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Het is eind mei en ja, voor u ligt het eerste clubblad van 2020. Normaliter treft u het eerste clubblad 
vlak voor Pasen op uw deurmat aan, maar vanwege de coronacrisis liep deze keer alles anders dan 
anders. Wat is een clubblad dan nog maar, afgezet tegen hetgeen getroffenen en hun naasten beleven. 
Drama’s, doffe ellende! Het overviel iedereen. Ons ook, en dat net tegen deadline aan. Een compleet 
onverwachte situatie, met een pakket maatregelen waarvan je nooit hebt kunnen vermoeden dat ze 
ons zouden treffen. Om niemand onnodige risico’s te laten lopen, zijn ook wij de door het RIVM op-
gelegde regels strikt op gaan volgen. Geen redacteuren of fotografen die op huisbezoek kunnen voor 
een clubbladverhaal, het sportpark werd gesloten dus konden de bladen er niet bezorgd worden, niet 
verzend- en bezorgklaar gemaakt worden, en de bezorgers wilden we niet naar buiten laten gaan voor 
bezorging van het clubblad als er opgeroepen wordt zoveel mogelijk thuis te blijven.

We zijn echter vast blijven houden aan vier clubbladen. Daar heeft u als lid/relatie recht op, evenals 
afspraken die gemaakt zijn met onze trouwe adverteerders, die ons ook dit jaar weer steunen. Op 
afwijkende data van verspreiding weliswaar ten opzichte van hetgeen u gewend bent. Ook inhoudelijk 
anders. Geen ‘voetbal’, er is immers maanden niet gevoetbald. Geen kampioenen, geen Marveldtoer-
nooi, geen Wissinktoernooi, geen terugblik op het carnaval die er nog lag met prachtige foto’s die nu 
onwerkelijk aandoen. Carnaval vonden we nu niet passend, en al te lang geleden, maar we zijn met 
zijn allen wel op weg naar een historisch moment; de fusie die per 1 juli een feit zal zijn! Laten we onze 
Boysvrienden extra warm welkom heten, welkom laten voelen. Ze kunnen immers niet eens afscheid 
nemen van hun vereniging. Hun eindfeest op 4 juli kan immers niet doorgaan. 

We hebben onze planning compleet omgegooid, flexibel als we zijn. Ik denk dat we een clubblad 
presenteren waar we u blij mee maken. Leuke verhalen en zelfs boekentips om de coronatijd door te 
komen in geval u zich verveelt, op Netflix, Videoland en Boer zoekt Vrouw bent uitgekeken. 
Het coronavirus zette vanuit het niets ons leven volledig op zijn kop. Het virus laat een spoor van 
vernielingen na. Bizar! Voor wie getroffen is door het virus, tot in de ergste mate; een verblijf op de IC 
tot overlijden in eigen kring toe, heel veel sterkte gewenst. Op alle fronten heeft het gevolgen, voor 
ons allemaal en het zal nog lange tijd zo zijn naweeën hebben oftewel ‘Het nieuwe normaal.’ Geef 
mij maar het oude Normaal. Over corona binnen s.v. Grol en al haar geledingen leest u ook alles in dit 
clubblad. En al lijkt het erop dat het virus voorlopig onder controle is, maar alertheid blijft belangrijk. 
Er is immers nog geen vaccin. Een tweede piek kan nog desastreuzer zijn. Laten we dat elkaar niet 
aandoen en zeker niet al die verplegers en medici aan de bedden die wereldprestaties hebben gele-
verd. Die Grol-gezelligheid komt wel een keer weer terug, het vertoeven in onze eigen huiskamer, ik 
kan niet wachten. 

Blijf goed op uzelf passen, en elkaar. Blijf gezond. Laten we met zijn allen de maatregelen naleven. In 
het belang van ons allen. Uzelf, uw naasten! En ja, WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL. Een vereniging 
wordt mede in stand gehouden door sponsoren. Zo ook bij ons. Niet door de Bol.commetjes, Ama-
zons en Zalando’s. U krijgt er lokaal nog gratis een glimlach en uitstekende service bij ook. Zij hebben 
het zwaar. Steun ze door uw waar bij al die sponsoren aan te schaffen. Eind juli zult u het tweede 
clubblad ontvangen. Vooralsnog eerst veel leesplezier gewenst met clubblad 1. 
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Han Hilderink, 
oud-speler Grol 1 
en één van de drijvende krachten 
achter het Wissinktoernooi.

Dit bijzondere jaar 2020, waar tot nu toe 

alles in het teken staat van het coronavi-

rus, vindt er helaas geen vijfde editie plaats 

van ons eigen Wissinktoernooi. Naast het 

voor iedereen wel bekende internationa-

le Marveldtoernooi voor JO-15, die helaas 

voor alle voetballiefhebbers ook niet door 

kan gaan, wordt er normaal gesproken dus 

ook nog een eigen Groltoernooi georga-

niseerd voor spelers uit een andere leef-

tijdscategorie. Het Wissinktoernooi wordt 

gespeeld door jongens (en in voorgaande 

jaren ook door meisjes) in de leeftijdsklas-

se O11 en O13. Destijds is het toernooi op 

poten gezet door een aantal fanatieke Grol 

leden, waaronder Han Hilderink. Hij is er 

dus al bij vanaf het begin en nog steeds, 

zij het in een andere samenstelling. Wij 

vonden het tijd om Han, Grolman in hart 

en nieren, nader aan jullie te introduceren. 

Door: Ronald Buesink

Wie is Han Hilderink 
en wat vindt hij belangrijk?
“Ik woon samen met Rianne en we hebben 

twee zonen, Job en Siem. Job is de oudste (18) 

en heeft niets met voetbal. Wel was hij van 

jongs af aan al gek van trekkers. Nu heeft hij 

zijn eigen trekker, hij is nl. minikraanmachinist 

bij Hoftijzer B.V. in Lochem. Hele dagen op 

pad met de trekker en z’n eigen minikraan. 

Siem (15) voetbalt al vanaf de jongste jeugd 

bij de Grol. Samen met jongens als Berend 

Lagers, Teun Hagens en Chiel Klein Avinck, 

die nu in zijn vriendengroep zitten. Op dit mo-

ment speelt hij in JO17-1. Hij is een heel andere 

speler dan ik was. Hij is technisch, heeft over-

zicht en een goede pass. Alles wat ik niet had 

zeg maar. Wat hij wel gemeen heeft met mij is 

zijn bescheidenheid. Hij treedt niet graag op 

de voorgrond. Dat kan met voetbal soms best 

een nadeel zijn. Hij zou best iets meer van zich 

af mogen bijten. Maar goed dat is de aard van 

het beestje en dat is moeilijk te veranderen.”

“Ik vind het belangrijk dat onze beide jongens 

ieder hun ding moeten kunnen doen. Job 

heeft zoals gezegd niets met voetbal. Daar 

moet ik ook rekening mee houden. Dat bete-

kent dat het thuis niet alleen over voetbal gaat. 

Gelukkig heb ik Rianne die me daarop wijst. 

Er is meer dan alleen voetbal (al zitten Siem 

en ik wel tweewekelijks bij FC Twente op de 

tribune). Wat dat betreft hebben we een har-

monieus gezin waarbij ieder de ruimte krijgt 

om zich te ontwikkelen en waar wederzijds 

respect is voor elkaar.” 

“Dat respect mis ik wel eens op het voetbal-

veld. Ook bij de jeugd hoor je regelmatig ge-

luiden en zie je gedrag waarbij ik denk, waar 

is het respect (voor de tegenstander en de 

scheidsrechter) gebleven?” 

“Ik ben een mensenmens, iemand die in het 

dagelijkse leven en op het werk, mensen pro-

beert te verbinden. Dat deed ik vroeger met 

kinderen in het onderwijs en nu in het werken 

met vluchtelingen/nieuwkomers die een veili-

ge basis zoeken in Nederland en een nieuwe 

toekomst proberen op te bouwen. Ik heb het 

altijd mooi gevonden om mensen een stukje 

op weg te helpen. Daar haal ik energie uit. Als 

ik dan daarnaast zie dat mijn kinderen lekker 

in hun vel zitten dan maakt mij dat blij.”

“Na een lange tijd (16 jaar) gewerkt te hebben 

als leraar op een basisschool in Beltrum heb 

ik zes jaar geleden min of meer een gedwon-

gen switch (ben er niet op een leuke manier 

weggegaan) gemaakt. De vluchtelingencrisis 

toentertijd, die in 2014 zijn hoogtepunt had, 

had op mij een behoorlijke impact. Ik kwam 

voor mezelf tot de conclusie, ik wil deze men-

sen helpen. Ik heb me daarom aangemeld als 

vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in Winters-

wijk. Hier hielp ik vluchtelingen met een huis-

vesting in Groenlo en allerlei andere zaken die 

hierbij komen kijken. Daarnaast werd mij in 

dezelfde periode een baan bij het Graafschap 

College in Doetinchem aangeboden. Hier heb 

ik anderhalf jaar Nederlandse les gegeven aan 

vluchtelingen. Vervolgens ben ik via via bij de 

Sociale Dienst Oost Achterhoek terecht ge-

komen. Eerst in een werkervaringsplaats en 

sinds begin dit jaar heb ik een vaste aanstel-

ling. Mijn werkzaamheden zijn het begelei-

den van statushouders/vluchtelingen, veelal 

afkomstig uit Syrië, Eritrea en Irak, naar werk. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Winterswijk. 

