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De marketing- en communicatieafdeling vormt 

de creatieve kracht achter iedere organisatie. 

Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger 

plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we 

online en offline verbinden.

compleet 
communicatietraject

Van concept tot creatie en realisatie; wij 

helpen u bij het gehele of een deel van het 

communicatietraject, het is maar net waarbij u 

onze expertise nodig heeft. Omdat wij werken 

met een vast team van professionals, kunnen 

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

concept

creatie

realisatie

Waarbij u als klant centraal staat, 

we gaan samen met u aan de slag!

WiJ ZiJn WeeVerS

weevers.nl (0575) 55 10 10
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Geachte lezer,
Zoals gebruikelijk verschijnt het eerste clubblad na de aftrap van het nieuwe seizoen traditie-
getrouw na de Algemene Leden Vergadering (ALV). Verderop een uitgebreid verslag met foto’s 
van diverse jubilarissen. Was een jaarvergadering vroeger vooral gezellig en werd regelmatig 
gebulderd van het lachen door humorvolle opmerkingen en grappig bedoelde vragen, deze 
keer viel er allerminst veel te lachen. Vooraf werd al duidelijk dat het zeker geen feestavond 
zou worden. Er dient immers een grote inhaalslag gemaakt te worden. 
Dat zegt niet alleen de KNVB, maar dat roepen enkele betrokken leden, met kennis van zaken, 
al jaren. Reden voor een groep jeugdselectietrainers een brandbrief te sturen naar het bestuur. 

Er is om die reden tussen einde afgelopen seizoen en begin nieuw seizoen intern veel geschre-
ven en gesproken, vanuit een stukje bezorgdheid van de zijde van de betreffende selectietrai-
ners. Er zijn goede gesprekken gevoerd met als uitkomst dat er uiteindelijk meer overeenkom-
sten waren dan tegenstellingen over zienswijzen tussen briefschrijvers en bestuurders. Hier 
is voortvarend mee aan de slag gegaan. Er is veel beloofd, veel gedaan, maar helaas zijn ook 
zaken niet nagekomen. Cruciale zaken wel te verstaan, met als gevolg dat hierdoor mensen 
enorm teleurgesteld raakten en uiteindelijk de handdoek gooiden, een goed gesprek met 
de voorzitter en vicevoorzitter onlangs nog ten spijt. Zeer pijnlijk en zo onnodig. Een schone 
taak toch met hen in het reine te komen en dat zij, en daarmee hun vakmanschap, kennis en 
kunde, toch voor s.v. Grol behouden kunnen blijven.

Tijdens de ALV een prachtig verhaal op papier over het technische beleid, deels na het 
aangeven van ideeën van de bezorgde selectietrainers. Ik betrapte me zelf op zeer gemengde 
gevoelens tijdens de presentatie er van. Om voornoemde redenen. Mocht de lijn van ‘zaken 
niet nakomen’ doorgetrokken worden dan is het plan van aanpak gedoemd te mislukken en 
de reserves die nu aangesproken gaan worden weggegooid geld, zo vrees ik. Ik zou graag mijn 
vertrouwen uitspreken in het plan, maar kan het nog niet van harte. Wederom om voornoem-
de redenen. Het staat en valt immers bij de mensen die het allen uit dienen te gaan voeren en 
vooral de manier waarop. Wel heb ik enorm veel vertrouwen in de club s.v. Grol, als geheel, 
en voorzitter Hans Scheinck als zodanig. 

Onlangs mocht ik voor het jubileumboek een verhaal maken met enkele broers, waarvan een 
van hen prachtig omschreef wat s.v. Grol voor Groenlo betekent. Als voorproefje op het boek 
dat pas op 18 september 2018 verschijnt wil ik het u niet onthouden, omdat het me raakte. ‘Ik 
denk dat Groenlo zonder openbaar zwembad kan, misschien zelfs zonder een kerk en zonder 
een goed winkelbestand. Groenlo heeft bewezen recht overeind te blijven staan als ze iets 
kwijtraakten, maar ik denk dat je het hart uit Groenlo weg zou snijden als de Grol zou verdwij-
nen.’ Ja, we hebben een prachtige club, waar ik, en velen met mij, graag deel van uitmaken. 
En ja, overal is wel wat, maar asjeblieft niet alleen maar mooie verhalen en prachtige docu-
menten presenteren. Ga echt aan het werk, met de mensen die het goed voor hebben met de 
club. In het belang van onze toch prachtige club! Want de club, dat zijn wij…. met zijn allen!

Henri Walterbos, Hoofdredacteur    
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Voor deze editie van ons prachtige 
clubblad ben ik op bezoek bij 
Bas Niewhoff. Voor velen geen 
onbekend gezicht binnen onze 
vereniging. Een echte Grolman met 
een uitgesproken mening.
Bas is 26 jaar, werkt in de 
jeugdhulpverlening en woont 
samen met Reni, waar hij al ruim 
tien jaar een relatie mee heeft. Iets 
wat hij overigens erg knap vindt 
van Reni, om met zo iemand het al 
zo lang vol te houden…

Bas is lid van onze club vanaf zijn 
vijfde levensjaar. Tot aan zijn zestiende 
heeft hij actief in de jeugd gevoetbald, 
totdat het noodlot toesloeg bij hem. 
Hij scheurde in de B2 op veld 4 zijn 
kruisband af. Vanaf dat moment is zijn 
knie nooit meer de oude geworden en 
is Bas zo’n zes keer geopereerd. Bas 
werd grensrechter bij Grol 3, maar het 

begon weer te kriebelen en is weer 
begonnen met voetballen in datzelfde 
team, twee jaar lang. Daarna werd 
Grol 3 Grol 4 en heeft hij nog met heel 
veel plezier gevoetbald en zelfs nog 
een keer gescoord! (Bas noemt nog 
de naam van de assistgever, maar wil 
deze niet in het clubblad hebben). 
Op het moment dat Bas onenigheid 
met de leider kreeg over het aantal 
speelminuten, is hij met zijn vrienden 
in Grol 7 gaan voetballen. Bas heeft 
uiteindelijk nog één jaar gevoetbald en 
is daarna de opvolger geworden van 
Henri Oonk, toen manager van Grol 7. 
Dat Bas een hechte band heeft met de 
s.v. Grol is wel duidelijk, want naast zijn 
managementfunctie bij het zevende is hij 
vervend supporter van ons vlaggenschip 
èn maakt hij sinds kort deel uit van het 
bestuur van de supportersclub. Hoogste 
tijd om eens met hem over deze drie 
bezigheden te praten!

SUPPORTERSCLUB

Bas, hoe ben je terecht gekomen bij 
het bestuur supportersclub?
“Rob Porskamp heeft mij benaderd 
om bij de supportersclub te komen. 
Martien Overkemping stopte er mee 
en Rob was op zoek naar verjonging, 
maar ook iemand die anders naar 
dingen kijkt en niet bang is om iets 
aan te pakken. Iemand met nieuwe 
ideeën en een frisse kijk erop. Het is 
altijd leuk om voor iets gevraagd te 
worden en daarom heb ik besloten 
om erbij te komen.”

Wat doet de supportersclub zoal?
“We regelen vooral de 
nevenactiviteiten bij onze vereniging. 
De Penalty-Bokaal, uitstapjes naar 
wedstrijden, het programmaboekje, 
Team van de Week bij Grol 1, 
Supportersclub Het Jaar Uit en 

de Afsluiting van het Seizoen zijn 
een aantal voorbeelden van wat 
wij allemaal organiseren. Ook de 
sfeeracties bij Grol 1, toen we in zwaar 
weer zaten afgelopen seizoen, hebben 
wij geregeld. 

Het leuke is: de dingen die ik zelf 
geregeld heb, bijvoorbeeld het 
rookbommetje tegen Varsseveld, wil 
ik dan graag wel zelf afsteken, haha. 
Ook heb ik dit jaar de Penalty-Bokaal 
gepresenteerd.

Iedereen heeft zijn eigen taak. Rob 
is de voorzitter, Rudi Porskamp de 
penningmeester, Hennie Schovers 
houdt zich vooral bezig met het team 
van de week, Bennie ter Bogt zet zich 
in voor de Speler van het Jaar, Patrick 
Pos is voor de jeugdactiviteiten en 
Susan Hoffman en ik zijn meer voor de 
algemene dingetjes, zoals de uitstapjes 

naar buitenlandse wedstrijden.”

Wat kan er verbeterd worden met 
betrekking tot de Supportersclub?
“Nou, wij hebben heel veel mannelijke 
leden met de Supportersclub. Het 
vrouwenvoetbal is natuurlijk nu erg in 
opkomst bij de Grol. Dat is een hele 
goede zaak natuurlijk. Maar ik zou 
de vrouwen en meisjes ook vooral 
aansporen om lid te worden van de 
Supportersclub, zodat we ook specifiek 
voor de vrouwelijke leden leuke 
activiteiten kunnen organiseren.”

 
TRAINER/COACH

Je bent nu een aantal jaar coach 
van Grol 7. Hoe bevalt dat?
“Dat bevalt heel goed! We hebben een 
leuke groep bij elkaar, drieëntwintig 
man sterk. Soms is mijn werk (het 
begeleiden van mensen met een 
verstandelijke beperking) makkelijker 
dan het begeleiden van deze groep, 
haha. In het begin was ik nog 
zoekende, want je hebt toch te maken 
met leeftijdsgenoten en met mensen 
die elke wedstrijd willen voetballen. 
Soms is er weleens onvrede, maar 
iedereen weet dat je er maar elf kunt 
opstellen. Daarom probeer ik het zo 
te plannen dat iedereen minimaal een 
helft speelt op de zondag. Ook hebben 
we regels waar elk lid van ons team 
zich aan dient te houden. Aan mij de 
taak om daarop toe te zien.”

Hoe kan het dat je zo veel kwaliteit 
aan kan trekken? Je hebt toch 
menig oud-selectiespeler aan je 
weten te binden. Wat is je gave?
“Haha, nou dat zijn vooral vrienden 
van me, dat ligt niet aan mijn 
kwaliteiten. Ik ben geen Pim Huijskes 
die als er iemand stopt bij het eerste, 
de volgende dag al met de speler in 
kwestie aan de telefoon hangt…
Misschien wel leuk om te vertellen: 
mijn medeleider Ruben Zieverink en ik 
gaan altijd op contractbesprekingen bij 
nieuwe spelers thuis. We maken dan 
kennis met zijn vrouw en eventueel 
kinderen om te kijken wat we in huis 
halen. Als het ons dan bevalt krijgt de 
speler in kwestie een officieel contract 
onder de neus geschoven en moet 
deze daadwerkelijk tekenen voor een 
dienstverband bij Grol 7! De laatste 
speler de we hebben aangetrokken 
was René Landeweerd. Op een 
doordeweekse avond op huisbezoek 

Door: 
Pieter Peeters
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en met dertien of veertien halve 
liters op per persoon is deze deal 
beklonken…!”

SUPPORTER

Als trouwe volger van ons 
vlaggenschip moeten de twee 
degradaties je pijn hebben gedaan?
“Ja, zeker! Vooral omdat mijn neef 
Ivo Klein Holkenborg bij Longa 1 
heeft gespeeld en ik ook collega’s 
uit Varsseveld heb die alleen maar 
hebben lopen stangen, is het me niet 
in de koude kleren gaan zitten. Maar 
ik vind ook wel dat het enerzijds 
onvermijdelijk was. Ik hoor van die 
verhalen dat we een stabiele Eerste 
Klasser willen worden, maar dat vind 
ik de grootste nonsens die ik ooit 
heb gehoord. Dan moet je naar mijns 
inziens òf te maken krijgen met een 
hele goede lichting die ons niveau 
omhoogstuwt, òf je moet spelers gaan 
aantrekken. Spelers aantrekken heeft 
aangetoond dat dat niet werkt. Ik 
merk nu dat de binding met Grol 1 ook 
veel groter is nu er grotendeels eigen 
jongens in spelen. Er wordt veel meer 
over gesproken en de eigen jongens 
krijgen ook veel meer vertrouwen 
van het eigen publiek. We moeten 
ook niet vergeten dat er acht jongens 
zijn weggegaan en in wat voor gat 
je eigenlijk valt. Dat moet je in de 
toekomst toch niet meer willen?”

