4, de C3 of de E6 bijvoorbeeld. Iemand 

Door: 
Ronald Buesink / 
Henri Walterbos
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die goed is in één van deze teams 
moet sneller doorstromen naar een 
hoger team. Ook tijdens een seizoen 
moet dat mogelijk zijn. Dat gebeurt 
veel te weinig. Ik kan zo een lijstje ma-
ken met personen die dat willen doen. 
Ik bedoel het scouten van dergelijke 
spelertjes die eigenlijk te laag spelen.”

‘De COV is veel te groot 
voor Bert Roeterdink alleen’
Ook is Stephan sponsor van het Mar-
veldtoernooi. “Daar mag de club best 
wel trots op zijn. Uitstekend geregeld 
allemaal. Tot in de puntjes. Grote 
Klasse. Grol 100 jaar ook. Commissies 
in het leven geroepen van ik weet niet 
hoeveel personen, maar op voetbal-
technisch gebied is er binnen de Grol 
weinig tot in de puntjes geregeld. 
Steek daar eens wat meer energie of 
geld in. Zorg dat Ivo Versteegen blijft, 
haal Freddy Brockötter terug. Mensen 
met voetbalkennis. Met name voor de 
jeugd zijn zulke oud voetballers erg 
belangrijk. Dat is de levensader. De 
COV is veel te groot voor Bert Roe-
terdink alleen. Je moet dat opsplitsen 
in een onder- en een bovenbouw. En 
dat geldt ook voor het damesvoetbal. 
Het damesvoetbal zorgt ervoor dat het 
ledenaantal stijgt. Ook hier moeten 
we aandacht aan besteden. Ook de 
meiden moeten beter worden. Dus 
verzorgde leerzame trainingen aanbie-
den.”

Dan over de aanstelling van Jeroen 
Burghout als hoofdtrainer van de eer-
ste selectie. Over de manier waarop dit 
gegaan is hij niet te spreken. “De Grol 
zocht een nieuwe trainer. Er hadden 
er zich een aantal zelf aangemeld. Ook 
de spelersraad mocht er een aantal 
op papier zetten. Er bleef een lijstje 
met enkele namen over, weet ik. Toen 

uiteindelijk de nieuwe trainer bekend 
werd gemaakt was het een naam die 
daar niet eens tussen stond. Enkele 
jongens hebben het op de site moeten 
lezen. Dat kan niet. Wat is dan de 
functie van een spelersraad? Ik weet 
het niet.”

‘Er loopt veel talent rond bij s.v. Grol’
Omdat hij veel voetballers aan het 
werk ziet, in alle klassen, heeft Step-
han een goed beeld van wat er aan 
talenten op de velden rondloopt. “Er 
loopt veel talent rond bij s.v. Grol. Kijk 
eens naar Jur Pasman, Pim Wester-
voorde, Nick Jansen, Roar Storteler, 
Kjell Riteco, en nog veel meer talentjes 
waar ik niet eens de naam van ken. 
Dat zal ook altijd zo blijven, maar voor 
zulke gasten is het wel belangrijk dat 
ze goede trainers hebben. Het liefst 
trainers die zelf op een behoorlijk 
niveau hebben gespeeld. Daar worden 
ze beter van.” Zo is hij lovend over 
Rik Gockel van Grol A1. “Rik heeft het 
geweldig gedaan met Frank Walter-
bos als leider. In het begin kreeg hij 
al direct kritiek. Dat heeft hij op een 
geweldige manier de kop ingedrukt en 
is zijn eigen lijn blijven volgen, met als 
gevolg zeer goede prestaties.” Enkele 
dagen na het interview zet Stephan zijn 
woorden kracht bij, door als hij naar 
voren wordt geroepen om de ‘Support 
Award’ voor team van het jaar voor 
de 45+ in ontvangst te nemen, met de 
bijbehorende enveloppe, de enveloppe 
direct door te geven aan Grol A1 voor 
hun teamfeest. “Ach, een team met 
van die oude mannen die met een 
sigaret in de mond naar een wedstrijd 
lopen hoeven die aandacht niet,” lacht 
hij, met een serieuze ondertoon echter.

‘Met Jos Heutinck Grol A2 trainen’
Met de helaas nu voormalig hoofdtrai-

ner Jos Heutinck onderhoudt Stephan 
een warme band. Beiden bezeten van 
het spelletje, bevlogen, rechtlijnig en 
warme gevoelsmensen, verenigings-
mensen, ‘mensenmensen’. Beiden 
bezochten zaterdag voetbalwedstrijden 
van jeugdteams van s.v. Grol. En dan 
niet alleen op Den Elshof, maar tot aan 
Vroomshoop, Bennekom en Dene-
kamp. Niet vreemd dat beiden elkaar 
al snel vonden en op een gegeven 
moment samen gingen. Ook in hun hu-
mor, maar vooral praten over de liefde 
voor het spelletje in de eerste plaats. 
Toen Jos noodgedwongen diende te 
stoppen bij s.v. Grol vanwege het ont-
breken van de juiste KNVB-papieren, 
waren er direct al vele verenigingen 
die hengelden naar de diensten van 
de aimabele trainer uit Zieuwent. Hij 
verkoos er echter voor het een jaar 
rustig aan te gaan doen. “Toen zijn 
voormalige club Silvolde, waar ze hem 
nog steeds op handen dragen, hem 
benaderde om als scout van tegenstan-
ders te gaan fungeren zei hij hier direct 
‘ja’ op.” Daar kwam de liefde van twee 
kanten. “Toen ik met Wally bezig was 
om voor het nieuwe seizoen Grol A2 
vorm te gaan geven na een hopeloos 
seizoen, heb ik Jos benaderd of hij zin 
had om mee te doen en met mij op 
het veld wilde gaan staan bij Grol A2. 
Daar heeft hij over nagedacht en me 
terug gebeld dat hij dat wel wilde gaan 
doen, zonder verplichtingen verder. 
Mooi toch,” is Stephan verheugd. 

Zeer verrassend wellicht voor velen. 
Geheel verrassend is het echter ook 
weer niet. Jos Heutinck heeft altijd 
gemeende belangstelling gehad voor 
de gehele vereniging, vanaf de eerste 
dag. Jammer dat er onvoldoende werk 
van gemaakt is bij s.v. Grol hem een 
belangrijke functie aan te bieden na 
zijn hoofdtrainerschap. Wat ons betreft 
had hij de Ferguson van s.v. Grol mo-
gen worden, met een verbintenis tot 
in het oneindige. Jos was goud waard 
voor s.v. Grol, en had dat nog jarenlang 
kunnen blijven. Door A2 blijft hij toch 
nog een beetje behouden. 

‘Eén doel’
Stephan Arink heeft ideeën genoeg 
over hoe het anders of beter zou 
kunnen. Of je het nu wel of niet 
met hem eens bent, hij zet je wel 
aan het denken. Hij houdt de boel 
scherp. Hij zorgt ervoor dat ieder-
een wakker blijft binnen de Grol. 
Dit met maar één doel, dat de Grol 
beter wordt met niet betaalde, het 
liefst zoveel mogelijk zelf opgeleide 
spelers. Als hij een dag voorzitter 
zou mogen zijn, wat dan? “Heb je 
even,?” lacht hij. Stephan Arink; 
kleurrijk, eerlijk, bevlogen!
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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
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EEN IMPRESSIE VAN DE AFSLUITING 
VAN HET SEIZOEN 2015
Op zaterdag 6 juni vond de jaar-
lijkse afsluiting van het seizoen 
plaats. Zelden werd op één dag zo-
veel georganiseerd voor de diverse 
leden van de s.v. Grol. De F-teams 
vertrokken al vroeg naar de speel-
tuin Geetelinkshook in Beltrum en 
speelden finalewedstrijden voor de 
AH-cup, er werd gevoetbald door 
de E-jeugd, de voetballers uit de D-
klasse vermaakten zich op de bow-
lingbaan of in de kano bij Marveld 
en in Groenlo zelf voltrok zich Ope-
ration Freddy; een interactief spel 
voor de C- en B spelers met speci-
ale opdrachten in de stad. Later op 
de middag startte het huistoernooi 
voor de A-jeugd en senioren en tus-
sendoor en na afloop werd er door 
middel van diverse speeches terug-
geblikt en afgesloten. Soms ontbrak 
het wat aan regie en leek het een 
beetje chaotisch. Maar iedereen 
vermaakte zich goed, niemand werd 
vergeten en gezellig bleef het nog 
lang. Hieronder de hoogtepunten 
van deze dag. 

Finale AH-competitie
Er werd volop gestreden in de finale-
wedstrijden van de Albert Heijn / F-
competitie. De jongste talenten van s.v. 
Grol werkten deze wedstrijden in twee 
poules af. Uiteindelijk werd Barcelona 
winnaar in de groep F1 t/m F4 

Grol C4 jeugdteam van het jaar
Het jeugdbestuur van s.v. Grol had drie 
jeugdteams genomineerd voor de titel 
“Jeugdteam van het Jaar”. Grol C4, de 
enige kampioen bij de jeugdafdeling, 
pakt deze prijs en dat werd uitbundig 
gevierd! 

vaak de volgende droge constatering 
van André, “..dan moet er een andere 
oplossing komen.” 

Door: 
Rik Gockel 

en pakte De Graafschap de eerste plek 
in de groep F5 t/m F9. 

Rutger van Schijndel winnaar van 
Penaltybokaal
Rutger van Schijndel, de rechtervleugel 
aanvaller van Grol A1, ontpopte zich tot 
een ware penalty killer. Hij liet Mats 
Rots, Tom Lagas, Jorik Schuurmans, 
Teun Gelink, Twan Oost en Bente 
Geelink achter zich. 