Ik ontferm mij met name over vluchtelingen 

die woonachtig zijn in de gemeente Berkel-

land. Mooi en dankbaar werk. Vooral ook om-

dat je andere culturen leert kennen, iets wat 

mijn leven absoluut heeft verrijkt.”

Han als voetballer
“Als zevenjarig jochie ben ik begonnen in 

E5 en via E2 kwam ik uiteindelijk in de E1 te 

spelen. Vervolgens door naar de D-jeugd. 

Eerst in de D2 bij opa Max en Jos Lensink. En 

het tweede jaar in de D1. Toen door naar de 

C-jeugd. Hier heb ik twee jaar in C1 gespeeld. 

Mijn trainer was destijds Ronald Porskamp. 

Wat ik me kan herinneren is dat we bijna altijd 

kampioen werden. Meestal speelde ik samen 

met jongens als Arean Arink, Ivo Versteegen, 

Frank ter Bogt, Leo Reijrink en Freddy te Velu-

we. Vanuit de C-jeugd kwam ik in de B3, ook 

weer onder leiding van Ronald Porskamp. Dat 

was toen een selectieteam. En het tweede 

jaar stroomde ik door naar de B1. Vanuit de 

B-jeugd door naar de A-selectie onder leiding 

van Ben Bomers en Jos Lensink. Als voetballer 

ben ik hier pas boven komen drijven. Dat laat-

ste jaar werd ik gekozen tot Voetballer van het 

jaar in een prachtig elftal. Niet dat ik een goe-

de voetballer was, anderen waren veel beter, 

maar wel op basis van instelling/mentaliteit en 

felheid. Ik heb altijd rechtsback gespeeld, was 

een echte terriër, gaf nooit op en je kwam me 

twee keer tegen.”

“In mijn seniorentijd ben ik begonnen in 

Grol 2. Grol 1 en 2 trainden in die tijd nog 

samen. De eerste trainer die ik meemaak-

te en me tevens liet debuteren in Grol 1 

was Chris te Winkel. Ik had toen nog maar 

zo’n 5 wedstrijden in Grol 2 gespeeld. Door 

een blessure in het eerste elftal kreeg ik de 

kans om te laten zien wat ik kon. Ik deed 

het blijkbaar goed want ik ben er altijd bij 

gebleven. Ik speelde toen als 18-jarig broe-

kie met spelers als Paul Overkemping, Theo 

Hulshof, Hans Emaus, Laurens te Veluwe en 

Fut Vaarwerk. Andere trainers die ik nog heb 

meegemaakt zijn Eric Detiger, George Peters 

en Peter Schulte. Na een aantal jaren Grol 

1 kreeg ik last van spierblessures (de zgn. 

“Han”string) en na 8 jaar Grol 1 (1985 t/m 

1993) moest ik noodgedwongen lager gaan 

voetballen. In Grol 4 en 5, onder leiding van 

Gerard “Pimmetje” Huijskes heb ik daarna 

nog schitterende jaren gehad. Op m’n 41e 

ben ik door alle spierblessures uiteindelijk 

gestopt met voetballen.”

“In mijn jeugdjaren heb ik uren gevoetbald op 

trapveldjes (o.a. bij de “Vrolijke Vijf”). Dag in 

dag uit, vaak samen met Ivo Versteegen die 

toen bij mij in de buurt woonde. Het was al-

leen maar voetbal in die tijd tot aan tafelvoet-

balspel toe.” 

Jeugd s.v. Grol
“Er is veel talent bij de Grol en er zit nog veel 

talent aan te komen. Alle selectieteams spelen 

inmiddels op een aardig niveau. Maar ik heb 

mijn twijfels bij de mentaliteit van veel jeugd-

spelers. Vanaf O-17 gaan er andere dingen een 

rol spelen wat het voetbal niet ten goede komt 

(uitgaan, alcohol). Soms heb ik het idee dat de 

avond ervoor belangrijker is dan de wedstrijd 

een dag later. Voetbal is een teamsport en om 

maximale prestaties te kunnen leveren moet 

iedereen daar zijn bijdrage aan leveren en zijn 

uiterste best doen om dat waar te maken. 

Daar hoort ook de vrijdag- of zaterdagavond 

bij. Het zou mooi zijn dat ze er enigszins reke-

ning mee houden. Het is jammer dat sommi-

ge jongens die veel talent hebben het op die 

manier weggooien. Maar tegelijkertijd win je 

de oorlog meestal niet met dit soort jongens. 
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Dan maar iets minder talent en wel de juiste 

instelling. Tenslotte moest ik het daar vroeger 

ook van hebben.”

Voetbalbestuur
“Dit vind ik een zeer goed initiatief. Er zitten de 

juiste mensen in die een goede kijk op voetbal 

hebben. Ze hebben allen op een behoorlijk 

niveau gespeeld en ze zijn complementair 

aan elkaar. Het mooie is dat het niet allemaal 

jaknikkers zijn en ook nog een goede mix van 

aanvallers, verdedigers en middenvelders.”

“Wel heb ik het gevoel dat ze te weinig ruim-

te krijgen van het hoofdbestuur om hun eigen 

koers te kunnen varen. Het Grolbestuur moet 

enkel delegerend zijn en ze moeten de uitvoe-

renden (het voetbalbestuur) de ruimte geven 

om een eigen voetbalvisie (aanstelling trai-

ners, speelstijl ed.) te ontwikkelen. Dan valt er 

nog meer uit te halen.”

“Soms heb ik ook het idee dat trainers te veel 

hun eigen tokootje runnen en te weinig den-

ken aan het verenigingsbelang. Spelers, on-

geacht de leeftijd, die een hoger niveau aan 

kunnen, moeten doorstromen. Zij moeten 

nog beter worden en dus meer worden uitge-

daagd. En er moet een rode draad zijn binnen 

de vereniging wat betreft de speelstijl (zelf ben 

ik zeer gecharmeerd van de speelstijl die Max 

de Vries jr hanteert). Deze speelstijl zou moe-

ten worden doorgevoerd naar alle selectie-

teams. Het moet herkenbaar zijn voor spelers, 

in welke lichting ze ook spelen. Dat maakt de 

doorstroming veel makkelijker, lijkt me. Bij de 

aanstelling van nieuwe trainers zouden deze 

zich moeten conformeren aan de speelstijl 

waarin de vereniging zich kan vinden. 

Wissinktoernooi
“Zelf vind ik jeugdvoetbal erg leuk om naar te 

kijken. Ze spelen veelal nog onbevangen en 

durven acties te maken. Ze worden niet in een 

keurslijf geperst. En het plezier dat kinderen 

beleven aan het voetbal, daar kan ik echt van 

genieten. Vandaar dat ik mij ook actief inzet 

voor het Wissinktoernooi. Het Wissinktoer-

nooi bestaat inmiddels vijf jaar. Destijds ben 

ik door Marc Rots benaderd om samen met 

Michel Hoffman en Henri Walterbos een ei-

gen jeugdtoernooi te organiseren. Toen is het 

Wissinktoernooi ontstaan. Eén jaar heeft het 

niet plaats kunnen vinden. Dat was het jaar 

dat Grol 100 jaar bestond. Er was toen geen 

mogelijkheid om een vrij weekend te vin-

den, wat ik nog steeds erg jammer vind. Het 

Wissinktoernooi is een toernooi voor O-11 en 

O-13. De O-13 spelen op zaterdag en de O-11 

op zondag. Meestal jongens maar soms ook 

voor meisjes.”

“We organiseren dit toernooi voor selectie-

teams maar eigenlijk vind ik dat de lagere 

teams ook recht hebben op een eigen toer-

nooi. Zij vallen vaak net tussen wal en schip. 

Het is vaak moeilijk om voor deze teams een 

toernooi te vinden in de omgeving. Het zou 

mooi zijn wanneer de s.v. Grol ook een toer-

nooi zou organiseren voor de recreatieve jeug-

delftallen. Misschien in de nabije toekomst.”

De organisatie van het Wissink toernooi is in-

middels wel iets veranderd. Michel, Marc en 

Henri zijn gestopt en een paar nieuwe jon-

gens hebben hun stokje overgenomen, Pelle 

Walterbos, Bart Huijskes, Björn Slütter, Sven 

Dorsthorst en Tim Penterman. Mooi vind ik 

dat Thijs de Hek van Grolse Boys zich ook 

heeft aangesloten bij onze organisatie. Het is 

erg fijn dat we weer een nieuwe club bij elkaar 

hebben zodat dit toernooi weer vooruit kan. 

