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Geachte lezer,

Vakantiekoffers al aan het pakken, of de zonnebrand al in de tas gestopt? Het zit er weer 
aan te komen, de vakantie, het voetballoze tijdperk, althans voor sommigen. S.v. Grol is net 
als de economie een 24/7 organisatie aan het worden. Velen houdt s.v. Grol dag en nacht 
bezig, en andersom. Met twee degradaties op rij ligt de vereniging behoorlijk onder een 
vergrootglas. Zowel binnen eigen gelederen als bij media en ‘stuurlui aan wal’. Gewoon tot 
tien tellen en over je heen laten komen. Nu ook ff een ‘grote jongen’ zijn.  Dit is inherent aan 
de wijze waarop we ons als club maar al te graag, en te vaak, profileren naar buiten toe. Iets 
waar ik persoonlijk, en meerderen met mij, niet altijd even enthousiast over ben! Alleen maar 
hosanna? Niet dus. Op dit moment past enkel nederigheid.  

Natuurlijk baal ik ook van de degradatie, maar ja, het is niet anders. Uithuilen en opnieuw 
beginnen, heet dat. Wat mij betreft dan wel met zoveel mogelijk eigen jongens graag. Asje-
bieft geen vreemdelingenlegioen en je aan de zijlijn moet afvragen: ‘Woar is den van?’. Prima 
als spelers uit zichzelf komen, maar dat getrek aan spelers. Niet doen!! Niet bij s.v. Grol. Laat 
FC Winterswijk dat maar doen en haar reputatie uit de hoogtijdagen van WVC weer terug 
krijgen. Als ze dat willen, hun keuze, maar het levert niet veel sympathie op in de regio. ‘Ja, 
maar dan spelen ze straks misschien wel Hoofdklasse,’ hoor ik een enkeling roepen. Prima, 
Max de Vries zou ik het in ieder geval wel gunnen. Zoals Johan Cruyff riep heeft ieder nadeel 
ook hier weer zijn voordeel. Gezien de degradatie zullen spelers uit de regio niet direct staan 
te popelen om naar Den Elshof te verkassen, dus aankomend seizoen hoofdzakelijk Grolse 
jongens binnen de lijn. Mooi man! 

Bovendien is het ronselen en ritselen van spelers een motie van wantrouwen naar je eigen 
jeugdafdeling. Hoe wil je je eigen jongens nog motiveren om voor Grol 1 te gaan vechten als 
je naar buiten brengt dat je 5 spelers aan mag trekken. Vele Grolsupporters willen zich kun-
nen identificeren met het eerste team, waar men zondag naar staat te kijken. ‘Ach denne, dat 
is ne zönne van den en den,’ zo hoort het er langs de lijn aan toe te gaan, en niet ‘Den schient 
van Hoksebargen te kommen geleuf ik,’ of zoiets. Ik blijf trots op mijn clubje, supporter van 
Grol 1, of het nu 1e, 2e of 3e klasse, of misschien zelfs wel 4e klasse speelt. Vroeg of laat 
komen we met eigen materiaal absoluut wel weer hogerop. Daar geloof ik heilig in! En het 
nieuwe Grol 1; nieuwe jongens, een nieuw begeleidingsteam, ze verdienen alle steun. Kom 
op mensen, in dit clubblad een terugblik op de degradatie, maar ook vooruitblikken, met de 
neuzen dezelfde kant uit. ’Hup Grol!’

Voor dit moment wens ik u eerst allen een prettige vakantie toe.
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Het is nu een paar dagen na 
de fatale zondagmiddag, de 
beslissende wedstrijd tegen SV 
Varsseveld. Grol staat met lege 
handen, gedegradeerd uit de 2e 
Klasse. De doelstelling voor het 
seizoen was handhaving. Het leek 
een voorzichtige doelstelling, 
omdat ons vlaggenschip het seizoen 
ervoor ook was gedegradeerd. 
Maar met een nieuwe trainer 
en een aantal wijzigingen in de 
selectie (een aantal dragende 
spelers hielden het voor gezien) 
was dit volgens de staf een reële 
uitgangspositie. Ik praat met Jeroen 
Burghout, hoofdtrainer.

Jeroen, hoe gaat het met je?
“Tja, helaas maak je als trainer een 
degradatie ook een keer mee. Het is 
natuurlijk voor mij persoonlijk niet 
leuk, en voor de selectie ook niet. De 
doelstelling was om in de 2e Klasse 
te blijven. Daar hebben we tot het 
einde voor gestreden maar helaas is 
het niet gelukt. Dat is natuurlijk een 
teleurstelling voor iedereen die de Grol 
een warm hart toedraagt. Nu is het 
belangrijk om goed te evalueren en 
niet te blijven hangen in negativisme. 
En vooruitkijken naar volgend seizoen.” 

Hoe heb je de laatste wedstrijden 
ervaren? Je hebt 5 finales moeten 
spelen.
“Van de laatste vier wedstrijden in 
de competitie waren er drie finales. 
Het begon met een mentale tik 
tegen Hatert, zij waren al zo goed 
als gedegradeerd. In de laatste vijf 
minuten geven wij een voorsprong uit 
handen en verlies je zelfs de wedstrijd. 
Daarna hebben wij het uitstekend 
opgepakt tegen DCS. 1-0 winst en 
een enorme boost voor onze selectie. 
Tegen koploper Quick 1888 (de nieuwe 
club van Lennard Walterbos) verloren 
wij helaas, maar de uitslagen van onze 
concurrenten vielen gunstig uit voor 
ons. De laatste competitiewedstrijd 
tegen Rheden hadden we alles nog in 
eigen hand. Winst was handhaving. 
Dat liep uit op een grote deceptie. 
Weer in de laatste vijf minuten krijgen 
wij de gelijkmaker tegen. Dat het dan 
ook nog 2-3 wordt doet er in principe 
niet meer toe. Wij hebben moeite om 
de wedstrijd eerder te beslissen. Als 
je wedstrijden eerder in het slot gooit 
door een doelpunt extra te maken, 
geeft je dat ook zelfvertrouwen.
We gingen de nacompetitie in met 
als tegenstander SV Varsseveld, de 
nummer vier van de 3e Klasse C. We 

hebben in de voorbereiding tegen hun 
gespeeld en die wedstrijd wonnen 
we. Dan denk je dat je een goede 
kans maakt. De eerste wedstrijd 
thuis tijdens het Marveld Toernooi, 
overigens met veel publiek en een 
mooie sfeer, begonnen we erg sterk. 
We hadden de eerste 25 minuten de 
druk er vol op en kregen een aantal 
goede kansen. Het enige wat eraan 
schortte was een doelpunt. Helaas 
konden we daarna niet doordrukken, 
maar bleven we wel de betere. 

Na deze wedstrijd hadden we er alle 
vertrouwen in dat we het in Varsseveld 
konden afmaken. Dan werkt het 
allemaal niet mee. Onze keeper Max 
de Vries kreeg in de eerste minuut een 
knie in zijn gezicht en de wedstrijd 
lag ruim vijfenveertig minuten stil. 
Per ambulance moest hij het veld 
verlaten.”

Heb je nog overwogen om de 
wedstrijd definitief te laten staken?
“Ja natuurlijk spookt dat wel door je 
hoofd. Wij hebben het de selectie 
voorgelegd en de spelers wilden persé 
doorspelen. Wij hebben toen besloten 
om juist voor Max deze wedstrijd te 
winnen. We waren ervan overtuigd dat 

we ze zouden pakken. Achteraf kun je 
je afvragen of het de goede keuze is 
geweest, maar als je wint wordt er niet 
meer over gesproken.”

Het was een zenuwslopende 
wedstrijd.
“Ja dat kun je wel zeggen. Na 180 
minuten was er nog steeds niet 
gescoord. Dan ga je de verlenging 
in en kan het alle kanten op. Helaas 
kregen wij in de laatste vijf minuten 
de tegengoal om de oren. Een enorme 
domper. Gelijk daarna nog een grote 
kans gemist en dan weet je dat het 
gebeurd is.”

Degradatie is een feit. Had je 
achteraf misschien andere keuzes 
gemaakt?
“Het begin is altijd lastig als 
buitenstaander. Er waren een aantal 
basiskrachten gestopt en nieuwe 
spelers inpassen als je nieuw bent is 
niet zo makkelijk, omdat je ze niet 
kent. Dan moet je op de mensen 
om je heen vertrouwen. Dat heb ik 
gedaan en dat is goed verlopen. Als 
ik wat zou moeten noemen dan is het 
dat de voorbereiding op het seizoen 
beter had gekund. Omdat het vorige 
seizoen ook al langer duurde (Grol 
speelde in de nacompetitie tegen het 
WSV waar Jeroen op dat moment 
trainer was) zijn we de voorbereiding 
wat later begonnen. Ook hadden we 
in augustus de staf nog steeds niet 
rond. Ik moest nog op zoek naar een 
nieuwe verzorger. Dat soort dingen 
hadden voor het begin van het seizoen 
geregeld moeten zijn. Dan begin je 
rustiger aan de voorbereiding en weten 
de spelers ook waar ze aan toe zijn. 
We hebben veel moeten zoeken naar 
de positie van de spelers.
Ook hebben wij in de winterstop 
van systeem gewisseld. Voor 
de winterpauze hadden we een 
goede reeks met acht ongeslagen 
wedstrijden. Wij speelden toen 
5-3-2 en dat liep als een trein. We 
kwamen in een flow en voelden ons 
onverslaanbaar. Door blessures en 
de terugkeer van Lennard na een 
kruisbandblessure hebben we in 
overleg met de groep besloten 4-3-3 
te gaan spelen, ook omdat de spelers 
daar een beter gevoel bij hadden. 
Achteraf vraag je je dan af of dat slim 
is geweest. Misschien had ik daarin 
wat meer mijn eigen koers moeten 
varen.” 

Hoe nu verder? Is er nog 
vertrouwen vanuit de spelersgroep?
“We hebben de week na de degradatie 
een goed gesprek gehad met de groep 
die volgend jaar de eerste selectie 
vormt. Degraderen is natuurlijk nooit 
leuk. We waren niet genoeg gerijpt om 
met deze groep te handhaven. Dan is 
een gesprek heel zinvol. We hebben 
elkaar de vraag gesteld of de klik er 
nog is en of we met zijn allen de juiste 
weg in kunnen slaan. Iedereen heeft 
zijn zegje kunnen doen en de neuzen 
staan weer dezelfde kant op. Daarom 
is evalueren ook zo belangrijk. Gewoon 
met het team/staf/beleidsmakers om 
tafel, zeggen wat er anders kan en 
daaraan gaan werken. En dan heb ik 
het niet alleen over evalueren bij de 
eerste selectie, maar binnen de gehele 
vereniging.  Dat mis ik soms weleens 
bij de Grol. In Apeldoorn is men wat 
directer. Als iemand hier iets dwarszit 
wordt het wat meer opgekropt of 
wordt er achter de rug om gepraat. 
Dat is een verschil van mentaliteit, 
maar daar kun je wel aan werken met 
zijn allen.”

Hoe ziet komend seizoen eruit? 
“Veel spelers vertrekken. Max de Vries 
(FC Winterswijk), Lennard Walterbos 
(Quick 1888), Wouter Pillen (RKZVC), 
Rob Temmink (Hoeve Vooruit), 
Eduardo de Souza (Grolse Boys), Kai 
Ordemans (HSC’21) en Jelle Kornegoor 
(Ruurlo) gaan ons helaas verlaten. 
Maar waar er spelers vertrekken, 
zullen ook weer spelers opstaan. 
We krijgen een jong en onervaren 
team, dus dit is de kans voor jeugdig 
talent om zich in de eerste selectie te 
voetballen. We willen graag een team 
creëren met spelers die gretigheid 
uitstralen en trots zijn om voor Grol 
1 te spelen. De Grol heeft natuurlijk 
twee waardeloze seizoenen gehad 
om het zomaar te zeggen, daar willen 
we komend seizoen verandering in 
brengen.”

Wat is je doelstelling voor komend 
seizoen?
“Dat is zo lastig te bepalen nu. Omdat 
we een geheel nieuwe selectie 
krijgen kunnen we eigenlijk pas na 
de voorbereiding zien waar we staan. 
Dus daar kan ik niet zoveel over kwijt. 
Ik wil wel aan een paar punten gaan 
werken in de voorbereiding. Ten eerste 
moeten de spelers trots zijn om voor 
Grol 1 te spelen en dat ook uitstralen. 

Door: 
Pieter Peeters
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Ten tweede wil ik dat mijn spelers 
er alles voor over hebben om in het 
eerste te spelen. Ten derde wil ik dat 
de jongens het plezier terugkrijgen in 
het voetbal. Dat is de basis om volgend 
seizoen goede resultaten te behalen.”

Je eerste seizoen zit er nu op. 
Hoe heb je de club (los van de 
resultaten) ervaren?
“Ik vind de Grol een warme, 
gemoedelijke club met een grote 
achterban. De Grol heeft een groot 
aantal vaste supporters. Dat is echt 
prachtig om te zien. Ook tijdens 
uitwedstrijden staan er een hoop 
Grollenaren langs de lijn, echt 
top! Daarnaast zijn we goed in het 
organiseren. 

Wel vind ik dat de club een 
cultuuromslag kan maken. Ik vind 
dat er een methodische lijn moet 
komen in de gehele jeugd. Een soort 
leerlijn. Benoemen wat men moet 
leren in de D, moet leren in de C, 
enzovoort. Duidelijkheid over welke 
competenties een voetballer moet 
bezitten aan het eind van het seizoen 
per leeftijdscategorie.
Niets ten nadele van de jeugdtrainers, 
maar elke trainer doet het nog op 
zijn eigen manier. Een manier die het 
beste is voor het team, en niet het 
beste voor de spelers individueel. Een 
voorbeeld: als jij een goede linksbuiten 
hebt, die altijd op die positie heeft 
gespeeld, dan moet je hem daar ook 
laten ontwikkelen. En niet omwille 
van de prestaties hem centrale 
verdediger zetten. Dan stagneert zijn 
ontwikkeling. Nogmaals, dit is geen 
verwijt aan de jeugdtrainers, maar als 
jij een methodische lijn in de jeugd 
toepast wordt uiteindelijk de eerste 
selectie er sterker door. Wil jij als club 
het met eigen jongens blijven doen, 
dan moet de manier van opleiden 
gestroomlijnder gaan. Eén visie, één 
gedachte. Daar heb je in de toekomst 
alleen maar profijt van. En dat duurt 
een paar jaar, maar uiteindelijk werpt 
dat zijn vruchten af. Kijk maar naar 
Longa’30. Zij hebben een aantal jaren 
terug die stap gezet. En met alle 
respect, Grol B1 speelt tegen Longa B2 
in de competitie. Zij zijn daarin een 
paar stappen verder dan wij. En die 
kant moeten wij ook op vind ik.

Binnen de club is er sprake van een 
tweeslag. De één wil dat er spelers 
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 IN GESPREK MET… 

JEROEN BURGHOUT
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gehaald worden, zodat we weer 
hoger komen te spelen en het een 
aantrekkingskracht is voor sponsoren 
en dergelijke. De ander wil het met 
eigen jongens doen zodat de identiteit 
niet aangetast wordt. Daar moet een 
keuze in gemaakt worden.” 

Het beleid van de club heeft de 
volgende doelstelling naar buiten 
gebracht: In 2021 weer een stabiele 
1e Klasser zijn. Is dit wel mogelijk 
gezien de situatie waarin de club 
nu zit?
“Een ambitie hebben, uitstralen en 
uiteindelijk de organisatie inrichten 
voor een club is heel gezond. Het is 
een mooie ambitie om in 2021 een 
stabiele 1e Klasser te zijn. Je moet 
zeker aan de lange termijn denken. 
Daarom vind ik het ook zo belangrijk 
om in de jeugd al te beginnen met 
methodisch werken. De teams zo laten 
spelen dat ze stap voor stap worden 
klaargestoomd voor de eerste selectie. 
Nu hebben we een hele grote groep 
talenten die allemaal goed genoeg 
zijn voor Grol 2, maar we missen nèt 
de slag naar Grol 1. Natuurlijk zitten 
hier genoeg spelers bij die het eerste 
gaan halen, als ze zich nog verder 
ontwikkelen. 
Maar of de doelstelling reëel is dat 
weet ik niet. Met alle respect. Een 
stabiele 1e Klasser haalt spelers. Of 
heeft de jeugdopleiding op zeer hoog 
niveau, 2e of 3e Divisie landelijk in de 
jeugd. En daarbij, de randvoorwaarden 

bij deze clubs is heel anders ingedeeld 
dan hier. Een paar voorbeelden: 
spelers van het eerste hoeven daar 
geen contributie te betalen, krijgen 
vergoedingen, en hebben betere 
faciliteiten omtrent de eerste selectie. 
Een enkeling doet het met bijna alleen 
maar eigen spelers, dat is echt een 
uitzondering. Het mooiste zou zijn dat 
wij als Grol zijnde die uitzondering 
kunnen zijn in 2021!”