Wil je nog iets kwijt over de spelers 
die zijn vertrokken?
“Ach ja, in het vorige clubblad lees ik 
dan van Max de Vries dat hij volgend 
seizoen of over een aantal jaar weer 
terug bij Grol wil komen om met 
zijn opgeleide C-jeugd in het eerste 
te voetballen. Ik kan daar met mijn 
pet niet bij. In de tijd waarin de Grol 
hem het hardst nodig heeft gaat hij 
weg. Hetzelfde geldt voor Wouter 
Pillen. Max ken ik niet, maar Wouter 
is een vriend van mij. Hij heeft eerlijk 
om mijn mening gevraagd wat ik 
ervan vond als hij naar een andere 
club zou gaan. Toen heb ik gezegd: 
‘Dat kan, maar dan moet je voor het 
hoogst haalbare gaan en uitgedaagd 
worden om daadwerkelijk beter te 
worden.’ Maar voor mijn gevoel als 
Grolsupporter wilde ik dat Wouter 
gewoon bleef. Los van dat hij een 
vriend is en dat ik trots op hem ben, 
hij was aanvoerder en hij wist dat er 
veel spelers weg zouden gaan. Dan 
moet je gewoon blijven. Het is toch 
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BAS NIEWHOFF: 
GROLMAN MET HET HART OP DE TONG



Albert Heijn
Wallerbosch

Het grote voordeel van
Openingstijden: 

ma/di/wo/do  8.00 t/m 20.00

vrijdag  8.00 t/m 21.00

zaterdag  8.00 t/m 20.00

zondag  12.00 t/m 18.00

Beltrumsestraat 40, 

7141 AM    Groenlo

AH-Groenlo-adv-Grol.indd   1 19-03-15 (w 12)   16:07

Kom online 
shoppen in 
de groenste 
webshop,
groenrijk.nl!

GroenRijk Groenlo
Marhulzenweg 49 • 0544-462118 • groenrĳ kgroenlo.nl
Kĳ k voor onze actuele openingstĳ den op onze website!

Altijd raak bijAltijd raak bij
GroenRijk Groenlo!
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juist een uitdaging om iets nieuws 
te gaan opbouwen? Zeker met al die 
jonge jongens en hij als iemand met 
een hoop ervaring…” 

Hij koos voor RKZVC. Had je liever 
gezien dat Wouter dan toch voor 
Longa gekozen had?
“Hij had voor het Koningsblauw moeten 
kiezen, haha! Even serieus, RKZVC is 
echt geen stap vooruit hoor, je gaat toch 
niet bij zo’n boerenclubje voetballen. 
Gewoon bij de Grol die band om 
houden en met het nieuwe elftal 
knokken om binnen een paar jaar weer 
in de Tweede Klasse te spelen, punt.”

Wat zijn je verwachtingen van 
Grol 1 de komende jaren? 
“Voor dit en misschien ook het 
volgende seizoen denk ik dat we in 
de middenmoot gaan eindigen. Het 
mooie is dat nu nieuwe spelers de 
kans en het vertrouwen krijgen. Dit 
is toch fantastisch voor bijvoorbeeld 
een Tim Leusink? In de Tweede Klasse 
had hij deze kans waarschijnlijk niet 
gekregen en nu in de Derde Klasse 
speelt hij lekker mee. En dat geldt ook 
voor een Jordy Oonk en Jur Dieker, 
die het vertrouwen krijgen en het 
ook laten zien. Zonder overigens de 
andere jongens te kort te doen. Als 
dit team een tijd bij elkaar blijft en 
nog beter op elkaar ingespeeld raakt, 
twijfel ik er niet aan dat we weer 
mee gaan doen voor promotie naar 
de Tweede Klasse. Want dat is toch 
wel het niveau dat de club na moet 
streven.” 

Tot slot gooi ik er nog een paar 
korte onderwerpen tegen aan, 
waarop Bas zo kort mogelijk 
antwoord dient te geven.

Grol gedegradeerd of Ajax miste 
kampioenschap?
“Na heel lang nadenken toch het 
mislopen van het kampioenschap 
van Ajax.”

Thomas Porskamp?
“Mijn idool en absolute eindbaas! 
Vroeger werd er over zijn talentvolle 
lichting gezegd dat hij het niet zou 
halen. Door zijn doorzettingsvermogen 
en zijn sympathieke uitstraling/karakter 
heeft hij het ongelijk bewezen!”

Siem de Jong?
“Doet me zeer, volgende.”

Eric Woertman?
“Fenomeen in de kantine, aardig 
getemperd op voetbalgebied, fijne 
kerel om erbij te hebben.”

Peter Bosz?
“Gaat het niet halen. Na de Kerst vliegt 
hij eruit.”

Hakim Ziyech?
“Fantastische aankoop. Moet wel op 
10 geposteerd worden.”

Onze voorzitter?
“Een mysterieuze man, waarbij ik me 
afvraag of hij de juiste voorzitter is 
voor de s.v. Grol. Naar mijn mening 
te negatief, met name over het 
vlaggenschip. Dan vraag ik me af of 
hij wel ziet in welk proces de nieuwe 
selectie zit. Deze negativiteit heeft de 
selectie niet nodig.”

Familie “Hakkie” Brockotter?
“Vier stuks in mijn team. Bijzonder 
dat ze allemaal met elkaar in een 
team voetballen, dat zie je nergens. 
Fantastische mensen!”

Wil je nog iets kwijt tot slot?
“Ja, ik ben vereerd en enorm blij dat ik 
ooit een wedstrijd met de beste spits 
van Grol aller tijden, John Roerdink, 
heb mogen voetballen!”

Bas Niewhoff, een man met een 
mening. Hopelijk blijft hij nog vele 
jaren als vrijwilliger aan onze club 
verbonden!
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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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Door: 
Mark Wessels

JAARVERGADERING: 
“WE MOETEN NU SCHAKELEN!”
Maandagavond 3 oktober om 20.07 
uur precies opende voorzitter Hans 
Scheinck de jaarlijkse ALV van de s.v. 
Grol. Na de officiële opening van de 
vergadering begon Hans Scheinck 
met de woorden: “Er hangt toch nog 
steeds een grauwsluier over mij na de 
degradatie van zowel Grol 1 als Grol 
A1”. Dit statement was eigenlijk  de 
spreekwoordelijke voorzet voor het be-
langrijkste thema van de avond: meer 
focus op het voetbal. Maar voordat 
dit onderwerp werd aangesneden, 
presenteerde eerst secretaris Tonnie 
Zieverink het algemene jaarverslag 
over afgelopen seizoen en daarna was 
het de beurt aan Hans van Halm voor 
het financiële jaarverslag van de voet-
baljaargang 2015-2016. De ALV werd dit 
jaar  trouwens opvallend goed bezocht 
door de leden; het sportcafé was met 
meer dan 100 leden uitstekend bezet 
en er moest door Rob Porskamp zelfs 
een microfoon worden geïnstalleerd 
voor insprekers die achterin het sport-
café zaten.

Jaarverslagen

Het jaarverslag liet zien dat de bevol-
kingskrimp in de Achterhoek ook bij de 
s.v. Grol inmiddels zijn sporen nalaat. 
Een paar getallen; in de leeftijdsca-
tegorie < 12 jaar een terugval van 35 
leden ten opzichte van het seizoen 
2014-2015 en afgelopen seizoen een 
teruggang van 68 teams naar 59 teams. 
Desalniettemin blijft s.v. Grol een grote 
club in de regio. Daarnaast passeerde 
de verenigingsenquête nog een keer 
de revue. Een digitale enquête waarbij 
1000 leden van de s.v. Grol werden 
aangeschreven die uiteindelijk een 
respons van maar liefst 350 leden op-
leverde met een gemiddeld eindcijfer 
van een 8. Een uitstekende score maar 
dat betekent niet dat er geen verbe-
terpunten zijn volgens de leden. De 
belangrijkste zijn:
- Betere trainers en meer gemoti-

veerde trainers; dit geldt ook voor de 
niet- selectie teams!

-  Gelijke behandeling prestatieve en 
recreatieve teams 

-  Mentaliteit moet beter
-  Verbetering van de organisatie. Min-

der commissies en meer aandacht 
voor vrijwilligers

-  Communicatie ten aanzien van be-
leid moet beter en betere communi-
catie richting trainers en leiders.

Alle aanbevelingen zijn meegenomen 
in het Beleidsplan 2016-2018 en terug 
te lezen op de website. Penningmees-
ter Hans van Halm  kon bij de pre-
sentatie van het financieel jaarverslag 
melden dat er over afgelopen seizoen 
een licht positief resultaat was. De 
Grolleden Remco Brockötter en Quint 
Kristen gingen namens de kascommis-
sie met de cijfers akkoord.

Jubilarissen

In totaal werden er maar liefst tien 
personen gehuldigd; zeven keer 
een Gouden Grolspeld voor 50 jaar 
clubtrouw, twee leden van verdienste 
en een persoon die zowel 50 jaar lid 
is als werd onderscheiden als lid van 
verdienste. Tijdens de vergadering 

werden er in totaal drie rondes met 
huldigingen ingelast om in ieder geval 
de vaart er een beetje in te houden. 
Als eerste werd Theo Kaak naar voren 
geroepen; de enige voetballer bij de 
Grol die het betaalde voetbal haalde. 
Daarna was het de beurt aan Hans 
Reijrink, een stille kracht bij de s.v. Grol 
die jarenlang actief was als leider en 
grensrechter en bovendien ooit Super-
supporter. Frans Klein Gunnewiek, 
“de man van de bouw” en oud-speler 
van Grol 1 en oud- grensrechter kreeg 
ook een gouden speld. Bert Franssen 
is “nog maar”” 48 jaar lid van de club 
maar werd wel benoemd tot lid van 

Frans Klein Gunnewiek

Theo Kaak



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

Barkenkamp 1       7141 EL  Groenlo       www.reusen.com

...met beide benen 
op de grond!

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

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

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

STERK IN UW MERK

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl
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verdienste vanwege zijn inzet op allerlei ge-
bied. Jos ten Bulte werd ook onderscheiden 
met de gouden speld; hij is al sinds jaar en 
dag samen met zijn zus Agnes en zijn las-
siehond een markante en trouwe supporter 
van het eerste elftal. Theo Kroekenstoel, 
jarenlang actief gevoetbald en in het verle-
den onderdeel van de bouwploeg kreeg ook 
goud. Leo Garstenveld, bij velen bekend 
als grensrechter maar hij doet nog veel 
meer, werd onderscheiden voor zijn vijftig 
jarig lidmaatschap. Rob van Meurs werd 
benoemd tot lid van verdienste voor twintig 
jaar tomeloze inzet op verschillende func-
ties. Tenslotte ontvingen Jos Porskamp, het 
financieel geweten van Marveld Recreatie 
en last but not least Rudi Porskamp ook een 
gouden Grolspeld. Laatstgenoemde heeft 
vele verdiensten voor de club en werd ook 
unaniem benoemd tot lid van Verdienste. 
Frans Grutters was ook vijftig jaar lid maar 
kon helaas ’s avonds niet aanwezig zijn.

Bestuursmutaties

Rob van Meurs heeft na 10 jaar voorzitter te 
zijn geweest van het seniorenbestuur, beslo-
ten om een stap terug te doen. Als opvolger 
wordt Jos Penterman voorgedragen, die 
overigens zelf vanwege vakantie niet aan-
wezig was. Volgens het rooster treden ook 
voorzitter Hans Scheinck en vice-voorzitter 
Marco Frank af; beide heren stellen zich 
echter herkiesbaar voor een nieuwe termijn. 
Bovendien stelt het hoofdbestuur voor om 
een tweede secretaris aan te stellen om 
het functiepakket van secretaris Tonnie 

Zieverink te ontlasten maar ook vanwege 
de ontwikkelingen op het gebied van ICT en 
online media. Het hoofdbestuur stelt voor 
deze functie Rob Westervoorde voor als 
kandidaat. Alle benoemingen worden door 
de leden goedgekeurd.

Toekomst

Bestuurslid Marco Frank lichtte het Be-
leidsplan 2017-2019 toe. Het beleid richt 
zich met name op het versterken van het 
voetbaltechnisch fundament en bestaat uit 
drie pijlers:

-  Jeugd prestatief
-  Jeugd recreatief
-  Grol 1 en de andere senioren 
    prestatie elftallen

Bij de jeugd is het belangrijk om jeugdspe-
lers die van de D naar de C junioren gaan, 
oftewel in moderne bewoordingen van JO13 
naar JO15, en  ook binnen de junioren, vast 
te houden. Met name binnen de lagere 
elftallen is het verloop groot en hier moet 
iets mee gedaan worden. 