Verenigingsman van het jaar: 
André Bomers
André Bomers werd uitgeroepen 
tot verenigingsman van het jaar. Dit 
gebeurde tijdens de borrel die alle 
vrijwilligers kregen aangeboden aan het 
einde van de middag. “Een man met 
drie rechterhanden”, volgens voorzit-
ter Hans Scheinck. Door zijn collega 
vrijwilligers wordt André geroemd om 
zijn vakmanschap, perfectionisme en 
kennis van alle gebouwen en instal-
laties. Als het een keer niet lukt, volgt 

Voetballer van het Jaar: Sander Nijhof
Sander Nijhof werd in het bijzijn van 
diverse familieleden en vrienden uitge-
roepen tot voetballer van het jaar. Een 
mooiere afsluiting van zijn carrière bij 
Grol 1 had hij zich niet kunnen beden-
ken. Wouter Pillen was de één na beste 
speler en daarna Jelle Kornegoor.

45+ Team van het Jaar bij de senioren 
en Grol 4 winnaar huistoernooi
Bij de senioren dit jaar helaas geen 
kampioenen, behalve….. Grol 45+. 
Deze mannen op leeftijd voetballen in 
een kleine competitie op de vrijdag-
avond. En dat doen ze al drie jaar erg 
succesvol. Daarom werden zij door 
Geert Jan Stokkers, voorzitter van de 
VSVG, uitgeroepen tot team van het 
jaar. Een mooi schilderij werd door 
Stephan Arink in ontvangst genomen. 
De gevulde envelop die daarbij hoort 
werd snel doorgespeeld naar Grol A1. 

Het huistoernooi werd gewonnen door 
Grol 4. Dit geroutineerde gezelschap 
bleek moeilijk te verslaan. Dik verdiend 
dat zij de Gerrit Westerhoff bokaal in 
de lucht mochten steken.  

Super Supporters 2015: 
Agnes en Inge Blanckenborg
Middels een heuse video reportage “A
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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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werden de nieuwe super supporters 
onthuld. Alle aanwezigen in de kantine 
zagen via het televisiescherm langzaam 
de Buitenschans in beeld komen. Ag-
nes en Inge werden thuis door Jos Heu-
tinck, enkele spelers van het eerste en 
een afvaardiging van de supportsclub 
overvallen met bossen bloemen en een 
mooie oorkonde.

Afscheid van Jos Heutinck
Natuurlijk was 6 juni jl. ook de dag 
om officieel afscheid te nemen van Jos 
Heutinck. Onze sympathieke hoofd-
trainer stopt na 3 jaar als trainer van de 
hoofdmacht. Voorzitter Hans Scheinck 
blikte terug op het afgelopen jaar en 
de onafwendbare degradatie: “Jos, heel 
jammer dat dit jou moest overkomen. 
Je bent als trainer nog nooit gegra-
deerd. Laten we maar zeggen dat je 
er sterker door wordt. Dit mag echter 
niet de herinnering wegvagen van twee 
succesvolle jaren, met een geweldige 
promotie naar de eerste klasse en één 
seizoen handhaving”. En verder: “Je 
hebt bij s.v. Grol veel sympathie gekre-
gen en je wordt door heel veel mensen 
gewaardeerd.” 

Onder muzikale begeleiding van het 
duo Tim Ebbers / Tom Smits en met 
de wedstrijd Barcelona-Juventus op de 
achtergrond bleef het nog lang onrustig 
op Den Elshof. 

Ging hij de laatste officiële wedstrijd nog teleurgesteld 
van het veld, in verband met degradatie van Grol 1, 
afgelopen week verliet hij met opgeheven hoofd en 
onder groot applaus het hoofdveld van Sportpark Den 
Elshof na een wedstrijd tussen Grol 1 en Oud-Grol, 
spelers waar hij in de afgelopen 10 jaar mee in het 
eerste gespeeld had. Vanwege dit lange dienstver-
band werd hem deze afscheidswedstrijd aangeboden. 

SANDER BEDANKT!
Veel oud-spelers hadden de moeite 
genomen dit afscheid van Sander op 
te luisteren met hun aanwezigheid. Zo 
ook oud-trainer Henri Golstein. Het 
kwam de aanvoerder van Grol 1 toe, 
die eerder dit seizoen tegen Concor-
dia Wehl nog op de schouders ging 
vanwege zijn honderdste doelpunt 

voor s.v. Grol. Ook werd hij onlangs 
door de grote schare Grolsupporters 
nog uitverkoren tot speler van het 
afgelopen seizoen. Sander heeft te 
kennen gegeven het graag een stukje 
rustiger aan te willen doen, mede 
vanwege zijn kersverse vaderschap. 
Een betere reden is er niet!

TEKKELS
*Redactielid Mark Wessels vroeg 

Hennie Schovers of hij nog een 

clubblad bij Charley Boschker in de 

bus moest doen. Hennie zei: “Was 

niet nodig want dat had ie al gedaan 

in combinatie met 3 clubbladen in het 

gemeentehuis in Lichtenvoorde.” Ik 

vroeg hem: “waarom 3?” Tot vorig jaar 

bezorgde hij altijd 10 clubbladen maar 

hij kreeg nooit een reactie dus nu alleen 

voor burgemeester en wethouders.

* Pim Huijskes was dit jaar de begeleider 

van Dynamo Moskou. Pim had er weinig 

mee, want hij kon ze niet verstaan. Nadat 

Pim zaterdagavond met Koen Wissink 

probeerde te praten, denkt hij er toch 

anders over. “Ie kunt nog better met dee 

russen lullen dan met Koen, want wat den 

pröt, kun ie toch niks van maak’n.”

* Annelies Porskamp was niet echt blij 

met haar plekje ergens achter op het 

complex tijdens het Marveldtoernooi. 

Het ontging ook anderen niet, getuige 

deze opmerking: “Annelies wurd d’r ok 

neet knapper op. De snackkoare kump 

steeds wieter weg te stoan.”

* Rick Brockötter zegt tijdens het eindfeest 

van Grol 8 tegen de aanwezige dames: “over 

10 of 15 jaar is alles draadloos,” waarop 

vader Ewald ‘Hakkie sr’ Brockötter reageert:  

“Hef ne tampon dan ok gin droadjen meer?”

*Een sponsor uit Lichtenvoorde  loopt voor 

de sponsoravond van het Marveldtoernooi 

het complex op en zegt: “Eerlijk is eerlijk, 

jullie hebt ’t als club prachtige veur mekare 

veur ne tweedeklasser!”



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: CALVIN BISSCHOP

Calvin is nog niet zo lang lid van de s.v. Grol  maar 

dat hij talent heeft, dat staat als een paal boven 

water. Hij speelde tot voor kort in Grol D5 en werd 

tijdens het “vriendjes en vriendinnetjes toernooi , 

een gezamenlijk initiatief van Grol en de Grolse Boys, 

ontdekt.  Hij viel zo op dat hij de week erna meteen 

mee mocht trainen met Grol D2. Naast een goede 

techniek is Calvin antrittschnell zoals de Duitsers het 

zo treffend verwoorden. Een ongepolijste diamant 

waar we zeker nog meer van gaan horen! 

Hoe is je volledige naam?

Calvin Bisschop

Wat is je geboortedatum/ geboorteplaats?

30 maart 2003 Doetinchem

In welk elftal speel je bij de Grol?

D2
 

Waar kijk je naar uit volgend seizoen?

Ik wil nog beter worden!

Wat zijn je hobbies naast voetbal?

Gamen

Wat is je lievelingseten/ drinken?

Pizza en cola

Wat is je favoriete positie in het veld?

Links of rechtsbuiten

Welke betaald voetbal club is je favoriet?

F.C. Barcelona

Wat is jouw droombaan?

Profvoetballer of computerspel maker

Ik wil altijd nog een keer…

De linksbuiten van FC Barcelona en het Braziliaanse 

elftal ontmoeten: Neymar
Door:
Mark Wessels



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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BESTUURSTAAL 
In deze rubriek kijken we even in 
diverse onderwerpen terug op het 
afgelopen seizoen en blikken alvast 
vooruit naar het nieuwe seizoen. 
Voor de spelers en speelsters en de 
vrijwilligers in de begeleiding komt 
er even een rustpauze. Voor andere 
groepen vrijwilligers geldt dit niet, 
zij gaan door met de voetbaltechni-
sche voorbereiding van het seizoen, 
het beheer van het sportpark en 
de communicatie met de leden. 
En mensen in het jeugdbestuur, 
seniorenbestuur en hoofdbestuur 
hebben sinds enige jaren een vol-
continu rooster bij de s.v. Grol. Met 
zo’n grote vereniging ben je twaalf 
maanden per jaar druk. 

1. Het seizoen 2014-2015 was in 
voetballend opzicht een teleurstellend 
seizoen. De teams van Grol 1 en Grol 
B1 degradeerden via de nacompetitie. 
Er werd maar één ploeg kampioen 
en dat was Grol C4. Een bijzondere 
prestatie overigens, mede dankzij een 
uitstekende begeleiding. De prestaties 
van de overige teams bij de jeugd en 
de senioren was gemiddeld, met een 
uitschieter naar boven voor Grol A1 dat 
in het eerste jaar in de hoofdklasse als 
tweede eindigde. 

2. Met frisse moed kijken we naar het 
komend seizoen 2015-2016. We nemen 
met een record aantal teams aan de 
competitie deel. We gaan het aantal 
van 70 teams overschrijden. Vorig jaar 
begonnen we met ruim 60 teams aan 
het seizoen 2014-2015.