Wat vind je van onze supporters? 
We staan er om bekend dat we een 
(groot) aantal kritisch supporters 
hebben.
“Haha, dat heb je bij elke club. Dat 
heeft zijn leuke en minder leuke 
kanten. Als supporter mag je kritisch 
zijn. En zeker na de teleurstellende 
afgelopen seizoenen. Met die kritiek 
moet je ook kunnen omgaan. Waar 
ik, en ook mijn spelers, me af en toe 
wel aan stoor is de negativiteit langs 
de lijn. Daar worden spelers echt 
niet beter van. Probeer langs de lijn 
positief te blijven en achter het team 
te staan, daar hebben de spelers juist 
écht wat aan. Na de tijd kun je zoveel 
kritiek leveren als je wil, maar tijdens 
de wedstrijden hoor je je ploeg te 
steunen.
Ook hoop ik dat er het aankomende 
seizoen meer spelers van de 
bovenbouw jeugd naar ons komen 
kijken. Zij moeten gaan zien dat je over 
een aantal jaar ook op dat veld, met 
die vele supporters langs de kant, kan 

staan en hoe bijzonder dat is. Jongens 
moeten er van dromen om ooit in Grol 
1 te spelen! Onze bijdrage daaraan is 
dat wij de trots en het plezier uitstralen 
om in het hoogste team van deze 
prachtige club te spelen!”

Het was dus een tegenvallend en 
zwaar eerste seizoen voor Jeroen. 
Nu er weer een aantal spelers stopt 
gaat Grol 1 verder in de 3e Klasse 
met een nieuwe selectie. Dus tijd 
om te treuren is er niet meer. 
Uithuilen en opnieuw beginnen, de 
knop moet om. Volgend seizoen zal 
een overgangsjaar worden. Bouwen 
aan een nieuw team dat binnen 
enkele jaren voor promotie moet 
gaan. Want het niveau waarin de 
club nu terecht is gekomen, past 
niet bij de uitstraling van de club. 
En om de weg omhoog in te slaan is 
de hulp van iedereen nodig!
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TEKKELS
* Jeroen Burghout heeft een unieke 

prestatie geleverd. Hij heeft Grol 1 in bijna 

een jaar tijd twee keer later degraderen. In 

2015 in de beslissingswedstrijd tussen Grol 

en WSV, waar hij toen nog trainer van was 

en afgelopen jaar met Grol zelf. 

*Stephan Arink in het sportcafé: “Hans 

Scheinck lijkt wel een brandweerman. 

Hij moet het ene brandje na het andere 

blussen, maar waar hij er eentje heeft 

uitgetrapt wakkeren er elders weer twee 

aan. Er lopen hier pyromanen rond.”

*Toon Hartman op zijn vertrouwde plek 

serieus in het Sportcafé tegen Wally. “Als 

je me een mail stuurt ontvang ik hem niet 

thuis maar ergens anders.” “Bij Frielink?,” 

vraagt Wally.

*Het optreden van FC De Rebbelen tijdens de 

sponsoravond was niet een bijzonder groot 

succes waren de 500 aanwezigen het unaniem 

over eens. Wel leuk was het dat ze om hun eigen 

grappen konden lachen. Het schijnt dat ze zich 

aan hebben gemeld bij de HBS Groenlo, oftewel 

de Hogere Buut School. Allen werden, helaas 

voor hen, maar niet onverwacht, afgewezen.

*Theo Kaak tegen Glenn Helder op de 

sponsoravond die, voordat hij het podium op 

ging, zich regelmatig liet bedienen voor een 

alcoholische versnapering. “Ie könt dan wal 

Helder heten, maar zo helder bun ie neet meer.” 

*Als Jos te Bulte in Rheden bij het complex van 

Wort Rheden aankomt ziet hij dat er niemand 

te bekennen is. Zelfs de gordijnen zitten dicht. 

Jos keert onverrichterzake huiswaarts  en gaat er 

vanuit dat de wedstrijd dan wel afgelast zal zijn. 

Jos blijkt echter op het verkeerde sportcomplex 

te staan. Grol speelt iets verderop gewoon 

tegen Rheden deze middag.

*Uitspraak van overbuurman van Den Elshof 

Jan Analabers, na de degradatie van Grol naar 

de derde klasse. “Als je nooit degradeert kun 

je ook nooit meer een klasse hoger komen. Nu 

kun je alleen maar stijgen.”

*In de jeugdafdeling vinden tegenwoordig 

ook al gesprekken plaats tussen jeugdbestuur, 

ouders en spelers. Zegt Annelies hierop: “Ze 

hebt hier nog vaker 10 minuten gesprekken 

met kinderen dan op de schole.”

*Kevin Vos werd na de wedstrijd Grol 2 – Pax 

2 ’s avonds opgehaald door zijn moeder en 

broer. “Dat he’k nog nooit met emaakt,” roept 

Henk Porskamp, “Dat ne mooder de trainer 

ophaalt.”



Ronald Gerritsen  |  Bevrijdingslaan 23  |  7141 ZX Groenlo

0544 - 840623   |   06 - 51314790

ronald-gerritsen@hotmail.com   |  www.ffanderskoken.com

Zoekt u iets:

... creatiefs ... 
... gezelligs ... 
... leuks ... 
... of gewoon ff iets anders? 

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.




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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BESTUURSTAAL 
1. Met de degradatie van Grol 1 en Grol A1, 
de belangrijkste selectie-elftallen van de 
senioren en de jeugd, kan gesproken van 
een technische zonsverduistering bij onze 
club. In het donker moeten we eens goed 
nadenken over de voetbalcultuur, met name 
de prestatiecultuur in onze vereniging. Als 
de zon weer tevoorschijn komt, moeten we 
weten wat we willen. Met zijn allen en niet 
alleen een groepje dat eraan blijft sleuren 
en niet vooruit komt omdat de rest het wel 
goed vindt. 

2. Een mooie zonnestraal was de uitkomst 
van de enquête onder de leden van de s.v. 
Grol. Een soort tevredenheidsonderzoek. 
Veel leden deden eraan mee. De leden ge-
ven de s.v. Grol als vereniging een 8. Een 
hoge score voor een tevredenheidsonder-
zoek. Er kwamen natuurlijk ook aandachts-
punten uit die we als bestuur ook zullen 
oppakken. 

3. En dan moeten andere lichtpunten ook 
niet overgeslagen worden, de diverse kam-
pioenschappen in de C- , E- en F-klassen, bij 
de mannen senioren twee keer en de pro-
motie van het eerste vrouwenelftal. 

4. De plannen voor de komende jaren zijn 
opgeschreven in het beleidsplan s.v. Grol 
2016-2018. Vastgesteld door het hoofdbe-
stuur in februari. Het beleidsplan is op de 
website te vinden. 

5. Het aantal leden van de s.v. Grol blijft in 
de buurt van 1.400. Op het eind van het eer-
ste kwartaal waren het er 1.390. 

6. De contributie wordt door de leden ook 
keurig op tijd betaald. Per kwartaal wordt 
er zo’n € 42.000,- geïnd. De betalingsach-
terstand is gemiddeld € 1.000,- in totaal. 
Dat is 2,5%. Daar zijn veel verenigingen 
jaloers op. 

7. Zoals bekend hebben we heel veel vrijwil-
ligers. Meer dan 400. We zijn alle vrijwil-
ligersovereenkomsten aan het controleren. 
Kloppen de gegevens of ontbreken er over-
eenkomsten. Zo’n 80% is intussen gecon-
troleerd. 

8. Bij de controle speelt het Verenigingsbu-
reau een grote rol. Tonny Hartman heeft 
op dit bureau ondersteuning gekregen van 
Annemarieke Huurneman. Zij werkt een 
aantal uren per week op het Verenigings-
bureau. In het nieuwe seizoen wordt zij ook 
de nieuwe gastvrouw bij de thuiswedstrij-
den van Grol 1. 

9. Samen met Rob Porskamp is er een 
nieuw internet-abonnement afgesloten voor 
het sportpark. Dit Ziggo-abonnement zorgt 
ervoor dat de snelheid van het internet – 
ook via de WiFi – met een factor 20 is toe-
genomen. Twintig keer zo snel dus. 

10. De nieuwe Grol-app voor de mobiele 
telefoon is gelanceerd. Veel informatie per 
team zoals uitslagen, standen en program-
ma. En algemene informatie en actueel 
nieuws. 

11. Het handboek s.v. Grol met alle gegevens 
over de vereniging is geactualiseerd. Dat ge-
beurt één keer per jaar. Als u iets zoekt, kijk 
dan in het Handboek op de website. 

12. Er is een consumptieregeling voor het 
weekend opgesteld. Wat krijgen onze vrij-
willigers, andere ondersteuners en onze 
gasten van de bezoekende vereniging aan-
geboden van de s.v. Grol. Het hoofdbestuur, 
het bestuur senioren en het jeugdbestuur 
zullen ervoor zorgen dat deze vastgelegde 
afspraken worden nagekomen. 

13. De voorzitters van het jeugdbestuur (Di-
ana Nijland) en het bestuur senioren (Jos 
Penterman) gaan criteria opstellen voor het 
opvragen van een Verklaring Omtrent Ge-
drag (VOG) bij een nieuwe vrijwilliger. Er is 
lang over nagedacht maar gepleegde zeden-
delicten bij diverse verenigingen in Neder-
land heeft onze voorzichtigheid laten toene-
men. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een 
verklaring door Justitie waaruit blijkt dat het 
gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 
om de taak als vrijwilliger uit te voeren. Een 
VOG wordt in ieder geval toegekend door 
Justitie als er geen strafbaar feit is gepleegd 
dat relevant is voor de vrijwilligersfunctie. 
Het aanvragen van een VOG voor vrijwilli-
gers die werken met kinderen of verstande-
lijk gehandicapten is sinds 2015 gratis. Het 
kostenaspect speelt dus geen rol meer maar 

bij de nieuwe vrijwilliger kan zo’n aanvraag 
over komen als “wantrouwend”. Dat is niet 
de bedoeling, dus gaan we bepalen wan-
neer zo’n aanvraag persé wel wordt aange-
vraagd. Ook in het belang van die bepaalde 
vrijwilliger want een voortdurende verden-
king is net zo erg als een veroordeling. 

14. Het rookgedrag bij de vereniging begint ir-
ritaties op te werpen. Roken in de rust, roken 
in sportkleding van de s.v. Grol, roken bij de 
ingang van het sportcafé, roken vlak vóór de 
wedstrijd. Allemaal geen voorbeeldgedrag 
voor de jeugdige voetballers. Het hoofdbe-
stuur heeft een richtlijn voor het rookgedrag 
opgesteld. Met name bedoeld voor spelers 
in de senioren, alle trainers en alle begelei-
ders. Het is een richtlijn, we gaan dus niet 
politie-agent spelen. Het gaat om bewust-
wording. De richtlijn wordt gepubliceerd aan 
het begin van het nieuwe seizoen. 

15. De s.v. Grol heeft een belangrijke plaats 
in de samenleving. Een voorbeeld daarvan 
is dat de s.v. Grol een erkend leerbedrijf 
is. Scholieren van de MBO-opleidingen 
Sport- en Bewegingsleider en Sport- en 
Bewegingscoördinator kunnen het praktijk-
gedeelte van de opleiding bij de s.v. Grol 
volgen. Onder begeleiding van trainers en 
leiders van de s.v. Grol. Hetzelfde geldt voor 
de maatschappelijke stages in het voortge-
zet onderwijs, bijvoorbeeld het Marianum. 
Hoe we die begeleiding doen is vastgelegd 
in een nieuw Stagebeleidsplan, opgesteld 
door Marc van Meurs, coördinator van de 
Kaderschool s.v. Grol. 

16. Met ingang van het nieuwe seizoen 
wordt Simone Wiggers de nieuwe secretaris 
van het jeugdbestuur. De huidige secretaris 
Edwin Vos blijft de notulen van de vergade-
ringen van het jeugdbestuur verzorgen. 

17. In het bestuur senioren wordt voorzitter 
Rob van Meurs opgevolgd door Jos Penter-
man. Op de algemene ledenvergadering op 
3 oktober a.s. zal Jos Penterman ook voor-
gesteld worden als lid van het hoofdbestuur.
 
18. In het bestuur senioren is Wilko Poort-
man opgevolgd door Mike te Boome. Hij 
is verantwoordelijk voor de recreatieve 
seniorenteams. In dit bestuur is de functie 
van contactpersoon selectieteams nog in te 
vullen. 

19. Voor zijn jarenlange, veelzijdige activi-
teiten en inzet voor de vereniging is Wilko 
Poortman op 4 juni 2016 Lid van Verdienste 
geworden. 

Door: 
Hans Scheinck



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

20. Het hoofdbestuur zal in de algemene leden-
vergadering voorstellen een tweede secretaris aan 
te stellen in de persoon van Rob Westervoorde. 
Hij was tot en met afgelopen seizoen 2015-2016 
wedstrijdsecretaris bij de jeugd. 

21. De taak van wedstrijdsecretaris bij de jeugd is 
nog in te vullen. De taak kan voor een flink deel 
door het Verenigingsbureau ondersteund worden. 

22. De kalender-actie opgezet door de Jubileum-
commissie heeft netto € 5.000,- opgebracht.  We 
zijn aan het bekijken met de Jubileumcommissie 
of we dit om kunnen zetten naar een jaarlijkse 
actie waarbij de opbrengst uiteindelijk helemaal 
naar de vereniging gaat. 

23. Er is door de Stichting Exploitatie Accommo-
datie Grol (SEAG) en door Rob Porskamp een 
contract gesloten met kinderopvangbedrijf Pinda-
kaas. Op een aantal dagdelen per week gebruikt 
Pindakaas een kunstgrasveld en de vergader-
ruimte Het Koehorst. Deze vergaderruimte wordt 
aangepast aan de wensen van Pindakaas. De 
aanpassing wordt keurig door Pindakaas betaald.
 
24. Het peutervoetbal op woensdagmiddag wordt 
in goed overleg met gymnastiekvereniging Rap 
en Snel omgezet naar een aantal avonden bewe-
gingsoefening voor alle F-pupillen. Op toerbeurt 
per team. Rap en Snel verzorgt de lessen. 

25. De gemeente Oost Gelre is een breed overleg 
gestart met alle zaalsportverenigingen in Groenlo 
over de toekomst van de binnensport-accommo-
daties. De s.v. Grol neemt deel aan het overleg 
vanwege het zaalvoetbal . Het gaat hierbij vooral 
om de sporthal en de gymnastieklokalen voor het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (Ma-
rianum en Graafschap College). Het is een inge-
wikkeld vraagstuk dat ook direct te maken heeft 
met de toekomst van de scholen in verband met 
de afname van het aantal kinderen. Zorgvuldig-
heid staat bij de gemeente voorop. Wethouder 
Jos Hoenderboom leidt het proces. 

26. Op 26 april 2016 heeft Ben Bomers een konink-
lijke onderscheiding ontvangen, hij werd lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Voor al zijn verdiensten 
voor de gemeenschap in Groenlo en Zwolle. Daar 
waren en zijn grote verdiensten voor de s.v. Grol 
bij. De aanvraag is dan ook door de s.v. Grol in-
gediend, ondersteund door andere organisaties. 

27. Op initiatief van Vios Beltrum zijn er gesprek-
ken gevoerd over een nauwere samenwerking. De 
besturen van Vios B. en s.v. Grol staan daar in-
tussen achter. De samenwerking is gericht op het 
vrouwenvoetbal en de jeugdafdelingen. Het zit er 
in dat er al in het komende seizoen een gezamen-
lijk vrouwenelftal komt, Vios/Grol Vrouwen 2. 

28. In dat komende seizoen zal de s.v. Grol met 
ongeveer 65 teams starten. Nog steeds een onge-
kend hoog aantal. De verdeling over senioren en 
junioren blijft ook nagenoeg gelijk aan het afgelo-
pen seizoen. Dat geeft toch nieuwe moed. 