Bart Porskamp, binnen het hoofdbestuur 
verantwoordelijk voor de voetbaltechnische 
zaken, ging in detail in op het zogenaamde 
stappenplan dat de kwaliteit van de oplei-
ding bij de s.v. Grol een boost moet gaan 
geven. Om te beginnen is met ingang van 
het lopende seizoen de TC uitgebreid van 
1 naar 3 personen. Bert Roeterdink coördi-
neerde  afgelopen seizoen nog in zijn eentje 

het technisch beleid voor de hele jeugdaf-
deling. Hij krijgt nu versterking van Sander 
van Beckhoven die is aangesteld voor A, 
B en C junioren (JO19, JO17 en JO15) en Jos 
Porskamp die het technische plan voor de 
vrouwen en meiden op zijn bordje krijgt. 
Beide heren zijn trouwens geen onbeken-
den binnen de vereniging. Bert blijft zelf de 
aangewezen persoon voor het Technisch 
beleid van alle spelers onder de 13 jaar. De 
TC krijgt zo een zwaardere bezetting en kan 
meer focus leggen. Andere speerpunten 
binnen het stappenplan zijn:

-  Circuit training voor iedereen
-  Evt een derde trainingsactiviteit voor de 
    junioren
-  Maar nadruk op fysiek tijdens de training
-  Video analyse van jeugdelftallen

Voor deze plannen is veel geld nodig en 
binnen de nieuwe begroting moeten dan 
ook keuzes worden gemaakt. Het voorstel 

V.l.n.r. Theo Kroekenstoel, Jos Porskamp, Rudi Porskamp, Hans Reijrink, Leo Garstenveld en  Jos ten Bulte
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Zoals bekend wordt er momenteel al hard 
gewerkt aan een jubileumboek, dat in 
2018 zal worden gepresenteerd tijdens de 
viering van het 100-jarig bestaan van de 
sportvereniging Grol. Het is de bedoeling 
van de jubileumcommissie ‘100 jaar S.V. 
Grol’ om een fors, luxe boek aan te bieden 
op de oprichtings- oftewel geboortedatum 
van de Groenlose voetbalclub, te weten 
op 18 september 2018. Naast interviews, 
informatie uit het verleden en heden 
zullen er vanzelfsprekend ook veel foto’s, 
waaronder oude zwart-wit kiekjes, in het 
boek worden opgenomen. In het verlengde 
van dit alles wordt aan alle Grolleden 
gevraagd om mee te denken en mee te 
werken oftewel een steentje bij te dragen.
Zo verzoeken wij degenen die het (kunnen) 
weten ons de namen aan te reiken van de 
winnaars van de jaarlijkse Nieuwjaarsloop 
(voorheen Snertloop) van de s.v. Grol in de 
jaren 1991, 1993, 1998 en 2000. 

WIE WAREN DE WINNAARS VAN DE NIEUWJAARSLOOP?

Daarnaast andermaal een verzoek om 
bijzondere, unieke (al dan niet oude) foto’s 
aan te reiken. Deze worden, nadat deze 
gescand zijn, weer geretourneerd.

Gaarne reageren richting Theo Huijskes 
(theo.huijskes@kpnmail.nl of 06-50528138).
  
   

van het hoofdbestuur is dan ook om de fi-
nanciële reserves aan te spreken om zo de 
nieuwe doelen en plannen te gaan verwe-
zenlijken. Hans Scheinck vatte het samen 
met de volgende woorden: “ambitie kost 
geld”. Enkele leden zoals Mathijs Roorda, 
Patrick Pos, Kees Porskamp en Michel Hof-
fman stelden kritische vragen: “Hoe gaan 
we dit in de toekomst financieren?”, “Stel 
je eens voor dat het plan mislukt, zijn we 

het geld dan kwijt? ” en “Gaat de contribu-
tie omhoog”? De reactie van het hoofdbe-
stuur was helder: “We hebben geen keus 
en moeten nu schakelen. Doen we dit niet 
dan worden we uiteindelijk een club in de 
marge die niet meer meedoet en ook geen 
uitstraling heeft in de regio. Het gat dat de 
komende jaren in de begroting ontstaat, zal 
gedicht moeten worden. Er zullen andere 
geldbronnen aangeboord moeten worden, 

wellicht moet de contributie voor de spe-
lende leden verhoogd worden.”

Er gaat geen weg aan voorbij dat de ver-
sterking van het voetbaltechnisch beleid 
de komende jaren meer geld gaat opslok-
ken. Hoe dit in detail gefinancierd wordt, 
valt nog te bezien. Er is de afgelopen 
jaren bergen werk verzet maar er moet 
de komende tijd nog veel gebeuren!

V.l.n.r. Rudi Porskamp, Rob van Meurs en Bert Franssen
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Ons oog viel onlangs op een artikel 
in de Groenlose Gids over de nieuwe 
Trimsalon De Vachtpraktijk in Groen-
lo. Dachten we eerst dat de foto niet 
klopte omdat niemand minder dan 
frikandellenkoning Pascal ‘Takkie Tac-
conie’ ten Brincke op de foto stond 
afgebeeld. Toch leerde onderzoek dat 
dit wel degelijk klopte. Pascal maakte 
al op vele manieren furore binnen 
s.v. Grol. Van keeper van Grol 11, tot 
jeugdleider en grensrechter van Grol 
1, tot lid van de Terreincommissie. Het 
meest bekend is Takkie echter van 
zijn rol als hulpje van Annelies in de 
snackkar tijdens het MarveldToernooi. 
Ooit gestart in het voormalige bal-
lenhok werd vanwege het succes de 
snackkar betrokken door Annelies 
en Takkie. Een niet meer weg te 
denken duo op het MarveldToernooi. 
Neemt de carrière van Takkie nu een 
onverwachte wending en moeten 

Op dinsdag 18 oktober, in de herfstvakantie, organi-

seert s.v. Grol een vriendinnendag voor meiden van 

7 tot en met 10 jaar. Alle meiden mogen op deze 

middag een vriendinnetje, klasgenootje, nichtje 

of buurmeisje  meenemen om te komen voetbal-

len. Dan kunnen ze zelf ervaren dat voetbal ook 

voor meisjes gewoon hartstikke leuk is. Er worden 

allerlei voetbalspelletjes gespeeld, gevolgd door 

een voetbaltoernooi, waarbij het winnende team 

een echte taart verdient! Lekker smikkelen dus. De 

vriendinnendag  wordt gehouden van 13.30 uur tot 

15.30 uur op sportpark Den Elshof en staat onder 

leiding van damestrainer en coördinator voor het 

meisjesvoetbal Jos Porskamp. Aanmelden voor 

deze vriendinnendag kan door middel van een 

mailtje te sturen naar: meidensvgrol@gmail.com. Jij 

komt toch ook? Leuk joh!

TAKKIE VAN ALLE MARKTEN THUIS

we hem in het vervolg missen op het 
MarveldToernooi? “Oh nee hoor. Dat 
is de zaak van mijn vrouw Anita. Ik 
hoef ’s avonds alleen maar de kas op 

te maken. Volgend jaar gewoon weer 
zout op de staart.” Zo kennen we 
hem weer en kunnen we opgelucht 
ademhalen.

VRIENDINNENDAG S.V. GROL 18 OKTOBER



Henrik Warnar
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De Open Dag die s.v. Grol organiseerde op haar 98e verjaar-
dag, 28 september jongstleden, leverde wederom prachtige 
plaatjes op van actieve voetballertjes, tijdens het spelcircuit.  
Onze fotograaf Gerard Houben plaatste hiervoor een mapje 
op www.svgrol.nl. De prachtige foto’s zijn gratis te downloa-
den voor wie dit wenst. 
Kijk onder het kopje nieuws, of ga rechtsreeks naar 
http://www.svgrol.nl/fotoalbum/open-dag-2016

SP
EL

CI
RC

UI
T O

PE
N 

DA
G

TEKKELS * Hans Scheinck in de ALV  tegen het op dat 

moment nog aanstaande ‘Lid van Verdienste’ 

Rob van Meurs. “Het is jammer dat je niet meer 

agent op straat bent, anders hadden wij je nu per 

direct geëxporteerd naar Zaandam, met Karin 

erbij. Daar had jij met jouw beleving wel raad 

mee geweten.” 

* In een stukje uitleg over de verenigingsenquête 

worden de meest genoemde zaken benoemd. 

Er staat ondermeer bij dat men blij is met eigen 

jongens in het eerste team.  Opvallend is volgens 

voorzitter Hans Scheinck dat er geen enkele 

keer genoemd staat dat er spelers van buiten 

aangetrokken dienen te worden om op een hoger 

plan te acteren.

* Pim Westervoorde maakte zondag 2 oktober 

een bliksemtransfer naar De Grolse Tönnekes, de 

jeugdafdeling van Carnavalsvereniging De Kunnekes. 

Een reconstructie. Om 17.33 uur vraagt voorzitter der 

Tönnekes Sander Naaijkens aan Pim die bij Grol 3 

aan tafel zit, waar Sander doelman van is, wanneer 

hij toetreedt tot de Tönnekes. “Als jij me vraagt,” 

antwoordt Pim ad-rem. “Eh, Pim wil jij bij de Tönnekes 

komen?,” Sander daar weer op. “Ja,” antwoordt Pim. 

“Proost, je bent aangenomen,” heet de voorzitter Pim 

welkom. “Om zeven uur hebben we hier vergadering 

in de bestuurskamer.” “Oké,” knikt Pim. “Ik ben nog 

wel even hier.” Zegge en schrijven 32 seconden. Zaken 

kunnen soms best wel snel gaan bij Grol.
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Liverpool AH competitie C 6 F 7

Enkele dagen voordat de eerste bal 
rolde op het Internationale Marveld-
toernooi was het team van Right 
to Dream al in Groenlo neergestre-
ken. Naast trainingen stonden ook 
enkele activiteiten ‘sightseeing’ op het 
programma. Klompenfabriek Nijhuis 
in Beltrum onthaalde de Ghanese 
voetballers gastvrij en de kerktoren 
van de Calixtusbasiliek werd beklom-
men. In het PannaNews, de dagelijkse 
uitgave van het toernooi, een verslag 
en foto’s van het indrukwekkende 
bezoek. ‘Ghanese gezangen zingend 
betreden ze de trap, richting de ruim 
74 meter hoge torenspits. In 3 etappes 
wel te verstaan. Spelers en begeleiders 
van Right to Dream dat maandag al op 
Marveld Recreatie in Groenlo neer-
streek,’ begint het verhaal. ‘Met name 
het geheel gerestaureerde uurwerk en 
de loopbrug over de gewelven maken 
indruk en eenmaal aangekomen op 
40 meter hoogte worden verrekijkers 
tevoorschijn gehaald en worden naar 
hartenlust selfies geschoten.  Ooit een 

Het is maandagavond, de avondzon 
komt achter de wolken. Een rustge-
vend deuntje op de radio zou er voor 
moeten zorgen dat ik heerlijk rustig 
thuis kom in het prachtige stadje 
Groenlo na een lange dag werken. 
Het helpt echter helemaal niets! Het 
stoplicht bij Lichtenvoorde staat alweer 
op rood, net als gisteren. Hier heb 
ik nu echt geen tijd voor! Mijn haast 
wordt alsmaar groter. Trekker! Och 

nee toch, waarom nu? Ik ga er langs 
en even later stuif ik mijn oprit op. Ik 
sprint naar binnen, gooi de deur van 
het toilet open en ben net op tijd… 
Terwijl ik aan het bijkomen ben zie 
ik recht voor mijn neus de s.v. Grol 
scheurkalender hangen. Ik loop 3 da-
gen achter. Rustig neem ik de dagen 
door en plots zie ik dat het toilet-
papier helemaal op is. Ik kijk direct 
op het karton met drie lijntjes van 

opgedroogd lijm. Met een diepe zucht 
kijk ik weer naar die drie pagina’s die 
ik zojuist heb afgescheurd. Wat een 
idee die kalender!

Wat een idee om met zo veel mensen 
geld in te zamelen voor de jeugd van 
die prachtige voetbalclub. En dat 
gaan we een vervolg geven! Een full 
color scheurkalender bomvol goede 
kortingsacties van allerlei winkels en 
bedrijven uit Groenlo, leuke persoon-
lijk boodschappen en goede humor 
met medewerking van Joost en Martijn 
voor slechts een tientje! Zeg maar 
gerust een dikke 2.0 versie van de 
kalender uit 2016. Maar daar heb ik 
wel jouw hulp bij nodig. 