3. Bij de jeugd gaat het om ruim 50 
teams. Daar valt op dat er 8 meiden-
teams aan de competitie deelnemen. 
Het aantal F-teams (de jongste groep) 
is stabiel.

4. Binnen enige jaren zullen we in deze 
jongste categorie zeker wel met krimp 
te maken krijgen. Dat weten we allang. 
We zien het al enige tijd op de basis-
scholen. Zo zijn er op alle basisscholen 
samen in Groenlo maar 70 kinderen 
(jongens en meisjes) aangemeld voor 
groep 1 voor het komend schooljaar. 

5. Dat veroorzaakt ook dat Grolse 
Boys al in het komend seizoen geen 
F-team meer in de competitie heeft. 
Ook hun enige juniorenteam (B1) kent 
een spelerstekort. Ons jeugdbestuur is 

met Grolse Boys constructief in overleg 
om die jongens toch bij het voetbal te 
houden via een samenwerkingsvorm 
met één van onze jeugdteams. 

6. Ons mooiste team blijft natuurlijk 
het G-team. Een team voor mensen 
met een beperking. Er wordt op 
vrijdagmiddag fanatiek getraind en 
het team speelt intussen al flink wat 
wedstrijden per seizoen. Er zijn geen 
andere wedstrijden waarin met zoveel 
plezier wordt gevoetbald. 

7. De senioren bij de s.v. Grol treden 
het komend seizoen met 22 teams aan. 
Dat zijn 2 teams in de zaal, 2 teams op 
zaterdag, 2 vrouwenteams, 10 teams 
op zondag, 3 teams in de 35+ competi-
tie en 3 teams in de 45+ competitie. 

Afgeleid van het Kwaliteitsplan Jeugd 
en een extern onderzoek dat we door 
de KNVB hebben laten uitvoeren over 
de staat van onze jeugdopleiding. De 
eerste resultaten laten zien dat bijvoor-
beeld selectieteams meer moeten gaan 
trainen. En dat de oefenstof gerichter 
moet bij alle jeugdteams.

12. Op die avond kreeg de s.v. Grol ook 
twee cheques van de Business Club 
speciaal voor het jeugdvoetbal. Voor 
extra techniektrainingen en voor een 
video-systeem om wedstrijden en trai-
ningen op te nemen. Past uitstekend 
in onze plannen om de jeugdopleiding 
verder te verbeteren.

13. Het hoofd Technische Commis-
sie (Bert Roeterdink) en het hoofd-

8. Het seniorenbestuur krijgt verster-
king voor het vrouwenvoetbal. Jolien 
Geluk treedt toe tot het bestuur. Een 
zeer positieve ontwikkeling. Het mei-
den- en vrouwenvoetbal telt bij de s.v. 
Grol intussen meer dan 150 speelsters. 
Lotte Klein Tanck was de 150e speel-
ster die voetbalt bij de s.v. Grol.
9. Het totaal aantal leden is gegroeid 
tot over de 1.400 leden , vooral door 
het meiden- en vrouwenvoetbal. Dat 
aantal leden is historisch groot. 

10. Bij zo’n grote club hoort eigenlijk 
wel dat het eerste elftal in de eerste 
klas speelt. Daar willen we ook naar 
terug. Dat moet onze ambitie zijn. 
Dit zal niet meteen lukken. Het elftal 
verliest komend seizoen teveel dra-
gende spelers. We moeten weer gaan 
bouwen via de jeugd.

11. Die jeugdopleiding gaat nog meer 
aandacht krijgen. Er komt een apart 
technisch actieplan voor de hele jeugd. 

bestuurslid Technische Zaken (Bart 
Porskamp) hebben aangegeven dat 
deze impuls in de jeugdopleiding meer 
geld gaat kosten. Het hoofdbestuur 
heeft in overleg met het jeugdbestuur 
aangegeven dat dit aanvaardbaar is als 
er een concreet en uitvoerbaar plan 
onder ligt (het technisch actieplan voor 
de jeugd). 

14. Gelukkig hebben we bij de s.v. Grol 
een grote groep sponsoren. Allemaal 
dragen ze direct en indirect bij aan ons 
jeugdvoetbal. De sponsorinkomsten 
zijn zelfs nog licht groeiend. Heel veel 
verenigingen zijn daar jaloers op. 

15. Eén keer per jaar houden we 
in samenwerking met de Business 
Club s.v. Grol en het bestuur van het 
Marveldtoernooi een speciale avond 
voor de sponsoren. De zogenaamde 
sponsoravond, voorafgaand aan het 
Marveldtoernooi. Dit jaar was dat op 
28 mei. Het werd een legendarische 



         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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avond. De 450 genodigden zagen in 
een afgeladen sporthal twee geweldig 
boeiende spreekbeurten van John van 
Zweden (eigenaar Swansea City) en 
Erik Hulzebosch (oud-schaatser). 

16. De voetbaljeugd van Groenlo en om-
geving wordt bij de s.v. Grol regelmatig 
in staat gesteld nieuwe vaardigheden te 
leren via zogenaamde clinics (leerda-
gen) van een professionele voetbalorga-
nisatie. De clinics van Ajax, FC Twente, 
Valencia en de Twentse voetbalschool 
zijn daar voorbeelden van. 

tweejarige speerpunten. Het is onze 
bedoeling deze om te zetten naar een 
wat uitgebreider en iets meer onder-
bouwd “Beleidsplan s.v. Grol” . Op de 
eerstvolgende Algemene Ledenverga-
dering (maandag 5 oktober) komen we 
daarop terug. 

20. We werken natuurlijk aan de hui-
dige speerpunten. Eén van die punten 
was het doorlichten van de organisa-
tiestructuur s.v. Grol. Zijn we niet te 
ingewikkeld georganiseerd , hebben 
we niet teveel groepen, commissies en 
andere organen, is een ander model 
noodzakelijk? Het hoofdbestuur houdt 
zich momenteel hiermee bezig en haar 
conclusie zal worden gedeeld met de 
ledenvergadering. 

21. Inbreng bij dit soort zaken krijgen 
we als bestuur ook in het jaarlijkse 
verenigingsgesprek. Alle voorzitters van 
die groepen, commissies en organen 
gaan in gesprek met elkaar om de 
“staat van de Grol” eens op een onge-
dwongen manier met elkaar te bespre-
ken. We doen dit nu een paar jaar en 
dat gesprek – telkens eind december 
- wint steeds meer aan belangrijkheid. 
Mooi om vast te stellen. 

22. De onderlinge communicatie bij 
de Grol beperkt zich tegenwoordig 
natuurlijk niet meer tot alleen maar 
gesprekken. Beeldschermen op het 
sportpark, de website , de social media 
als Twitter, Facebook en Instagram, 
maar ook e-mail en WhatsApp worden 
heel intensief gebruikt. Dat hoort 
ook bij een moderne vereniging. Het 
gevaar is wel – en te constateren – dat 
men denkt door het versturen van een 
berichtje van de vraag of het probleem 
af te zijn. En dat de ander het dan maar 
moet opknappen. Dan wordt het me-
dium dus eigenlijk a-sociaal gebruikt. 

23. Veel informatie over de s.v. Grol is 
te vinden in het Handboek dat mak-
kelijk te vinden is op onze website. 
Eindredacteur Marco Frank is voort-
durend bezig dit Handboek zo actueel 
mogelijk te houden. 

24. De webmaster van de s.v. Grol, Ed-
die van Melis , doet hetzelfde met de 
hele website. De inhoud van de infor-
matie is een verantwoordelijkheid van 
de verschillende besturen, commissies 
en andere organen binnen de s.v. Grol. 

25. Ook bij die taak zijn vrijwilligers 

betrokken. Vrijwilligers van wie we er bij 
onze vereniging heel veel hebben. In to-
taal ruim 375. Die waarderen we natuur-
lijk nooit genoeg. Dat kan ook niet, dan 
zou het teveel geld kosten. Maar per jaar 
geven we toch wel gemiddeld € 20.000,- 
uit aan attenties en consumpties voor 
vrijwilligers. Zo’n € 50,- per persoon. 

26. Op zaterdag wordt het nog steeds 
drukker op ons sportpark, met spelers/
speelsters en bezoekers. We gaan meer 
aandacht geven aan de EHBO-taak op 
die dag. Dit valt samen met het afscheid 
van Jan Baks. Hij combineerde verzor-
ging van spelers en de EHBO. Die taken 
gaan we meer uit elkaar halen. 

27. De blessureverzorging van spelers 
door de week blijft op hetzelfde niveau. 
Vier dagen per week kunnen (alle) spe-
lers zich laten verzorgen als ze zich per 
keer daarvoor opgeven. Een team van 
professionele fysiotherapeuten staat ’s 
avonds voor hen klaar. 

28. Het nieuwe gebouw bij de entree is 
gereed. Twee nieuwe kleedkamers, een 
nieuw invalidentoilet, een kassaruimte, 
een kledingruimte, een archiefruimte 
en een verkooppunt voor koffie, fris-
drank e.d. Het is heel mooi geworden 
allemaal. Alleen de geplande overkap-
ping blijft nog een wens. Financieel is 
dit nog niet mogelijk.

29. De archiefruimte is ook een hoog-
tepunt in de historie van de s.v. Grol. 
Het hele archief van de s.v. Grol is zeer 
deskundig opgeschoond en ingericht 
door Jan en Hannie Schut , met onder-
steuning van Theo Huijskes. Drie grote 
archiefkasten, 100 archiefdozen en 400 
dossiers vormen het Grol-archief. Alles 
is nu snel terug te vinden. Het beheer 
gaat Jan Schut ook doen waardoor het 
archief ook bijgehouden wordt. Aan 
een groot digitaal foto-archief wordt 
doorgewerkt door Eugène Pasman, met 
ondersteuning van Marco Frank. 