29. De aanduidingen in het jeugdvoetbal verande-
ren. A- , B- en C- junioren verdwijnen. Net zoals 
D- , E- en F-pupillen. De internationaal gebrui-
kelijke aanduidingen gaan gebruikt worden. Het 
gaat worden “Onder 20” tot en met “Onder 6” . 
C-junioren wordt dus bijvoorbeeld “Onder 15”.  En 
Grol B4 wordt Grol Onder17 4 (Grol O17 4) . 

30. In bijvoorbeeld de huidige categorie C-junio-
ren heb je eerste- en tweedejaars. Dat worden nu 
twee aanduidingen , Onder14 en Onder15. Maar 
spelers Onder14 kunnen natuurlijk ook bij Onder15 
spelen. 

31. De nieuwe afkorting J staat voor jeugdcom-
petitie, ook voor gemengde junioren- en pupil-
lenteams (jongens en meisjes in één team). Voor 
de specifieke meidencompetitie (alleen meiden-
teams) wordt de letter M gebruikt. 

32. Het tweede Wissink Toernooi voor D- en E- 
teams was een echt succes. Het is nu al op weg 
een belangrijk regionaal toernooi te worden, met 
Nederlandse én Duitse verenigingen. 

33. Het Marveld Toernooi hoeft zich niet meer te 
bewijzen. Ook internationaal niet. De 27e editie 
was weer een groot succes, met een heel mooie 
winnaar, Benfica uit Lissabon (Portugal). 

34. In het komende seizoen wordt de techniek-
training voor de pupillen opnieuw ingevoerd. De 
Business Club Grol (BCG) heeft dit mogelijk ge-
maakt door het aanbieden van een cheque van € 
7.500,-. Dit gebeurde op de sponsoravond door 
de voorzitter van de BCG, Matthijs Roorda. 

35. In 2014-2015 hebben wij deelgenomen aan het 
programma Kwaliteit en Performance Jeugdvoet-
bal van de KNVB. Er namen 25 verenigingen aan 
deel, vooral uit het westen van het land. Samen 
met Tubantia (Hengelo) vormde s.v. Grol het 
oosten van het land. Daaruit is ons eigen plan 
“Kwaliteitsimpuls Jeugdopleiding (2015)” voortge-
komen. De s.v. Grol streeft naar de status “regio-
nale jeugdopleiding”. We scoren daarvoor nog te 
weinig punten. Dit seizoen zijn daar geen punten 
bijgekomen maar we blijven ons plan uitvoeren, 
stap voor stap. 

36. Zo zijn voor het komende seizoen drie hoof-
den Jeugdopleiding aangesteld. Sander van Beck-
hoven voor de A-, B- en C-klasse. Bert Roeterdink 
voor de D- , E- of F-klasse en Jos Porskamp voor 
alle leeftijdsklassen in het Meidenvoetbal. Deze 
drie hoofden vormen het hart van de technische 
commissie en gaan de trainers (ook op het veld) 
ondersteunen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk 
voor een doorlopende leerlijn. De drie hoofden 
zijn voor alle teams aangesteld, niet alleen voor 
de selectieteams. 

37. De kledingcommissie van de s.v. Grol heeft 
in samenwerking met Leugemors Sport 2000 in 
Winterswijk een nieuwe trainingskledinglijn geko-
zen. De moderne set in blauw witte uitvoering is 
te verkrijgen bij Leugemors Sport. 

38. Er zal vanaf het volgend seizoen steeds meer 
geld aan de jeugdopleiding moeten worden be-
steed. Alles wordt erop gericht om weer een 
stabiele tweedeklasser te worden met het eerste 
elftal. Want dat waren we de laatste 10 jaar (zelfs 
twee jaar in de eerste klas). En daarom moeten de 
jeugdteams hoger gaan spelen. Bij opleiden gaat 
het niet alleen om techniektraining maar bij de s.v. 
Grol zeker ook om het kweken van een prestatie-
cultuur en een betere wedstrijdmentaliteit. 

39. Op 29 mei bij de afsluiting van het Marveld 
Toernooi heeft Wim Assinck het Vriendschapste-
ken van de s.v. Grol ontvangen van zijn jarenlange 
inzet als jeugdleider en als vrijwilliger bij het Mar-
veld Toernooi. 

40. Het Vriendschapsteken werd ook uitgereikt 
aan Tonny Hartman en Tonnie Zieverink voor het 
feit dat ze 25 jaar lang lid waren van de commissie 
(het bestuur) van het Marveld Toernooi. 

41. Bij de afsluiting van het seizoen werd de “Vrij-
williger van het Jaar” bekend gemaakt. Het werd 
Henri Walterbos, een clubman in hart en nieren, 
onder andere als hoofdredacteur van dit geprezen 
clubblad en als voorbeeldig jeugdleider. 

42. Bij de senioren wordt opnieuw gestart met een 
derde selectie-elftal. Dit nieuwe Grol 3 komt on-
der leiding van Max de Vries sr.  Het was ook zijn 
initiatief om vanuit de huidige A-jeugd aangevuld 
met andere jonge spelers dit team te vormen. Een 
prima voorstel dat door het bestuur senioren en 
het hoofdbestuur zeer positief werd ontvangen. 

M
EER INFORM

ATIE OP:   SVGROL.NL 

M
EER INFORM

ATIE OP:  SVGROL.NL 

Sport 2000 Leugemors Clubcollectie  s.v. GROL Sport 2000 Leugemors  Clubcollectie  s.v. GROL 

PRESENTATIE  PAK TRAININGS TOP  

TRAININGS BROEK KORTE BROEK  

 Art.nr:  F49717 / F49724 

 JR: €40 / SR €45 
JR: €31.95 / SR €35.95 

 Art.nr:  F49690 / F49691  Art.nr:  F49688 / F49689 

 JR: €35 / SR €40 
JR: €27.95 / SR €31.95 

TRAININGS TOP 
 Art.nr:  F49718 / F49725 

T-SHIRT 
 Art.nr:  F49695 / F49699 

 JR: €20 / SR: €25 
 JR: €15.95/ SR: €19.95 

SPORTTAS 

 Art.nr:  S30261 

 €45 
€36 

JOGGING / SWEAT  PAK 
 Art.nr:  F81931 / F81928 

 JR: €68 / SR €75 
 JR: €54.95 / SR €59.95 

REGEN JAS 
 Art.nr:  S22284 / S22277 

 JR: €35 / SR €40 
JR: €27.95 / SR €31.95 

 Art.nr:  F49680 / F49675 

 JR: €70 / SR €80 
JR: €55.95 / SR 63.95 

BEDRUKKINGSMOGELIJKHEDEN CLUBCOLLECTIE SV GROL 
 NAAM OP DE RUG  €5,00 
 INITIALEN    €2,50 
 GROOT NUMMER  €3,50 
 KLEIN NUMMER  €2,50 

 JR: €20 / SR €25 
JR: €15.95 / SR €19.95 

SPORTTAS 

 Art.nr:  S30250 

SPORTTAS 

 Art.nr:  S30257 

 €40 
€32 

 €40 
€32 

SPORTTAS 

 Art.nr:  S30247 

 €35 
€28 

KLEDING OOK TE BESTELLEN BIJ: 

Afmetingen: 27 cm x 54 cm x 28 cm  Afmetingen: 27 cm x 46 cm x 27cm  Afmetingen: 29 cm x 60 cm x 29cm  Afmetingen: 25 cm x 50 cm x 25 cm  

 JR: €40 / SR €45 
JR: €31.95 / SR €35.95 

TRAININGS BROEK 
 Art.nr:  D82941 / D82942 

 JR: €35 / SR €40 
JR: €27.95 / SR €31.95 
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   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

Nieuwstad 10, 7141 BD Groenlo     T. 0544 46 78 72,      www.johnligtenberg.nl
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43. Het beachveld, een idee van de handbalvereni-
ging, zal worden aangelegd op de oefenhoek, naast 
veld 3. Ook de volleybalvereniging en de s.v. Grol 
zullen het veld gaan gebruiken. Vanuit het Rabo 
Coöperatiefonds is een bijdrage van € 4.500,- ont-
vangen. Dat bedrag is niet genoeg maar door spon-
soring van de firma Rouwmaat en Rob Porskamp 
(sportcafé den Elshof) en door zelfwerkzaamheid is 
het een haalbaar plan geworden. 

44. De aanleg van veld 2 als wedstrijdveld heeft 
vertraging opgelopen. Veel puin in de nieuwe 
strook grond en een onvoldoende waterafvoer 
waren de oorzaak. Ook moet nog een hekwerk 
en een zesde verlichtingsmast worden geplaatst. 
Als trainingsveld blijft het veld gewoon in gebruik. 

45. De renovatie van het kleedkamergebouw 10-13 

is in volle gang. De vochtproblemen zijn definitief 
opgelost. De verlaagde plafonds zitten erin. De 
renovatie van de hal en gang loopt. Het herstel 
van het tegelwerk op de vloeren en de muren in 
de doucheruimtes is de volgende uitdaging voor 
de onderhoudsgroep. 

46. Het is al weer een tijdje geleden, maar in de 
carnavals-optocht werd de s.v. Grol vertegen-
woordigd door een andere wagenbouwersgroep. 
De groep “Kameraden Zonder Naam” slaagde 
voor hun eerste optreden. 

47. Nog langer geleden is het dat Wout Walterbos 
en Sil Dieker het initiatief namen om een 4 tegen 
4 zaalvoetbaltoernooi voor de E-pupillen te orga-
niseren in de kerstvakantie. Organisatietalent blijft 
telkens zichtbaar bij de s.v. Grol.

48. Iets minder lang geleden is de Meidendag 
die Max de Vries en Maxime Bennink hebben 
georganiseerd vanuit hun opleiding. Met mede-
werking van de FC Twente-vrouwen. Op 4 mei 
jl. wisten meer dan 100 voetballende meiden de 
weg naar het sportpark te vinden. In één woord 
“Fantastisch”. 

49. Aan het begin van de nieuwe competitie zal 
opnieuw een “Open Dag s.v. Grol” georganiseerd 
worden. De vorige Open Dag was in september 
2014.    

50. Met de blik op de toekomst gericht wenst het 
bestuur u een fijne vakantie en een voortvarende 
start van het nieuwe voetbalseizoen. 

SV GROL, ROHDA RAALTE EN BON BOYS WINNEN 
WISSINK D- EN E-TOERNOOI
Door:
Henri Walterbos

In een prachtige ambiance werd het week-
end voorafgaande aan het Internationaal 
Marveldtoernooi twee dagen lang sportief 
gestreden om de sportieve eer en prachtige 
glimmende bekers. Kwamen zaterdag 16 
D-teams uit op de tweede editie van het 
toernooi, op de zondag bonden 16 E-teams 
en 6 meisjesteams met elkaar de strijd aan 
om de prijzen. In de E-klasse was het Bon 
Boys dat met de hoofdprijs aan de haal ging, 
bij de meisjes Rohda Raalte. In D-klasse 
was het s.v. Grol dat verrassend haar eigen 
toernooi won. “Hier hadden we vooraf 
niet op gerekend, want we hadden een 
zeer sterk bezet toernooi, met ook enkele 
teams die hoger spelen dan Grol, ” aldus 
Marc Rots, toernooivoorzitter. Een tevreden 
toernooivoorzitter, zondagmiddag na afloop 
van het toernooi. “We hebben twee dagen 
prachtig weer gehad. Zondag zag het er 
eerst niet goed uit, maar we hebben geluk 
gehad. Ook met onze vrijwilligers. Mensen 
die al wat langer meelopen binnen s.v. Grol, 
maar ook jongeren uit de vereniging. Bart 
Huijskes en Pelle Walterbos in de organisa-
tie, en jongens uit hun teams A2 en A3 als 
vrijwilliger, maar ook jongens uit de B- en 
C-klasse zelfs. Niet te vergeten de mannen 
van de Woensdaggroep die een perfect ver-
zorgd sportcomplex afleverden. Wij hebben 

het daarna met zijn allen direct na afloop 
weer opgeruimd. Als we dan na afloop een 
bericht krijgen van het sportparkbeheer dat 
we complimenten krijgen voor de manier 
waarop we alles hebben achtergelaten, dan 
ben in ik daar bijzonder trots op. We zijn 
veel mensen dankbaar voor het succes. Niet 
te vergeten onze sponsoren. We hebben 
een hoge gunfactor merken we. Daar zijn 
we blij mee. We hopen volgend jaar weer 
op al deze vrijwilligers en sponsoren een 
beroep te mogen doen. Het succes van het 
toernooi is van ons allen samen.”

Leuke potjes
Het niveau van het gebodene was beide 
dagen enorm hoog, evenals het tempo 
op de zondag, door te spelen volgens het 
zogenaamde Twin Games principe, op klei-
nere veldjes. Snelle spelhervattingen, meer 
doelpunten, geen buitenspel. Zowel de 
spelers als de toeschouwers genoten van 

leuke potjes fanatiek voetbal. Ben Bomers 
die, vanwege zijn Koninklijke Onderschei-
ding die hij onlangs opgespeld kreeg als 
waardering voor al zijn verdiensten voor 
s.v. Grol en de Grolse samenleving, de eer 
kreeg de prijzen uit te reiken op zaterdag 
voelde zich vereerd dat hij de prijs van 
speler van het toernooi uit mocht reiken 
aan Stef te Veluwe. “Het is erg leuk dat ik 
jou die prijs uit mag reiken als speler van 
VDZ Arnhem. Mijn zoon Tjalle voetbalt 
daar en jouw vader Freddy heb ik enkele 
jaren onder mijn hoede gehad als speler 
bij Grol.”
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Kondigden Rob Temmink (Hoeve 
Vooruit), Lennard Walterbos (Quick 
1888 Nijmegen), Kai Ordelmans, 
Jelle Kornegoor (vv Ruurlo) hun 
vertrek bij Grol in een vroegtijdig 
stadium al aan; in het kielzog van 
doelman Max de Vries (FC Winters-
wijk) en Eduardo ‘Dudu’ de Sousa 
Cavalcante (Grolse Boys) gaf ook 
aanvoerder Wouter Pillen, enkele 
dagen nadat hij nog door de trouwe 
Grolaanhang tot ‘Voetballer van het 
jaar’ was uitgeroepen te kennen bij 
Grol te vertrekken om zijn voetbal-
geluk bij het knap naar de tweede 
klasse gepromoveerde RKZVC uit 
Zieuwent te zoeken. 

Waarom vertrek je bij de s.v. Grol?
“Mijn vertrek bij de Grol is pas laat 
tot stand gekomen. Dat er interesse 
in me was wist ik maar ik ben pas 
gaan praten met clubs na de verloren 
wedstrijd tegen Varsseveld wat ook 
de degradatie betekende. Hiervoor 
heb ik bewust gekozen omdat ik 
geen onrust wilde creëren binnen de 
groep en me persoonlijk ook volledig 
op deze wedstrijd kon richten. Na de 
wedstrijd tegen Varsseveld ben ik in 
gesprek gegaan met Longa en RKZVC. 

Ik heb daar prima gesprekken gehad 
en de randvoorwaarden waren ook bij 
deze clubs fantastisch geregeld. Na de 
gesprekken ben ik na gaan denken: ‘ga 
ik de Grol nou echt verlaten’? Het was 
voor mij een vreselijke week! Er gaan 
zoveel verschillende gedachten door 
je hoofd en daarbij heeft iedereen ook 
een mening die ze graag willen laten 
horen. Zo kreeg ik appjes, via Messen-
ger berichten en ook op straat wilden 
diverse mensen mij even spreken en 
ook telefonisch. ‘Wouter, jij gaat de 
Grol toch niet verlaten?’ waren de 
woorden die telkens terug kwamen in 
de gesprekken. Ik heb uiteindelijk mijn 
besluit zelf genomen door mijn gevoel 
te volgen. Mezelf de vraag gesteld: 
‘Wat wil ik zelf’? Met die gedachten in 
m’n achterhoofd en daarbij het plezier 
dat ik op dit moment mis in het spelle-
tje voetbal, is de stap om ergens anders 
te gaan voetballen goed voor me. Mijn 
keuze heeft helemaal niets te maken 
met de spelersgroep of de staf, want 
ik kan met iedereen goed opschieten 
en hoop dat dit zo zal blijven! Afscheid 
nemen doe ik niet want ooit hoop ik 
weer te mogen spelen in het blauw-wit 
van de Grol. Grol is toch mijn club waar 
ik enorm trots op ben!”