Het werkt zeer verfrissend om weer met an-

dere gezichten samen te werken. Ze zijn erg 

handig met de sociale media en dat maakt het 

weer een stuk makkelijker om nieuwe teams 

te vinden. Ze hebben vaak een ander netwerk 

waar we de vruchten van kunnen plukken.”

“Het is een goed georganiseerd toernooi 

en, mede door de sponsoren, kunnen we ze 

op beide dagen bijv. een goede en gezonde 

lunch aanbieden. Ook staan er in dat week-

end springkussens en allerlei andere vermake-

lijkheden waar kinderen gebruik van kunnen 

maken. Een leuke verrassing waar de kinderen 

erg blij mee zijn, is dat elke deelnemer na af-

loop van het toernooi een chocolademedaille 

krijgt uitgereikt. Met dank aan onze hoofd-

sponsor en naamgever van het toernooi. Dat 

waarderen ze zeer en vinden ze vaak nog leu-

ker dan het winnen van een beker.”

Toekomst s.v. Grol
“Je weet het nooit helemaal zeker hoe jongens/

meisjes zich ontwikkelen (studie, uitgaan). Dat 

blijft koffiedik kijken en is afhankelijk van erg 

veel factoren. Maar op dit moment ziet de 

toekomst er rooskleurig uit. Het coronavirus 

buiten beschouwing gelaten. Grol moet met 

alle talent wat er nog aan zit te komen op den 

duur in de eerste klasse kunnen spelen. Dus 

alleen met eigen spelers. Spelers van buiten-

af die graag bij de Grol willen voetballen zijn 

natuurlijk altijd welkom maar dat wil nog niet 

zeggen dat ze beter zijn dan wat we hebben. 

Zij moeten zich eerst maar eens bewijzen. En 

absoluut geen spelers betalen want die zijn 

zo weer verdwenen als de prestaties minder 

worden.” 

“Met William Krabbenborg als nieuwe trai-

ner die de Grol natuurlijk door en door kent, 

heb ik er alle vertrouwen in dat het goed gaat 

komen. Prima keuze van het voetbalbestuur. 

Een ervaren trainer die weet hoe hij met de 

jongens om moet gaan. En samen met klank-

bord Jos Heutinck vormen zij een goed koppel 

voor de Grol. Het zou mooi zijn als de KNVB 

nog een plekje vrij heeft in de tweede klasse 

en de Grol alsnog zou laten promoveren. Daar 

worden de spelers beter van.”
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De coronacrisis binnen s.v. Grol

De Coronacrisis, het treft ons allen, op 

meerdere fronten. Ook s.v. Grol als ver-

eniging. Onder de kop ‘Covid-19@Grol-

20: Hoe de vereniging de coronacrisis 

overwint’ deed het algemeen bestuur 

een viertal mailings uit, en berichten op 

svgrol.nl, om de leden te informeren over 

de ontwikkelingen en gevolgen voor de 

vereniging. 

Door: Henri Walterbos

“Sport houdt je lichaam en geest fit, sport 

leert je met andere mensen om te gaan en 

met weerstand om te gaan. Voetbal is een 

grote sport op de wereld en de Grol is daar 

een heel klein radertje in. Maar dat radertje 

zal blijven draaien, want de Grol gaat deze co-

ronacrisis overwinnen.” Met deze strijdbare 

woorden, in een stellige overtuiging, opende 

het Algemeen Bestuur haar eerste Covid-19 

memo naar de leden. Buiten beeld werd on-

dertussen hard gewerkt aan een crisisplan en 

zijn tegelijkertijd ‘gewoon’ de voorbereidin-

gen voor het nieuwe seizoen begonnen.

Een samenvatting en update:
• Vooral dat anderhalve meter afstand hou-

den is een blokkade, wat de meeste sporten 

en ook voetbal betreft. Maar we zijn erop 

voorbereid dat we vóór het nieuwe seizoen 

weer kunnen voetballen. Dan worden de 

trainingen zo snel mogelijk weer opgestart, 

worden er toernooien georganiseerd en oe-

fenwedstrijden gespeeld. Dit geldt voor de 

jeugd en de senioren. Dan maar geen lange 

zomerstop zoals gewoonlijk. Die stop hebben 

we meer dan lang genoeg al gehad tegen 

die tijd. Met verenigingen in de buurt is hier 

overleg over. 

• De nieuwe team-indeling loopt, maar mo-

gelijk volgt de definitieve indeling bij de juni-

oren pas na de zomervakantie. Dat heeft ook 

te maken met het plan om bij de junioren 

‘vriendenteams’ toe te staan, zoveel mogelijk 

spelers die dat graag willen bij elkaar in een 

team laten spelen. Dat geldt natuurlijk niet 

voor de selectieteams.

• De nieuwe kledinglijn wordt voor alle spe-

lende leden bij de Grol in het seizoen 2020-

2021 ingevoerd. Ook die mega-operatie is in 

volle gang. Het uitdelen van de nieuwe kle-

dinglijn stond gepland voor juli, maar zal nu 

na de zomervakantie plaatsvinden. Het Com-

mercieel Team (voorheen de Sponsorcom-

missie) van de Grol is druk bezig met het wer-

ven van sponsors die graag hun naam op de 

nieuwe shirts van een bepaalde groep teams 

of van een bepaald team willen hebben.

• Het voetbalbestuur en het organisatiebe-

stuur trekken samen op in de organisatie van 

extra voetbal-activiteiten en de voorbereiding 

van het nieuwe seizoen.

• Intussen hebben de natuurgrasvelden 3 en 

4 al een grote onderhoudsbeurt gehad, zodat 

ze er weer gazongroen bij liggen bij het begin 

van het seizoen, als er tenminste niet weer 

zo’n woestijnzomer overheen komt. Dus het 

accommodatiebestuur blijft ook in actie. Het 

aanbrengen van LED-verlichting op de velden 

is in voorbereiding en kan hopelijk nog vóór 

de winter gerealiseerd worden.

• Grol heeft per seizoen een begroting van 

€ 350.000,-. De vereniging krijgt dat bedrag 

binnen en heeft hetzelfde bedrag aan kosten. 

We hebben het hier dus alleen over de Grol als 

vereniging, niet over de Supportersclub, de 

BusinessClub Grol, De 12e man, de Vrienden 

van de Sport Vereniging Grol (VSVG) of het 

internationaal Marveldtoernooi. De inkom-

sten van die begroting van de Grol bestaan 

voor 50% uit contributie (€ 170.000,-), voor 

30% uit bijdragen van sponsoren (€ 115.000,-

) en voor 20% uit overige opbrengsten (€ 

65.000,-) waaronder de pachtopbrengst van 

het clubgebouw en subsidie van de gemeen-

te. De uitgaven van die begroting van de Grol 

bestaan voor 35% uit accommodatiekosten (€ 

125.000,-), voor 30% uit salariskosten, sociale 

lasten en vergoedingen voor trainers, oplei-

dingen, medische verzorging en EHBO ( € 

100.000,-), voor 15% uit wedstrijdkosten (€ 

55.000,-), voor 10% uit kosten voor communi-

catie en activiteiten (€ 35.000,-) en voor 10% 

uit afschrijvingen, automatisering en diverse 
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kleine kosten (€ 35.000,-). Elke sportvereni-

ging kon van de regering een eenmalige te-

gemoetkoming aanvragen voor de financiële 

schade door de corona-crisis. De Grol heeft 

die tegemoetkoming van € 4.000,- aange-

vraagd en inmiddels al ontvangen.

• Intussen heeft de minister van volksgezond-

heid, welzijn en sport nog eens € 110 miljoen 

beschikbaar gesteld voor de sportverenigin-

gen in Nederland om hun accommodatie te 

kunnen blijven betalen. Van dit bedrag gaat 

€ 90 miljoen naar de gemeenten. Zij kunnen 

dan drie maanden lang (maart, april en mei) 

de sportverenigingen vrijstellen van het beta-

len van huur voor de accommodatie aan de 

gemeente. En er gaat € 20 miljoen naar de 

verenigingen die een eigen accommodatie 

hebben zoals ook Grol. Hoeveel dat per ver-

eniging is, is nog niet duidelijk, maar in ieder 

geval maximaal € 2.500,- . Wij verwachten 

dat dit voor Grol lager zal zijn. De minister 

laat een onderzoek doen of de sport in Ne-

derland nog aanvullende steun nodig heeft. 

De minister wil daarvoor de effecten van de 

coronacrisis voor de gehele sportsector in 

kaart laten brengen.• In de laatste week van 

april of begin mei wordt normaliter de con-

tributie weer op de gebruikelijke wijze geïnd, 

grotendeels via automatische incasso. Wij 

vertrouwen erop dat onze leden die contribu-

tie gewoon betalen om de vereniging niet in 

financiële problemen te brengen. We zijn een 

sterke vereniging in de regio en kunnen dat 

nu ook samen laten zien. 