30. De kledingruimte is eveneens een 
plaatje geworden. Het lijkt wel een 
sportzaak. Met zelfs openingstijden 1x 
per 2 weken. Filiaalhoofd Rita Arink 
en haar medewerksters houden de 
zaken goed onder controle waardoor 
de uniforme Adidas-kledinglijn op 
niveau blijft en alle teams er altijd zeer 
verzorgd uit zien. Waarbij het oranje 
“Kika” op alle broeken al heel veel 
complimenten heeft opgeleverd van 
andere verenigingen. 

17. De Nederlandse voetbalbond 
(KNVB) heeft geconstateerd dat het 
Nederlands voetbal internationaal ach-
terblijft. In samenspraak met trainers, 
oud-internationals en betaald voetbal 
organisaties heeft men het zogeheten 
“Masterplan voor het Nederlandse 
voetbal” opgesteld. Er zijn 11 speer-
punten in dat plan. De 11 punten zijn 
samengevat :  winnaarsmentaliteit, 
fysieke ontwikkeling, scouts oplei-
den, allochtone trainers, opleiden in 
betaald voetbal, kwaliteit jeugdtrainers, 
opleiden van eerste elftal, weerstand 
trainen, cursussen op maat, eisen aan 
verdedigers, eigen verantwoordelijk-
heid spelers. Veel van deze punten zijn 
ook bij een amateurclub herkenbaar! 

18. Weer terug van Zeist naar Groenlo. 
De gemeente Oost Gelre heeft haar 
Sportvisie in concept voorgelegd aan 
de sportverenigingen. De s.v. Grol 
heeft haar mening daarover gegeven. 
In hoofdlijn ondersteunen wij deze 
Sportvisie. De speerpunten in deze 
visie zijn het stimuleren van de sport, 
het ondersteunen van de sportvereni-
gingen en de kwaliteit en de spreiding 
van sportaccommodaties. 

19. De gemeente waardeert het in dit 
kader dat sportverenigingen ook een 
eigen meerjarige visie opstellen. Als s.v. 
Grol hebben wij die visie vastgelegd in “H
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OVER DIEREN, 
HENGELSPORT EN 
SPORTPRIJZEN

Bij iedere sportvereniging draait het 
uiteindelijk om het plezier en de 
prestaties van de sporters. Zij zijn 
de hoofdrolspelers die wekelijks 
trainen en de wedstrijden spelen, 
maar natuurlijk kan dit alleen met 
de enthousiaste inzet van alle vrij-
willigers en sponsoren. Deze laatste 
groep adverteert o.a. langs de vel-
den en in het clubblad en maakt het 
mede mogelijk onze prachtige club 
te laten floreren. In het clubblad 
zetten we de sponsoren graag in 
het zonnetje en deze keer is het de 
beurt aan René Bomers, zijn groene 
vakwinkel én karper- en forellenvij-
ver ‘De Leeghte’.

Even voorstellen

René is eind dit jaar 30 jaar getrouwd 
met Jolanda en samen hebben ze twee 
zoons; Tim (14) en Bob (11). Beide 
jongens voetballen bij de Grol en als 
het kan gaan de ouders kijken, al is dat 
met de drukke werkzaamheden in en 
rondom de winkel en de vijver steeds 
moeilijker. Jolanda: “We hebben wel 
een hele leuke seizoensafsluiting. De 

wedstrijd ouders tegen de jongens zal 
niet op het voetbalveld plaatsvinden, 
maar aan de kant van de visvijver. 
René is er blij mee en kan zelf nu ook 
meedoen. “De drie mannen hebben 
dus nog een hele grote hobby en dat is 
vissen! René: “De jongens doen het al 
van jongs af aan en vissen tegenwoor-
dig tegen de top van Nederland, o.a. 
in onze eigen vijver.” Hier vertelt een 
trotse vader over zijn zoons en dat is 
natuurlijk mooi. Trouwens, René vist 
zelf ook tegen diezelfde top. Jolanda 
vist niet mee, maar kijkt vanaf haar 
stoeltje naar de verrichtingen van de 
drie heren en dan is het toch een echte 
familiehappening. 

Je hebt hier een prachtige zaak in een 
gigantisch pand. Kun je wat vertellen 
over de winkel, jullie werkzaamheden 
en hoe het allemaal zo gekomen is?

René: “In 1991 heb ik het diploma 
‘HondentoiletteerBedrijf’ gehaald en 
dat is de voorloper van de dierenspe-
ciaalzaak. Ik werkte in die jaren als 
installateur, maar werd arbeidsonge-
schikt verklaard en had toen ook nog 
wat problemen met het GAK. Tegen de 

zin van de arts heb ik toen nog twee 
dagen gewerkt, moest dat opgeven en 
het GAK besloot op basis van die twee 
dagen werk dat ik geen recht meer 
had op een uitkering. Ik kan eigenlijk 
niet goed stilzitten en dat werd toen 
wel heel zwaar bestraft. De beste man 
kwam er een jaar later op terug, de 
uitkering werd weer in gang gezet en 
zo kon ik beginnen met het opzetten 
van een hondenkennel, samen met een 
vriend van mij. Samen hielden we zo’n 
120 honden en met een deel deden we 
mee aan shows door Europa. Trimmen 
is wat dat betreft een soort beeldhou-
wen. Dat ‘showen’ blijft natuurlijk een 
hobby en het geld moesten we verdie-
nen met het fokken van honden, met 
diervoeders en de trimsalon, dus trim-
men voor andere hondenbezitters.” In 
de beginjaren was de zaak gevestigd bij 
het woonhuis aan de Molenaar, maar 
dat was toch niet helemaal de bedoe-
ling aldus de gemeente en dus besloten 
René en Jolanda een pand te kopen 
aan de Bisschop Philip Roveniusstraat, 
waar nu al jaren KDV/BSO Pindakaas 
gevestigd is. “We hebben daar tot 
2004 gezeten en in dat jaar hebben we 
tevens Hengelsport Wennekes in Win-

terswijk overgenomen en uiteindelijk deze 
twee zaken gesloten en alles verhuisd naar 
het huidige pand aan de Winterswijkseweg. 
Het was best een grote beslissing, maar ook 
vooral een keuze tussen helemaal stoppen of 
doorgaan”, vat René samen.  

De zaak wordt niet alleen bezocht door 
mensen uit de regio, maar de klanten komen 
eigenlijk uit heel Nederland. Jolanda staat 
iedere dag in de winkel en dat zes dagen in 
de week. Buiten de openingstijden is ze ook 
nog in de weer met inkoop, administratie en 
natuurlijk met haar gezin. “Mensen komen 
overal vandaan en komen voor voeding, 
hengelsport, kooien, accessoires, honden-
manden, shampoos etc.”, aldus Jolanda. 
René vult aan dat m.n. het eigen merk 
voeding ‘Rebomix’ topkwaliteit is en dat 
voor een prijs in het middensegment. Toch 
hebben de ondernemers wat moeten inle-
veren de afgelopen jaren en m.n. internet is 
best een grote concurrent geworden. René: 
“Het gaat best goed en we klagen zeker niet, 
maar de invloeden van buitenaf zijn behoor-
lijk. De wegwerkzaamheden aan de Win-
terswijkseweg hebben veel meer tijd gekost 
dan de bedoeling was en dat heeft echt veel 
klanten gekost. Bovendien is het bezoek aan 
de winkel anders dan jaren geleden. Mensen 
komen met specifieke vragen of testen een 
hengel en kopen dan vervolgens via internet. 
Verder is de concurrentie van ketens met 
bekende merken diervoeders behoorlijk. 
Klanten zijn gevoelig voor reclame en mooie 
verpakking, terwijl dat lang niet alles zegt 
over de kwaliteit.” Naast Jolanda en René 
werken de twee zonen ook in de winkel 
en verder zijn er drie vaste medewerkers 
en ook nog weekendhulpen. Tim doet het 

tweede jaar op het AOC en Bob zit in groep 
7 van ‘De Korenburg’ in Winterswijk en zal 
zijn broer straks volgen op het AOC. Jolanda: 
“In hetzelfde jaar waarin René is geopereerd 
vanwege zijn hartproblemen, is Bob naar 
de nieuwe school gegaan. Het was best een 
uitdaging, maar het gaat nu heel goed.”   

En dan is er ook nog karper- en forellen-
vijver De Leeghte. 

Sinds enige tijd zijn René en Jolanda ook de 
trotse eigenaren van karper en forellenvijver 
‘De Leeghte’ in Lievelde. Het zijn uiterst 
professionele vijvers en de karpervijver heeft 
een zgn. wedstrijdklimaat en dat is uniek in 
Nederland. Er is plek voor 16 stekken en die 
hebben ten opzichte van elkaar geen voor-
delen, dus ideaal voor eerlijke wedstrijden. 
De diepte is overal hetzelfde en de vijver 
wordt gevoed door een natuurlijk bron. 
René: “We zitten in een aanloop en we 
moeten nog groeien, maar de reacties zij erg 
positief. Ik ben er drie keer per dag en tus-
sendoor rij ik terug naar de winkel om daar 
te helpen.” René wil graag nog alles doen, 
maar moet zeker rekening houden met zijn 
gezondheid en wat dat betreft is het werk 
in de buitenlucht bij de vijvers een welkome 
aanvulling.