Koop een dag, verkoop die scheurka-
lender of koop er gewoon één voor 
jezelf. Je doet het voor een goed doel, 
namelijk voor de jeugd van de s.v. 
Grol. Maar hij kan natuurlijk ook van 
pas komen in een hachelijke situatie! 

S.V. GROL SCHEURKALENDER 2.0

EREPLAATSJE RIGHT TO DREAM CALIXTUSBASILIEK
keer eerder beklommen de Ghanezen 
een kerktoren in Portugal, maar de 
Calixtusbasiliek maakt veel indruk.’ 
De beklimming maakte niet alleen 
indruk op het Ghanese gezelschap 
en Marco Frank namens de toer-
nooiorganisatie. Het bezoek maakte 
ook indruk bij de vrijwilligers van de 
Basiliek, waaronder Gerrit Westerhof 
die het gezelschap naar boven leidde. 
Zoveel indruk dat enkele plakkaten 
in de nok van de toren, met daarop 
foto’s van het bezoek en het verslag 
ervan, herinneren aan het bezoek 
en een ereplaatsje kregen. Bij elke 
beklimming wordt er even bij stil 
gestaan. Als onze hoofdredacteur au-
gustus in een andere hoedanigheid de 
kerktoren beklimt, onder leiding van 
vrijwilliger Fried te Braake vallen hem 
de plakkaten op. Te meer omdat hij 
zelf de foto’s en het verslag maakte. 
Te Braake vertelt het gezelschap dat 
hij naar boven leidt, enkele toeristen 
uit Drenthe en een groep kinderen 
van Kinderdagverblijf Pindakaas, over 

de Ghanezen en het Marveldtoer-
nooi. “Deze jongens kunnen zo goed 
voetballen dat ze op het Marveldtoer-
nooi uit mogen komen. Als jullie dat 
doen dan mogen jullie dat misschien 
ook wel ooit,” waarop het zoontje van 
Nando Schutten antwoordt : ‘Ik mocht 
al meedoen op het toernooi. Ik mocht 
met ze meelopen het veld op.’  
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Door: 
Ronald Buesink
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WOUTER REXWINKEL 
KIEST VOOR DE GROL
Wie is Wouter Rexwinkel?
“Ik ben geboren en getogen in Rek-
ken.  Ik woon er bij mijn ouders. Al 25 
jaar. Daarnaast heb ik nog een oudere 
broer die niet meer thuis woont. Hij 
is loonwerker en woont in Duitsland 
vlak over de grens. Hij voetbalt nog 
wel bij Rekken in een lager team. Mijn 
vader is hoefsmid en mijn moeder is 
lerares in het basisonderwijs. Ik ben 
Fysiotherapeut sinds 2011 en ik werk in 
een particuliere praktijk in Haaksber-
gen. Ik kon, nadat ik was afgestudeerd, 
meteen in deze praktijk beginnen. Ze 
kenden me nog van de stageperiode 
en wilden me graag hebben. 
In 2014 ben ik begonnen met de oplei-
ding manuele Therapie in Enschede. 
Deze opleiding duurt drie jaar en hoop 
deze opleiding dit jaar af te ronden. 
De combinatie werk, voetbal en het 
volgen van een best wel pittige cursus 
vergt veel tijd. Dus mijn vrije tijd is 
schaars.
Ik heb een vriendin uit Eibergen met 
wie ik volgend jaar ga samenwonen. 

We hebben een nieuwbouwwoning 
gekocht op de Bleek in Eibergen. Als 
alles goed verloopt dan moet het huis 
maart 2017 klaar zijn en gaan we dus 
over. Zij heeft een baan als lerares. 
Voor het eerst op onszelf wonen. 
We hebben er allebei erg veel zin in”.

Voetbal bij Rekken
“Ik ben begonnen met voetballen toen 
ik 6 was. Ik was redelijk getalenteerd 
en doorliep bij Rekken alle selectie-
teams. Ik vond het leuk om te pingelen 
en gaf niet veel ballen af. Ik ben 
begonnen als middenvelder, meestal 
als aanvallende, en scoorde regelmatig. 
Op een gegeven moment werd ik als 
rechtsbuiten opgesteld en dat ben ik 
gebleven. Ik speelde in Rekken steeds 
met een vaste groep spelers. Het voor-
deel daarvan is dat je elkaar door en 
door kent. Dat voetbalt natuurlijk een 
stuk makkelijker. Je weet precies wat 
je kunt verwachten en je kent elkaars 
goede en minder goede kwaliteiten. 
Ik debuteerde in het eerste van Rekken 

toen ik 16 jaar was en ik heb er 8 jaar 
in het eerste gespeeld. We zijn twee 
keer op rij gepromoveerd en kwamen 
zo van de zesde in de vierde klasse te 
spelen. Het voetballen ging me mak-
kelijk af. Door mijn snelheid scoorde ik 
veel en gaf ik de nodige assists. Andere 
verenigingen gingen me volgen. Heb 
een gesprek gehad met Eibergen. Of 
ik interesse had in een overgang. Maar 
die heb ik naast me neer gelegd. Het 
was geen sportieve verbetering. Ook 
zij spelen dit jaar in de vierde klasse 
en dan zou ik tegen Rekken moeten 
spelen. De concurrent. Daarnaast 
ben ik op zaterdag nog leider van een 
damesteam. Ik vind dat leuk om te 
doen. En ik heb er nog een functie als 
wedstrijdsecretaris. Dus ik ben nog 
regelmatig op het voetbalveld van Rek-
ken te vinden”.

Waarom naar de Grol en hoe ging 
dat In zijn werk?
“In maart van dit jaar kreeg ik een 
telefoontje van Grol of ik interesse had 

om dit seizoen bij de Grol te komen voetbal-
len. En of ze een keer bij me langs mochten 
komen voor een gesprek om één en ander 
te verduidelijken. Omdat Grol in de tweede 
klasse speelde vond ik een gesprek wel de 
moeite waard. Een sportieve verbetering 
toch? Ruim een week later zat ik met Jeroen 
Burghout en Bjorn Koldeweij om tafel. Het 
verhaal klonk goed. Ze waren de selectie 
voor aankomend seizoen aan het inventari-
seren. Er gingen een aantal spelers weg. 
En een speler zoals ik konden ze niet vinden 
binnen de Grol.
Ze zochten een vleugelspeler met snelheid 
en een individuele actie die ook nog eens 
regelmatig een assists gaf en een doelpunt 
kon maken. Ze hadden mij ook al een paar 
keer bekeken bij Rekken en ze vonden dat 
ik aan dat profiel voldeed. Het was een 
goed gesprek en ik moest er maar eens over 
nadenken. Dat deed ik.
Ik heb nog informatie ingewonnen bij Bram 
van Rhebergen (ook een speler van Rekken 
die met succes een aantal seizoenen bij 
de Grol heeft gespeeld). Hij vond het een 
goede keuze omdat hij een leuke sportieve 
tijd kende bij de Grol. Hij werd er goed op-
gevangen en heeft er geen seconde spijt van 
gehad. En daarnaast heb ik mijn oud trainer 
van Rekken nog om advies gevraagd. Hij 
vond het eveneens een juiste keuze omdat 
ik bij Rekken wel was uitgeleerd. En voor 
mijn eigen ontwikkeling was het beter om 
het eens op hoger niveau te proberen. Ook 
mijn vriendin en mijn ouders steunden me 
in mijn beslissing. 
Ruim een week na het gesprek belde ik 
op om te zeggen dat ik graag voor de Grol 
wilde spelen aankomend seizoen. Dat de 
Grol uiteindelijk gedegradeerd is afgelopen 
seizoen vind ik natuurlijk erg jammer maar 
ik heb erg veel zin om mijn best te doen om 
er in de derde klasse het maximale uit te 
halen”. 

Hoe bevalt het je tot op heden?
“Ik voel me thuis bij deze club. Het begin is 
wat onwennig geweest maar dat weet je. 
Je moet je plek vinden. Ik kende niemand 
goed van de selectie. Heb wel een paar 
keer bij Michel Kamphuis in de klas gezeten 
maar daar wist hij zich niks van te herinne-
ren. In de voorbereiding met veel trainingen 
en wedstrijden leer je de spelers en ieder-
een die een functie heeft in de selectie snel 
kennen. Er zijn nogal wat mutaties geweest 
dit seizoen dus voor iedereen is het weer 
een soort van een nieuw begin. Misschien 
is dat wel een voordeel. We moeten een 
nieuw team opbouwen. Daar zijn we elke 
training mee bezig. We zijn erg leergierig 
en we zijn echt een team. We moeten 

het gebrek aan spelers met exceptionele 
kwaliteiten compenseren door er nog meer 
strijd en energie in te steken. Dat is ook een 
kwaliteit”. 

Merk je verschil in niveau tussen Rekken 
(vierde klasse) en Grol (derde klasse)?
“Alhoewel er inderdaad maar 1 klasse 
verschil zit tussen beide teams merk ik toch 
wel verschil. Het tempo en de handelings-
snelheid ligt hier veel hoger, de inspeelpass 
is veel harder en zuiverder en het algemene 
niveau is hoger. De spelers zijn meer aan 
elkaar gewaagd. De vijver waar ze hier uit 
kunnen vissen is natuurlijk veel groter. Bij 
Rekken had je nog wel een paar zwakkere 
schakels. Die zie ik hier niet. Dat betekent 
weer dat je nog meer moet doen om je te 
onderscheiden en dat je niet kunt verslap-
pen. Iedereen wil een basisplaats en werkt 
daar hard voor. Daar word je als team alleen 
maar beter van. We houden elkaar op deze 
manier scherp. 
Ook een belangrijk verschil is dat hier 
alles tot in de puntjes is geregeld. Eigen 
medische ruimte, een bus die ons naar 
uitwedstrijden brengt, de voetbalspullen 
die worden klaar gelegd, trainingskamp, 
videoanalyse, allerlei commissies enz. enz. 
Dat kende ik niet. Niet dat dat voor mij heel 
belangrijk is maar wel nieuw voor me.  Dus 
het valt op”.

Doelstelling dit seizoen?
“Voor mezelf wil ik een basisplaats in het 
eerste team. De concurrentie is groot. Op 
welke positie dat is maakt me niet uit. Als 
het maar in een aanvallende rol is. Daar 
liggen mijn kwaliteiten.  Ik wil een meer-
waarde zijn voor de Grol. Ik hoop door 
doelpunten en assists belangrijk te zijn voor 
het team. 
Hoe we er nu voorstaan in vergelijking met 
andere teams weet ik niet (drie competitie-
wedstrijden gespeeld, vijf punten). Het is 
wel een klasse waar veel teams aan elkaar 
gewaagd zijn. Dat is ook wel weer mooi.  
De intentie moet in ieder geval zijn zo hoog 
mogelijk te eindigen. De toekomst zal uitwij-
zen waar dat is. We bouwen zoals gezegd 
aan een nieuw team met allemaal jonge 
gasten en dat heeft tijd nodig. We werken 
daar hard aan. Ik merk wel dat iedereen een 
enorme drive heeft en het maximale wil ge-
ven. Dat is de basis en van daaruit moeten 
we aan het spelsysteem werken. Dat het 
voor een ieder duidelijk is wat er van hem 
verwacht wordt. De organisatie moet goed 
zijn. Elke wedstrijd weer. Vaste patronen 
waarop we kunnen terugvallen zijn belang-
rijk bij dit proces. Heb er alle vertrouwen in 
dat ons dat gaat lukken”.

Jeroen Burghout?
“Ik heb nog niet zoveel trainers meegemaakt 
maar mijn eerste indrukken zijn positief. Je 
kunt merken dat hij verstand heeft van het 
spelletje. Hij zit er kort op en is duidelijk. 
Hij weet waar hij naar toe wil met dit team. 
We moeten compact staan. Dus weinig 
ruimte weggeven en telkens kort op de 
tegenstander spelen. In balbezit zuinig zijn 
en proberen met een snelle voorwaartse in-
speelpass snel het doel van de tegenstander 
te bereiken. Veel scoringskansen creëren.  
De omschakeling daar werken we hard aan. 
Het moet nog veel beter. Maat het gaat ons 
steeds beter af.
De videoanalyse na een wedstrijd is nieuw 
voor me. Je wordt dan echt met de neus 
op de feiten gedrukt. Waar gaat het fout? 
Hoe moet het anders, beter? Je kunt je niet 
verschuilen. De beelden zeggen alles. Dat 
zijn leermomenten telkens weer. Het is een 
leerzaam medium”. 