Door:
Henri Walterbos

WOUTER PILLEN 
VERTREKT NAAR RKZVC

“OOIT KOM IK TERUG OM WEER MET TROTS TE SPELEN VOOR DE S.V. GROL.”
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Voelt het niet zo dat je het zinkende 
schip verlaat?
“Zo voelt het voor mij persoonlijk niet. 
Ik snap dat anderen hier anders over 
denken maar de Grol is een fantasti-
sche club en heeft ook voor komend 
seizoen een prima selectie en een 
goede staf. Ik begrijp heel goed, nu er 
7 spelers weg gaan bij de 1ste selectie, 
dat dit een grote klap is voor de club. 
Maar wanneer ik zonder plezier naar 
het voetbalveld ga is dat voor mij een 
teken om wat anders te gaan doen. 
Daarom hoop ik dat ik snel het plezier 
terug ga vinden en als dit ergens anders 
kan heb ik daar vrede mee. Hoe gevoe-
lig het voor anderen ook is, soms moet 
je aan jezelf denken.”

Hoe sta jij tegenover de kritiek op 
Jeroen Burghout?
“Hier kan ik erg kort over zijn. Jeroen 
komt uit een heel ander voetbalklimaat 
dan dat er bij de Grol leeft. Hier heeft 
hij zich enorm aan moeten passen 
en ook alle mensen zowel binnen als 
buiten de 1ste selectie moeten leren 
kennen. Jeroen is in mijn opzicht een 
uitstekende trainer. Hij is ambitieus en 

leeft voor het voetbal. Dat het dit sei-
zoen tegen heeft gezeten is vervelend 
maar hier wordt hij sterker en beter 
van. Hij is enorm gedreven en heeft 
veel voor de groep/club over. Ik weet 
zeker dat de Grol hier plezier van gaat 
krijgen.”

Hoe reageerden je ouders en vrien-
den op je vertrek?
“Mijn ouders hebben zich er niet mee 
bezig gehouden. Ik heb het er wel even 
met mijn vader over gehad en hij had 
wel een duidelijke mening, maar liet de 
keuze toch bij mij liggen. Fijn, want ik 
kan ook echt zeggen dat dit mijn keuze 
is. Mijn vrienden hebben mij ook laten 
weten dat het belangrijkste is om mijn 
plezier in het voetbal terug te vinden, 
waar dat ook is.” 

Waarom RKZVC en niet Longa?
“Nogmaals heb ik met beiden prima 
gesprekken gevoerd. Met Longa ging 
dit in het begin iets moeizamer, omdat 
er schijnbaar tussen beide clubs is afge-
sproken dat er geen spelers van elkaar 
worden benaderd. Maar uiteindelijk 
door goedkeurig van de Grol toch be-
sloten om ook daar heen te gaan voor 
een gesprek. Beide clubs hadden een “I
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Henrik Warnar
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mooi praatje en wisten duidelijk waar 
ze mij zagen spelen als ik ervoor zou 
kiezen om bij hen te gaan voetballen. 
Dit konden ze netjes onderbouwen. 
Uiteindelijk heeft mijn eigen gevoel 
de doorslag gegeven om bij RKZVC te 
gaan voetballen. Bij RKZVC heb ik van-
af het eerste contact een goed gevoel 
gehad. De manier waarop ze trainen, 
hoe ze de wedstrijden benaderen en 
evalueren. Dit alles doen ze erg profes-
sioneel en ziet er erg verzorgd uit.”  

Keer je nog terug naar de Grol?
“Zoals eerder al benoemd hoop ik 
zeker terug te keren naar s.v. Grol. Ik 
voel me toch een kind van de club. 
Alle selectie elftallen heb ik bij de Grol 
doorlopen en de Grol betekent veel 
voor me. De supporters, wie ik dank-
baar ben voor hun steun, staan zowel 
thuis als bij uitwedstrijden in grote 
getalen langs de lijn. Ooit kom ik terug 
om weer met TROTS te spelen voor de 
s.v. Grol.” 

Ga je nog naar de Buutavond in 
Groenlo of ga je nu naar de Eumkes?
“Haha mooie vraag! Uiteraard ga ik nog 
naar de buutavond in Groenlo. Het mooi-
ste feestje (carnaval) dat wil ik natuurlijk 
niet missen. De buutavond is altijd een 
speciale avond. Gezellig met mijn vrien-
den lachen en bier sjikkeren, iets mooiers 
is er niet! Of ik ook naar de Eumkes ga 
weet ik nog niet, als ik tijd vrij heb en 
dorstig ben kan het maar zo zijn dat ik 
ook daar nog even aanwezig ben.” 

TITELPARADE TIJDENS GEZELLIGE ‘AFSLUITING SEIZOEN’

Johan Wolters ‘Supersupporter’, Henri 
Walterbos ‘Verenigingsman van het jaar,’ 
Wouter Pillen ‘Voetballer van het jaar’, 
Grol 8 ‘Team van het jaar’, Stef Kroeken-
stoel ‘Seniorenspeler van het jaar,’ Wilko 
Poortman ‘Lid van Verdienste,’ Grol C1 
‘Team van het jaar jeugd,’ Sven Oosten-
dorp ‘Winnaar Penaltybokaal’, Winnaar 
‘Albert Heijn F competitie’ Liverpool, Grol 
4 ‘Winnaar Huistoernooi.’ Traditioneel 
werden op de traditioneel laatste activi-
teit van het seizoen de al even traditio-
nele prijzen uitgereikt. De formule van de 
‘Afsluiting van het seizoen’ is al vele jaren 

het zelfde, de invulling wordt echter weer 
steeds frisser. 
Na een uitstekend verlopen deel voor 
de jeugd ’s morgens, aan het eind 
van de middag het sportief verlopen 
Huistoernooi voor senioren- en A-teams, 
’s avonds de slotactiviteit met alle 
plichtplegingen en een te gekke band 
die zijn naam eer aan deed; ‘Feestband 
Fantastisch,’ uit Eibergen. De Suppor-
tersclub had er veel werk van gemaakt, 
’s morgens voor de jeugd in een prima 
samenwerking met de commissie Neven-
activiteiten.    “A
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Het is al jarenlang een onafscheide-
lijk duo: leider/trainer Stef Oldenkot-
te en Grol D3. Bij de laatste wedstrijd 
van het seizoen mag ik meelopen. 
Stef is geen onbekende in de Grol en 
dat is dan meteen het understate-
ment van het jaar. Volgend jaar viert 
hij zijn 25-jarig jubileum als leider.

Alle tijd die over is gaat naar de Grol
De 55-jarige Stef Oldenkotte is opge-
groeid op steenworp afstand van het 
Grolveld, aan de Lange Maat in Zwolle, 
en woont daar nog steeds. In het dage-
lijks leven is hij magazijnmedewerker 
bij Fortes Energie Systemen in Lichten-
voorde. Bijna alle tijd die over is, gaat 
naar de Grol. “Op het werk weten ze 
dat ik op dinsdag en donderdag op tijd 
weg moet. Dan ga ik naar Den Elshof. In 
1992 ben ik, samen met mijn kameraad 
Marco Frank, begonnen als leider van de 
D1. Dat heb ik drie jaar gedaan voordat 
ik de overstap maakte naar de C1, des-
tijds samen met Axel Kuska. Na een tijd 
ging ik weer terug naar de D, dat was 
toen het laagste team”, zo vertelt Stef 
op zijn kenmerkende manier, met veel 
armbewegingen.

Dit is een prachtige leeftijd
“Dit is mijn twintigste jaar bij de D3 en 
ik vind het nog steeds geweldig. Die 
leeftijd is zo mooi, de jongens zijn heel 
leergierig, dat is superleuk. Sommigen 
zijn nog maar tien als ze hier komen 
en anderen al 13 bij vertrek. De jon-
gens willen er echt voor gaan en daar 
hou ik van.”

Stef ziet elk jaar dezelfde ontwikke-
lingen bij de jongens. “Bij de eerste 
training zijn ze normaliter heel rustig en 
dat wordt steeds minder.” Bij de hui-
dige D3 ging het echter anders. “Direct 
bij de eerste training was het al een 
feest. Dat vind ik prima maar ik zeg wel 
altijd: Bij het verlaten van de kleedka-
mer moet het over zijn. Dan moeten ze 
rustig en geconcentreerd zijn, dat vind 
ik belangrijk, ook voor de uitstraling 
naar buiten toe.”

Op de dinsdag en de donderdag traint 
Stef zijn team, samen met Walter 
Mensink en Nick Hoffman. “Walter 
kwam erbij omdat zijn zoon Thijs in de 
D3 speelde. Zo gaat dat meestal, het is 
vaak een vader van één van de jongens. 
De samenwerking met Walter verloopt 
uitstekend en ook met de ouders 
van de jongens hebben we een goed 
contact.”

Een volle agenda
Maar dat is niet alles wat Stef doet bij 
de Grol. Zo is hij al sinds 1986 lid van 
de terreincommissie, ‘Oh nee, dat heet 
tegenwoordig parkdienst’, en is hij in-
tensief betrokken bij de organisatie van 
het Marveldtoernooi. Met zijn vrienden 
speelde hij jarenlang zaalvoetbal, en 
niet onverdienstelijk. Daarnaast regelt 
hij ballenjongens – en meisjes en zorgt 
hij dat er jeugdspelers aanwezig zijn 
bij de thuiswedstrijden van Grol 1 voor 
het bijhouden van het scorebord. Ook 
was Stef 20 jaar leider op het D-kamp 
waarvan 12 jaar kampleider waar hij 
in 2008 mee stopte. Zelf heeft hij ook 
gevoetbald maar moest toen tot zijn 
grote spijt de voetbalschoenen aan de 
wilgen hangen. “Tot mijn 35e heb ik 
gevoetbald maar door een knieblessure 
moest ik stoppen, erg jammer.”

Eindfeesten met overnachting
Zijn grote liefde is en blijft de D3. Zo 
organiseert hij elk jaar een eindfeest 

Door:
Kyra Broshuis

STEF OLDENKOTTE EN ZIJN D3

voor zijn team bij zijn eigen huis. “Dat 
is zo mooi, de jongens blijven over-
nachten en midden in de nacht gaan 
we voetballen in het licht van grote 
schijnwerpers. Het is fijn dat zoveel 
jongens van ‘vroeger’ bij de Grol 
gebleven zijn. Ik ken bijna alle spelers 
bij de Grol.”

Stef is een aimabel mens, maar wel 
1 met een echte winnaarsmentaliteit. 
“Dat heeft er altijd in gezeten, ik wil 
winnen. Het is belangrijk om de jon-
gens vertrouwen mee te geven en ze 
ervan te overtuigen dat ze het kunnen. 
Iedereen is gelijk en we moeten samen 
een hecht team vormen. Als ik merk 
dat er gepest wordt of dat iemand niet 
goed in de groep ligt, ga ik er direct op 
in. Ik hou van eerlijkheid, de jongens 
weten dat ze alles met mij kunnen 
bespreken. Ik vraag ook altijd hoe het 
op school gaat. Het antwoord is bijna 
altijd: ‘saai!’ Ik ben ook wel eens boos 
op de jongens, natuurlijk. Maar het 
gaat dan altijd om het voetbal, nooit 
om het kind zelf. Ik probeer altijd het 
beste uit de spelers te halen.”

‘Dit verhaal moet wel over de jongens 
gaan, niet over mij!’
Dan heeft hij geen tijd meer om te 
praten want de wedstrijd gaat begin-

nen. Hij spreekt de jongens toe: “Dit 
is onze laatste wedstrijd en die mogen 
we absoluut niet verliezen. Het moet 
nu gebeuren!” En het gebeurt, Grol D3 
wint met 3-0 van Babberich en eindigt 
als tweede in de competitie. 
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Na de wedstrijd zegt Stef dat het 
stuk wel over de jongens moet gaan 
en niet over hem. Sorry Stef, maar 
ere wie ere toekomt!
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Staand van links naar rechts, 
Walter Mensink, Jimme Wolberink, 
Willem-Jan Schuurmans, Tycho Klaa-
sen, Twan Oostendorp, Tim Bomers, 
Mees Ueffing, Stef Oldenkotte

Onderste rij van links naar rechts, 
Just Klein Zeggelink, Thieme Willem-
sen, Simon Broshuis, Jasper Terbraak, 
Jorik Schuurmans.

Afwezig door vakantie, 
Chiel Klein Avinck, Sten Camfferman, 
Sam Spaan, Dirk Nales en 
Mike Wolters
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Dames 1

C 5

Liverpool AH competitie C 6 F 7

Grol 8

C 1

F 6

E 1

Grol 6
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Start Grol 1 het nieuwe seizoen met 
een grotendeels nieuwe selectie, ook 
in het begeleidingsteam zijn mutaties 
te melden. Zo nemen eveneens leider 
Koen van Meurs, keeperstrainer 
Sjaak Jansen en assistent scheids-
rechter Wilco Rijkenbarg afscheid. 
Hiervoor in de plaats Pieter Peeters 
en Frank Slutter als elftalleiders, 
Tjiko Wolberink als keeperstrainer en 
neemt Peter Nijland de vlag letterlijk 
over van Wilco. De heren stellen zich 
graag aan u voor. Met zijn vieren 
zitten ze aan tafel in het sportcafé. 
Het kwartet maakt een enthousiaste 
indruk en heeft er enorm veel zin in.

Pieter Peeters (32), maakt een 
stormachtige ontwikkeling door binnen 
s.v. Grol kunnen we gerust stellen. Als 
spelend lid al jaren aan s.v. Grol verbon-
den en op dit moment deel uitmakend 
van Grol 4. Benaderen we hem om toe 
te treden tot de redactie, gaat hij met 
pen en papier op pad voor zijn eerste 
verhaal om Jeroen Burghout aan de tand 
te voelen (zie dit clubblad,HW) voor 
een terugblik op afgelopen seizoen, 
met uiteraard ook een vooruitblik op 
het nieuwe seizoen en wordt hij in 
de tweede ontmoeting met hem al 
gevraagd om elftalleider te worden van 
Grol 1. Tja, een eerste indruk kun je maar 
één keer maken. Die zal dan zeer goed 
geweest zijn. We lenen hem graag uit, in 
het belang van.

“Toen Jeroen me vroeg heb ik in eerste 
instantie ‘nee’ gezegd, maar toen ik er 
niet veel later over na ben gaan denken 
leek het me ook wel wat. Ik heb wel 
eens mijn mening geuit, maar als je dan 
gevraagd wordt je steentje bij te dragen, 
dan moet je ook niet weglopen, vind ik. 
Ik wilde echter wel zelf blijven voetbal-
len, vandaar dat ik zei dat ik het wel 
wilde doen, maar dan in de vorm van 
een duo-leiderschap. Toen viel de naam 
Frank al snel. Als ik dan zelf voetbal en 
iets later ben dan is Frank er in ieder 
geval. En er is werk genoeg voor twee 
personen. Ik heb er inmiddels veel 
zin in mijn steentje bij te dragen aan 
de opbouw van een nieuw Grol 1 met 
veel nieuwe, jonge jongens. Een mooie 
uitdaging. Het was belangrijk om weer 
een beetje een positieve sfeer terug te 
krijgen. Ik hoop echt dat we als team 
gaan strijden, voor elkaar, met elkaar. 
En reken erop dat het niet gemakkelijk 
zal worden, maar we gaan er alles aan 
doen die negatieve spiraal om te buigen. 
Je moet als team hecht zijn, na afloop 
van een wedstrijd altijd even bij elkaar 
zitten in de kantine en daarna tussen de 
supporters voor een praatje als ze dat 
willen. Je moet elkaar ook dingen kun-
nen zeggen, maar na afloop weer samen 
de kantine in.”

Frank Slutter (25), maakt de overstap 
van Grol 2 naar Grol 1 om samen met 
Pieter invulling te geven aan de leiders-

rol. Een moeilijke keuze laat hij weten. 
“Michel Hoffman belde me of ik er 
voor voelde samen met Pieter leider te 
worden van het eerste. Daar heb ik eerst 
goed over na moeten denken. Tijdens 
het Marveldtoernooi heb ik met Pieter 
gesproken en hadden niet veel woorden 
nodig en dacht gelijk dat het wel zou 
kunnen werken met zijn tweeën. Bij 
Grol 2 had ik het echter ontzettend naar 
mijn zin en vond het moeilijk om weg te 
gaan. Ronnie Boers, de voorganger van 
Kevin Vos haalde me er ooit bij. Toen 
Kevin kwam heb ik met hem een goed 
gesprek gehad en ben ik door gegaan. 
Afgelopen jaar hadden we een erg 
goede klik met elkaar toen Giso Rijks er 
ook nog bij kwam. We zijn samen naar 
iets toe gegroeid. De sfeer was goed, 
de resultaten ook. Maar goed, nu Grol 
1 dus. Ik zie me daar wel een plekje 
krijgen. Als leider wil ik graag tussen de 
jongens staan.” 