• Ook gaat er deze maand de (half) jaarlijkse 

factuur naar een groot aantal sponsoren. De 

sponsoren hebben daarover al een apart be-

richt ontvangen. Onze sponsoren zijn al jaren-

lang naast de leden een belangrijke financiële 

pijler onder onze vereniging. Zonder onze 

sponsoren zouden we niet de vereniging zijn 

die we nu zijn, met een imago waarop ie-

dereen trots is. Op onze sponsoren doen we 

eveneens een dringend beroep ons in deze 

lastige tijd te blijven steunen.

• De trainingen voor de jeugd zijn op 29 april 

weer opgestart. Exact de datum dat dit weer 

mocht. Complimenten aan de clubmensen 

die dit binnen een week mogelijk hebben ge-

maakt. Vanzelfsprekend wordt bij het trainen 

het speciale sportprotocol van de overheid 

gevolgd. Zeker voor de categorieën Onder 

15 tot en met Onder 19 zal het voor spelers, 

speelsters en trainers even zoeken zijn hoe je 

traint op een afstand van 1,5 meter van elkaar. 

Daarom is de voetbalbond KNVB ook bezig 

met het opzetten van nieuwe spelvormen en 

een nieuw soort training. De trainers zullen 

de berichten en tips van de KNVB altijd zo 

snel mogelijk van de jeugdcommissie door-

gespeeld krijgen. Het trainen op 1,5 meter 

van elkaar kost natuurlijk meer veldruimte en 

daarom moest er soms met velden en teams 

geschoven worden. 

• Jeugdtrainers die verdachte klachten heb-

ben, kunnen zich laten testen bij de GGD. De 

commissie jeugd kan de aanvraag voor zo’n 

test ondersteunen.

Na de aangekondigde versoepe-
lingen van de coronamaat-
regelen op 6 mei gelden de 
volgende regels voor trainingen: 

- Ook boven de 18 jaar mag er weer gesport 

worden in groepen wanneer er 1,5 meter af-

stand wordt gehouden. Op deze manier kun-

nen ook de senioren weer gaan trainen. Zoals 

aangegeven door de regering zal per 1 sep-

tember het toegestaan worden wedstrijden 

te spelen. Of vóór die tijd er verdere versoe-

peling komt in het trainen is nog niet duide-

lijk. Dat kan dan vooral gaan over de 1,5 meter 

afstand bij het trainen vanaf 13 jaar. Maar ie-

dereen kan per 11 mei weer voetballen, maar 

wel op de voorgeschreven wijze.

- Er mag niet op het sportpark gedoucht wor-

den (regeringsvoorschrift) en de kleedkamers 

blijven op slot.

- In de categorieën Onder 15 tot en met On-

der 19 mogen tijdens de trainingen ‘geen pot-

jes worden gespeeld’. Hier moet 1,5 meter 

afstand tussen de spelers worden gehouden. 

Dus geen partijtjes. 

- In de categorieën Onder 6 tot en met Onder 

13 mag gewoon getraind worden. Ook partij-

tjes zijn toegestaan.

- Voor alle categorieën Onder 6 tot Onder 19 blijft 

elke speler minstens 1,5 meter bij de trainers van-

daan en de trainers 1,5 meter bij de spelers. 

- De ouders mogen niet verder komen dan de 

fietsenstalling of de parkeerplaats.

- Het is naast de jeugdleden alleen de trainers, 

leden van het voetbalbestuur, het organisatie-

bestuur, de commissie jeugd, het accommo-

datiebestuur en het algemeen bestuur toege-

staan om het sportpark te betreden.

- Het sportpark blijft alle dagen van de week 

gesloten behalve voor trainingen. Dat heeft 

de regering ook voorgeschreven. Zien we 

op andere tijdstippen weer groepen op het 

sportpark, dan moeten we de trainingen ook 

weer stopzetten. Het clubgebouw is ook ge-

sloten. Of dit na 1 juni wel of niet het geval is, 

hierover bestaat bij het ter perse gaan van dit 

nummer nog geen duidelijkheid. 

- Spelers, trainers en bestuursleden die neus-

verkouden zijn, keelpijn hebben, hoesten en/

of koorts hebben, mogen niet naar het sport-

park komen. Als een gezinslid koorts heeft, 

blijven de anderen ook thuis.

- Trainers en bestuursleden die tot de ‘risi-

cogroep’ behoren, mogen ook niet op het 

sportpark komen. Zij lopen grote risico’s op 

het moment dat ze corona krijgen. 

- De jeugdteams mogen twee keer per week 

trainen. In dezelfde samenstelling als in het 

afgebroken seizoen.

- De G-teams mogen nog niet trainen omdat 

zij tot een kwetsbare groep en voor een deel 

zelfs tot de risicogroep behoren. Helaas moe-

ten die spelers en speelsters nog even geduld 

hebben, wat verschrikkelijk moeilijk is.

- Het kan zijn dat er in de loop van de tijd nog 

andere activiteiten worden georganiseerd, 

zoals bijvoorbeeld extra techniektrainingen 

door de trainers van Grol 1, 2, 3 en Dames.

- Met de voetbalschool van de Grol (OPA) is 

het voetbalbestuur in gesprek over de her-

start van de voetbalschool.
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• Afhankelijk van een nieuwe update van de 

maatregelen zal bekeken worden wat er gaat 

gebeuren met de afsluiting van het seizoen 

voor de jeugd (27 juni), het huistoernooi met 

O-19 (dat aanvankelijk op 15 augustus gepland 

stond, de eigenlijke opening van het seizoe-

nen, voor het coronatijdperk) en ‘Met de sup-

portersclub het seizoen in’ (25 september). Het 

D-kamp voor Onder 13 is helaas al afgelast.

• Binnensportverenigingen mogen ook ge-

bruik maken van ons sportpark. Binnen trai-

nen mag namelijk nog niet. Op de velden van 

de Grol trainen intussen de Handbalvereni-

ging Grol en de Penta Dansschool. De vel-

den van Grolse Boys zijn al in gebruik bij de 

sportschool Anytime Fitness, de volleybalver-

eniging Grol en de karatevereniging Mu-Chin 

Groenlo.

• Intussen loopt de samenvoeging van Grolse 

Boys en Grol gewoon door (zie ook het fu-

siejournaal in dit clubblad). Ook praktische 

zaken worden al geregeld. Trainingsmateriaal 

van Grolse Boys zoals bijvoorbeeld minidoe-

len worden van Het Wilgenpark naar Den 

Elshof gebracht. Ook de slangen voor de 

beregeningsinstallatie zijn al van sportpark 

gewisseld.

• Ook niet-leden mogen komen trainen. Dat 

heeft de gemeente Grol gevraagd. Deze jon-

geren kunnen zich melden bij de voorzitter 

van onze jeugdcommissie via johnny_ter_

heerdt@hotmail.com. Voor die jongeren 

(mannelijk of vrouwelijk) worden aparte 

voetbaltrainingen georganiseerd. Opgeven 

als een groep mag ook.

• We staan als Grol voortdurend in contact 

met de gemeente Oost Gelre om zaken met 

elkaar af te stemmen. Over het toepassen 

van de richtlijnen van de overheid, het ge-

bruik van onze accommodatie door anderen 

en over de financiële situatie van de sport in 

Oost Gelre. Dat contact verloopt prima.

Alsnog promoties?
Geen kampioen, maar toch promotie? Ook 

bij de s.v. Grol stonden een aantal presta-

tieve teams er goed voor. Als eerste Grol 

1. Met 39 punten uit 16 wedstrijden vanaf 

het begin aan de leiding in de 3e klasse 

A. Twee punten voor en een wedstrijd 

minder dan de nummer twee. Ook Grol 

3 voerde de ranglijst aan in de 4e klasse, 

met 26 punten uit 14 wedstrijden. En dan 

Grol JO19-1. Ruim kampioen geworden in 

de najaarscompetitie en momenteel op 

een derde plaats in de voorjaarscompeti-

tie in de promotiepoule, waar nog maar 

een klein aantal wedstrijden gespeeld 

was. Voor deze drie teams heeft de Grol 

een verzoek naar de KNVB gestuurd om 

te laten promoveren. De KNVB heeft ge-

antwoord dat de verzoeken ontvangen 

zijn en in behandeling worden genomen. 

De KNVB heeft een werkgroep opgericht 

die moet komen met richtlijnen om de 

promotieverzoeken te beoordelen. Met 

die richtlijnen in de hand gaat een aparte 

KNVB-commissie adviezen maken voor 

het bestuur amateurvoetbal. Rond 1 juni 

neemt dat bestuur een besluit. Gezien 

ook het besluit over de eredivisie, kun-

nen we wel verwachten dat het alleen zal 

gaan over het opvullen van vrijgekomen 

plaatsen in hogere klassen.