Vrije tijd?
“Veel tijd blijft er niet over maar af en toe 
kijk ik tv. En dan met name sportprogram-
ma’s. Ik vind bijna alle sporten leuk om te 
zien. Ik ben zelf PSV fan. Mijn nicht woonde 
in Eindhoven en het stadion en de club 
maakte zoveel indruk op me dat ik PSV fan 
werd. Ik ben dat altijd gebleven. Maar een 
echte fanatieke supporter ben ik niet. Ik zit 
niet maandelijks in het stadion.. Haha. 
Naast voetbal tennis ik nog een beetje in de 
zomer. Recreatief. Om een beetje in conditie 
te blijven. Af en toe met vrienden op de 
playstation”. 

Wat kan er beter bij Grol?
“Alles is hier tot in de puntjes geregeld. Dus 
veel beter kan het niet. Maar wat je in Rek-
ken veel ziet is dat veel spelers uit het eerste 
ook een jeugdteam trainen. Ik denk dat dat 
voor jeugdspelers goed is. Ze leren veel en 
ze vinden het leuk om training te krijgen van 
een speler uit het eerste team. Ze willen 
zelf ook allemaal graag in het eerste team 
spelen. Dat geeft extra motivatie”. 

Ik heb Wouter leren kennen als een rustige 
en mentaal sterke jongen die weet wat 
hij wil. Hij blijft met beide beentjes op de 
grond staan. Hij wil graag slagen bij de Grol. 
Daar gaat hij zijn stinkende best voor doen. 
Wouter is een vriendelijk persoon waar je 
niet snel ruzie mee krijgt. Maar eenmaal in 
het veld is hij zeer fanatiek en gedreven en 
vraagt hij het uiterste van zichzelf. Hoop dat 
we met zijn allen kunnen genieten van zijn 
voetbalkwaliteiten dit seizoen in de derde 
klasse C. En als het aan hem ligt ook nog de 
komende jaren.



Voor een buitenstaander is het helder: 
de s.v. Grol komt om in de vrijwilligers. 
Elke zaterdagmorgen fietsen tiental-
len vaders en moeders in het bekende 
blauw-wit naar Sportpark Den Elshof om 
te vlaggen, te fungeren als scheidsrech-
ter of te rijden met een auto vol jeugd-
spelers naar een voetbalclub verderop, 
waar ze het altijd minder voor elkaar 
hebben dan bij de Grol.

Door: 
Kyra Broshuis

De Grol klampt 
met een tekort aan vrijwilligers
De feiten liggen echter anders; de Grol 
kampt met een tekort aan vrijwilligers en 
dat brengt problemen met zich mee. Er 
zijn onvoldoende ouders beschikbaar om 
alle taken te vervullen. Het is een landelijk 
probleem. Bij enkele clubs in het land is het 
zo dat ouders verplicht worden gesteld om 
vrijwilligerswerk te doen. Zou dat ook voor 
de Grol een mogelijkheid zijn? 

Stagiaires vervullen trainersfunctie
Verschillende jeugdteams bij deze club had-
den afgelopen zomer moeite om een trainer 
en begeleiders te vinden. Bij de MO13-2 
speelde dat probleem ook. De oplossing 
kwam uiteindelijk in de vorm van twee en-
thousiaste meiden die in het kader van hun 
stage deze vacature gingen vervullen. Ruth 

HET VRIJWILLIGERSTEKORT OPLOSSEN 
DOOR TAKEN VERPLICHT TE STELLEN?
GEEN GOED IDEE, ZO IS DE ALGEMENE OPINIE BIJ DE S.V. GROL.

Hulshof en Nanne Oonk, beiden eerstejaars 
student aan het CIOS (Centraal Instituut Op-
leiding Sportleiders) zochten een stageplek 
voor de 200 uur stage die ze dit schooljaar 
moeten lopen. Via Carry Walterbos komen 
ze uiteindelijk uit bij Marc van Meurs die 
hen de openstaande vacature voorlegt. 
“Voor ons is het super dat we de begelei-
ding van deze meiden kunnen doen. Het is 
echter wel zo dat we dat niet zonder erva-
ren begeleiders mogen doen”, zo vertellen 
Ruth en Nanne. In het begin van het seizoen 
heeft Carry dit voor haar rekening genomen. 
Recent is bekend gemaakt dat Alex Bloem 
de nieuwe trainer is voor de MO13-2. Hij 
zal het hele verdere seizoen Ruth en Nanne 
begeleiden bij hun stage. Beide dames zijn 
zelf ook fanatieke voetbalster, Ruth bij de B1 
en Nanne, pikant detail, bij het eerste da-
meselftal van Longa ’30. “Bij Longa hebben 
ze het sportief opgevat dat ik nu bij de Grol 
stageloop. Ze hebben wel gevraagd of ik de 
volgende stage dan bij Longa wil doen.”
Ruth en Nanne horen dat het probleem bij 
meer clubs speelt. “Voor de selectieteams 
willen de ouders zich graag inzetten maar bij 
de lagere teams wordt dat steeds moeilijker. 
Wij vinden het erg leuk om te doen maar de 
meiden moeten niet ouder zijn, dan hebben 
we geen overwicht meer.”

Het is mooi om anderen iets te leren
Vrijwilliger Carry Walterbos doet veel voor 
de club maar begrijpt dat dat niet bij alle 

ouders vanzelfsprekend is. “Voetbal is echt 
mijn spelletje. Ik heb zelf veel gevoetbald en 
vind het leuk om anderen daar iets over te 
leren. Het is mooi als je dat samen met an-
dere ouders kunt doen. Als je echt geen ver-
stand hebt van voetbal, wordt het wel lastig. 
Daar staat echter tegenover dat er genoeg 
andere dingen zijn die ouders kunnen doen. 
Bij de jeugdteams wordt meestal gebruik 
gemaakt van een rij- en wassschema, ik heb 
nooit gehoord dat dat problemen oplevert.” 
Carry is geen voorstander van genoemde 
verplichting: “Verplichten roept weerstand 
op. Als mensen niet gemotiveerd zijn, wordt 
het een lastig verhaal. Ik denk ook niet dat 
het nodig is, als iedereen iets doet is het 
best te behappen.”

Het begint bij de F-pups
Vader Ivo Tenten is één van de vele vaders 
die op de zaterdagochtend aanwezig is bij 
de training van de F-pups. Ook hij heeft 
veel ervaring als vrijwilliger; zo verzorgde 
hij de ledenadministratie, was vlagger bij 
Grol 2 en 3, leider bij Grol 3 en nu leider/
trainer bij de pups. Volgens Tenten is het 
belangrijk om ouders al vanaf de F-pups 
bij de Grol te betrekken. “Ook wij moeten 
actief werven. We zouden graag oud-spelers 
willen hebben als trainer maar niet iedereen 
heeft tijd of zin. En dat terwijl het alleen om 
de zaterdagochtend gaat. Toch kunnen ook 
ouders zonder voetbalervaring iets bete-
kenen. Neem Maurice Gelinck, zelf nooit 
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Gezondheidscentrum Den Papendiek
nu in Groenlo

All-round logopediepraktijken met 
o.a. de volgende specialisaties:

• Stemtherapie
• Behandeling bij dyslexie
• Taaldiagnostiek en behandeling
• Preverbale logopedie
• Logopedie bij meertaligheid
• Bij kinderen met schisisproblematiek

Voor info en afspraak
06 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl
www.logopedie-direct.nl

Wanneer u of uw kind problemen op 
het gebied van communicatie ervaart, 
in de breedste zin van het woord, dan 
bent u van harte welkom voor een 
eerste screening. Wij staan voor u 
klaar met passende behandelingen bij 
klachten op het communicatieve vlak.

Logopedie
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U vindt ons in: 

• Colmschate
• Delden
• Goor
• Groenlo
• Winterswijk

 

• Deventer (2x)
• Haaksbergen (3x)
• Hengelo (3x)
• Enschede (4x) 
• Almelo

logopedie
nodig?

Nanne Oonk en Ruth Hulshof



Henk-Jan Harbers

Freek Verheijen

Rita ter Bogt

Marijke Don

Gerard te Roller

Etienne Icking

Willy van Eerden

Xandra WolterinkUitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

GUV, een vertrouwd idee! 
0900 - 700 7000 | www.guv.nl

 (lokaal tarief)

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

• Krijgt van nabestaanden gemiddeld een 9,7!

• Één vertrouwd aanspreekpunt van 

 eerste telefoontje tot nazorg

• Plaatselijk bekend met alle gebruiken

• In de taal van de mensen, dus ook dialect

• Werkt zonder winstoogmerk en is dus

 gegarandeerd goedkoper!

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

     GUV
uitvaartverzorging

Vertrouwde gezichten, 
persoonlijke begeleiding

Dela, Monuta of Yarden verzekerd?
Ook dan mag u GUV bellen en U betaalt 
niets extra. Dat garandeert GUV! 
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Door: Jeroen Burghout

Het Nederlands voetbal staat onder druk. 
Oranje ging afgelopen zomer niet naar het 
EK in Frankrijk, eredivisieclubs worden vaak 
weggespeeld in Europa en de aanwas van 
nieuw talent is schraal. Paniek derhalve. 
Want hoe moet het verder met de ooit 
zo vermaarde Hollandse School? Hebben 
we verzuimd met de moderne tijd mee te 
gaan en dienen we zo snel mogelijk over te 
stappen op 5-3-2, het systeem dat Oranje 
immers brons opleverde tijdens het WK in 
Brazilië??

Ook merk ik dat ‘het voetbal’ binnen de 
s.v. Grol onder druk staat. Wij zijn een 
ambitieuze mooie vereniging. Maar hoe 
kan het dat wij de jeugd niet op landelijk 
niveau hebben spelen? Hoe kan het dat wij 
met het eerste team in de 3e klasse spelen? 
Denken wij wel genoeg aan de recreatieve 
jeugdteams? Krijgen zij wel de juiste bege-
leiding om zich met plezier persoonlijk te 
ontwikkelen?

Om te weten wat een opleiding nodig 
heeft, moet er naar de toekomst worden 
gekeken. Als je weet waar de toekomst om 

vraagt, kun je de opleiding inhoud geven. 
De antwoorden op de volgende vragen 
moeten daarbij helder zijn. Wat worden 
onze kernaccenten? Waar staan we voor? 
Wat willen we dagelijks zien en horen van 
de veldtrainers? De antwoorden weer ver-
taald naar teamprincipes.

Wij hebben met s.v. Grol te maken met 
vele vrijwilligers, het verschil in coaches 
(niveau en visie) is dus ook groot. Van de 
welwillende voetbalvader, de coach met een 
pedagogische achtergrond of de coach met 
een KNVB licentie. Wel hebben wij allemaal 
één ding gemeen: “Coaches eisen honderd 
procent van hun spelers, maar zelf blijven 
ze in hun comfortzone. Ook van coaches 
moeten we honderd procent eisen. Dat 
verdienen hun spelers.” Belangrijk is dus als 
‘coach’ jezelf willen verbeteren.

Hier wil ik op inspelen als kaderlid van de s.v. 
Grol. Dit door het schrijven van een column in 
ons clubblad en het organiseren van Kader-
avonden. Mijn doel is om ons na te laten den-
ken wat we doen. Het dient uiteindelijk een 
kleine bijdrage te leveren bij het formuleren 
van voetbalbeleid, verbreden van de voetbal-
visie en ons als coach te laten ontwikkelen.

HOE NU VERDER ALS COACH?
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gevoetbald maar toch een hele actieve en 
betrokken trainer/begeleider. Als je de ou-
ders enthousiast krijgt voor de F-pups, dan 
blijven ze wel actief voor de club. Ramon 
Hobé heeft er veel aan gedaan om de ou-
ders te interesseren. Zo is een programma 
opgesteld om ouders wegwijs te maken, 
daar begint het mee. Dan heb je later ook 
genoeg mensen voor de lagere teams. 
Het is lastig om ouders van bijvoorbeeld 
12-jarigen nog enthousiast te krijgen.” Ook 
Tenten is geen voorstander van verplich-
ting. “Nee, dat lijkt me niet de juiste weg. 
Ouders moeten zelf gemotiveerd zijn, iets 
opleggen werkt niet.”