Tjiko Wolberink (38), keert na een jaar 
bij Reünie aan de slag te zijn geweest 
terug op het oude nest en neemt de taak 
van Sjaak over, met daarnaast de rol als 
coördinator van de keepersgebeuren, 
waarbij hij geassisteerd wordt door Wes-
sel Baarslag (B- en C-klasse), Roar Stor-
telder (D-klasse), Jelle Rijks (E-klasse), 
Jorden Veld en Jelle Rijks (F-klasse). Tjiko 
maakt een gedreven indruk gedurende 
het gesprek en praat vol passie over het 
keepersvak.

“De plek van Sjaak kwam vrij en ben ik 
daar in december al voor benaderd op het 
moment dat ik ook in gesprek was met Re-
unie over een vervolg.” Tjiko begon ooit als 
keeperstrainer nadat hij gevraagd was door 
toenmalig Hoofd Opleiding en Vorming 
Freddy Brockötter. Min of meer per ongeluk 
dus. Na 4 jaar bij Grol aan de slag te zijn 
geweest met jeugdkeepers werd Tjiko door 
Reünie-trainer en Grolman Mark Reinders 
gevraagd bij Reünie aan de slag te gaan. 
Dat is een mooie leerschool geweest. Ik heb 
ontzettend zin weer bij Grol aan de slag te 
gaan en met de keepers van Grol 1 en 2 te 
gaan werken. Met de keepers zit het wel 
goed bij Grol. We hebben hier supergetalen-
teerde keepers. Ik bepaal mede wie keeper 
van Grol 1 en 2 worden. Toen er nog geen 
sprake van was dat Max zou vetrekken heb 
ik tegen Wessel Baarslag, Tim Penterman 
en Max gezegd dat ze allen op nul beginnen 
en allen een kans krijgen om keeper van het 
eerste te worden. Nu moeten Wessel en 
Tim het met elkaar uitvechten. Dat gaat een 
mooie strijd worden. Ik zal zondag’s met het 
eerste meegaan maar zal ook kijken naar 
de keepers van Grol 2 en 3, waar Sander 

Naaijkens gaat keepen. Die is ook zeer ge-
talenteerd. Ik hoop dat Grol weer een hecht 
team gaat worden. Het hoeft zeker geen 
vriendenteam te worden.  Je moet elkaar de 
waarheid kunnen zeggen en na de wedstrijd 
dan moet het weer klaar zijn en weer fris 
verder.” 

Peter Nijland (53), wordt assistent scheids-
rechter en keert hiermee terug naar het 
team waar hij ooit zelf al in voetbalde onder 
trainer Chris te Winkel. “Ik was spits met als 
buitenspeler ondermeer Edwin Bosman.” 
Na een periode van 9 jaar Grol 2 ging Peter 
lager voetballen. Daarna verruilde hij zijn 
voetbaltenue voor een scheidsrechterste-
nue. Eerst binnen s.v. Grol als verenigings-
scheidsrechter, later als KNVB-leidsman. Al 
snel promoveerde hij en floot hij de laatste 
jaren wedstrijden in de 2e en 3e klasse. 
Vanwege een enkelblessure stopte hij echter 
een tijdje. 

“Jos Froeling heeft mij benaderd of ik dit 
wilde gaan doen. Ik gaf eigenlijk direct al 
aan dat hem dat niet ging worden want ik 
zit ook nog in het Kermiscomité. Daar ben 

Door: 
Henri Walterbos

ik de gehele maand augustus druk mee. 
Daarnaast vakantie en af en toe weekenden 
bij mijn vriendin in Almere.” Uiteindelijk 
besloot hij toch toe te treden tot het nieuwe 
begeleidingsteam van Grol 1. “De Grol heeft 
me ook veel gegeven door de jaren heen. 
Dan kan ik mooi een keer iets terug doen,” 
licht hij zijn toezegging toe. “Ik denk dat ik 
wel iets toe kan voegen aan het begelei-
dingsteam.”  

Als grensrechter heeft Peter 20 jaar ervaring 
op het Marveldtoernooi, maar was hij ook 
diverse keren assistent bij een beslissings-
wedstrijd, waaronder WVC-Rood Wit een 
tijd geleden. “Ik heb beslissingswedstrijden 
gefloten, maar ook diverse keren gevlagd. 
Moest je vlaggen voor een paar duizend 
man.” Het publiek zegt hij niet te horen. 
“Je bent zo gefocust op de wedstrijd dat 
ik dat helemaal niet hoor. Voor de jongens 
in het veld staat er veel op het spel. Dan 
moet je scherp zijn en blijven en mag je niet 
verzaken.” Peter heeft zin aan zijn nieuwe 
uitdaging. “We hebben een jonge groep 
straks waar we met elkaar straks hopelijk 
veel plezier gaan beleven.” 

Staat het water de Grolbestuurders tot aan 
hun lippen? Kunnen de Grolbestuurders 
hun hoofd nog boven water houden?  Of 
gaan Grolbestuurders kopje onder in deze 
hectische tijden? Niets is minder waar, al 
zouden Supportersclub Longa en andere 
criticasters hier wellicht van smullen. Helaas 
moeten we hen teleurstellen. Al sinds 
mensenheugenis zingen we immers al met 
zijn allen vol trots en overgave de regels 
uit ons clublied ‘Groenlose jongens’; ‘En 

valt het soms iets tegen, maar daarom niet 
getreurd……’ Ondanks de hectische tijden 
de laatste weken, de onrustige maanden dat 
de prestaties van Grol 1 te wensen over-
lieten, zal sv Grol als voetbalbolwerk altijd 
weer overleven. Niet als ‘dè vooraanstaande 
club van Oost Nederland’, zoals De Libero 
ten onrechte schetst. Nee, gewoon als een 
mooie voetbalclub, zoals er daar zoveel 
van zijn in Oost Nederland. Hou het op zijn 
jeugdig enthousiasme. In de periode dat 

BESTUURDERS KOPJE ONDER?
anderen nog steeds smullen van de huidige 
positie van Grol wordt achter de schermen 
hard gewerkt het tij te keren, is er geluisterd 
naar de trouwe achterban die zich roerde 
en zich terecht zorgen maakte over het op-
handen zijnde sportieve faillissement van sv 
Grol. Enne Grolbestuurder Marco Frank op 
de foto dan? Niets aan de hand! Hij zwom 
onlangs enkel en alleen maar een rondje 
Grolse gracht met zijn dochter Bibi tijdens 
de ‘Vrije slag door Grolle’.    

WE STELLEN AAN U VOOR….
NIEUW BEGELEIDINGSTEAM GROL 1
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Vlnr: Pieter Peeters, Frank Slutter, Peter Nijland en Tjiko Wolberink
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Het 27e Marveld toernooi vond dit 
jaar plaats in een week tegelijker-
tijd met andere grote sportevene-
menten zoals Roland Garros en Giro 
d’Italia. Daar waar Kiki Bertens en 
Steven Kruiswijk dit jaar hoge ogen 
gooiden doet de s.v. Grol dat elk 
jaar met het jaarlijks terugkerende 
Marveldtoernooi. Een toernooi 
dat nationale en internationale 
bekendheid geniet door een deelne-
mersveld van wereldklasse en dito 
organisatie. 

Mijn Marveld toernooi begon met de 
sponsoravond op donderdagavond. De 
sponsoravond werd dit jaar geopend 
door een DJ van wereldformaat “The 
President” dat achteraf gewoon onze 
voorzitter Hans Scheinck bleek te zijn. 
Dat de hoofdact FC de Rebellen niet 
het niveau haalde van de voorzitter 
mocht de pret niet drukken. De zaal 
was tot aan de nok toe gevuld en de 
groene flesjes Grolsch werden veelvul-
dig uitgedeeld. De avond was verder 
een goede gelegenheid om Marco 
Frank te onderscheiden voor zijn 
verdiensten voor het Marveld toernooi. 
Uit de handen van Tonnie Zieverink, 
secretaris van de toernooicommissie, 
mocht hij de zilveren Marveldspeld 
ontvangen vanwege zijn 25-jarige 
lidmaatschap waarvan de laatste twee 
jaar als voorzitter van het Marveld be-
stuur. Daarnaast werd er door de BCG, 

Business club s.v. Grol, het mooie 
bedrag van 7500 euro aan de jeugdop-
leiding van de s.v. Grol geschonken. Na 
het officiële gedeelte van de sponso-
ravond ging de ‘afterparty’ nog even 
door in de sportkantine. Rond een 
uur of twaalf ging de microfoon aan 
en zag ik vanuit mijn ooghoeken dat 
volkszanger Donny Doest een cd’tje 
uit zijn jaszak toverde. De lichtelijke 
paniek bij Donny omdat hij een stukje 
tekst van John de Bever vergeten was 
verdween geheel toen hij de microfoon 
eenmaal in de handen had. Al met al 
een mooie, gezellige opening voor de 
27e editie van het toernooi. 

De dagen erna heb ik op sportpark 
Den Elshof kunnen genieten van 
een aantal mooie potjes voetbal. In 
deze leeftijdscategorie is het voetbal 
nog speels en worden er veelvuldig 
dribbels en hoogstandjes ingezet. En 
daarvan waren er genoeg te zien bij 
de nummer 7 van SL Benfica, Umaro 
Embalo, die verkozen werd tot speler 
van het toernooi. Niet geheel toevallig 
leverde de debutant SL Benfica een 
knappe prestatie af door het toernooi 
te winnen door in de finale RSC Ander-
lecht te verslaan. De jongens van s.v. 
Grol C1 piekten dit toernooi vroeg. Op 
de vrijdagavond werd de eerste wed-
strijd tegen Manchester United gewon-
nen met 1-0, een uitermate knappe 
prestatie van de Grol jongens. Tussen 

al het voetbalgeweld door moest het 
vlaggenschip van de Grol zondags 
thuis tegen Varsseveld voetballen om 
degradatie af te wenden. Met veel 
support langs de kant kon Grol het 
overwicht niet uitdrukken in goals en 
bleef het 0-0. Een zware uitwedstrijd 
in Varsseveld volgt nog*. 

Kort gezegd was het een geslaagd 
weekend en was het voor mij absoluut 
geen straf om voor het clubblad 
een stuk over het Marveld toernooi 
te moeten schrijven. Het Marveld 
toernooi kent een strakke organisatie 
en zou zonder de vele vrijwilligers niet 
kunnen bestaan. Op de zaterdagmid-
dag sprak ik een aantal jongens van de 
Nevenactiviteiten groep, een belangrij-
ke groep vrijwilligers waar het Marveld 
toernooi niet zonder kan.

*In de return tegen Varsseveld verliest 
Grol met 0-1 in de verlenging. Degrada-
tie naar de 3e klasse is daardoor helaas 
een feit. 

“OFFside events” 
Ik sprak een aantal van de vrijwilligers 
zaterdagmiddag in de koele sporthal 
die voor het Marveld toernooi omgeto-
verd is tot de eetzaal voor de deel-
nemende teams, scheidsrechters en 
vrijwilligers. De aanwezigheid van een 
pak Bar le Duc werd door sommigen 
erg gewaardeerd vanwege “een wel 

erg korte nacht”. Ook aanwezig zijn de twee 
leidinggevenden van de Nevenactiviteiten, 
Ruben Zieverink en Niels Meekes. “Maar 
Sander Nijhoff staat aan de top” zegt Niels 
die zich heel bewust is van de hiërarchie. 
Ruben vervolgt: “Ja dat klopt, Sander zit 
in het Marveld bestuur en stuurt ons aan 
en wij sturen de groep aan”. Alhoewel er 
dit jaar ook ruimte was voor een kleine 
uitbreiding van de leiding. Quint Kristen 
werd gekroond tot chef springkussen, een 
leidende functie waar de groep zonder veel 
moeite akkoord mee ging. Voor Niels en 
Ruben begint het Marveld toernooi met het 
regelen van een groep jongens. “We hebben 
op dit moment een stabiele groep van onge-
veer 40-45 man, met een aantal appjes en 
een mail is de groep zo goed als rond” zegt 
Niels nuchter. “Maar daar begint het niet 
eigenlijk…” grijnst Coen Bleumink, penning-
meester van de Marveld commissie die een 
aantal jaren daarvoor ook actief was voor 
de Nevenactiviteitengroep. Coen doelde 
op het eerste nevenactiviteiten tussenfeest 
georganiseerd door Bas Brinke en Quint 
Kristen. Het duo knikt vol trots en in het 
kader van “professionalisering” is de term 
OFF-side events bedacht. “Ja O-F-F” spelt 
Bas “in caps-lock!”. Over de avond zelf was 
Quint kort: “Een avondje lekker buizen”. 
Om de draad niet kwijt te raken vraag ik wat 
de taken zijn van de groep. De groep begint 
ongeveer twee weken van te voren met het 
opbouwen van het terrein. “In plaats van 
dat ik alles ga opnoemen heb ik wel een 
lijstje van de taken voor je” zegt Ruben, “Ik 
heb er ook nog één voor je” zegt Sander 
haastig terwijl die de tafel voorbijvliegt. 
Wanneer ik de lijsten bekijk is het voor 
mij duidelijk dat er veel opgebouwd moet 
worden. Twee weken van te voren wordt er 
begonnen met het beplakken van stickers, 
het plaatsen van kraampjes en vlaggen, de 
opbouw van tribunes, fietsenstalling, tenten, 
scoreborden en de lijst gaat nog wel even 
door. Wanneer alles staat en het toernooi 
begint zorgt de Nevenactiviteitengroep 
ervoor dat alles op rolletjes loopt. Er staan 
jongens bij de springkussens en pannaveld-
jes om alles in de gaten te houden. Er is 
een schema voor wie wanneer kassadienst 
moet draaien en er staan jongens vooraan 
het sportpark om fietsers en auto’s naar de 
juiste plek te begeleiden. “Verder voeren we 
allerlei hand- en spandiensten uit en zijn we 
ook een aanspreekpunt” legt Ruben uit. De 
zondagmiddag wordt er alweer langzaam 
begonnen met het afbreken. Vroeg in de 
middag helpt de groep om de sportzaal af 
te breken, “we zorgen dat we voor de finale 
klaar zijn zodat we die met zijn allen kunnen 
kijken” vertelt Niels. Wanneer de resterende 
klusjes gedaan zijn verzamelt de groep zich 

in de serre van de sportkantine samen met 
alle andere vrijwilligers en scheidsrech-
ters. In de serre worden de dankwoorden 
uitgesproken en kunnen de jongens van 
de Nevenactiviteiten zich tegoed doen aan 
talloze goed gekoelde halve liters Grolsch 
en een aantal hapjes, halve liters en hapjes 
die ze overigens zelf rondbrengen. Niels 
begint te lachen en vertelt over de jaarlijkse 
verloting van een ballonvaart “als je een bal-
lonvaart wilt moet je naast mij gaan zitten, 
want de voorgaande jaren zit de winnaar 
altijd naast mij”. Voor wie er dan niet ge-
noeg van kan krijgen volgt daarna nog een 
kleine fietstocht naar Grolsch Brouwhuys de 
Lange Gang waar de onofficiële afterparty 
door gaat tot in de late uurtjes. Het toernooi 
houdt hier voor de Nevenactiviteitengroep 
niet op. Met wellicht een beetje hoofdpijn 
wordt de volgende dag het terrein afgebro-
ken en zit het 27e Marveld toernooi voor de 
Nevenactiviteitengroep erop. 