Op de site staat dat de winkel ook de plek is 
voor sportprijzen en dat lijkt zo op het eerste 
gezicht een wat vreemde eend in de bijt. 

“Ik kwam lang geleden al op veel shows en 
we vielen zelf ook regelmatig in de prijzen. 
Bovendien organiseerden we zelf wedstrij-
den en daarvoor hadden we natuurlijk ook 
prijzen nodig”, legt René uit. “Ik ging daar-

voor naar Dick Dikken en omdat hij ermee 
wilde stoppen, vroeg hij mij of ik het wilde 
overnemen; dus de prijzen, de contacten 
met de groothandel en de graveermachine. 
Ik heb dat toen gedaan en de eerste order 
betrof 90 prijzen voor de vogelvereniging, 
die de volgende dag opgehaald zouden wor-
den en dat was dus de hele nacht handmatig 
graveren. Het is gelukt, maar ik  ben direct 
daarna naar België gereden en heb een 
volledig automatische machine aangeschaft. 
Vanaf dat moment is de afdeling gaan 
groeien en verzorgen we voor sportclubs, 
dierenverenigingen en bedrijven de sport-
prijzen.” “Maar ook voor bijvoorbeeld opa’s 
en oma’s die voor het zwemdiploma van de 
kleinkinderen een met snoep gevulde beker 
willen kopen”, vult Jolanda aan.   

De Groenlose Hengelsportvereniging is 
sinds een aantal jaren bezig om de jeugd 
van de verschillende basisscholen kennis te 
laten maken met vissen en alles wat daarbij 
hoort. De groepen komen ook bij jullie in de 
winkel. Prachtig initiatief toch?

René: “Jaren geleden namen we de kinderen 
van de scholen al mee naar het vissen en 
dat was dan een soort van maandbeloning. 
Het is dus iets dat we al goed kennen, maar 
nu loopt het via de ‘Groenlose Hengelsport-
vereniging’ en het wordt ook ondersteund 
door de landelijke vereniging ‘Sportvisserij 
Nederland’. Zij leiden viscoaches op en die 
proberen de jeugd enthousiast te krijgen 
voor de visserij. Ook de GHV heeft viscoa-
ches en organiseert dagen waarop de jeugd 
het vissen kan ervaren. De groepjes komen 
eerst bij ons in de winkel voor een rondlei-
ding en uitleg over hengels, lokvoer, lijnen 
en tuigjes. Als afsluiting gaan ze samen vis-
sen en daarvoor kunnen ze hier een hengel 
kopen voor een heel mooi prijsje.” “Voor de 
allerkleinsten doen we ieder jaar rondom 
dierendag ook iets leuks hier in de winkel”, 
vult Jolanda aan. “De kinderen vinden dat 
super en omdat ze zo gek zijn van dieren, 
hebben we Flip het huiskonijn cadeau 
gedaan aan het kinderdagverblijf en als er 
vakantie is, komt hij weer bij ons logeren en 
dan komen de kinderen toch vaak nog even 
kijken of het wel goed met hem gaat.”

Het was een mooi gesprek met bevlogen 
ondernemers en fijne mensen. De zaak 
aan de Winterswijkseweg is een must 
voor liefhebbers van dieren, van de hen-
gelsport en zeker ook voor sportprijzen. 
De vijver in Lievelde wordt bekender en 
populairder. Allemaal prachtig, maar we 
hopen vooral op een mooie en gezonde 
toekomst voor de familie Bomers. 
Het ga jullie goed!   

Door:
Tim Ebbers
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René temidden van zijn zoons Tim en Bob

René en Jolanda in hun dierenspeciaalzaak aan de Winterswijkseweg
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IN MEMORIAM

GERARD  SPRENKELER 
*30 MAART 1952     †16 MEI 2015 

Hieronder staat de tekst die voorzit-
ter Hans Scheinck heeft uitgesproken 
tijdens de indrukwekkende crematie-
dienst te Usselo op 20 mei 2015: 

Dames en heren,

Graag wil ik namens de s.v. Grol spre-
ken tijdens deze afscheidsdienst van 
Gerard.  Een lange herinnering in een 
kort woord. 

Gerard, je bent 52 jaar lid van onze 
voetbalvereniging geweest. Jij begon 
als voetballer bij de E-pupillen maar je 
stond binnen de kortste keren in het 
doel. 
Je was een zeer talentvol doelman die 
al met 14 jaar in het doel van de A-
junioren stond. Pedagogisch volstrekt 
onverantwoord, zouden ze nu zeggen, 
maar 
50 jaar geleden telde gewoon je pres-
tatie. Je kwam als doelman natuurlijk in 
Grol 1, maar helaas moest je hiermee al 
snel stoppen door een zware kniebles-
sure. Maar je energie kon je kwijt in de 
rijwielzaak van je vader, die je later sa-
men met je broer Willie overnam.  En 
je vond een nieuwe hobby, zeg maar 
rustig bijbaan, als lid van de vrijwillige 
brandweer. 

De hechte band met de s.v. Grol bleef. 
Je was een geweldige supporter van 
het eerste elftal. Je was er altijd. Thuis- 
of uitwedstrijd, het maakte niet uit. En 
ook bij een uitwedstrijd kwam je het 
liefst met de fiets. Was het wat verder, 
dan ging het eerste stuk de fiets op de 
auto en fietste je het laatste stuk.

Fietsen was je vak, fietsen was je hob-
by. Je kon ook zeer beeldend vertellen 
over de fietsvakantie die je weer met 
Maria had gemaakt. Een diep genot 
straalde dan uit je ogen. De binnenpret 
kwam helemaal naar buiten. 

Bij de s.v. Grol was je niet alleen sup-
porter, je was ook sponsor van onze 
vereniging en van ons internationaal 
Marveld toernooi voor C-junioren. Het 
mooist vonden we je sponsoring van 
de halfjaarlijkse fancy fairs bij onze 
club. Altijd een nieuwe fiets, altijd als 
hoofdprijs. Altijd was je bij de uitrei-
king erbij.  Je had er nog meer plezier 
van dan de winnaar zelf. Dat heeft 
prachtige foto’s in de Groenlose Gids 
opgeleverd. Mensen die je niet kenden 
dachten dat jij die fiets gewonnen had.  

Met de echte winnaar maakte je zoda-
nige afspraken dat een bezoek aan jul-
lie werkplaats en winkel logischerwijs 
volgde. Want een goede ondernemer 
was je ook. Iemand die begreep dat 

service de basis van verkoop is. Je was 
ook eerlijk, mensen vertrouwden je en 
zo bouwde je samen met Willie een 
geweldige klantenkring op waartoe 
vele leden van de s.v. Grol behoren.
Gerard, als s.v. Grol zullen we je erg 
missen, je was een echte verenigings-
man. 

Groenlo zal je missen als een sym-
pathieke ondernemer en deskundig 
vakman, maar zeker ook als een ple-
zierig en actief mens in de Groenlose 
gemeenschap. 

Jouw naasten, met name jouw gezin, 
zullen je natuurlijk nog veel meer 
missen. Je was met hen nog graag vele 
jaren samen geweest.  

Maar je kunt met trots en tevreden-
heid terug zien op die 40 jaar en op je 
hele leven.   Je hebt het allemaal heel 
goed gedaan. 

Gerard,  dankjewel. 

Uit artikelen in de krant (onder andere 
in de Groenlose Gids) zou afgeleid kun-
nen worden dat de S.E.A.G. (Stichting 
Exploitatie s.v. Grol) in eigen beheer 
het hele ontwerp van de bouw van 
de twee nieuwe kleedkamers en de 
andere ruimtes bij de entree heeft 
gemaakt.  Dat is niet juist.  Ontwerp-
bureau Harrie Kok (Zwolle) heeft al in 
2012 het ontwerp hiervoor gemaakt.  
Dat ontwerp is als basis-ontwerp ge-

bruikt bij de bouw in 2014.  De S.E.A.G.  
in de persoon van Dennis Dibbets heeft 
er elementen aan toegevoegd zoals de 
kassaruimte, de archiefruimte en een 
eventuele overkapping over de entree.  
Het bestek bij het ontwerp is aange-
past en uitgebreid door de S.E.A.G.  in 
de persoon van Hans Luttikholt.   
Het Ontwerpbureau Harrie Kok heeft 
aan de s.v. Grol niets in rekening ge-
bracht. Een erg mooi gebaar.  

Het hele project, waarvoor van de 
gemeente Oost Gelre subsidie is ont-
vangen,  loopt vanaf 2009 tot en met 
2015.  Het was een lang traject maar 
het resultaat mag er zijn.  

ONTWERP NIEUWBOUW KLEEDKAMERS / ENTREE 
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Als mederedactielid Ronald Buesink 
me vertelt dat het niet zo goed gaat 
met Jan Baks, er voor hem geen 
behandeling meer mogelijk is tegen 
die ene vreselijke ziekte, de PMB 
(Paramedische Begeleidingsgroep), 
waar ook Ronald deel van uitmaakt, 
om die reden Jan op Den Elshof 
uitgenodigd heeft om nog één keer 
met de gehele club bij elkaar te 
komen, met Jan nog in hun midden 
en of het clubblad hierbij aanwezig 
wil zijn voor een verslagje, dan zeg 
je hier uiteraard ‘ja’ op. Jan betekent 
veel voor s.v. Grol, en s.v. Grol voor 
Jan. Het is de vrijdag na de afsluiting 
van het seizoen als Jan het sportpark 
op komt lopen, thuis opgehaald door 
Sophie Pouwels. Natuurlijk wordt er 
eerst een kiekje geschoten met de 
gehele club. Waar kan dit beter dan 
onder het bordje ‘Jan Baksplein’, 
hangend boven het wedstrijdsecre-
tariaat, of voor initimi; ‘het hok van 
Toon.’ Een eerbeton dat Jan al eerder 
ten deel viel. Jan schudt handjes van 
bekenden die hem al een tijdje niet 
gezien hebben. Het moet een rare ge-
waarwording zijn voor Jan, hij was er 
immers altijd. Hij doet flink zijn best 
grapjes op zijn Jan’s te maken, maar 
het komt nogal geforceerd over. Het 
is als de clown die geen succes meer 
heeft, omdat hij op is! Ook zijn lach 
is niet meer sprankelend!