We moeten dit samen op kunnen lossen
Wat vindt de voorzitter van het jeugd-
bestuur van de mogelijkheid tot ver-
plichten? Diana Nijland bevestigt dat 
het aantal vrijwilligers terugloopt. “Met 
name bij de recreatieve teams. De pres-

Thema’s die ik onder andere dit seizoen aan 
bod wil laten komen zijn:

- Scouten van jeugdspelers
- Speelwijze ontwikkeling
- Functionele techniek training
- Fysieke training
- Methodische ontwikkeling
 
Ik nodig u graag uit voor de voetbaltech-
nische Kaderavonden seizoen 2016-2017.
Voor data en tijden houd de website 
www.svgrol.nl in de gaten.

tatieve elftallen hebben aan vrijwilligers 
doorgaans geen gebrek. We hebben 
vooral een tekort aan begeleiders voor 
op de zaterdag. Via de Kaderschool 
proberen we de toekomst zeker te 
stellen door jeugdspelers op te leiden 
tot leider, trainer of grensrechter. Goed 
voor de ontwikkeling van de jeugdspe-
lers en goed voor de toekomst van de 
Grol. Wij zijn echter geen voorstander 
van verplichten. We hebben een groot 
draagvlak, dit moeten we samen op kun-
nen lossen. Met verplichtingen kweek je 
geen betrokkenheid. De Grol faciliteert 
uitstekend; geïnteresseerden kunnen 
opleidingen en trainingen volgen. Er zijn 
op zaterdag veel ouders maar die willen 
niet begeleiden, dat is echt jammer. Als 
we naar betalende krachten zouden gaan 
dan krijg je een enorme contributiever-
hoging, daar kiezen we niet voor. Sport 
moet bereikbaar blijven.”

Diana Nijland



 

 
 

 
 
 

Lievelderstraat 16 Groenlo • (0544) 46 16 19 
 

www. w a r e n h u i s p o s t . nl 
 

‘Wij verzorgen 
uw uitvaart 
zoals ú dat 
wilt.’

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

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

v.l.n.r. 
Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser
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IN MEMORIAM
Afgelopen kwartaal bereikte ons als vereniging 
het droevige bericht van het overlijden van 
enkele zeer gewaardeerde leden, die allen hun 
eigen plekje binnen s.v. Grol hadden. Dit plek-
je zullen ze behouden, al is het op een andere 
manier. Met respect zullen wij hun namen uit 
blijven spreken en hen blijven herdenken. Wij 
wensen familie, vrienden en bekenden heel 
veel sterkte bij het verlies van hun dierbaren.

Jade Groot Zevert 
Jade overleed op 15 juli op slechts 11 jarige leef-
tijd. Hieronder de rede zoals het G-team haar 
teamspelertje herdacht tijdens de indrukwek-
kende uitvaart.

Lieve Jade, 
Als G-team van s.v. Grol zijn ook wij zeer ver-
drietig over je overlijden, maar tegelijkertijd zijn 
we ongelooflijk trots op je en opgelucht dat je 
geen pijn meer hebt. Het gemis zal groot zijn! Je 
maakte twee jaar deel uit van ons G-team. We 
hebben je leren kennen als een lief en vrolijk 
meisje. Je had altijd ontzettend veel plezier 
in het voetbalspelletje en de omgang met je 
teamgenootjes. Je deed altijd ontzettend je best 
de bal af te pakken van de tegenstander en om 
te scoren. Helaas kon je je geliefde voetbalspel-
letje  vanwege je stofwisselingsziekte niet meer 
uitoefenen, maar als het maar even kon kwam 
je kijken, was je erbij. Als je dan na afloop van 
een wedstrijd ook een penalty mocht nemen, 
en je had raak geschoten, dan straalde je 
met je hele gezicht. En wij ook allemaal. Wat 
gunden we je dat stukje levensvreugde. Zelfs de 
tegenstanders klapten of juichten dan nog voor 
je. Wat was je dan trots!
Ondanks dat je een tasje op je rug moest dra-
gen met daarin sondevoeding en medicijnen, 
bleef je altijd vrolijk, en een moedertje voor je 

Piet Arets
Op maandag 12 september 2016 is op 80-jarige 
leeftijd Piet Arets uit Winterswijk overleden. 
Hij was al enige tijd ziek en stierf in hospice De 
Lelie in Winterswijk. Hij was oud-keeperstrainer 
en nog steeds lid van de s.v. Grol. Hij stond 
bij de s.v. Grol bekend als een buitengewoon 
vriendelijke en positief ingestelde man. Hij was 
10 jaar keeperstrainer bij de s.v. Grol en wel van 
1999 tot 2009. Een vakman die in Groenlo en 
Winterswijk vele talenten heeft opgeleid. Na 
die 10 jaar kreeg de s.v. Grol  een bijzonder en 
dierbaar plekje in zijn hart. Dat gevoel is weder-
zijds, met respect voor zijn menselijke aanpak 
zonder de prestatie te vergeten. Een voorbeel-
dige sportman is niet meer in ons midden. 

Bennie Thuinte
Maandag 23 mei bereikte ons het droevige 
bericht dat Bennie Thuinte op 65-jarige leeftijd 
was overleden. Hij was al geruime tijd ernstig 
ziek. Naast zijn lidmaatschap was Bennie als 
trouwe sponsor met onze vereniging verbon-
den. Als eigenaar van Warenhuis Post konden 
we altijd een beroep op hem en zijn bedrijf 
doen. Onze gedachten gaan bij het overlijden 
van Bennie ook terug naar het jaar 1999, het 
jaar waarin zoon Arjan op jonge leeftijd stierf 
als gevolg van een onschuldig kopduel in een 
voetbalwedstrijd waarin hij de kleuren van s.v. 
Grol verdedigde. Onze gedachten zijn derhalve 
ook bij Arjan. Wij wensen echtgenote Willie en 
hun zonen Erik en Ivo veel sterkte toe met de 
grote leegte in hun gezin en wensen hen veel 
sterkte toe.  

Antoon Kolkman
Op 81 jarige leeftijd is vrijdagavond 2 septem-
ber Antoon Kolkman overleden. Hij was al 
geruime tijd ziek. Hij was 56 jaar lid van onze 
vereniging. In 2010 ontving hij de gouden 
Grol-speld vanwege zijn 50-jaar lidmaatschap. 
Aan de naam Antoon Kolkman is met het door 
hem opgerichte bedrijf Kolkman Brandstoffen 
BV een belangrijke sponsor van de s.v. Grol 
verbonden. Antoon Kolkman was daarnaast 
een enthousiast supporter van ons eerste elftal. 
Antoon was tevens vader van Grol-voetballers 
Eric en Patrick Kolkman, die beiden tragisch 
verongelukten, op jonge leeftijd. Ook hen 
blijven wij met respect gedenken.

jonge teamgenootjes. Ons hele team bestaat 
uit toppers, maar jij was misschien wel onze 
grootste topper. Zoals je in het veld streed voor 
de bal en voor je team, zo heb je ook strijd 
gevoerd tegen je ziekte. Deze tegenstander 
was, om het maar in voetbaltermen te houden, 
net een maatje te groot en kon je onmogelijk 
winnen. Maar zoals het ook in het voetbal 
vaak voorkomt, kun je na een nederlaag met 
opgeheven hoofd van het veld. Dat kun jij nu 
ook.  Jij hebt ook met opgeheven hoofd deze 
wereld verlaten. Wat is iedereen trots op je.  
Ondanks dat je deze strijd verloren hebt blijf 
jij voor ons altijd een winnaar!  En winnaars 
verdienen dat een heel stadion voor ze ap-
plaudisseert en hun naam gescandeerd wordt. 
Wij willen je nu dan ook een staande ovatie 
brengen en je naam scanderen….zo hard dat jij 
en papa het in de hemel kunnen horen….
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Het is half 9 ’s morgens  op de zater-
dag en op het eerste veld van de s.v. 
Grol bruist het al van de energie. De 
F-pups van de s.v. Grol staan te trap-
pelen van ongeduld om te starten met 
hun warming-up. De motoren worden 
gestart en de F-Pups rennen van ga-
ragebox naar garagebox om zo lekker 
warm te worden voordat de training 
begint. Lekker partijtjes spelen, een 
krokodilleneiland waarbij ze opgejaagd 
door een krokodil, de trainer, proberen 
zo goed en snel mogelijk tussen de 
pionnen door te dribbelen om vervol-
gens af te maken op de grote goal. De 
4x4, de kinderen die een half jaar voor 
de overgang naar de F-jeugd zitten, 
doen een aantal oefeningen en gaan 
vervolgens fanatiek onderling een 
partijvorm spelen. Op het eind penalty 
schieten, hier blijkt totaal geen sprake 
van enig penaltysyndroom.  Na de tijd 

F-PUPS GAAN STRIJDEN 
OM DE PINDAKAASCUP

Door: 
Ramon Hobé

samen ranja drinken en de speler van 
de week uitreiking door Sander van 
Dongeren. Het plezier spat er vanaf 
en de toekomst van de s.v. Grol lijkt 
gewaarborgd. 

De trainers van de F-Pups zitten ook 
niet stil. Zo  hebben ze periodiek een 
overleg met de F-pups afdelingen van 
de omliggende clubs (Longa, FC Win-
terswijk, FC Eibergen en AZSV). Uit dit 
overleg is een heel leuk gezamenlijk 
eindtoernooi ontstaan welke dit jaar 
naar alle waarschijnlijkheid op zater-
dag 8 juni bij de s.v. Grol zal worden 
gehouden. Daarnaast heeft het delen 
van ervaringen geleerd dat het voor de 
kinderen erg leuk en leerzaam is om 
een interne competitie op te zetten. 
Dit is intern besproken en enthousiast 
omarmt binnen de s.v. Grol en de 
sponsor van de F-Pups, Pindakaas. 

Na overleg met Thijs Veltman en 
David Seijger van kinderdagverblijf/
BSO Pindakaas is besloten de Pinda-
kaas Cup  te gaan opstarten. Deze 
competitie waarbij de F-Pups van de 
s.v. Grol onderling in teams eens per 
maand tegen elkaar spelen, zal op 
zaterdag 29 oktober voor het eerst 
van start gaan. Er zal een najaarscom-
petitie en een voorjaarscompetitie 
worden gespeeld met finales op de 
laatste speeldag om de felbegeerde 
Pindakaas Cup. De prijsuitreiking zal 
op deze zaterdag worden gedaan 
door een medewerker van Pindakaas. 
Een geweldig initiatief, totaal in de 
lijn van het beleid van Pindakaas om 
sporten te bevorderen. Hopelijk zal 
de formule van de F-Pups, met plezier 
naar succes, naast de Pindakaascup in 
de toekomst de prijzenkast van de s.v. 
Grol weer doen vullen. 
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SPELER VAN HET KW
ARTAAL: PEPIJN ANALBERS 

Kort voorstellen: 
Pepijn Analbers is 14 jaar oud. Hij is 
geboren en getogen in Groenlo en woont 
met zijn ouders en zus op het Banning-
hof. Voor school moet hij naar Lichten-
voorde waar hij op het Marianum het 3e 
leerjaar ingaat van een technische VMBO 
opleiding. Pepijn begon op vroege leeftijd 
al met voetballen want hij is vanaf de 
F-pups lid van de s.v. Grol en speelt op dit 
moment in de B-jeugd. 

In welk team speel je? 
“Ik zit in de B3, een leuk en gezellig team. 
We hebben de eerste vier wedstrijden 
allemaal gewonnen. De eerste drie wed-
strijden waren voor de beker maar die 
teams zitten nu ook bij ons in de compe-
titie. We willen daarom ook vol voor het 
kampioenschap gaan.”

Op welke positie speel je? 
“Het maakt mij niet zo heel veel uit waar 
ik speel, ik ben op dit moment al een 
tijdje geblesseerd en val voor korte peri-
odes in op posities waar ik nodig ben. De 
dokter zei dat mijn blessure komt doordat 
mijn botten sneller groeien dan mijn 
spieren waardoor ik last krijg van mijn 
knie. Meestal speel ik tegen wat mindere 
tegenstanders voorin en tegen wat moei-
lijkere tegenstanders achterin.” 

Wat zijn je hobby’s? 
“Voetballen doe ik erg graag maar 
daarnaast speel ik FIFA of shooters op de 
Playstation met vrienden die online zijn. 
Ook spreek ik vaak af met vrienden om 
bij elkaar te zitten. Verder vind ik het leuk 
om met een motor door het weiland van 
mijn opa te crossen.”