Anekdotes 
Nadat ik alle serieuze zaken met de jongens 
besproken had werd het tijd voor een aantal 
ludieke anekdotes. De groep is ’s ochtends 
vroeg als eerste aanwezig en een aantal 
gaan als laatste weg. De lange aanwezigheid 
van de groep levert vele ludieke verhalen 
op. Ruben begint: “twee mooie momenten 
zijn altijd de zaterdag- en zondagochtend”. 
“De groep verzamelt zaterdagochtend om 
half negen en zondag zelfs om acht uur 
en dat is voor sommigen aardig vroeg, de 
afspraak is dat diegene die te laat komt als 
parkeerwacht moet staan, ze hebben er wel 
eens met zijn tienen gestaan!” lacht Ruben. 
Meteen daarna wordt er aan mij gevraagd 
of ik het verhaal van Frank Walterbos al 
had gehoord. Frank kleedde zich in al 
zijn enthousiasme aan voor een nieuwe 
toernooidag, strikte netjes zijn veters na 
het uitlezen van de ochtendkrant en was 
klaar om te gaan. Op zich geen raar verhaal 
totdat hij vlak voordat hij op zijn fiets wilde 
stappen erachter kwam dat hij zijn broek 
vergeten was aan te doen omdat het hem 
wat tochtig tussen de benen was. Frank 
liep toevallig langs en voegde nog snel toe: 
“Volgens de geruchten in Grolle fietste ik al 

naakt over de markt”. Er volgen al snel meer 
verhalen, zoals dat als de fietsenstalling af 
is Nebs voor de zekerheid toch nog alles 
even natikt met een hamer en dat Lando 
klein Gunnewiek soms wel eens de weg 
kwijt is. Hij had na het “OFF-side events” 
tussenfeest erg veel moeite de weg naar 
zijn huis te vinden om vervolgens te denken 
dat de wc van Grolsch Brouwhuys de Lange 
Gang zijn slaapkamer was. Ook legde hij 
eens tijdens het Marveld toernooi twee keer 
tien euro in bij twee verschillende groepjes 
met als resultaat heel snel heel veel bier. En 
zo is het ook mogelijk dat je als lid van de 
nevenactiviteiten een avondje gaat stappen 
met een scheidsrechter in Lichtenvoorde. 
Om problemen met de KNVB te voorkomen 
laat ik de namen maar achterwege. “Het 
was wel een goedkoop avondje” aldus een 
van de gelukkigen. De verhalen gaan alle 
kanten op en er wordt me uitgelegd dat er 
soms verborgen talenten ontdekt worden. 
Bart Huijskes greep vorig jaar tijdens de 
afsluiting de microfoon en ontpopte zich als 
een magnifieke Boi Foi Toch imitator. 

Als laatste werd me nog verteld dat ze ooit 
het illustere duo “The Muppets” ( wie kent ze 
niet?) kwijt waren op de zaterdagochtend. Na 
een kleine zoektocht kwamen ze rustig vanaf 
de Blanckenborg het sportpark opwandelen. 
“We waren even tennis aan het kijken”, 
zeiden ze beide van geen schuld bewust. Stef 
Oldenkotte die de poort naar het sportpark 
opendeed was lichtelijk jaloers: “Vraag mij de 
volgende keer ook mee, ik lust ook wel een 
biertje!” Nadat de jongens duidelijk gemaakt 
werd dat dat echt niet kon kan er nu sma-
kelijk om gelachen worden. Ik rond het ple-
zierige gesprek met de jongens langzaam af. 
Het is mooi om te horen hoeveel plezier deze 
grote groep vrijwilligers hebben voor, tijdens 
en na het Marveld toernooi. Het 27e Marveld 
toernooi kan mede dankzij de Nevenactivi-
teiten de boeken in als weer een geslaagd 
weekend. Dat de groep gewoon door blijft 
gaan blijkt wel, het tweede tussenfeest staat 
al voor november gepland. Ik wens de groep 
in ieder geval alvast veel succes en plezier 
voor de komende edities van het Marveld 
toernooi. 

Door: 
Rick Brockötter

MARVELDTOERNOOI 2016
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In alle vroegte stonden we dan op 
zaterdag 11 juni om 07.00 uur op de 
Gelderesch bus te wachten die ons zou 
vervoeren naar Beek en Donk. Geen 
vermoeide kinderen maar kinderen die 
vol adrenaline en met veel enthousiasme 
stonden te wachten op de bus. Wat had-
den ze er zin in, en de leiders ondanks 
de vroegte natuurlijk ook! 

Door: Yanique Veld

Op naar Beek en Donk dus voor het Daan 
van Sleuwen toernooi, een toernooi dat in 
2016 voor de 11e keer georganiseerd is ter 
nagedachtenis aan de helaas in 2006 over-
leden Daan van Sleuwen van 12 jaar oud, 
destijds lid van de R.K.S.V. Sparta’25 (de 
organiserende club).  

Het G-team van Longa uit Lichtenvoorde is 
een bekende op het toernooi. Zij gingen voor 
de 2e keer mee.  Zodoende dat wij ook be-
kend raakten met het toernooi en ons als s.v. 
Grol hebben aangemeld, net als Longa. Om-
dat Beek en Donk een beste afstand is vanaf 
Groenlo, wij veel spelers en begeleiders mee 
wilden hebben, is er dankzij Kanjers voor 
Kanjers en Gelderesch een bus beschikbaar 
gesteld om zowel Longa als Grol gezamenlijk 
in één bus naar Beek en Donk te brengen. 

Zo zaten we dus die zaterdag 11 juni om 
07.15 uur in de bus. Vanaf s.v. Grol onderweg 
naar de eerste stop, Lichtenvoorde, om 
daar de Longa-spelers op te halen. Eenmaal 
bij Longa gearriveerd waren de spelers, 
begeleiders en ouders van Longa net zo 
enthousiast als de mensen van Grol en was 
het dan ook niet stil in de bus maar heeeel 

gezellig, met veel drinken en snoepjes. Zo 
leek de reis geen 2 uur te duren en vloog de 
tijd voorbij.

Eenmaal aangekomen in Beek en Donk 
hebben we ons gemeld en gingen we ons 
klaarmaken in de kleedkamer voor de eerste 
wedstrijd. Omdat we met voldoende spelers 
waren om 2x een 7 tal te vormen zijn we 
verdeeld in 2 teams om ook iedereen zoveel 
mogelijk te laten spelen. 

Na de eerste wedstrijdjes gespeeld te heb-
ben, hadden we even tijd om bij te komen 
in de kleedkamer, om iets te drinken en de 
lunch. De organisatoren van het toernooi 
kwamen met lunchpakketjes voor alle spelers 
en leiders. Zo konden we weer extra kracht 
opbouwen voor de rest van de wedstrijden. 
Ook was er door leider Ben (Meuleman) 
voldoende drinken en snoep geregeld, zelfs 
voor de ouders en broertjes en zusjes. 

Halverwege het toernooi vond het defilé 
plaats. Met zo’n 16 vlaggen van s.v. Grol gin-
gen we samen met alle deelnemende teams 
het veld op, achter een klein orkest aan. Een 
mooi gezicht om al die spelers bij elkaar 
te zien, met zoveel plezier. Voor video’s en 
foto’s zie Facebook pagina van s.v. Grol G1. 
Eenmaal met alle teams opgesteld op het 
veld werden we welkom geheten door de 
Wethouder van Beek en Donk en de familie-
leden van Daan van Sleuwen.

Na het defilé moesten we weer keihard aan 
de bak tijdens de wedstrijdjes. In totaal heeft 
elk team 4 wedstrijdjes kunnen spelen van 
20 minuten, en was er tussendoor nog een 
penaltyronde.

Na de laatste wedstrijd was het tijd voor een 
welverdiend patatje met een snack voordat 
we de spannende prijsuitreiking hadden. 
Zelfs na al het snoep en de lunch ging de 
patat er nog makkelijk in!

Toen was het tijd voor de prijsuitreiking. 
Alle teams verzamelden zich weer op het 
veld waarna de prijsuitreiking zou plaats-
vinden. Eerst werden de senioren teams 
genoemd, gevolgd door de junioren. 
Omdat we in 2 teams waren opgedeeld, 
in verschillende poules, werden we 2 keer 
benoemd. In de eerste poule werden we 5e, 
in de tweede poule 2e. Allebei een toppres-
tatie! Trots haalden we met het hele team de 
beker op die uitgereikt werd door de neef en 
nicht van de overleden Daan van Sleuwen. 
Na de teamfoto en de beker trots aan de 
ouders te laten zien was het tijd om te 
douchen en weer terug te gaan met de bus 
naar Groenlo. 

Na een terugreis van 2 uur, de helft van 
de kinderen slapend, waren we weer in 
Groenlo. Iedereen toch wel vermoeid maar 
een super dag gehad. 

Wij willen graag de volgende sponsoren 
bedanken voor het mogelijk maken van deze 
geweldige dag!: Gelderesch, VSVG, Suppor-
tersclub, Kramer en Molenveld, Gamp Ebiz.
Zonder jullie hadden wij niet zo’n topdag, 
nogmaals dank!

Meer foto’s en video’s zijn te vinden op 
de Facebook van s.v. Grol G1 via onder-
staande link: http://bit.ly/1OlZWak.

G-TEAM OP TOERNOOI IN BRABANT
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Naar aanleiding van de degradatie en de 
leegloop bij Grol 1, is verslaggever Dirk Naa-
ijkens op zoek naar nieuwe aanwas voor 
het vlaggenschip. In zijn zoektocht door 
Afrika, is hij momenteel gestrand in Oegan-
da, grenzend aan het tevens getroebleerde 
Zuid-Soedan. Een verslag vanuit Soroti. 

Door: 
Dirk Naaijkens, 
correspondent exotische oorden

Je kent het wel, van die spelers die op papier 
iets van vijftien jaar oud zijn, maar in realiteit 
de 30 lijken aan te tikken. Joseph Minala, 
bijvoorbeeld. Om de paar jaar duikt er zo eentje 
bij het Marveldtoernooi op. Fysiek zo sterk, dat 
je bijna gaat vermoeden dat er meer dan enkel 
spierkracht aan te pas is gekomen. Dit gegeven 
bracht mij bij de ‘Copa Coca Cola’, het natio-
nale voetbaltoernooi voor middelbare scholen 
in Oeganda. Een toernooi waar de Coca 
Cola-marketing je om de oren vliegt, evenals 
de vele verwensingen aan het adres van de 
scheidsrechter. Een geheel nieuwe voetbaler-
varing: breedgeschouderde militairen, voorzien 
van een stevig machinegeweer, die het publiek 
buiten de lijnen houdt. Blijkbaar is het nodig; 
het is afgeladen vol bij deze finale. Een tribune 
voor het gewone publiek is er niet, enkel voor 
wat bobo’s. Nooit heb ik een amateurwedstrijd 
bijgewoond die zo extreem druk bezocht werd. 
Beide ploegen komen uit de hoofdstad Kam-
pala, maar één team blijkt duidelijk de favoriet 
te zijn. Om toch een glimp van de wedstrijd 
op te kunnen vangen, halen vele toeschouwers 
acrobatische toeren uit. Boven mij hoor ik 
enthousiaste kreten, nadat er rakelings naast is 

Ik ben in Oeganda werkzaam voor stichting RICODE, waar ik werk aan een 
straatkinderenproject in de stad Soroti. We zitten middenin een programma 
waarin we hen begeleiden terug naar school en thuis, weg van de straat. We zijn 
nog op zoek naar extra donaties, waardoor we het tijdelijke programma kunnen 
verlengen naar structurele ondersteuning. Hierdoor hoeven ze in de toekomst 
niet langer de nacht op straat door te brengen.

Wil je ook een bijdrage doen? Jofel! Overmaken kan naar 
NL92 INGB 0003 4247 92, t.n.v. ‘Stichting Mama Watoto’, 
onder vermelding van ‘Street children Soroti’.

Voor meer informatie over dit project, kun je een kijkje nemen op mijn Facebook, 
voor updates met foto’s en reisverslagen: 
www.facebook.com/dirk.naaijkens.7/.

NIEUW TALENT IN DONKER AFRIKA?

geschoten. Ik kijk omhoog en zie dat de tak bo-
ven mij bijna bezwijkt onder het aantal mensen 
dat zich een eersterangs plaats heeft verschaft. 
Wijselijk besluit ik mezelf een paar meter naar 
links te verplaatsen. Anderen nemen plaats op 
de vele boda boda’s, de motortjes die zich rond 
het veld bevinden. 

Zwaarbewapende militairen
Veel van de wedstrijd krijg ik niet mee, ik moet 
vooral afgaan op het geluid en het rumoer 
onder de mensen. Waar in Nederland altijd wel 
wat gepraat en geroepen wordt, zijn de mensen 
hier non-stop de wedstrijd aan het bediscus-
siëren. De rode lijn van het verhaal is dat de 
scheidsrechter het altijd bij het verkeerde eind 
heeft. Weinig nieuws aan de horizon, dus. De 
strijdende partijen zijn aan elkaar gewaagd. 
De reguliere speeltijd wordt vervolgd door 

verlenging. Vol bewondering kijk ik naar de 
flarden van de wedstrijd die ik meekrijg. Spelers 
gaan heftig het duel aan, waarbij de scheids 
amper op zijn fluitje hoeft te blazen. Een heel 
ander niveau dan de klasse waarin ik zelf 
speel, waar ik het bijna af moet leggen tegen 
spelers als Jeroen Doest. Het blijft 0 – 0. De 
verlenging wordt gevolgd door penalty’s en de 
krachtmeting nadert zijn einde. De keeper van 
de underdog houdt moedig stand, maar als het 
beslissende schot van de favoriete ploeg dan 
eindelijk in het net belandt, gaat er een oorver-
dovend gejuich op. Er heerst massale feest-
vreugde, alsof Oeganda zojuist het WK gewon-
nen heeft. De militairen kunnen het publiek, dat 
in extase verkeert, niet meer aan. In een ware 
stormloop wordt het zegevierende elftal in de 
lucht gehesen. Vanuit mijn ooghoek zie ik dat 
de scheidsrechter onder begeleiding van twee 
zwaarbewapende militairen het veld verlaat. Ik 
waan me figurant in een Hollywoodfilm. 

Vier weken na mijn vertrek vanuit Nederland, 
vallen de raarste dingen steeds minder op: 
van het openlijk afval verbranden op straat 
en dagen zonder elektriciteit, tot het staand 
schijten op de wc. Alles went. Zelfs kleine kin-
deren die beginnen te huilen als ze me zien. 
Ik trek het me maar niet persoonlijk aan. Aan 
de andere kant van de medaille zijn de lokale 
vrouwen mijn hart aan het veroveren. Het 
vrouwenvoetbal is hier nog niet in opmars, 
maar dit beeld van een Oegandese schone 
in mijn s.v. Grol-shirt maakt me er radicaal 
voorstander van. Als ik de balans opmaak 
op voetbalgebied, moet ik stellen dat er veel 
jonge, talentvolle voetballers rondlopen in 
Oeganda. Als spelers vanuit de verre omtrek 
naar Grol 1 worden gehaald, is het misschien 
een idee om ook hier eens een scout naar 
toe te sturen. Het enige knelpunt is dan nog 
de reiskostenvergoeding, die van Soroti naar 
Groenlo nogal snel op zal lopen… 
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Niet direct voor de hand liggend voor 
sommigen misschien, van de andere 
kant toch ook wel weer heel logisch, 
maar vooral zeer toe te juichen en 
prachtig dat het kan. Wedstrijden 
tussen VIOS en Grol worden al jaren 
gekenmerkt door wederzijdse rivaliteit, 
waar anno 2016 gelukkig de scherpe 
kantjes af zijn. De tweede uitgave van 
de damesteams van beide vereni-
gingen doorbreken de grens tussen 
Beltrum en Groenlo en vormen met 
ingang van seizoen 2016-2017 zelfs 
samen één team: VIOS B/Grol VR2. 
Onlangs keurde de KNVB de samen-
werking goed. Een mooi bericht. Cha-
peau aan allen die dit hebben weten te 
verwezenlijken en de handen in elkaar 
geslagen hebben. Enkel een ‘win-win 
situatie’, voor VIOS B, s.v. Grol, maar 
vooral voor de speelsters. 

Voetballen, daar gaat het om
Zowel Rudi Porskamp van Grol als Ger-
rit Hilhorst van VIOS Beltrum vonden 
het eigenlijk helemaal niet zo ingewik-
keld. Rudi: “Bij Grol hebben we te 
weinig speelsters voor een volwaardig 
tweede vrouwenteam en VIOS kiest 
er bewust voor om de Meisjes A nog 
een seizoen bij elkaar te houden. Via 
de prima contacten over en weer is de 
oplossing snel ontstaan”, aldus senio-
renbestuurslid Porskamp. “Natuurlijk 
waren er nog wat praktische zaken te 
regelen, maar de dames noemen dit 
bijzaken” vult Gerrit Hilhorst aan. Hij 
begeleidt als huidige trainer/leider van 
de VIOS-dames met ondersteuning 

van collega coach Barry ten Have de 
samenwerking vanuit de Beltrumse 
vereniging. In het eerste clubblad van 
dit jaar was het Theo Helmers, voorzit-
ter van VIOS B die tijdens een gesprek 
met de voorzitters van s.v. Grol, Longa 
30, AZSV, en ook hij aanwezig was als 
voorzitter van de VIOS B, al ver-
woordde groot voorstander te zijn van 
een samenwerking tussen amateur-
verenigingen in de nabije regio. “Het 
voetballandschap in de Achterhoek 
verandert in een hoog tempo. Er zijn 
steeds minder clubs en gelukkig gaat 
men steeds meer samenwerken. 
Samenwerking zoeken is al lang niet 
meer iets voor enkel de kleinere clubs. 
Ik zou het dan ook toejuichen dat we 
als verenigingen nog meer samen gaan 
werken. Waarom niet gezamenlijk 
trainers aanstellen en gebruiken, of 
gezamenlijk onderhoud inkopen.”