‘Een man met zo’n staat van dienst heeft dit 
gewoon verdiend’
Het is hem aan te zien dat de ziekte zijn 
sporen nalaat. Bijzonder sneu! Als voorzit-
ter van de PMB Gerard ‘Pim’ Huijskes het 
gezelschap vraagt mee te lopen naar het 
terras voor een gezellig samenzijn sluit 
ook voorzitter Hans Scheinck aan. Als er 
een drankje geserveerd is bijt ‘Pim’ de 
spits af. Normaliter een vrolijke Frans, 
maar nu even niet. “Jan, toen wij onlangs 
het Marveldtoernooi hier hadden, en 
afgelopen weekend de Afsluiting van 
het seizoen, was jij er niet bij. Dat kan 
eigenlijk niet. 

We weten allemaal waarom dat is maar 
het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij na 
Grol-Longa, toen je onwel werd vlak voor 
de wedstrijd, tijdens het masseren van de 
jongens van Grol 1, hier niet meer geweest 
bent en misschien niet meer terug zou 
keren. Je hoort er gewoon bij. De PMB 
had dan ook de behoefte nog één keer 
met jou in ons midden informeel bij elkaar 
te komen. Een man met zo’n staat van 
dienst heeft dit verdiend. Het is tevens 
bedoeld om je een hart onder de riem te 
steken, een soort dankjewel voor wat je 
allemaal gedaan hebt voor de PMB.” Jan 
knikt dikwijls en hij lijkt te beseffen dat hij 
zelf de hoofdrol speelt in deze film waarbij 
het einde helaas voorspelbaar is. De 
bijeenkomst is net zo mooi als bizar! Toch 
geniet Jan, al brengt hij geen woord uit. 

‘We konden altijd van jou op aan in de 
PMB’
Dan is het Jan Froeling, een andere 
nestor van de PMB, die Jan toespreekt. 
“Jan,  we konden altijd van jou op aan 
in de PMB. We hebben het samen zien 
opbloeien. Je hebt je er altijd keihard 
voor ingezet. Hieruit is bovendien iets 
van vriendschap uit ontstaan. Je bent 
een icoon van de PMB. We blijven 
je steunen Jan,” sluit Jan af, met de 
overhandiging van een fruitschaal. “Een 
grote schaal vitamientjes, want die heb 
je nodig Jan.”

‘Good goan’
Als laatste spreker neemt Hans Scheinck 
het woord. Zichtbaar aangeslagen, met 
trillende lippen. “Jan, we zijn hier bij 
elkaar om op de een of andere manier 
afscheid van jou te nemen. Je bent er 
buitengewoon slecht aan toe. Dat weet 
je zelf ook, en dat valt ons zwaar. We 
wisten bij God niet wat we jou moesten 
geven. Geen enkele onderscheiding 
konden we je nog geven, want die heb je 
allemaal al. Het zegt genoeg wat je voor 
s.v. Grol hebt betekend. “Jan, je hebt 
goed gezaaid, want daar plukken we nu 
en in de toekomst zeker onze vruchten 
nog van.” Aan het eind van zijn afscheids-
woordje schudt Hans Jan de hand; “Jan, 
namens s.v. Grol geef ik jou een hand. 
Hopelijk is je laatste stukje van je leven 
nog een stukje van kwaliteit. Good goan.” 

‘GROL WAS EEN GROOT 
EN BELANGRIEK STUK VAN MIEN LEAVEN’

IN MEMORIAN:

Door: 
Henri Walterbos
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Wij wensen s.v. Grol een sportief en 
succesvol seizoen toe! 
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binnen of buiten. Natuurlijk zijn onze mensen 
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Geluk  en verdriet staan dicht bij elkaar
Vervolgens wordt er gepraat maar niet 
overgegaan tot de orde van de dag. Daar 
is het dan ook de bijeenkomst niet naar. 
Het wordt wel ineens een bijeenkomst met 
twee gezichten als blijkt dat de scheidslijn 
tussen geluk en verdriet zeer dun is, geluk 
en verdriet dicht bij elkaar staan, zodra de 
bruiloft van PMB-leden Susan Verheij en 
Lars Groeneveld ter sprake komt. Iedereen 
gunt dit jonge paar hun toekomstig geluk. 
Dan heeft Jan Froeling ook een primeur, 
een prachtige primeur zelfs: “Ik goa ok 
trouwen jongens. Ik heb heur evroagd 
boaven in ’t reuzerad in Praag.” Iedereen is 
blij voor Jan, die het geluk weer gevonden 
heeft na jaren van diepe rouw om het 
overlijden van zijn innig geliefde Ans. Net 
als iedereen zou ook zij Jan dit gunnen. Als 
ik besluit te gaan loop ik de kantine in waar 
Tonnie Hartman op zijn vertrouwde plekje 
aan de bar zit. Ook hij is aangeslagen als hij 
Jan Baks gezien heeft. “Loat ze moar lullen. 
Jan hef d’r altied onmundig völle veur edo-
ane.” En zo is het….en bekruipt mij een 
dag later een gevoel van ‘onbevrediging’. 
Voor mij is het verhaal Jan Baks niet af. Hij 
is zelf niet aan het woord geweest. Het was 
er ook niet de avond naar, maar toch… En-
kele dagen later besluit ik dan Jan te bellen 
met de vraag of ik even bij hem langs mag 
komen hiervoor. Jan stemt in en zo bel ik 
op vrijdagavond 12 juni bij hem aan.

‘Ik heb gelukkig geen pijn’
“Hoe gaat het Jan,” trap ik eigenlijk een 
open deur in. Adrem als altijd antwoordt 
Jan. Deze keer niet humoristisch, zoals we 
eigenlijk altijd van hem gewend waren. 
“Neet geweldig. Hopeloos eigenlijk.” Dan 
gaat hij gelukkig zelf verder, ja, want wat 
moet je zeggen. “Ik heb gelukkig geen 
pijn. Wel ontzettende druk op de hersens 
van binnen uit. Ik moet heel erg goed 
nadenken steeds als ik wat zeg. Ik ben ook 
verward.” Dikwijls loopt het traanvocht uit 
zijn ogen, door die druk. Triest om te zien. 
Je zou het zo graag anders zien. Hij kijkt 
nog heel even terug op de bijeenkomst 
met de leden van de PMB. “Ik vond het 
mooi dat ze er allemaal waren. Ach ja, ’t is 
zoas ’t is allemoal,” klinkt Jan bitter. ‘Ik heb 
goede hulpe van de familie. Ze helpt mi-j 
met alles.’

‘Dat was ’t team van Gerard Blijham 
en dat spul’
Tijdens de bijeenkomst met de PMB 
wordt gepraat over 20 jaar trouwe dienst, 
maar Jan heeft meer gedaan dan enkel 
‘medische zorg’ voor s.v. Grol. “Ik ben 
grensrechter en leider geweest van teams 
als Grol 9, Grol 8 en Grol 7, in de jaren dat 

ik bij Bar Nijhoff (nu Pepijn, HW) achter 
de bar of in de snackbar stond. Ieder 
jaar wel hetzelfde elftal, maar steeds een 
ander cijfer. Dat was het team van Gerard 
Blijham en dat spul,” weet Jan nog, al 
moet hij erg nadenken voor hem andere 
namen te binnen schieten. “Oh ja, ok 
Gerard Schutten, Tone Smit en Hennie 
Schovers zaten doar in. Dat was een 
ontzettend mooie groep. Um de dree joar 
he’w nog steeds ne reünie. As ik ’t good 
heb dit joar ok weer. Ik zol d’r nog graag 
bi-j weazen, maar ik wet neet of ik doar 
bi-j kan wèhn dit joar.” 

Het nadenken en graven in zijn herinne-
ringen valt hem zichtbaar zwaar. Ik was al 
niet van plan het lang te laten duren, maar 
dan praat hij ineens enkele minuten door 
over zijn passie, de verzorging en EHBO. 
“Ik had EHBO. Zo word’n ik verzorger. 
Tapen leerd’n ik op cursus in Enschede. 
Een joar lang ging ik doar twee keer in 
de wekke hen, samen met Jan Froeling. 
Ne oavend theorie en zoaterdag praktijk. 
Jan had al ne licentie toen. ‘t Lek mien ok 
mooi en ik wol wal ne kere wat anders 
as leider weazen.” Het bleek een goede 
keuze. Het lag hem wel, het omgaan met 
de jongens, hun verhalen aanhoren als ze 
op de behandeltafel liggen. “Dat is horen, 
zien en zwijgen,” gaat Jan verder. “Ie heurt 
van alles. Ok oaver hun band met de 
trainer beveurbeeld. Doar uut ze zich neet 
oaver. Doar proat ie dan ok neet oaver. 
Ie bunt een soort vertrouweling.” 