Wat zijn je favoriete clubs? 
“In het binnenland FC Twente en voor het 
buitenland Arsenal. Een vriendin van mijn 
moeder heeft een zoon die bij de jeugd 
van Arsenal voetbalt. In oktober gaan 
we naar Engeland op bezoek, misschien 
gaan we nog een wedstrijd van Arsenal 
bekijken.”

Wat zijn je ambities? 
“Ik ga proberen om zo hoog mogelijk 
te komen voetballen bij de Grol, als het 
eerste niet lukt dan kan ik altijd nog voor 
het tweede gaan.”

Wil je verder nog wat kwijt? 
“Ik hoop dat Grol 1 snel weer een paar 
keer promoveert want dat zal een mooi 
feest opleveren!”

Nu we weten wie Pepijn is resteert 
ons nog te zeggen dat we hopen dat 
de ambitieuze Groljongen snel blessu-
revrij is en wellicht aan het einde van 
het seizoen een eigen kampioenschap 
kan vieren: succes! 

Door:
Rick Brockötter
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Door: 
Tim Ebbers

‘Achter de brievenbus’ is een 
rubriek waarin we bij mensen 
op bezoek gaan die ons clubblad 
ontvangen en lezen, tenminste 
daar gaan we vanuit. Het hoeven 
geen succesvolle trainers te zijn, 
hoog aangeschreven bestuurders 
of sterspelers in de hoogste teams. 
Niet dat daar iets mis mee is - in 
tegendeel - maar het is juist zo leuk 
om bij mensen te komen die wat 
minder prominent in beeld zijn, 
maar ook wekelijks op het sport-
park te vinden zijn en bijzonder 
waardevol zijn voor de club. We 
doen het immers met en voor ons 
allen, niet waar? Vandaag nemen 
we een kijkje achter de brieven-
bus van Thijs Smits en we hebben 
vriendje Fabian van den Mosselaar 
ook uitgenodigd. Twee vrolijke 
jonge jongens die niet alleen iedere 
week hun beste voetbalbeentje 
voorzetten, maar ook nog wel an-
dere zaken met ons willen delen.

Het is zaterdag 24 september en ik ben 
te gast bij Nelia, de moeder van Thijs 
en bij broertje Thymo. Eerst even met 
de beide broertjes naar de speelkamer, 
waar ze enthousiast vertellen over de 
lego-kermis die ze hebben gebouwd. 
Prachtig! Als ook onze andere gast 
Fabian van den Mosselaar arriveert, 

samen met zijn vader en moeder, 
kunnen we beginnen. Maar niet na het 
verorberen van de overheerlijke lunch 
die Nelia heeft klaargezet op de grote 
tafel. Na een ietwat te gezellig uitje de 
avond ervoor volsta ik met een stukje 
komkommer en een half kopje koffie. 
Gelukkig heeft de rest wel gezonde 
trek en na een potje voetbal gaat al 
dat lekkers er goed in bij de jungs. 
Per man drie broodjes, tien knakwor-
sten, twee donuts, een paar plaatjes 
komkommer en twee glazen melk; zo, 
dat zit! 

Dan maar even beginnen met een paar 
vragen aan de boys. Thijs beantwoordt 
de eerste vraag met ‘okay, volgende 
vraag’ en Fabian is bezig met het 
uitbeelden van één of andere situatie 
tijdens een wedstrijd en neemt de 
tijd om zijn grondoefening turnen tot 
een goed eind te brengen. Het wordt 
waarschijnlijk een snel en kort vraag-
antwoord spel, daarna een paar foto’s 
en door. Ze hebben nog een drukke 
zaterdagmiddag voor de boeg. 

We zijn compleet, maar eigenlijk ook 
niet, want we missen Tom, de vader 
van Thijs en Thymo. Na een ziekbed 
van twee jaar is hij afgelopen juni over-
leden. Hij kijkt vast vanaf zijn plekje 
mee en stemt tevreden in. Tevreden 

instemmen was één van de vele fijne 
karaktertrekken van de helaas veel te 
jong overleden prachtmens Tom Smits.   

Grol-team en positie

Thijs is negen jaar en speelt in het 
gemengde E6 (we laten de nieuwe 
KNVB-benamingen nog maar even 
voor wat ze zijn) en is keeper. Niet 
omdat hij dat per se leuk vindt, maar 
het is even niet anders. Vanmorgen 
hebben ze met 12 – 0 verloren van 
Grol E5 en dat is natuurlijk geen fijne 
uitslag, zeker niet voor de keeper. Het 
liefst speelt hij in de spits, dan kan de 
keeper van de tegenstander de ballen 
uit het net halen en mag Thijs juichen. 

Leider?
Fabian voetbalt in F4, ook een ge-
mengd team en hij is het liefst keeper 
of laatste man. Een echte verdediger 
die de boel graag potdicht houdt. 
Vandaag hebben ze met 14 – 0 gewon-
nen van VIOS, dus dat potdichthouden 
gaat hem goed af, met hulp van de 
teamgenootjes natuurlijk. 

Op welke school zit je en is het een 
leuke school?
Thijs: “We zitten allebei op de Ni-je 
Veste Wheme, in de combinatieklas 
groep 5/6. Het is een mooie school en 

ACHTER DE BRIEVENBUS…
BIJ FABIAN EN THIJS
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we zijn ook allemaal vriendjes van elkaar. 
Rekenen en aardrijkskunde vind ik het 
leukst.” Dat laatste vak is ook één van de 
favorieten van Fabian en hij vindt nieuws-
begrip ook mooi. Nieuwsbegrip is een 
interactieve online leeromgeving waarbij 
de jongens en de meiden aan de hand van 
actuele onderwerpen vragen moeten be-
antwoorden en oefeningen moeten maken. 
Fabian is er niet alleen enthousiast over, 
maar is ook goed op de hoogte: “Nederland 
is van de zesde plek gezakt naar de negende 
op de lijst van de rijkste landen ter wereld.” 
Thymo mengt zich even in het gesprek en 
merkt op dat het deze week verder ook nog 
ging over de Paralympics en het 100-jarige 
Schiphol en dat vinden ze alle drie interes-
sant. Gym is tenslotte ook een heel fijn 
vak en zeker nu ze les hebben van Max de 
Vries, de naar FC Winterswijk vertrokken 
oud-keeper van het eerste van Grol. 

Wat doe je het liefst op zondag?
“Eerst lekker een beetje luieren en op de 
Wii spelletjes doen en ’s middags foto’s ma-
ken, samen met papa.” Vader René maakt 
regelmatig foto’s bij de politiehondentrai-
ning in Lichtenvoorde en zoon Fabian mag 
dan vanaf de zijkant ook zijn eigen plaatjes 
schieten. Thijs verveelt zich ook nooit op 
zondag. “Op de tablet spelletjes doen, 
zwemmen en ik vind het allerleukst om 
samen naar een pretpark te gaan, het liefste 
naar Toverland in Sevenum.”

Nog meer hobby’s?
Naast voetbal en een goeie zondag invulling 
hebben de jongens nog meer dingen die ze 
graag doen. Thijs speelt piano, hij zwemt 
samen met broertje Thymo, ze zitten samen 
ook op de scouting en ze bouwen graag 
hutten. Fabian is een keer op de scouting-
vriendjesdag geweest, maar heeft besloten 
nog even niet toe te happen. Hij is ook druk 
genoeg met computerspelletjes, fotogra-
feren, pianoles en begint in januari met 
drumles. Moeder Karina vertelt nog even 
over een polonaise met allemaal tromme-
lende kinderen in huize van den Mosselaar. 
Als het ritme erin zit, komt het er ook uit. 
De jongens zijn sportief en muzikaal. Mooi 
man! 

Wat wil je later worden?
“Voetballer en brandweerman”, zegt Thijs 
stellig en hij vindt vooral de glijpaal in de ka-
zerne spectaculair. Dus hij moet straks in ieder 
geval op zoek naar een brandweerkazerne 
met minimaal twee verdiepingen. “Dokter…
eeuuhh voetballer…oh nee toch boswachter”, 
vult Fabian aan. De keuze is nog niet gemaakt 
en het wisselt nogal aldus Karina en René. 
Komt vast goed, er is nog tijd genoeg. 

Wat is de beste voetbalclub van Nederland? 
En van Europa? En de beste speler?
“Ajax, Groningen, Barcelona, Younes en 
Messi.” Fabian is sneller dan ik schrijven 
kan, maar volgens mij was dit zijn op-
somming. Die van Thijs gaat zowaar nog 
sneller en het zijn er nog meer. Komt ie: 
“Heerenveen, Ado Den Haag, NEC, Ajax, 
Barcelona.” En de speler? “Messi, Cillessen, 
Klaassen, Mulder, de keeper van Heeren-
veen. Eeeuuuhh, van Ado ken ik er geen en 
NEC heeft een nieuw team en daar ken ik 
er ook geen één van.” Toch een heel mooi 
lijstje lijkt me en de jongens volgen het 
grote mensen voetbal heel goed, zo blijkt.

Welke programma’s kijk je het liefst 
op TV? 
Fabian: “Scooby-Doo, Tom & Jerry, Freek 
Vonk, de Buitendienst en de Aristocats 
(oeps, ik hoop dat ik dit goed heb, want 
de Aristokatten die ik ken zijn al een kleine 
halve eeuw oud) en ook Funniest Home 
Video’s.” De laatste wordt niet alleen goed 
bekeken, maar ook regelmatig nagespeeld 
in Huize van den Mosselaar. Dat is Fabian 
wel toevertrouwd. Echt een artiest. 
Thijs kan zich wel vinden in de keuze van 
Fabian en vult nog even zijn eigen absolute 
favorieten aan: Lachen om Home Video’s en 
het spectaculaire Bommetje XXL. 

Computerspelletjes zijn al lang populair 
en nu is er ook nog Pokémon Go. Hoe zit 
dat met jullie?
De heren zijn eensgezind: “Met Pokémon 
vergeet je de hele wereld, dus we spelen 
het niet.” Verder mompelen ze nog dat ook 
de ouders het niet zo’n goed idee vinden. 
“En op straat is ook geen wifi”, vult Thijs 
nog even aan. Helder!

Is mama weleens boos op je?
“Heel vaak”, steekt Thijs van wal. Geluk-
kig schrikt ie van zijn eigen antwoord en 
herstelt zich net op tijd. “Helemaal niet en 
het komt altijd weer goed.” Gelukkig maar. 

Fabian spaart moeder en meldt dat vader 
René niet zozeer vaak boos is, maar vooral 
stout. Ach ja, kearls onder mekaar. 

Heb je al een vriendinnetje?
Radiostilte…

Van welk eten hou je het meest?
Dit is een open deur, dus we spreken af 
dat het P-woord niet telt: geen patat, 
pizza, pannenkoeken en poffertjes. Tja, 
wat blijft er dan nog over?
“Aardappels, spinazie, broccoli en worst”, 
antwoordt Fabian als een geoefend diplo-
maat. Thijs gaat voor een ietwat ondeugen-
der antwoord: “atat.” 
Goed zo jongs!

Als jij de baas van Nederland zou zijn, 
wat zou je dan willen?
Thijs: “Een zwembad, pretparken, vakan-
tieparken, flats en hotels. Speeltuinen, een 
vliegveld en scholen.” Ja, maar dat hebben 
we toch al, merken we als oudjes op. “Ja, 
dat klopt, maar nog niet genoeg.” Fabian 
snapt Thijs wel en zet nog even de puntjes 
op de i: “Iedereen moet gaan voetballen en 
alle grote mensen moeten gaan fotografe-
ren. En veel fabrieken bouwen om speel-
goed te maken.”

Na een mooi gesprek met Thijs en Fa-
bian weten we gelukkig wat meer over 
deze boys. Twee enthousiaste bikkels 
die net als heel veel andere jongens en 
meiden plezier hebben in het spelletje 
voetbal en zich thuis voelen bij de s.v. 
Grol. En als je ze een keer live in actie 
wil zien; geen probleem. Om de twee 
weken zijn ze te bewonderen op Den 
Elshof, samen met hun teamgenootjes. 
Trek er een paar uur voor uit op de 
zaterdag en je bent er getuige van. Niet 
alleen van deze boys, maar van het hele 
jeugdvoetbal. Een prachtig schouwspel 
en puur genot! 



37
36

Op de laatste zomerdag van dit 
jaar spreken we met elkaar af. Op 
het bedrijfspand op Den Sliem 
schuif ik gemoedelijk aan voor een 
bakje koffie en een praatje met de 
eigenaren van Stöteler Afbouw. De 
broers Remko en Gert namen in 
2010 het bedrijf over van hun vader. 