Gezamenlijke belangen
Beide verenigingen leveren de kader-
functionarissen. Patrick Pos wordt de 
trainer en Ashly Klein Gunnewiek met 
Loes Hummelink zullen als leidsters 
fungeren. Maartje Dute is de grens-
rechter en Miriam Pos wordt de 
verzorgster. De trainingen en wedstrij-
den zijn per toerbeurt in Beltrum en 
Groenlo. Ook voor het tenue is een 
mooi compromis gevonden: er komt 
een nieuw tenue in neutrale kleuren.

Ook voor andere praktische zaken 
zal een te benoemen gecombineerde 
‘spelersraad’ oplossingen gaan zoeken. 

Voorlopig zullen Jamie Pos, Deborah 
Verhey (Grol), Janneke te Stroete en 
Kim Visser (VIOS) de gezamenlijke 
belangen van het nieuwe combinatie-
team behartigen.

Win-win
Beide voetbalbesturen zijn tevreden 
over de samenwerking. ”Het voetbal-
landschap verandert snel en goede 
buren zijn dan alleen maar gemakke-
lijk”, aldus damescoördinator Nathalie 
Wientjes van s.v. Grol. “Het gaat 
tenslotte om het voetballen en dat is 
nu perfect geregeld!”

Een samenwerking tussen twee clubs 
is niet nieuw, ook niet binnen s.v. 
Grol. Zo was afgelopen seizoen een 
samenwerking in de A-klasse tussen 
Grol en Grolse Boys een groot succes. 
S.v. Grol had niet genoeg spelers voor 
een A3-team en Grolse Boys onvol-
doende voetballers voor een A-team. 
Na goed overleg op bestuursniveau, 
jeudgbestuursniveau en vervolgens 
tussen de leiders/trainers onderling, 
ontstond al snel een homogene groep 
en chemie tussen spelers en begelei-
ders. Alle betrokkenen voelden zich 
zowel bij Grolse Boys als s.v. Grol en 
hun beider kantines thuis. Daarnaast 
werkt s.v. Grol in de jeugd samen met 
turnvereniging Rap en Snel en werd 
door een samenwerking tussen Volley-
balvereniging Grol, Handbalvereniging 
Grol en de voetbaltak een beachvol-
leyveld gerealiseerd op de oefenhoek, 
nabij veld 3.  

Door: 
Henri Walterbos

VIOS EN GROL STARTEN SAMENWERKING
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SPELER VAN HET KW
ARTAAL: PETER W

OLBERINK
Een mooie rubriek waarin we graag 
een speler in het zonnetje zetten. 
Niet omdat hij of zij een stormachtige 
voetbalcarrière beleeft – kan wel, 
maar hoeft zeker niet – maar gewoon 
omdat het mooi is iets te weten van 
een meisje, jongen, vrouw of man 
die zeer regelmatig op en rondom de 
velden van de s.v. Grol te vinden is en 
waarvan het vermoeden bestaat dat 
zij of hij wel iets heeft met de club en 
het spel. En als we dat dan weten, is 
het ook mooi iets meer te weten van 
die persoon. Gewoon omdat dat mooi 
is. Daarom dus!

Peter Wolberink, speler van Grol 45+ 

Even voorstellen.
“Ik ben 46 jaar, geboren in Groenlo en 
daar naar de toenmalige Deken van 
Dam school en Aloysius MAVO gegaan. 
Vervolgens in Enschede MEAO en HEAO 
gedaan.
Sinds 1999 getrouwd met Heidi en wij 
hebben drie kinderen; twee dochters (Jen-
te en Mette) en een zoon. Beide meiden 
volleyballen en onze zoon Jimme voetbalt 
bij s.v. Grol, dit seizoen in D3 en komend 
seizoen in C3.
Ik werk bij Nedap als accountmanager. Ik 
ben verantwoordelijk voor  verkoop van 
draadloos lichtmanagement systemen 
en relatiebeheer t.a.v. fabrikanten van 
verlichtingsarmaturen.
In mijn vrije tijd breng ik graag tijd 
met het gezin door bijvoorbeeld hun 
sportwedstrijden te bezoeken. Daarnaast 
lees ik graag over sport en geschiedenis 
en daaraan gerelateerde biografieën. En 
uiteraard is ook voetbal en s.v. Grol een 
hobby.”

Mijn Grol-tijd tot nu toe. 
“Ik ben bij s.v. Grol gaan voetballen toen 
ik een jaar of zes was. Heb behalve in 
de E1 nooit in selectieteams gespeeld, 
maar altijd met heel veel plezier net een 
niveautje daaronder.
Ik heb hele mooie herinneringen aan mijn 
voetbalperiode bij de senioren en heb 
altijd in het zelfde team gespeeld (Grol 
11).  Vooral de fantastische feesten staan 
mij nog goed bij. 
Ik ben een aantal jaren jeugdleider 
geweest van diverse jeugdteams en ben 
ook als leider en medeorganisator mee 
geweest op diverse voetbalkampen. Sinds 
zeven jaar ben ik lid van het jeugdbestuur 
en ben ik samen met Manfred Huijskes 
coördinator van de D en C klasse.”

Door:
Tim Ebbers

Wat is nou zo leuk aan een avondje 
45+ voetbal?
“Je voetbalt één keer in de maand op 
vrijdagavond vier wedstrijden van 20 
minuten tegen verenigingen uit de omge-
ving. Dit alles in een ongedwongen sfeer, 
zowel in het veld als tijdens de derde helft 
waar alle teams nog even blijven hangen. 
De sfeer binnen 45+2 is fantastisch en 
daarnaast is het leuk om weer met een 
aantal van dezelfde spelers te voetbal-
len waarmee ik ook bij Grol 11 gespeeld 
heb. De kleedkamerhumor en de sfeer 
in kantine is nog precies hetzelfde als 25 
jaar geleden. Eigenlijk is het dus pure 
nostalgie…”

Voetbal is een prachtige sport om-
dat…“
…het een laagdrempelige sport is die 
bijna door iedereen op ieder niveau 
gespeeld kan worden. Tegenwoordig zelfs 
door mensen van boven de 45 haha.”

Wat vind je eigenlijk van onze club? 
“Ik kom al bij onze club sinds mijn zesde 
en het voelt dus min of meer als een 
tweede huis. Gezelligheid en sfeer is erg 
belangrijk en dat merk je in bijna alles.”

Ik hou van mensen die…
“…andere mensen in hun waarde laten.” 

Waar ik me weleens zorgen om maak.
“Voor wat betreft de s.v. Grol het ingevuld 
krijgen van de vele vrijwilligersfuncties bij 

onze jeugdafdeling.” 
De maatschappij lijkt harder te wor-
den. Veel individualisme, tegenstellin-
gen en vaak ongenuanceerd gebral op 
social media. Klopt dat? Wat vind je 
daarvan? Is daar nog iets aan te doen? 
“Ja, de maatschappij verandert, maar dat 
vonden de mensen 50 jaar geleden ook. 
Tot op zekere hoogte zul je toch mee 
moeten met bepaalde ontwikkelingen. De 
opkomende social media hebben voorde-
len, maar zeker ook nadelen, iets wat wij 
bijvoorbeeld binnen het jeugdbestuur ook 
steeds meer merken.
Ja, er is zeker wat aan te doen, je moet 
vooral bij jezelf beginnen en het besef 
hebben dat berichten op social media 
voor heel lange tijd voor veel mensen 
zichtbaar zijn. WhatsApp bijvoorbeeld 
is voor voetbalteams heel geschikt om 
organisatorische zaken af te stemmen, 
maar absoluut ongeschikt om discussies 
te voeren. Je moet het op de juiste wijze 
gebruiken. “ 

Ik geniet enorm van…
“…op zaterdag langs de lijn of in de 
sporthal een sportwedstrijd van onze 
kinderen te bekijken.” 

Als ik in plaats van Donald of Hillary 
de volgende president van de Ver-
enigde Staten zou worden, dan…
“…pff lastig, maar ik denk toch maar de 
wapenwet aanpassen, zodat niet iedereen 
eenvoudig een wapen kan aanschaffen.”
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Max de Vries verruilt s.v. Grol voor FC Winterswijk

Gedreven, bezeten van het spel-
letje, bevlogen, maar vooral ook 
eerlijk. Max de Vries (22 jaar), 
‘kind’ uit de moederschoot van 
s.v. Grol. Het zal wennen zijn hem 
volgend jaar in de opstelling bij FC 
Winterswijk te zien staan, of in het 
elftal van de week van De Gelder-
lander, maar dan tussen haakjes FC 
Winterswijk er achter. Na de voor 
hem in meerdere opzichten drama-
tisch verlopen promotie-/degrada-
tiewedstrijd tegen Varsseveld werd 
het nieuws wereldkundig gemaakt 
dat hij zou verkassen naar FC 
Winterswijk. Nieuws dat hij ‘graag’ 
zelf verkondigd zou hebben. “Ik 
vond het erg lullig dat ik het mijn 
vrienden en mijn teamgenoten niet 
zelf heb kunnen vertellen. Het was 
een zeer moeilijke beslissing. Met 
meerdere clubs heb ik gesproken. 
Zij zaten al weken op antwoord te 
wachten, maar accepteerden mijn 
verzoek om uitstel. Het besluit heb 
ik vlak voor de wedstrijden tegen 
Varsseveld genomen. De technische 

Door: 
Henri 
Walterbos

staf en bestuur waren er van op de 
hoogte maar ik wilde dat de focus 
helemaal zou liggen op de wedstrij-
den tegen Varsseveld en niet op 
mijn vertrek. Ik had gehoopt met de 
nul van het veld te gaan en hand-
having in de tweede klasse.” Aldus 
Max, ruim een week na beleving 
van een dramatisch sluitstuk van 
het seizoen 2015/2016.  

Pijn
Op het moment dat Grol-supporters 
met betraande ogen en gebogen 
hoofd, Grol-spelers met de staart 
tussen de benen, afdropen van het 
veld, lag Max met hoofdletsel in het 
ziekenhuis na een onbesuisde charge 
van een Varsseveld-speler op hem, 
in de 2e minuut van de wedstrijd al. 
Gelukkig gaat het een week later rede-
lijk goed met hem en houdt hij geen 
blijvende schade over aan het fatale 
moment. Op een stukje van de film na, 
dat hij kwijt is. “Van de gehele zondag 
weet ik niets meer. Een rare gewaar-
wording.” De pijn is in zijn gezicht af te 

lezen. Niet de pijn van de charge, maar 
hartenpijn, hoe zijn club afglijdt, van 
de degradatie en een vertrek dat hem 
zwaar valt. 

De Graafschap
Hij vertrok eerder bij de club die in zijn 
genen zit, door zijn aderen stroomt, en 
andersom de naam de Vries door de 
Groladeren en – genen heeft stro-
men. Als keeper van de E1 werd hij 
gescout door de KNVB, FC Twente en 
De Graafschap en koos hij voor een 
avontuur in Doetinchem. Zeven en 
een halfjaar later keerde hij terug naar 
Grol. “Als speler van de C1 maakte ik al 
mijn debuut in de A1 en als eerstejaars 
B-speler werd ik al vaste keeper van 
de A1. Ik trainde toen één keer vaker in 
de week dan de andere B-spelers en 
raakte als gevolg daarvan overtraind. 
Mijn hoofd wilde wel, maar mijn 
lichaam zei ‘nee.’” 

In het seizoen 2010/2011, toen De 
Graafschap naar de Eredivisie promo-
veerde, sloot Max in de voorbereiding 

“MIJN DROOM IS OM STRAKS MET MIJN 
EIGEN OPGELEIDE SPELERS IN GROL 1 TE SPELEN”
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Grol C1 na het winnen van de Achterhoek-Cup, een week voordat het Nederlands Kampioenschap werd binnen gehaald.
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bij de eerste selectie aan omdat ze op 
zoek waren naar een nieuwe eerste 
doelman. Dat werd Boy Waterman. 
Max’s debuut in de hoofdmacht 
van de Superboeren kwam er nooit. 
Teleurgesteld keerde Max terug naar 
de plek waar zijn voetbalwieg had 
gestaan; Sportpark Den Elshof. “Er 
werden bij De Graafschap vieze spel-
letjes gespeeld. Ze waren niet eerlijk. 
Achter mijn rug om praatten ze anders 
over je, dan tegen je. De trainer en 
keeperstrainer vertelden verschillende 
verhalen kwam ik achter toen ik hen 
beiden apart sprak, maar de keepers-
trainer moest wel loyaal zijn aan de 
trainer. Ze vertelden me dat ze vonden 
dat ik al verder was met mijn herstel 
door keihard werken, dan ze ooit ver-
wacht hadden, maar het was niet goed 
genoeg, zeiden ze. Hidde Jurjus (huidig 
Graafschapkeeper,HW) zat nog onder 
mij. Toen ik midden in het seizoen 
vertrok kreeg Hidde 3 weken later een 
5-jarig contract aangeboden. Volgens 
mij was Hidde al voorbestemd om de 
keeper van het eerste te worden. Geen 
probleem, hij doet het ook goed, maar 
zeg dat dan gewoon eerlijk en al eer-
der. Dat wisten ze tijdens mijn herstel 
ook al wel.” 

Halverwege het seizoen trainde Max 
weer op Den Elshof en keepte hij door 
middel van een roulatiesysteem in Grol 
A, Grol 2 en Grol 3. “Dennis Dibbets 
was keeper van het eerste. Terecht. 
Daar wilde ik zeker niet aankomen. 
Wel ging ik al regelmatig mee als 
tweede doelman.” Nadat Dennis zijn 
keeperhandschoenen aan de wilgen 
had gehangen nam Max de plek 
onder de lat over. Regelmatig vroegen 
Grolsupporters zich hardop af of Jules 
de Corte (blinde liedjeszanger,HW) 
het misschien voor het zeggen had 
bij De Graafschap. Ondertussen blij 
met een keeper van ongekende klasse 
die onder de bezielende leiding van 
toenmalig hoofdtrainer Jos Heutinck 
een zeer vooraanstaande rol vervulde 
in de historische promotie van het Grol-
vlaggenschip naar de Eerste klasse. De 
drie jaar onder Jos Heutinck eindigden 
echter in een anticlimax met degradatie 
naar de Tweede klasse. “Heel bizar. 
We speelden dat seizoen dertien keer 
gelijk,” lijkt hij het ruim een jaar nog 
bijna niet te kunnen geloven. 

Geen plezier meer
Als hij wil vertellen over afgelopen 
seizoen lijkt hij niet te weten waar hij 
beginnen moet. “Ik had er totaal geen 

plezier meer in. Het begon al met de 
aanstelling van de nieuwe trainer. Ik 
maakte deel uit van de spelersraad en 
was betrokken bij het aantrekken van 
een nieuwe trainer. Er was een lijstje 
met tien namen. Uiteindelijk werd 
Jeroen Burghout als trainer aangesteld. 
Die stond op geen enkel lijstje. Ze 
hadden vooraf aangegeven dat we 
overal in gekend zouden worden, op 
de hoogte zouden worden gehouden 
over de gesprekken en de vorderingen. 
Was ik een keer ziek thuis gebleven van 
de training, krijg ik ’s avonds een appje 
van iemand dat ik op de site moest 
kijken en dan kon zien wie de nieuwe 
trainer van Grol zou worden. Onvoor-
stelbaar. Als je als spelersgroep niet 
serieus genomen wordt, vraag ons dan 
alsjeblieft niet. Ik kan heel slecht tegen 
mensen die niet eerlijk zijn,” draait Max 
er niet omheen. Een de Vries draait er 
nooit om heen. 