‘Ik heb volle anlöppe ehad. 
Dat dut mien good.’
Vele spelers nam hij onder handen, zowel 
als verzorger, als masseur. Niet alleen 
jongens van het eerste team. “Ik bun 
een paar joar zowel verzorger ewest van 
Grol A op zoaterdag, en Grol 1 en 2 op 
zondag.” Petje af! Als ik Jan vraag wat de 
grootste veranderingen zijn geweest waar 
hij in de loop der jaren mee temaken heeft 
gekregen als verzorger antwoordt hij di-

rect:  “Dat is de introductie van kunstgrös. 
Sindsdien he’w völle meer knee- en heup-
blessures.  Bi-j kunstgrös blieft de noppen 
in het grös stoan. Gewoon grös glidt met 
as ’t nat is beveurbeeld.” Tot slot vraag ik 
Jan wat s.v. Grol voor hem betekent heeft. 
“Het was een groot en belangriek stuk van 
mien leaven. Ok de vriendschappen. Ik 
wist neet anders eigenlijk.” Jan prijst zich 
gelukkig met de banden die hij opbouwde 
binnen s.v. Grol. Met name tijdens zijn 
ziekte. “Ik heb völle anlöppe ehad. Dat 
dut mien good. Ik hoppe nog een paar 
keer op het Grolveld te kommen, moar 
neet as ’t drok is.” Laten we met zijn allen 
hopen dat dit nog dikwijls gebeurt!  

Donderdag 25 juni…..
Zo eindigde ik het verhaal, ruim een week 
geleden toen ik het verhaal uitgewerkt 
had, niet wetende echter dat dit verhaal 
een deel zou worden van een In Memo-
riam. Het ging bijzonder snel met Jan. 
Donderdagavond 25 juni overleed Jan in 
zijn eigen huis aan de Groeneweg. Mis-
schien ‘beter’? Klinkt raar altijd. Niemand 
gunde hem immers een lijdensweg. Jan 
was een graag geziene gast op Den Elshof 
en het sportcafé, waar hij ook zijn eigen 
plekje had en hij ontzettend kon genieten 
van sterke verhalen, anekdotes, pittige 
discussies en zijn Grolsch Weizen en wij 
altijd weer van zijn gortdroge humor. We-
derom is s.v. Grol een boegbeeld armer, 
maar de hemel een mooie ster rijker….  
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De afgelopen weken stonden de 
kranten in de regio vol lovende 
verhalen over het Internationale 
Marveldtoernooi dat onlangs op 
sportpark Den Elshof werd ge-
houden. Het was de 26e keer dat 
dit toernooi voor C-spelers werd 
georganiseerd. De toernooicommis-
sie laat niets aan het toeval over en 
alles is tot in de puntjes geregeld. 
De clubs komen graag, er zijn 
genoeg (betalende) toeschouwers 
en ook de sponsoren laten het niet 
afweten.

Door: Kyra Broshuis

Ambities
Daarmee rijst de vraag of het nog 
mogelijk is te groeien. Heeft de 
commissie nog ambities en valt er 
überhaupt nog wel iets te wensen?
Marco Frank, voorzitter van de 
toernooicommissie en sinds het begin 
betrokken bij het toernooi is hier heel 
stellig over: “Jazeker, we zijn uiteraard 
zeer tevreden over de status van het 
toernooi op dit moment. Ook afge-
lopen editie is weer goed verlopen. 
Maar dat betekent zeker niet dat we 
geen ambities of wensen meer zouden 
hebben. Onze ambitie is in elk geval 
dat we tot de beste 0.15 toernooien in 
de wereld willen blijven behoren. Er 
zijn natuurlijk meer toernooien in deze 
categorie en we horen tot de top maar 

dat moeten we wel waar blijven ma-
ken. Gelukkig hebben we een goede 
naam opgebouwd. De Nike Cup, het 
bekende wereldkampioenschap voor 
0.15 clubteams, wordt veel vergeleken 
met ons toernooi. Verschillende clubs 
hebben al aangegeven dat ze ons toer-
nooi in veel opzichten al beter vinden. 
Een prachtig compliment.”

Randvoorwaarden
Om het huidige niveau te kunnen 
behouden zal de commissie moeten 
blijven investeren in de komst van 
topclubs naar Groenlo. Maar daar-
mee moeten ook de randvoorwaar-
den van hoog niveau blijven. 
“We moeten inderdaad niveau vast-
houden. Ten eerste op het gebied van 

MARVELDTOERNOOI: 
BLIJFT ER NOG WAT TE WENSEN OVER?
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deelnemers. We willen topclubs met 
topniveau op ons toernooi. En dan 
ook nog graag uit verschillende landen 
en van meerdere continenten. Dat 
betekent dat we ook moeten blijven 
werken aan zaken als sponsoring en 
vrijwilligers. Sponsoren zijn ontzet-
tend belangrijk, zonder hen kunnen 
we dit niet neerzetten. En we werken 
met meer dan 250 vrijwilligers. Het is 
geweldig dat deze mensen zich zo in-
zetten, en ook nog eens met merkbaar 
veel plezier.” De commissie heeft de 
ambitie uitgesproken elk jaar minimaal 
twee nieuwe teams naar Groenlo te 
halen. “Daarbij kiezen dan ook het 
liefst voor teams uit voor ons nieuwe 
landen. We hebben uiteraard wel wat 
landen op ons wensenlijstje staan. Dat 
zijn Italië, Argentinië, Chili, China en 
Australië. Niet de minste landen maar 
we hebben inmiddels behoorlijk wat 
ervaring in het benaderen van clubs. 
En clubs willen ook graag komen. 
Ons toernooi staat goed bekend, dat 
spreekt zich, ook op dat niveau, snel 
rond.”

Talenten
Voor spelers is het Marveldtoernooi 
een mooie kans om zich in de kijker 
te spelen. Grote namen als Robin 
van Persie, Arjan Robben, John Hei-
tinga, Rafael van der Vaart, Nigel 
de Jong, Wesley Sneijder en Klaas 

Jan Huntelaar speelden als 13- of 
14-jarige op de Groenlose velden. 
De spelers van nu zijn de sterren 
van de toekomst, zo zei burgemees-
ter Bronsvoort al tijdens de ope-
ningshandeling. “De toeschouwers 
komen natuurlijk ook voor de grote 
namen van de toekomst. Ze weten dat 
hier grote talenten komen voetballen. 
We willen graag nog meer toeschou-
wers tijdens het toernooiweekend. We 
zoeken naar manieren om die liefheb-
bers te bereiken. Op het sportpark is 
ruimte voor meer publiek.”

Contacten
De commissieleden hebben door de 
jaren heen veel contacten opge-
daan in het wereldje. Er zijn zelfs 

hechte vriendschappen ontstaan. 
Ook op professioneel gebied is het 
leggen van contacten een belang-
rijk aspect van het toernooi. Frank 
wil daarvoor meer mogelijkheden 
creëren. “We willen graag een plat-
form ontwikkelen als ontmoetingsplek 
voor de trainers en de technische staf. 
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan 
het organiseren van een speciaal trai-
nerscongres in de week voorafgaand 
aan het toernooi.”

Groenlo en de Grol
Dat de voorzieningen van de s.v. 
Grol op sportpark Den Elshof 
professioneel zijn, is bekend in de 
regio. Daar moet eigenlijk meer 
gebruik van gemaakt worden, 
vindt Frank. “Onze faciliteiten zijn 
uitstekend. Zeker ook met de prachtige 
voorzieningen van Marveld Recreatie 
hier om de hoek. Daar kunnen we 
veel meer gebruik van maken dan we 
nu doen. Dat hoeft niet uitsluitend te 
maken te hebben met het Marveld-
toernooi. Als s.v. Grol willen we graag 
meer trainingskampen en vriend-
schappelijke wedstrijden organiseren 
voor zowel de standaardteams als de 
jeugdteams. Bij de Grol beschikken we 
over veel talent, ook op organisatorisch 
vlak. Ik denk dat we daar meer gebruik 
van kunnen en moeten maken. We 
hebben de mensen én de faciliteiten 
en mede dankzij het Marveldtoernooi 
hebben we een goede naam opge-
bouwd in de voetbalwereld. Wedstrij-
den, toernooien en trainingskampen 
vinden hier een prachtige locatie met 
volop mogelijkheden. Groenlo en de 
Grol lenen zich uitstekend voor dit 
soort evenementen. Met het afgelopen 
Marveldtoernooi hebben we weer een 
goede indruk achtergelaten bij de deel-
nemers, toeschouwers en sponsoren. 
Hopelijk gaat dat in de toekomst zijn 
vruchten afwerpen.”
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Hoi, wij zijn Ise en Tycho en gaan jullie 
wat vertellen over het E en F voetbalkamp 
van s.v. Grol. Het thema was cowboys en 
indianen.

Het begon allemaal op Den Elshof op het 
hoofdveld. Daar werden teams weggestuurd 
om naar de Haverkamp te fietsen. Daar 
mocht je spelen op het voetbalveld.

Toen ieder team er was ging de organisatie 
van het voetbalkamp uitleggen wat we gin-
gen doen, wat niet mag en wat wel mag.
Toen dat klaar was gingen de F-jes  survival-
len   en de E-tjes een toernooi doen. Billy de 
Kid had gewonnen. Het toernooi was toen 
klaar en de E-tjes  mochten spelen.
Toen de F-jes er waren gingen we eten: 
aardappels ,doperwtjes, wortels, worst en 
appelmoes.

Na het eten gingen de F-jes tegen de leiders 
voetballen en de E-tjes in de panna-kooi.

Het werd gelijkspel bij de F-jes, dus waren 
er strafschoppen. Daarmee hadden de F-jes 
gewonnen. De F-jes gingen een film kijken 
en de E-tjes voetballen tegen de leiders. De 
E-tjes hadden toen gewonnen en gingen 
een film kijken en de F-jes naar bed.