Na een lang ‘dienstverband’ heeft Marca Ade-

ma eind 2019 te kennen gegeven te stoppen als 

eindredacteur voor het clubblad. Erg jammer, 

maar haar keuze respecteren we. Als redactie, 

hiermee ook doelend op de inmiddels gestop-

te redacteuren onder haar eindredacteurschap, 

kijken we allen terug op een enorm fijne, war-

me samenwerking met haar. De notulen van 

een vergadering waren steevast nog eerder 

thuis dat de redactieleden zelf die nog bleven 

hangen. Op het laatst zelfs al bij het afsluiten 

van de vergadering. In de eindfase is het voor 

de opmaak, de hoofdredacteur en eindredac-

teur altijd weer een race tegen de klok om het 

clubblad ‘Grolwaardig’ bij de drukker te krij-

gen. Er dient vaak nog behoorlijk geïmprovi-

seerd te worden en is er veelvuldig onderling 

contact. Altijd op een zeer prettige manier. Dat 

is enorm fijn werken. Zeer vaak offerde ze ook 

nog eens haar toen nog vrije woensdagoch-

tend op, om te helpen bij het verspreidklaar 

en verzendklaar te maken van de clubbladen. 

We zijn haar veel dank verschuldigd. Er dien-

den zich soms ook wel eens zeer zware zaken 

aan, dienden harde noten gekraakt te worden. 

Altijd waren we het eens met elkaar, kwam er 

een consensus, konden we ook dan op haar 

bouwen. Bij het bekendmaken van haar voor-

nemen te stoppen gaf ze, geheel des Marca’s, 

aan haar taak nog wel voort te blijven zetten 

tot er een opvolger zou zijn gevonden en dat 

ze diegene ook nog wel in zou willen werken. 

En dat deed ze, toen clubbladbezorgster Do-

rien Koppelman al snel en geheel bij toeval, na 

het inzenden van een Tekkel voor clubblad 4, 

gestrikt werd om haar taken over te nemen. 

Naast de clubbladredactie was Marca ook ac-

tief lid in de Jubileumcommissie Grol 100 jaar. 

Marca bedankt!
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Patrick te Voortwis, 
gedreven trainer met ambitie

De coronacrisis maakt het ons lastig elkaar 

in real life te ontmoeten. Erg zonde, want 

ik merk aan ons contact dat ik met een be-

vlogen persoon c.q. trainer spreek. De trai-

ner van Grol 3 heeft zijn contract met een 

jaar verlengd. Mooi nieuws voor zowel de 

Grol als voor Patrick zelf. Dit was zijn eerste 

seizoen als coach bij onze club en door de 

situatie van nu ook een onvergetelijke. Tijd 

om de balans op te maken en een blik te 

werpen op de nabije toekomst.

Door: Pieter Peeters

De persoon
“Mijn naam is Patrick te Voortwis, 36 jaar jong 

en woonachtig in Winterswijk samen met mijn 

vriendin en onze twee kinderen. Ik zit samen 

met mijn oom in een maatschap, een boerderij. 

Verder werk ik als vertegenwoordiger/fokkerij-

adviseur bij FertiPlus in Ruurlo. 

In mijn jeugd heb ik twee jaar in de Verenig-

de Staten gewoond. Mijn ouders, één van mijn 

zussen en mijn broer zijn destijds geëmigreerd 

en wonen er nog steeds. Na twee jaar ben ik 

terug naar Nederland gegaan. Ik miste de so-

ciale contacten. Ik was veertien toen ik naar 

Amerika ging. Net geproefd van het uitgaans-

leven met de vaste vriendengroep. In Amerika 

zijn de afstanden groot. Hierdoor zijn er minder 

sociale activiteiten. Althans, niet in de vorm zo-

als wij die hier kennen. Daar kennen ze geen 

housewarming, een meiboom zetten of gezellig 

op een zaterdagavond lekker ouwehoeren met 

vrienden. Je bent meer op jezelf aangewezen. 

Een andere reden dat ik weer terug ben gegaan, 

is mijn studie. Hierdoor kon ik langere tijd na-

denken of ik in Nederland of in Amerika wilde 

zijn. Uiteindelijk heb ik toch voor Nederland 

gekozen.

De gedrevenheid en het fanatisme hoe Ameri-

kanen de sport beleven is wel geweldig. Ze wil-

len overal uitmuntend in zijn. Daarbij hoort, on-

der andere in hun beleving, vijf keer in de week 

trainen. Zo anders dan in Nederland.

Mensen kennen mij als een gedreven, fanatiek 

persoon. Ik probeer het maximale uit mezelf te 

halen en probeer anderen te motiveren hetzelf-

de te doen. Als ik ergens voor ga dan is opgeven 

geen optie. Ik ben ook echt een voetbaldier, al-

les rondom voetbal vind ik leuk en interessant. 

Verder houd ik van gezelligheid met vrienden 

en familie.”

De voetballer
“Ik heb mijn hele leven bij MEC in Miste ge-

voetbald, met uitzondering van die twee jaar 

dat ik in Amerika woonde. In totaal dertien jaar 

in het eerste gespeeld. Ik was een speler die 

het van zijn inzicht moest hebben, vaak op de 

verdedigende of controlerende posities. Ik ging 

vaak voor safe dus had weinig onnodig balver-

lies. Mede door diverse knieblessures ben ik 

gestopt.”

De trainer
“Na mijn actieve carrière als voetballer ben ik 

training gaan geven. Bij MEC heb ik de D-jeugd 

getraind, één jaar het derde elftal en vier jaar 

MEC 2. In mijn laatste seizoen met het tweede 

heb ik TC3 gevolgd en mijn diploma behaald. 

Ik ben een rustig type trainer, kijk vaak eerst de 

kat uit de boom. Ik probeer zoveel mogelijk te 

observeren en te analyseren. Eigen inbreng van 

de spelersgroep waardeer ik zeer, uiteindelijk 

moeten zij het ook uitvoeren op het veld. Door 
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dit te doen, hoop ik dat de spelopvatting breed 

wordt gedragen. Ik prefereer om verzorgd voet-

bal te spelen. Dit houdt in, zoveel mogelijk over 

de grond te spelen en door middel van combi-

naties tot scoren te komen.

Via Mark Reinders ben ik in contact gekomen 

met s.v. Grol. Zij zochten nog een trainer voor 

het derde elftal en van Mark vernam ik dat, on-

danks dat Grol een grote vereniging is, het een 

gezellige en sociale club is.”

De clubs
“Bij Grol ben ik erg goed opgevangen en voelde 

ik me vanaf dag één gelijk thuis. Er zijn niet zo-

veel verschillen tussen Grol en MEC. Bij beide 

clubs staan gezelligheid en saamhorigheid hoog 

in het vaandel. Iedereen staat voor elkaar klaar. 

Het verschil zit hem vooral in de grootte van de 

verenigingen. Waar bij MEC de lijntjes erg kort 

zijn, is dat bij Grol niet echt zo. Door de omvang 

van de club is de besluitvorming trager aange-

zien meerdere mensen hun akkoord moeten 

geven. (Zoveel commissies hebben ze bij MEC 

niet…PP) Ook de accommodaties zijn verschil-

lend: bij Grol klaagt men wanneer ze op gras 

moeten spelen en bij MEC waren ze juist geen 

fan van kunstgras. De jeugdopleiding van Grol 

is niet te vergelijken met die van MEC. Wat mij 

betreft is het enige waar de Grol in vergelijking 

met MEC nog wat van kan leren, is dat inzet te 

allen tijde voorop staat. Hier laat men bij tegen-

slagen de ‘kopjes’ wat makkelijker hangen, iets 

wat bij MEC niet snel zal gebeuren.”

Het team
“Zoals al genoemd voelde ik me vanaf het eer-

ste moment thuis bij Grol. Ik heb in de zomer-

stop een groot gedeelte van de conditietrainin-

gen van Gert Oeds bezocht om mensen te leren 

kennen. Verder hebben Grol 2 en Grol 3 in de 

voorbereiding de eerste weken samen getraind. 

Hierdoor kon ik rustig mijn plek vinden omdat 

Bjorn Koldeweij het grootste gedeelte van de 

training voor zijn rekening nam. Binnen Grol 3 

ben ik naar mijn mening goed opgevangen. Ik 

heb een enthousiaste en gedreven groep maar 

ook nog jong. Daarin is mijn aanvoerder Dirk 

een belangrijke schakel. 

Het eerste seizoen is tot op heden goed verlo-

pen. Het is een nieuw samengesteld team met 

jonge jongens die nog niet eerder met elkaar 

hebben gespeeld. In het begin ben je altijd be-

nieuwd of het onderling klikt en dat heeft het 

eigenlijk vanaf dag één gedaan. Het is een hecht 

team dat ook kritisch is op zichzelf en elkaar. 