Moeizaam seizoen
De manier van aanstelling bleek een 
voorbode voor een moeizaam seizoen. 
“Jeroen stelde zelf de spelersraad 
samen. Ik zag in op de manier zoals 
hij voor ogen had geen toegevoegde 
waarde. Het moest gaan over de rand-
voorwaarden en daar heb ik geen zin 
in. Dat interesseert mij niet. Ik wil al-
leen maar over voetbal praten. Daarbij 
opgeteld de manier van aanstelling van 
de nieuwe trainer. Dan voel ik me niet 
serieus genomen en ben ik er uitge-
stapt.” Hij haalt zijn schouders op, zijn 
gezicht toont bijna wanhoop. 
“Ik had een heel andere visie over de 
spelwijze en de aanpak dan de trainer, 
over de beleving in de groep. Als ik 
dan weer wat zei dan zag je bij een 
deel gezichten van ‘ach daar heb je die 
de Vries ook weer’. Als je een team 
bent dan moet je elkaar op dingen aan 
kunnen spreken en na de tijd weer 
vrienden.” Het doet hem zichtbaar pijn 
dat hij het tij niet heeft kunnen keren, 
al had hij met een degradatie nooit re-
kening gehouden. “Er was veel mis. Als 
je het van binnen uit niet kunt verande-
ren, dan moet je keuzes maken. Ieder 
jaar ben ik door andere verenigingen 
benaderd om te komen, maar ben ik 
gebleven, maar nu beleefde ik er totaal 
geen plezier meer in.” Een diepe zucht 
volgt. Dan met lichtelijke stemverhef-
fing. “Maar, ik blijf altijd een Grolman, 
en keer ook zeker terug,” spreekt hij uit 
met een gezicht dat boekdelen spreekt. 
“De clubs waar ik mee gesproken heb, 
heb ik verteld dat ze met mij geen 
keuze voor de lange termijn moesten 

maken. FC Winterswijk kan een jaar 
zijn, misschien twee, of langer, maar ik 
kan ook zomaar na een jaar terugeren 
of een stap hoger op maken als dat 
nog aan de orde is dan. Daarnaast heb 
ik als absolute voorwaarde gesteld 
dat ik Grol C1 bleef doen, als trainer 
hen twee keer in de week train, op 
zaterdag hen begeleid. Dat ik nu zie 
dat velen vertrekken doet pijn. Het 
is gewoon mijn club! Het was mis-
schien een mooie uitdaging geweest 
om vooral nu te blijven, om het weer 
op te bouwen, maar er moet eerst het 
nodige veranderen. Bij FC Winterswijk 
vind ik een grote uitdaging. Het is een 
jonge groep, goede faciliteiten, goede 
randvoorwaarden. Het is vergelijkbaar 
met Grol qua grootte en een mooi 
complex, maar een totaal andere cul-
tuur. De dingen die ik daar opsteek wil 
ik weer meenemen naar Grol. Ik denk 
dat ik daar veel leren kan.”

Excuses
Heel s.v. Grol betreurt zijn vertrek, ook 
Jeroen Burghout, zo weet Max. “Hij 
heeft me naderhand gezegd dat hij een 
aantal zaken misschien toch anders 
had moeten doen en bood me zijn 
excuses aan. Een voorbeeld van ‘als 
het kalf verdronken is……..’De men-
sen die me echt kennen begrijpen me 
wel. Ik heb van begin af aan gezegd 
wat ik vond. Ik zeg het altijd liever 
‘face to face’. Toen werd er echter niet 
geluisterd.”

Het was een seizoen met ieder 
weekend een anticlimax voor Max. 
Veranderde het vlaggenschip van 
de vereniging in een jaar tijd tot een 
modderschuit, of misschien zelfs wel 
Titanic, Grol C1 won bijna alles wat er 
te winnen viel. Het team onder leiding 
van Max werd kampioen, won twee 
weken terug de prestigieuze Ach-
terhoek-cup voor C-teams, en werd 
zaterdag 18 juni bovendien, als klap op 
de vuurpijl, ook nog eens Nederlands 
kampioen. Een grootse prestatie. “Een 
prachtig jaar wat dat betreft, een goe-
de spelwijze, maar wat een contrast 
met Grol 1,” spreekt hij hoofdschud-
dend uit, om daarop direct zijn droom 
hardop uit te spreken. “Mijn droom is 
om straks met mijn eigen opgeleide 
spelers in Grol 1 te spelen.” 

Die gedrevenheid en passie, hadden 
een deel van teamgenoten en an-
deren binnen de club hier maar de 
helft van. Dan had de (verenigings)
vlag er nu anders bij gehangen! “A

ls 
je
 e

en
 t

ea
m

 b
en

t 
da

n 
m

oe
t 

je
 e

lk
aa

r 
op

 d
in

ge
n 

aa
n 

ku
nn

en
 s
pr

ek
en

 e
n 

na
 d

e 
ti

jd
 w

ee
r 

vr
ie

nd
en

.”



37
36

Het bedrijf

Sinds 1981 is de naam Kormelink 
in de Achterhoek onlosmakelijk 
verbonden met Toyota. 35 Jaar 
geleden begonnen de oprichters 
Theo en Trudy Groot Kormelink 
een Toyota garage in Winterswijk. 
Sinds 1993 is Toyota Kormelink de 
Toyota dealer voor de oostelijke 
Achterhoek. In 2000 werd een 
prachtig nieuwbouwpand gerealiseerd 
aan Den Sliem in Groenlo. Vandaag 
de dag staat de tweede generatie 
aan het roer. De broers Nicky en 
Franklin Groot Kormelink vormen 
samen de directie van dit mooie 
bedrijf met in totaal 14 werknemers.  
Nicky vertelt enthousiast over de 
wereld van Toyota. “We hebben 
in Groenlo alles onder één dak; de 
Toyota modellen die verkrijgbaar zijn, 

twee in Nederland. In November 
vieren we ons 35 jaar bestaan en dan 
staat deze revolutionaire auto bij ons 
in de showroom.”

s.v. Grol

Als we het over jullie sponsorschap 
hebben; hoe is jullie binding met 
de Grol? 
“Groenlo en de Grol kun je in een 
adem noemen en daarom alleen 
al dragen we de vereniging een 
warm hart toe. Mijn broer Franklin 
heeft altijd met veel plezier bij de 
Grol gevoetbald en zijn zoons zijn 
ook lid.  Zelf heb ik niet bij de Grol 
gevoetbald. In de tijd dat we in 
Winterswijk woonden heb ik bij WVC 
gespeeld. In de C1 zat ik trouwens 
bij Martijn Meerdink in het elftal. 

Martijn heeft het qua voetbal net 
iets verder  geschopt dan ik. Op een 
bepaald moment hebben Franklin 
en ik de autosport opgepakt; zowel 
autoracen als autocross. Dit hebben 
we 25 jaar lang op het hoogste 
niveau gedaan. 

Maar terugkomend op de Grol: 
het is een fantastische club met 
veel enthousiaste vrijwilligers waarbij 
het Marveldtoernooi voor al deze 
clubmensen natuurlijk elk jaar 
weer het onbetwiste hoogtepunt 
is. Bovendien vind ik het prachtig 
om te zien hoe het meidenvoetbal 
leeft. Ook hier zie je de passie voor 
het spelletje terug. Passie is alles 

om uiteindelijk succes te hebben. 
Een punt van aandacht is natuurlijk 
de degradatie van het eerste elftal. 
Ik denk dat het wel even zal duren 
voordat ze de weg naar boven weer 
inslaan. Een ander puntje van kritiek 
is de bemoeizucht van de ouders 
langs de lijn; Hierbij moet je denken 
aan het maken van opmerkingen 
naar de tegenstanders en 
aanmerkingen geven op beslissingen 
van de scheidsrechter. Dit probleem 
speelt natuurlijk niet alleen bij de 
jeugd van de Grol maar in principe 
bij alle voetbalclubs. Daarom wil ik 
afsluiten met een bekende kreet uit 
de tenniswereld; weet je wat in is, 
je er buiten houden! “

zijn hier allemaal te zien. Vergelijk 
het met een Apple store; je moet 
alles in de winkel hebben. Vandaag 
de dag zoeken mensen op internet 
vanuit hun fauteuil naar een auto. De 
website moet dus niet alleen top zijn 
maar op het moment dat mensen 
hier binnenkomen, moet dat gevoel 
alleen maar versterkt worden. Als 
men een stuk heeft moeten rijden 
om hiernaar toe te komen, moet je 
ze belonen en moet het de moeite 
waard zijn. Op onze website krijgen 
we trouwens voor klanttevredenheid 
een 9,2 als cijfer. Dit cijfer is 
gebaseerd op klanttevredenheid, 
informatie die wordt verzameld 
door TNS NIPO, een onafhankelijk 
marktonderzoekbureau.” 

In hoeverre is Toyota bezig met 
duurzaamheid? 
Nicky hierover: “Toyota is niet 
alleen het grootste autoconcern met 
wereldwijd een jaarlijkse productie 
van meer dan 10 miljoen auto’s maar 
ook het meest groene automerk. 
Toyota heeft bijvoorbeeld de hybride 
motor uitgevonden en heeft de wens 
uitgesproken om alle modellen in de 
toekomst van een hybride motor te 
voorzien. De zwaardere modellen met 
alleen een accu uitrusten wordt nog  
een flinke uitdaging. Wat de kleine 
modellen betreft, die rijden straks  
helemaal elektrisch met een accu 
oplaadtijd van 10 minuten. Bovendien 
is de Toyota Mirai uitgebracht, de 
eerste auto die rijdt op waterstof. 
Van dit type rijden er momenteel 

TOYOTA WERELDWIJD 
HET GROENSTE AUTOMERK

TOYOTA KORMELINK

Na de leegloop bij Grol 1 staat het vast dat 
ons vlaggenschip volgend jaar aantreedt met 
een nagenoeg nieuw team, met vooral jonge 
spelers. De schone taak aan trainer Jeroen 
Burghout de neerwaartse spiraal weer om 
te buigen naar boven. Zoals het er nu naar 
uitziet zal het team slechts met één speler 
van buitenaf de strijd aangaan in de 3e Klasse 
C. Meer dan genoeg. Niet gaan ronselen, 
niet gaan paaien om te komen. Wil men hier 
komen voetballen, prima, maar puur uit eigen 
initiatief wat ons betreft. Jeroen Burghout 
houdt vanzelfsprekend ogen en oren open. 
Voor het zelfde geval doet zich een buiten-
kansje voor. Wij stuitten recent op deze foto, 
op zijn eigen Facebookaccount. Er stond 
echter een Engelse tekst onder: ‘The Coerver 
(youth) coach diploma 2016 has come to an 
end. What an unbelievable days of coach 
education. Thanks Alfred Galustian (foun-
der coerver coaching) coaches are lifelong 
students of the game!’ Aangezien ons Engels 
niet zo bijster goed is gaan wij er van uit dat 
het volgende er onder staat en Jeroen een 
nieuwe speler aangetrokken heeft. “Met het 

vertrek van enkele spelers met ervaring heb 
ik gezocht naar een speler met de nodige er-
varing. Ik denk die te hebben gevonden in de 
persoon van  Alfred Galustian, student maar 
in zijn vrije tijd Kurver-bakkenvuller. Omdat 3 
spelers van 25 jaar niet te vinden waren heb ik 
er een binnengehaald die voor drie telt.” 

JEROEN BURGHOUT SCOUT ERVAREN SPELER

Door:
Mark Wessels

TEKKELS
*Rob Porskamp is met zoon Teus en neef 

Peter Porskamp  naar de wedstrijd Ajax-AZ 

geweest.  Teus komt gestoken in Ajax-shirt 

weer thuis, en 3 punten in de knip, vraagt 

Ruus (4) belangstellend aan zijn broer of hij 

nog gescoord heeft tijdens de wedstrijd.”

*In het sportcafé zitten enkele klanten die bij 

elkaar aan tafel zitten allen op hun mobieltje 

te kijken. Annelies ziet het van een afstandje. 

“’T lik hier wal een analfabetencafé. 

D’r pröt gin mensen met mekare.”
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Als Vlaggenist sta je altijd aan de zijlijn. 
Echter vanaf de zijlijn heb je vaak wel 
een goed zicht op het speelveld zelf. 
Dit zonder jezelf in het heetst van de 
strijd te hoeven mengen. Zo zit ik al 
een tijdje vanaf de zijlijn diverse ont-
wikkelingen bij onze prachtige voetbal-
club te aanschouwen. Ik denk er al een 
tijdje het mijne van. De gebeurtenissen 
van het afgelopen seizoen liet ik nog 
eens rustig de revue passeren tijdens 
mijn verblijf op Cuba. Een prachtig ei-
land met een indrukwekkende historie, 
maar ook een eiland dat bezig is met 
een minimale omslag en veel verval. 
s.v. Grol is ook een club met een in-
drukwekkende historie. Helaas kennen 
we de afgelopen twee seizoenen ook 
verval in de vorm van degradatie. In 
de laatste wedstrijd tegen Varsseveld 
kwamen veel zaken samen die als een 
mokerslag aan kwamen bij s.v. Grol. 
Met een persoonlijk zeer onfortuinlijke 
afloop voor onze doelman Max de 
Vries. Persoonlijk vind ik het van wei-
nig respect getuigen om een wedstrijd 
te vervolgen als even daarvoor iemand 
met zwaar letsel in een ambulance het 
speelveld heeft verlaten. Het ontbreekt 
dan aan leiderschap om een streep 
te trekken en te zeggen: tot hier en 
niet verder. Dat er niemand op stond 
om dit te doen is misschien veelzeg-
gend voor de staat waarin onze club 

momenteel verkeerd. Op de foto zie je 
onze Vlag bij prachtige oude Ameri-
kaanse auto’s. Echter het is niet wat 
het lijkt te zijn. De oude auto’s zijn een 
pure vorm van verval. Door de jaren-
lange internationale boycot van Cuba 
kamen er geen nieuwe auto’s het land 
binnen. Nu hebben de Cubanen van 
de nood een deugd gemaakt en wor-
den de auto’s gebruikt om toeristen in 
te vervoeren. De toeristen vinden dit 
een prachtig stukje nostalgie. Je ziet 
de Vlag op de grond liggen. Nu zou je 
kunnen denken dat dit is om de auto’s 
beter te laten uitkomen op de foto. 
Ook dit is niet wat het lijkt dat het is. 
Om niet in de problemen te komen 
met de autoriteiten met allerlei lastige 
vragen heb ik de vlag op een onbe-
waakt moment op de grond gelegd om 
snel een foto te kunnen maken. Vrij-
heid om dergelijke dingen te kunnen 
doen blijft in Cuba een schaars goed. 
En zo lijkt het bij onze s.v. Grol ook 
niet altijd wat het is. Je ziet een prach-
tige voetbalclub met een schitterend 
sportcomplex en een strak geleide or-
ganisatie met allerhande draaiboeken 
en beleidsplannen, maar toch hapert 
het onder de motorkap. Dan kan je de 
andere kant opkijken, maar je zal toch 
echt actie moeten ondernemen om 
te voorkomen dat de motor vast gaat 
lopen. Vanaf mijn strandstoel las ik in 

de meegenomen Groenlose Gids dat 
de trainer van de hoofdmacht aangaf 
dat we zijn beland op een omslagpunt. 
Dat ben ik met hem eens. Cuba is 
ook aangekomen op een omslagpunt. 
De uittocht uit Cuba van ongeveer 
een miljoen Cubanen uit alle sociale 
klassen heeft bijna een halve eeuw 
geduurd. De uittocht was hoofdzakelijk 
gebaseerd op ontevredenheid over de 
politieke en economische gang van 
zaken. De uittocht bij s.v. Grol is inmid-
dels voor het tweede jaar op rij aan de 
gang en is ook grotendeels gebaseerd 
op ontevredenheid. De leegloop 
wijten aan een cultuurverandering en 
vervolgens melden dat wisselingen in 
het amateurvoetbal in grotere plaatsen 
al langer aan de orde is, zoals de 
hoofdtrainer opmerkt in de Groenlose 
Gids, vind ik te gemakkelijk. Om er 
dan vervolgens aan toe te voegen dat 
wij als s.v. Grol daar maar aan moeten 
wennen en op anticiperen. Ik weet het 
te waarderen dat je dergelijke opvat-
tingen durft uit te spreken. Nu vergt 
het leiderschap binnen de club om te 
kijken of dergelijke opvattingen passen 
bij een club als s.v. Grol. Dit lijkt mij 
iets om de komende zomer maar eens 
goed over na te denken. Ik wens u 
allen een fijne zomer toe.

De Vlaggenist
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