De goede tijd komt er weer aan

Ik stap binnen bij het kantoor en tref 
Gert aan, maken een klein babbeltje 
en wachten op Remko. Hij staat 
buiten een praatje te maken met een 
chauffeur. “Je kunt zien dat hij buiten 
op de bouw werkt”, grapt Gert. Waar 
Remko vooral buiten de zaken regelt 
doet Gert dat op het kantoor. Stöteler 
Afbouw is een bedrijf dat zicht richt 
op de afbouwsector door geheel 
Nederland. Stukadoren, gevelisolatie, 
spuiten en vloeren. Dat zijn vooral de 

uit Haarlo komen. “Wat maakt de 
s.v. Grol dan zo mooi?”, vraag ik ze. 
“De saamhorigheid’’, reageert Gert 
direct. “Wij waren een aantal jaar 
geleden op gesprek bij Marco Frank 
met betrekking tot het sponsoren 
van het damesteam. Dat was een 
heel fijn gesprek. We dronken een 
bakje in de kantine, spraken over 
het sponsorcontract en keken samen 
een wedstrijdje van het betreffende 
meisjesteam. Dat kwam zo vertrouwd 
over”, gaat hij verder. 

Sportieve familie

Dat de familie sportief is blijkt wel uit 
het verleden. “‘Kevin Stöteler, onze 
neef, was jarenlang spits van de s.v. 
Grol. Zijn vader had die bindingen met 
de club ook, hij was erg vaak op het 
sporterrein. Onze zus Saskia was niet 
zo van het voetbal, maar juist van het 

zwemmen. Vroeger verbrak ze menig 
record en deed ze mee aan het NK 
met de toenmalige club die nu GZV 
heet”, vertellen de broers. Daarnaast 
spelen beide dochters van Remko bij 
de s.v. Grol. Via die weg kwam het 
kleding-sponsorcontract met de s.v. 
Grol ook tot stand: zijn beide dochters, 
Celest en Esmée, speelden toen in 
de toenmalige MB1. Tegenwoordig 
is Celest de keepster van het 
combinatieteam tussen de vrouwen 
van VIOS Beltrum en s.v. Grol. Ook 
Esmée speelt in hetzelfde team. 

Zelf hebben beide heren ook bij de 
s.v. Grol een balletje lopen trappen. 
Ze hebben de gehele jeugd van de s.v. 
Grol doorlopen voordat Gert stopte. 
“Ik was 16 jaar toen ik stopte. Mijn 
knieën wilde niet meer, ze waren slap 
en niet sterk genoeg meer. Daarnaast 
werkte ik nog bij mijn vader op de 

bouw”. Remko heeft het iets langer 
vol kunnen houden. “Ik speelde op het 
laatst nog voor Grol 8. ‘Mus’ en ‘Wally’ 
(Ewald Eskes en Henri Walterbos, PW) 
waren toen de trainers. Dat Wally nog 
zoveel doet voor de Grol, dat vind ik 
mooi. Voor mij gold hetzelfde als mijn 
broertje. Ik raakte geblesseerd, niet 
aan de knieën, maar aan de enkels. 
Jammer genoeg kon ik niet meer 
verder. Het mooie aan voetbal is dat 
spelers elkaar soms blindelings kunnen 
vinden, dat maakt de sport zo mooi”, 
vertelt Remko. 

Tegenwoordig zijn de broers nog 
steeds te vinden op het Sportpark 
Den Elshof, niet meer als voetballer, 
maar als toeschouwer. “Bij het bedrijf 
werken een aantal medewerkers 
die wel band met de Grol hebben. 
Daarnaast wordt hier elke clubblad van 
de Grol aandachtig gelezen!”

zaken waar het bedrijf zich op richt. 
Met zowel particulieren als aannemers 
als opdrachtgever werken zij door heel 
Nederland. “Van zowel Groenlo tot 
aan de Randstad”, wordt er verteld. 
“Het gaat de goede kant weer op”, 
vertellen de broers. “Gelukkig hebben 
wij de crisis overleefd en trekt de 
economie weer aan. Dat kunnen wij 
gelukkig goed merken. Er is weer veel 
werk te verrichten. Gelukkig dit dan 
andersom.”

Stöteler Afbouw is in 1986 opgericht 
door Leo Stöteler, de vader van beide 
broers. Al gauw kwam Remko werken 
bij het bedrijf dat al 30 jaar actief is 
in de bouwsector. De broers namen 
in 2010 het bedrijf over van hun 
vader, die jammer genoeg in 2011 is 
overleden. Hun vader was en is een 
belangrijk onderdeel van het bedrijf en 
heeft een mooie plek gekregen op het 

kantoor van Gert. 

“Wij laten niemand links liggen”

Als sponsor van verschillende 
sportverenigingen laat het bedrijf 
niemand links liggen. Zo zijn ze onder 
ander sponsor van de Grolse Boys, 
Sportclub Haarlo en de s.v. Grol. 
“Wij maken geen onderscheid in 
clubs, iedereen verdient hetzelfde om 
leuke dingen te kunnen organiseren. 
Waarom moet een club het beter 
hebben dan een andere?”, komt 
uit één van de monden van de 
broers. Naast dat Stöteler Afbouw 
reclamebordsponsor is bij de s.v. Grol, 
sponsoren ze ook het Internationale 
Marveldtoernooi en het meisjesteam 
MO17-1. 

Sponsor zijn ze al een jaar of 15 van de 
Grol, terwijl beide heren oorspronkelijk 

ACTIEF IN HEEL NEDERLAND

Door:
Pim Westervoorde 

TEKKELS
* Als Annelies met hapjes rondgaat op de 

ALV wordt er gretig toegehapt. Als ze bij de 

tafel komt waar enkele spelers van Grol 1 

zitten slaat ze trainer Jeroen Burghout over. 

“I-j kriegt niks. I-j bunt te duur.”

* Dezelfde Annelies tegen leiders van Grol 

3 Wally en Mark Wessels over het grote 

moeite moeten doen om in het bezit te 

komen van een rolletje tape om een speler 

in te tapen. “’T is mien toch wat. Ie hebt 

hier bi-j de Grol eerder ne MRI-scan dan ’n 

rölleken tape.”

* Annelies wederom over medische zaken 

binnen s.v. Grol. “Hebt wi-j ne prachtige 

medische ruumte hier bi-j de Grol komt ze 

altied bi-j ons an de bar um gerei vroagen. 

He’j nog pleisters, he’j nog parecetamol, 

he’j nog ijs. Gooi los dat hok.”

* Leider Wally van Grol 3 zorgde 

voorafgaande aan wedstrijden van Grol 3 al 

diverse keren voor fronsende wenkbrauwen 

bij leiders van tegenstanders waar de 

equipe van Max de Vries sr tegen uit 

dient te komen die dag. Op een vraag van 

de leider van Rietmolen 2 of het team 

van Grol compleet is antwoordt hij; “D’r 

bunt d’r twee geblesseerd en d’r zit d’r 

nog twee vaste.” In Haaksbergen vertelt 

de oudere man die het Grolse gezelschap 

van koffie voorziet voorafgaande aan de 

wedstrijd tegen HSC 3 tegen medeleider 

van Grol 3 Wim Assinck dat hij druk is met 

een verbouwing om alvast voorbereid te 

zijn op de toekomst, door een aantal zaken 

gelijkvloers te maken. Bouwvakker Willem is 

een en al oor en voorziet de man van enkele 

tips. Ook Wally; “We’j wa’j ok könt doon? 

Dan maak ie de boavenverdieping onder en 

de benedenverdieping boaven.  A’j dan noar 

bedde wilt hoof ie alleen de trappe nog moar 

af.” Vervolgens raken zowel de man als de 

pc van slag waarop alles ingevuld dient te 

worden. 

* Freek te Brinke bij Preston Palace. “Mag ik 

vijftien bier?” Antwoordt de bardame; “Nee, 

je mag maar één pils tegelijk bestellen.” 

“Oké,” antwoordt Freek; “Mag ik dan vijftien 

keer één bier?”

* Ronald Wagendorp en Holger Braun zijn 

leiders van de Grol F-pups maar ze zijn net 

zo klein als de pups. “Daarom mogen alleen 

wij de F-pups trainen,’’  zegt Ronald.
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DE
 V

LA
G Een nieuw seizoen is een nieuw begin. 

Met spelers die vertrokken en nieuwe 
spelers die gekomen zijn. Met nieuwe 
kansen en mogelijkheden. Met nieuwe 
kampioenen en nieuwe degradanten. 
Zo aan het begin van het seizoen is het 
een mooi moment om even kort terug 
te blikken en vooral vooruit te kijken. 
De afgelopen twee seizoenen heeft ons 
vlaggenschip averij opgelopen. Met 
twee degradaties op rij. Pijnlijk voor  
zo’n grote club met een bijna 100 jarige 
geschiedenis en die pretendeert regio-
nale uitstraling te hebben. ‘Echter het is 
nooit zo donker geweest of het wordt 
weer licht’, is een gebezigde uitspraak 
van een oud-hoofdbestuurslid en erelid 
van onze club. En wat een gelijk heeft 
deze man nu ook weer. Het seizoen is 
inmiddels een paar speelronden oud 
en het vlaggenschip is zich in de derde 
klasse aan het herpakken lijkt het wel. 
s.v. Grol doet op het moment van het 
schrijven van deze column in ieder 
geval bovenin de derde klasse mee. 
Een goede zaak en dat biedt perspec-
tief voor de rest van het seizoen. In 
Nederland lijkt zich na de vakanties, 
zo wanneer het nieuwe voetbalseizoen 
begint, een nieuwe traditie te ontwik-
kelen. Namelijk de discussie over de 

kleur van zwarte Piet laait dan op. Hier 
moest ik gelijk aan denken, toen zich 
bij s.v. Grol ook een discussie ontspon. 
Dit kan weleens een discussie gaan 
worden die de komende jaren aan 
het begin van het seizoen zich gaat 
herhalen. Het seizoen was amper be-
gonnen en s.v. Grol liet al duidelijk van 
zich horen. Al was het deze keer niet 
vanwege de sportieve prestaties op de 
groene mat. De “rooksignalen” die het 
bestuur uitzond werden door de di-
verse media gretig opgepikt. De nodige 
grappen hierover waren niet van de 
lucht. Verslaggever Raymond Willem-
sen van de Gelderlander schreef er een 
vermakelijke column over en de term 
rookpolitie was bij s.v. Grol geboren. 
Buutreedner en beginnend theaterar-
tiest Joost Frank grapte erover: “Ik zal 
er maar niet te veel van zeggen. Zo 
meteen gaat het als een lopend vuurtje 
door Grolle. Dan ben ik de sigaar en 
kan ik afdampen bij Grol”. De s.v. Grol 
preses gaf in de Gelderlander aan dat 
leden op het rookgedrag aangesproken 
gaan worden, maar dat ze het nog niet 
kunnen verbieden. Onder onze ere-
leden zitten ook een aantal verstokte 
rokers. Ik ben benieuwd of rokende 
ereleden straks ook de zwarte Piet 

krijgen toegespeeld. Of zal hieromtrent 
een rookgordijn worden opgetrokken? 
Zo lang je als vereniging en bestuur je 
druk kunt maken over dergelijke zaken 
mag je jezelf gelukkig prijzen dat je 
club geen grotere problemen kent. De 
afgelopen jaren dat ik met de Vlag de 
wereld ben over getrokken heb ik wel 
ernstiger problemen gezien. Een dikke 
tien jaar heb ik diverse mooie plek-
ken mogen bezoeken met als trouwe 
reisgenoot onze verenigingsvlag. De 
vlag vormde vaak een aanleiding voor 
een praatje met de lokale bevolking. Zo 
kwam ik er vaak achter dat zaken die 
daar speelden op een bepaalde manier 
ook weer bij onze s.v. Grol speelden 
en dat veel universeel is. Ik schreef het 
al bij aanvang van deze column. Een 
nieuw seizoen is een nieuw begin. Met 
spelers die vertrokken zijn en spelers 
die komen. Aan het begin van dit 
nieuwe seizoen strijk ik voor de laatste 
maal de vlag, zodat er plaats gemaakt 
gaat worden voor een nieuwe speler 
op deze plek. Het was mij een waar ge-
noegen om meer dan 53 columns lang 
uw Vlaggenist te mogen zijn geweest. 
Het ga u goed en tot langs de lijn!

De Vlaggenist 
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