Je kunt merken dat veel spelers bezig zijn om 

beter te worden. De trainingsopkomst is zeer 

hoog. Geregeld zaten er weken tussen dat ik 

geen of slechts enkele afmeldingen heb gehad 

voor de training. De samenwerking tussen de 

prestatieteams verloopt goed. We zitten relatief 

krap in de aantallen met de selecties maar ik 

heb nog geen wedstrijd gehad dat ik niet vol-

doende spelers had.

Ik ben ook erg blij met mijn staf. Werken met 

deze ervaren mensen ervaar ik als zeer prettig. 

Ze kennen de club en de mensen binnen Grol. 

Hierdoor kan ik mij meer bezighouden met de 

trainingen en minder met de randzaken. Wally 

is een op en top clubman en Gerard is jaren-

lang grensrechter geweest bij diverse presta-

tieteams. Hun kennis draagt mede bij aan het 

succes van Grol 3.”

De toekomst
“Helaas hebben we het seizoen door de om-

standigheden niet afgesloten op de manier 

waarop we graag wilden. We zijn geëindigd als 

koploper in de 4e klasse, met een aantal wed-

strijden meer gespeeld. Vaak was de reactie 

binnen de Grol van: ‘eerste seizoen met een 

nieuwe groep, het gaat goed, prima zo.’ Dus ik 

had graag kampioen willen worden in mijn eer-

ste seizoen. Ik vind namelijk dat Grol 3 zo snel 

mogelijk minimaal in die 3e klasse moet zitten. 

Als je kijkt naar de omvang van de vereniging 

moet dit ook zeker haalbaar zijn. 

Ik heb bijgetekend dus ik blijf minimaal nog 

een jaar trainer van Grol 3. Tot op heden heb 

ik begrepen dat er komend seizoen een aantal 

jeugdspelers zal gaan doorstromen. Inhoudelijk 

hebben we dit nog niet besproken.Dit zal de 

komende tijd wel gaan gebeuren. Ik zou graag 

zien dat Grol 3 een jong team blijft wat min of 

meer een springplank wordt naar Grol 2 en in de 

toekomst zelfs (hopelijk) Grol 1. Uiteraard is het 

dan ook belangrijk dat er een gedreven trainer 

voor de groep staat die twee keer in de week 

met de groep traint. Zo zorgen we ervoor dat 

Grol 3 een prestatief team blijft in de toekomst 

dat minimaal in de 3e klasse acteert.”

De Corona
“Het corona-virus maakte sommige dingen best 

lastig. Het leven als boer staat niet stil. Ik heb 

vooral veel gewerkt en was wat meer thuis om 

de kinderen op te vangen. Mijn vriendin werkt 

ook 4 dagen in de week dus het was redelijk 

aanpoten om alles rond te krijgen. Voor mijn 

werk als vertegenwoordiger heb ik veelal de 

klanten telefonisch of via app gesproken. Ver-

gaderingen gingen via skype. 

Wat betreft voetbal: Ik denk dat de KNVB geen 

andere keuze had dan dit besluit te nemen. Al 

had iedereen het op sportief gebied graag an-

ders gezien. Na de bekendmaking dat de com-

petitie werd stopgezet, heb ik wel een aantal 

dagen flink gebaald. Ik had het gevoel dat we 

met iets moois bezig waren. We stonden bo-

venaan en je zag een stuk onoverwinnelijkheid 

in het team ontstaan. Graag had ik, en ik denk 

wij allen, dit willen afmaken. Maar safety first! 

Doordat we natuurlijk niet konden en mochten 

trainen, heb ik een challenge binnen Grol 3 op-

gezet. Het voelde niet goed om niets te kunnen 

doen met de jongens. Op deze manier houd je 

toch nog een beetje contact met elkaar.”

Laten we hopen dat we weer zo snel mo-

gelijk de wei in mogen. Ik heb het vermoe-

den dat als het aan Patrick ligt, we liever 

vandaag dan morgen beginnen aan het 

nieuwe seizoen. Hopelijk eindigt hij met 

Grol 3 weer als koploper, maar dan nu ook 

echt als kampioen!
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ZONNEPANELEN 
REINIGING
EN VOGELWERING

Als u vragen hebt over het reinigen van 

zonnepanelen of over onze andere diensten, 

dan kunt u contact opnemen met 

De Maan Schoonmaakdiensten. 

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor het 

aanvragen van een vrijblijvende off erte. 

De Maan Schoonmaakdiensten adviseert u 

graag over de mogelijkheden. 
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15 jaar een 
blinkend 

resultaat!

glasbewassing  •  binnen- en buitenwerk   

schoonmaak  •  houtreiniging  •  dakgootreiniging  

zonnepaneel reiniging & telescoop glasbewassing   

trespareiniging  •  kunststofreiniging

Zoek jij een deskundige bouwer voor jouw huis, bedrijfspand of utiliteitsproject? Wij realiseren nieuwbouw, renovatie of verbouwprojecten voor particulieren en ondernemers.19

Er werd dan wel niet gevoetbald of getraind 
de afgelopen maanden, maar alle randza-
ken rondom het edele voetbalspelletje lo-
pen gewoon door. Waaronder de voorbe-
reidingen op het nieuwe seizoen. Zoals een 
voetballegende ooit zei ‘Elk nadeel heb zijn 
voordeel’ geldt dit ook zeker hier. Waren de 
grote contouren voor het nieuwe seizoen 
eind 2019 al zichtbaar met de aanstelling 
van William Krabbenborg als hoofdtrai-
ner en Jos Heutinck als assistent-trainer in 
combinatie met de functie hoofd opleidin-
gen. Ook op de andere posities is inmiddels 
veel duidelijkheid. Voor wat betreft het 
technische plaatje heeft Jos Heutinck zich 
hier al erg veel mee bezig gehouden. Hulde! 
Er zijn al mooie dingen gebeurd.

Door: Henri Walterbos

Voetbalbestuurslid Tom Kaak is blij met hoe 
de vlag er op dit moment bij hangt. Voor wat 
betreft het plaatje naar het prestatiedeel in de 
seniorenafdeling kan hij al een volledig plaatje 
voorleggen. “De posities zijn allemaal ingevuld 
op dit moment en daar zijn we erg blij mee. 

Grol 1
Bij Grol 1 zijn dat William Krabbenborg en 
Jos Heutinck, respectievelijk als hoofdtrainer 
en assistent-trainer. Zij worden ondersteund 
door Rob te Brummelhuis (performance trai-

Technisch plaatje 
nieuwe seizoen 
nagenoeg rond

ner) en Gerry van Dongeren die weer bij het 
eerste wordt betrokken. Ook de PMB blijft in 
takt, met her en der wel wat verschuivingen. 
Suzanne Schovers wordt verzorgster bij Grol 
1. Verder is ook het ondersteunende kader 
vernieuwd, dus twee nieuwe leiders/team-
managers in de personen van Frank Walter-
bos en Rogier Koppe. Daarnaast twee nieu-
we grensrechters in de personen van Bart 
Huijskes en Lars de Vries. Peter Nijland blijft 
beschikbaar in de achtervang. Tjiko Wolbe-
rink blijft aan als keeperstrainer. 

Grol 2
Bij Grol 2 blijft Björn Koldeweij aan als trainer, 
waarbij hij geassisteerd wordt door Tonnie 
Tjoonk uit Groenlo, die al eerder bij Grol ac-
tief was en veel trainerservaring heeft opge-
daan bij onder meer Longa ‘30 en Reünie. Erik 
Porskamp blijft aan als leider en Barend Soer 
wordt grensrechter. 

Grol 3
Bij Grol 3 blijft Patrick te Voortwis aan als trai-
ner met Gerard Groot Zevert en Wim Assinck 
als leiders en Pelle Walterbos als grensrechter. 
Het PMB is overkoepelend voor Grol 1 tot en 
met Grol 3. Al met al dus weer een mooie invul-
ling en daar zijn we erg tevreden mee. 

Nu nog het coronavirus overwinnen met zijn 
allen en dan kunnen we weer bezig met de be-

langrijkste bijzaak van het leven.” Terugkijkend 
zegt Tom vanuit het Voetbalbestuur met een 
goed gevoel te kijken naar het voetballende deel 
van het seizoen 2019/2020. “We zijn tevreden 
over afgelopen seizoen. Voor het eerst weer met 
drie prestatieve teams in de senioren. Daar wil-
len we op voortborduren. Er komt veel talentvol-
le jeugd aan en het lijkt ons mooi om te zien hoe 
zij zich gaan manifesteren bij onze mooie club.”