De volgende morgen mocht je gewoon 
spelen. Toen zo’n beetje de middag kwam 
gingen de E-tjes survivallen en de F-jes het 
toernooi houden. Bij de F-jes hadden de 
Tipi’s gewonnen.

Die avond gingen de F-jes goud zoeken en 
de E-tjes spelen. Daarna gingen de E-tjes 
goud zoeken en de F-jes voetballen tegen 
de leiders. Toen de E-tjes klaar waren ble-
ven ze daar nog voor rap en snel, een quiz 
dat je binnen 10 sec moest rennen naar a, b 
of c. Daarna gingen de E-tjes naar de Haver-
kamp en gingen voetballen tegen de leiders. 
Veel korter, want daarna gingen ze het bos 
weer in om het smokkelspel te doen. De 
volgende morgen kwamen de ouders en we 
moesten een playbackshow maken. Toen 
alle ouders er waren was de playbackshow. 
Toen dat klaar was, was de prijsuitreiking  
en daarna mochten we naar huis.

De winnaar van de F was .... de Tipi’s en 
van de E ……team Lasso.

Tycho en Ise vonden het leukste: de play-
backshow.

De groeten van Ise, Tycho en s.v. Grol

E- EN F- KAMP 2015
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In het seizoen 2011/2012 is een start 
gemaakt met de oprichting van 
G-jeugdvoetbal bij s.v. Grol. We zijn 
destijds begonnen met 3 spelers en 
momenteel zijn dit er 18, een grote 
vooruitgang dus! Elke vrijdag wordt 
er getraind van 18:00 tot 19:00 uur. 
Vanwege de vele aanmeldingen ge-
durende de jaren is er besloten om 
een aantal trainers een cursus te la-
ten doen, dit om de spelers zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden.

Zo zijn Niek Schovers, Doné Emaus, 
Marcel Walterbos, Wim Meuleman, 
Ben Meuleman, Pien Reinders, Maar-
ten Overkemping en Yanique Veld 
op 18 maart 2015 begonnen aan de 
cursus G-voetbaltrainer. Gedurende 4 
avonden hebben zij hun uiterste best 
gedaan om een certificaat in handen te 
krijgen. Tijdens deze avonden hebben 
de Groltrainers samen met nog 11 me-
decursisten van diverse clubs les gehad 
van Marcel Geestman, de bondscoach 
van het paralympisch voetbalelftal.
Op 29 april was de laatste trainings-
avond en werden de diploma’s uitge-
reikt. Met trots laten ze hun certificaat 
zien en willen ze snel verder met het 
trainen van de spelers.

Naast de trainers met een certifi-
caat zijn er ook nog een aantal zeer 
enthousiaste begeleiders die graag 
hun steentje bij dragen bij zowel de 
trainingen als de wedstrijden.

Bij elke winterafsluiting is het tradi-
tie dat we een afsluitingswedstrijdje 
houden tegen de jongens van de D1. 
Dit wordt door beide teams zeer goed 
opgevangen en wordt er veel van 
geleerd. De zomerstop hebben we 
ingeluid met een wedstrijdje tegen 
MEC en afgesloten met een ijsje in de 
kantine. 

Tijdens het seizoen zijn we vaak uitge-
nodigd voor meerdere G-toernooitjes 
en wedstrijden, zo zijn we voor een 
toernooi naar Sportclub Neede en 
naar Longa Lichtenvoorde geweest en 
hebben we diverse oefenwedstrijden 
gespeeld tegen onder andere MEC, 
AZC Zutphen en Longa. 

Mede door de sponsor Gamp ebiz die 
al vanaf de oprichting betrokken is bij 
het team dragen de spelers veel pro-
fessionaliteit uit en hebben zij onder 
andere gezorgd dat het volledige team 
er verzorgd uit ziet met o.a. super 
mooie trainingspakken. 

Namens alle spelers en begeleiding 
willen wij onze sponsor hartelijk 
danken!

Door:
Yanique Veld
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Wat was het een mooi affiche dit jaar. 
Twee keer de derby van het Oosten. 
De moeder van de Achterhoekse 
streekderby’s Grol-Longa en vice versa. 
Al was de uitslag in beide derby’s 
voor onze Grol helaas teleurstellend. 
We hebben op het veld helaas geen 
overwinning kunnen vieren op onze 
aartsrivaal. Echter de ambiance, de be-
leving in aanloop naar de wedstrijden 
en de sfeer was meer dan fantastisch. 
Beide verenigingen hadden er veel 
werk van gemaakt. Beide business-
clubs hadden in de middag in aanloop 
naar de wedstrijden gezorgd voor 
een hoogst vermakelijk programma 
voor hun leden. Hiermee kwamen de 
voetbal- en niet voetballiefhebbers in 
de juiste stemming voor de wedstrijd. 
De uitwedstrijd in Lichtenvoorde in 
november 2014 vond onder bijna 
zomerse omstandigheden plaats en 
het publiek was massaal toegestroomd 
voor deze wedstrijd. Bij de thuiswed-
strijd waren de weergoden ons minder 
goed gezind, maar dat leek het publiek 
niet te deren. Het leek nog wel drukker 
dan tijdens de eerste match in Lichten-
voorde. Het leek wel alsof iedereen er 
echt bij wilde zijn. Als echte Grollenaar 
of Keienslöpper moest je wel aanwe-
zig zijn bij dit voetbalevent van het 

jaar om later tegen het nageslacht te 
kunnen zeggen: “Ik was erbij, bij die 
legendarische wedstrijd Grol-Longa”. 
Beide kampen liepen over van het 
chauvinisme. Het leek wel of ze zelfs 
in Lichtenvoorde tegenwoordig een 
Grolse wind kunnen laten waaien. Al 
blijft dat natuurlijk altijd een beetje 
gekunsteld over komen. Terug kijkend 
op het seizoen 2014-2015 blijven beide 
wedstrijden ondanks de uitslag toch 
wel het hoogtepunt van het afgelo-
pen voetbalseizoen voor mij. Vooral 
omdat tijdens deze twee, in bepaalde 
opzichten beladen wedstrijden, het 
voetbal heeft gewonnen. Er stond zelfs 
een lovend artikel over de wedstrijd 
en de sfeer in het voetbalblad van 
Nederland, de Voetbal International of 
te wel in de Volksmond de VI. Er werd 
zelfs geschreven door VI dat sommige 
profclubs er jaloers op zouden zijn. Dat 
laatste kan ik alleen maar onderschrij-
ven. In het huidige profvoetbal draait 
het alleen nog maar om het grote geld 
en de grote belangen. Het spelletje 
op zich lijkt langzamerhand aan alles 
ondergeschikt geworden te zijn. Wil 
je als voetballiefhebber een wedstrijd 
bezoeken in het profcircuit dan moet 
je je heel wat laten wel gevallen. Om 
in het stadion te komen moet je soms 

al bijna voor je leven vrezen. Eenmaal 
in dat stadion in het vak waar je dan 
zit ben je dan ook nog eens afhan-
kelijk hoe bepaalde hooligans zich 
gaan gedragen. Als bepaalde van die 
lieden het op de heupen krijgen dan 
wordt de hele tent afgebroken. Je zit 
er dan met angst en beven. Heb je 
dan ook nog eens kinderen meege-
nomen, dan mag je wel uitkijken dat 
die niet getraumatiseerd het stadion 
verlaten. Ik heb hier geen enkel begrip 
voor. Wat dat betreft was die balans 
bij Grol-Longa helemaal perfect. De 
jongens op het veld waren tot op het 
bot gemotiveerd om te strijden voor 
hun club. De supporters langs de lijn 
lieten hun blauwe of oranje hart voluit 
kloppen. Langs de lijn was er echter 
van spanning tussen de verschillende 
supportersgroepen niets te merken. 
Men stond gemoedelijk naast elkaar. 
Er was wel politie aanwezig, maar 
volgens mij waren deze agenten druk-
ker met het volgen van de wedstrijd 
dan met het handhaven van de orde. 
Na afloop werd er samen feest gevierd 
tot in de kleine uurtjes. Wat dat betreft 
hoop ik dat deze prachtige derby snel 
weer een vervolg krijgt in competi-
tieverband. Je kan natuurlijk wel een 
toernooi organiseren, waarbij je dan 
tegen elkaar speelt. Alleen geeft zo’n 
toernooi natuurlijk niet de Keigoede 
beleving die een competitieduel wel 
heeft. De beste manier om een derge-
lijk competitieduel weer te realiseren is 
natuurlijk om komend seizoen weer te 
gaan promoveren naar de eerste klas-
se. Al hoe wel het hiermee natuurlijk 
allerminst zeker is of de geschiedenis 
van de derby’s van afgelopen seizoen 
zich gaan herhalen. Het zal voor Longa 
het komende seizoen in de eerste 
klasse waarschijnlijk een stuk lastiger 
worden om zich te handhaven nu de 
motivatie om in de competitie hoger 
te eindigen dan Grol is weggevallen. Er 
ligt dus een schone taak voor Grol om 
er voor te zorgen dat we komend jaar 
bovenin de tweede klasse meedraaien 
en weer te promoveren naar de eerste 
klasse, zodat Longa alles in het werk 
zal zetten om zich te handhaven in de 
eerste klasse. Hiermee heeft de selec-
tie van Grol eigenlijk het lot van Longa 
voor het komende seizoen in handen. 
Wat is dit een mooie gedacht om de 
zomervakantie mee in te gaan. Ik wens 
u allen een fijne zomer toe en u hoort 
weer van mij in het seizoen 2015-2016.
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