Jeugd
In de jeugdafdeling is het voetbaltechnische 
plaatje ook rond. De 019-1 gaat gedaan wor-
den door Chris Weenink, die hiermee van de 
O17-1 doorschuift naar de O19-1. In de bege-
leiding Luc Berentsen, Nick Oude Luttikhuis 
en Jeroen Gerritsen. Max de Vries jr. maakt 
de stap van O15-1 naar de 017-1, bijgestaan 
door Noud Huijskes (assistent-trainer) en lei-
ders Bart Huijskes en Nando Schutten. Ties 
Frank fungeert als assistent-scheidsrechter. 
Het stokje van Max bij O15-1 wordt overgeno-
men door zijn broer Lars de Vries, bijgestaan 
en geassisteerd door Robert Zijdel en Benny 
de Leeuwe en als assistent-scheidrechters 
Roel Ottink en Stijn Huijskes. Jordi Huijgen zal 
O15-2 onder zijn hoede nemen, met naast zich 
Mart Willemsen als assistent-trainer en Dirk 
Wolters als leider. Wout Walterbos neemt de 
013-1 onder zijn hoede met Martijn Eckhart als 
zijn assistent. Freddy Brockötter de O11. John 
ter Heerdt ontfermt zich over JO10-1, Dennis 
Vennebekken over JO9-1. MO19-1 wordt geleid 
door trainer Jos Porskamp, met in de begelei-
ding Wouter Wensink en René Landeweerd. 
Marc Houwer gaat met de MO17-2 aan de 
slag, met als leidsters Linda van Eenennaam 
en Simone Kempers. Trainer van de MO15-1 is 
Dylan Eichenwald, bijgestaan door Carry Wal-
terbos als assistent-trainer en Maartje Geb-
binck. Verder verzorgen Mohammed Faris en 
Bert Roeterdink Techniektraining bij de onder-
bouw. Keeperstrainer Senioren+O19/17 is Tji-
ko Wolberink. Roy Reinders is keeperstrainer/
coördinator t/m O17. Begeleiding en ontwik-
keling jeugdtrainers wordt verzorgd door Bert 
Roeterdink. Overkoepelend trainer recreatieve 
teams Walter Vrijdag. 

De lat wordt duidelijk weer een stapje ho-
ger gelegd, is te horen aan Bart de Vries 
uit het Voetbalbestuur: “We zijn druk bezig 
om ook goede trainers bij de ‘lagere’ teams 
te krijgen. Door zo breed mogelijk op te 
leiden willen we het niveau van het jeugd-
voetbal omhoogtillen. Hiervoor blijft ook 
de voetbalschool gehandhaafd en hebben 
we komend jaar daarbij ook de ondersteu-
ning van Jos Heutinck.”
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Door: Henri Walterbos

Bij s.v. Grol maakte Daan Rots (18) als aanvoer-
der van de E1 deel uit van de zogenaamde ‘Gou-
den lichting’ waar de hoofdmacht de komende 
jaren de vruchten van hoopt te plukken, na een 
aantal magere jaren. Daan maakte, na een kam-
pioenschap in de Hoofdklasse en de titel beste 
E1-team van Oost-Nederland, 8 jaar geleden 
de overstap naar FC Twente, na gescout te zijn 
door FC Twente scout Wim Nieuwenhuis, Grol-
man en Twentescout. Na 8 jaar hard werken, 
naast zijn studie Marketing & Communicatie, 
op het Johan Cruyff College in Enschede, kwam 
de beloning afgelopen week voor zijn inzet door 
het tekenen van een contract voor één jaar, met 
de optie voor nog een jaar.  “Ik wist voor me-
zelf dat het dit jaar moest gebeuren en dat rond 
april altijd bekend gemaakt wordt of je door 
bent of niet. Afgelopen seizoen heb ik in de tijd 
dat ik speelde wel goed gespeeld en een goed 
rendement gehaald. Misschien had ik wel een 
klein beetje een voorgevoel dat het zou kunnen 
lukken maar je weet dat nooit zeker. Een maand 
geleden werd ik gebeld dat Twente me een 
contract aan wilde bieden.” Daan is er blij mee. 
Ook de combinatie met zijn studie. “Dan kan ik 
mooi mijn laatste jaar van de studie afmaken, 

dat vind ik belangrijk. Daarna kan ik me nog 
mooi een jaar laten zien bij FC Twente wanneer 
Twente de optie ligt. En dan zie ik aan het einde 
van het jaar wel of het contract bij Twente open 
wordt gebroken of dat ik dan misschien voor 
een andere club in aanmerking kom.”

Slagen
Dat laatste wil Daan niet aan denken. Hij is 
voornemens bij de Enschedese BVO te slagen. 
“Dat is altijd mijn doel geweest. Ik ben al mijn 
hele leven voor FC Twente. Na zoveel jaar in 
de academie te hebben gespeeld en ze me ein-
delijk een contract aanbieden, toekomst in mij 
zien, dat doet natuurlijk goed. Een erkenning 
voor al die jaren die ik bij Twente heb geze-
ten. Elke week zes keer trainen. Dat is dan wel 
mooi. Mijn zaakwaarnemer zei wel eens ‘of ik 
misschien ergens anders naar toe wilde’ heb ik 
mijn voorkeur voor Twente uitgesproken, dat ik 
daar graag wil slagen.”

O21
Het ligt in de bedoeling dat Daan zijn eerste jaar 
als prof in het team O21 uitkomt. “Ik zal daar 
de meeste speelminuten maken maar ik wil wel 
zoveel mogelijk aansluiting vinden bij het eerste 
team, qua trainingen. In de voorbereiding ga ik 

met het eerste mee. We moeten alleen nu nog 
kijken hoe dat allemaal gaat in deze coronatijd, 
wanneer het weer van start mag gaan.” Daan 
hoopt dat het in de voorbereiding zo goed gaat 
dat hij al direct bij de hoofdmacht mag aan-
sluiten. “Daar wil ik natuurlijk graag voor gaan, 
want daar leer ik natuurlijk het meest. Dan kan 
mijn ontwikkeling zo goed mogelijk doorgaan 
en kan ik echt nog veel beter worden, denk ik.” 
FC Twente gaat bouwen aan een zo goed als 
nieuw team. Dit is overal leesbaar in de media. 
Met daarbij het accent op spelers uit de eigen 
regio. Wellicht vergroot dat zijn kansen. “Er lig-
gen nu best wel heel veel kansen,” is Daan ook 
van mening.

Overstap
Daan leerde bij FC Twente beide kanten van de 
medaille kennen. Het kwam hem, ondanks zijn 
talent, niet aanwaaien. Het vergde ook doorzet-
tingsvermogen. “De eerste jaren stond ik in de 
spits, scoorde veel doelpunten. Dat ging best 
wel goed totdat ik op een gegeven moment 
naar de C2 ging, de O14/15 nu. Toen had ik een 
trainer die lag mij niet zo. Ik was toen nog wat 
klein terwijl anderen een groeispurt maakten. In 
de C2 heb ik nog wel veel gespeeld maar in de 
C1 eigenlijk op de bank terecht gekomen. Bijna 
het gehele jaar. Op het laatst begon mijn groei-
spurt. In de B2, de O16, ben ik weer een beetje 
terug gekrabbeld, ben meer gaan spelen, weer 
meer gaan scoren. Bij de B1 begon ik weer op 
de bank, ben weer teruggekrabbeld naar de 
basis, en toen ging het weer steeds beter. Ver-
volgens de A1. Ik kwam in de basis maar kreeg 
ik een blessure aan de hak en weer een tijdje 
op de bank gezeten. Uiteindelijk is dat allemaal 
weer goed gekomen. In mijn tweede jaar A1, 
weer de eerste 5, 6 wedstrijden op de bank, 
ging het best wel redelijk maar stond er een 
contractspeler op mijn positie. Op een gegeven 
moment zag Twente ook wel dat ik beter was 
dan die speler, mocht ik mijn ding laten zien, 
kwam in de basis te staan, ging de stijgende 
lijn alleen maar door, waardoor Twente mij een 
contract aanbood.”

Ambities
Daan wil er alles aan doen te slagen bij de club 
die hij al vele jaren aanhangt, al heeft hij ook 
ambities. “Ik wil eerst een contract bij Twente. 
Afgelopen jaar was een wijs jaar waarin ik me 
moest bewijzen. Dat zal aankomend jaar weer 
zo zijn, zal ik me weer moeten laten zien, het 
goed moeten doen, me moeten bewijzen bij 
O21 en dan misschien wel bij het eerste op de 
bank te komen. Misschien dat ik dan wel weer 
een contract krijg of dat ik ergens anders naar 
toe kan, want ik wil wel steeds stappen hogerop 

blijven maken. Ik ben nog lang niet klaar ben 
met alleen dit. Als ik er alles aan doe, het jaar 
goed verloopt, dan heb ik daar best wel ver-
trouwen in. Dan moet ik ook steeds meer van 
mezelf eisen. Ik hou van gezelligheid, maar ik 
heb nu een contract, een werkgever. Ik ben me 
er altijd wel bewust van geweest, dat mocht het 
zover komen dat ik een werkgever krijg die me 
betaalt voor wat ik doe, het dan allemaal wel 
een stuk serieuzer wordt. Dan wordt de gezel-
ligheid met vrienden allemaal wel een stukje 
minder dan wat het geweest is. Daar heb ik 
nooit problemen mee gehad. Dit is wel waar ik 
het al die jaren uiteindelijk voor heb gedaan.”

s.v. Grol 
Bij s.v. Grol voetbalde Daan tot en met de E1 op 
sportpark Den Elshof. “We hadden inderdaad 
een heel goed team. Op elke positie hadden we 
veel kwaliteit. We hadden echt een toplichting 
toen. Dat was onder leiding van Bert Roeter-
dink. Juul Stokkers, Mick Wissink, Tjibbe Paar-
dekoper, Remco Everink, Titus Hoffman. Na dat 

jaar zijn Juul en ik naar Twente gegaan. Mick 
ging ook, maar die viel af en is toen naar De 
Graafschap gegaan. Hij is nu terug bij Grol. Juul 
voetbalt bij HSC in Haaksbergen. Remco, Tjibbe 
en nog een paar zijn inmiddels erg goede spe-
lers voor Grol nu. Met dat kampioenschap van 
Oost Nederland waren we net op E- en F-kamp. 
We zijn er vanaf het kamp naar toe gegaan. We 
waren eigenlijk best wel moe maar we konden 
het allemaal opbrengen om toch goed te spe-
len. Dat was mooi.”

Broers
Naast Daan kent het gezin Rots nog twee ge-
talenteerde voetballers. Jongste broertje Mats 
speelt eveneens bij FC Twente en broer Tiem 
speelt nog steeds in het blauw wit. “Mats en 
Tiem vinden het allebei wel heel erg gaaf. Eerst 
zeiden ze er niet veel van, maar wanneer je ze 
dan aankeek, moesten ze allebei lachen. Ze  
vinden het wel mooi voor mij. Mats heeft ook 
te horen gekregen dat hij een jaar door mag in 
de O15. Tiem heeft dat ‘moeten’ minder.” Toch 

Profcontract voor 
Daan Rots bij FC Twente
“Grol zit nog altijd in mijn hart”

is ook hij een talent. Tiem sluit komend sei-
zoen aan bij Grol 1. “Ik vind dat hij dat wel kan. 
Hij kan daar nog best wel stappen maken in 
plaats van alleen maar bij zijn eigen lichting te 
spelen. Bij Grol 1 hebben ze nu goede trainers 
met William Krabbenborg en Jos Heutinck. Dat 
is echt een topzaak. Een hele goeie zaak wat 
die mannen doen. William die belt Tiem al op 
van hoe het gaat, hoe sta je er in, hoe gaat het 
thuis. Dat zijn van die kleine dingen waarmee 
je spelers een beetje tevreden houdt. Dan voel 
je echt dat ze naar je om kijken.” Omdat hij zelf 
op zaterdag speelt kan hij mooi naar zijn broer 
gaan kijken, toch? “Klopt, dan kan ik mooi op 
zondag om half drie langs de lijn staan om naar 
hem te kijken.” De band met Grol is altijd ge-
bleven. Naast het spelen van zijn broers daar 
en vader Marc die er verschillende functies be-
kleedde, spelen zijn vrienden er. “Grol zit nog 
altijd in mijn hart. Daar ben ik begonnen. Als 
ik de kans heb om bij Tiem of een van mijn 
vrienden te kijken dan ben ik er meestal wel. 
Dat vind ik wel belangrijk.” 
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Door: Henri Walterbos

Het coronavirus heeft wereldwijd grote gevol-
gen voor de economie. Ook lokaal, voor vereni-
gingen en geledingen daaruit. Hoe gaat het met 
al die aan s.v. Grol gekoppelde lichamen? Wat 
betekent de coronacrisis voor hen?

VSVG, Pim Westervoorde: “Voor de VSVG is 
het natuurlijk simpel. Dit voorjaar geen legen-
darische Fancy Fair. Helaas. De prijzen waren al 
binnen, de kantine al omgebouwd, maar helaas 
kon het niet doorgaan! Wat nu? Knallen tijdens 
de najaars Fancy Fair!”

BusinessClub s.v. Grol, Matthijs Roorda: 
“Eind februari waren we als BusinessClub s.v. 
Grol vol van start gegaan met de voorbereidin-
gen voor ons BCG-uitje in april. Op plan stond 
een bezoek aan een grote Nederlandse club met 
veel historie. Op het moment dat de kaarten be-
steld moesten worden, brak de Covid-19 crisis 
in Europa en Nederland uit. Gelukkig hebben 
we op tijd pas op de plaats gemaakt, door niet 
te bestellen en de organisatie voor april stop te 
zetten. Best wel jammer want we hadden er 
veel zin in. Op dit moment maken wij ons zor-
gen wat betreft de sponsors/donateurs van de 
s.v. Grol en BusinessClub die financieel zwaar 
getroffen zijn door de RIVM-maatregelen. Ho-
pelijk gloort er voor hun binnenkort zakelijk 
weer licht aan het eind van de tunnel. Zodra er 

een versoepeling komt van de maatregelen, zul-
len wij onze activiteiten weer al te graag oppak-
ken om weer iets moois te organiseren. En na 
al die maanden op de handrem staan, zijn we 
hopelijk binnenkort weer toe aan iets extra’s. 
Voor nu geldt, wat in het vat zit verzuurt niet.”

Pim Westervoorde, Supportersclub: “Wat 
betreft de Supportersclub zijn er meerdere ge-
volgen. Als nieuw bestuur wilden wij een omslag 
maken. Een nieuwe wind laten waaien! Te be-
ginnen op 3 april met het eerste Supporterscafé. 
De lidmaatschapspasjes waren al gedrukt en de 
wedstrijden naar de Bundesliga al geboekt. Geen 
tifosi bij de kampioenswedstrijd van ons vlaggen-
schip! Onze echte aftrap kan voor nu de prullen-
bak in. Deze is nu op ..... we weten het nog niet, 
nu de kermis ook niet door kan gaan. Kermis-
zaterdag hadden we namelijk als startpunt voor 
volgend seizoen. Hoe dan ook, onze leden kun-
nen een grandioos aanbod verwachten!”

Clubblad s.v. Grol, Henri Walterbos: “We 
hadden de invulling van ons clubblad 1 rond en 
hadden met Drukkerij Westerlaan uit Lichten-
voorde net alles in een prima sfeer op een rijtje 
gezet voor wat betreft de invulling van de afspra-
ken tussen s.v. Grol en hoofd-/eindredactie club-
blad enerzijds en Bein Westerlaan van Drukkerij 
Westerlaan anderzijds. Met aankondiging van de 
maatregelen betekende dat ook e.e.a. voor ons 
als clubblad en Marco Frank die bezig was met 

gesprekken met adverteerders over voortzetting 
van een advertentie of voor het nieuw plaatsen 
van een advertentie. Een lastige zaak, omdat on-
dernemers ook moeilijke tijden in zouden gaan. 
Interviews met hele gezinnen konden niet door-
gaan. Ook het verzendklaar maken en versprei-
den zou moeilijk worden. Daarnaast waren een 
groot aantal zaken onzeker. Zouden Marveld-
toernooi en Wissinktoernooi wel doorgaan, waar 
zou de KNVB mee komen, etc? We hebben be-
sloten het 1e clubblad uit te stellen naar vlak voor 
Hemelvaart. Er zou dan meer duidelijkheid zijn. 
Die is er. We wilden hoe dan ook vasthouden aan 
4 edities clubblad. Zo is immers ook met onze 
adverteerders afgesproken. We hebben de zaken 
omgegooid en zie hier het eerste clubblad. De 
tweede editie zal niet lang op zich laten wachten. 
Medio juli, denken wij nu, maar wat is zeker in 
deze bizarre tijden.”

De Twaalfde man, Emiel Garstenveld: “We 
hadden nog graag een middag met spreker ge-
organiseerd voor onze leden, om aansluitend 
een wedstijd van de jeugd op zaterdagmiddag 
te kijken. Dit omdat we er voor de hele Grol 
zijn. Tevens zouden we graag fysiek weer langs 
de teams gaan om onze plannen te presenteren 
wat we willen gaan doen en zo mensen te gaan 
werven. Dit betekent niet dat we stil zitten. Er 
is een mail rond gegaan onder leden waar be-
hoefte aan is en daar wordt momenteel ook in 
coronatijd aan gewerkt.”

Grolgeledingen en Corona
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Het voetbalseizoen kan in de prullenbak. 

Jammer en daarnaast voor veel liefhebbers 

binnen onze vereniging een groot gemis. Zo 

ook voor de familie Riteco, waarbij vader 

Rick en zoons Twan (21), Tycho (19), Kjell (17) 

en Kaj (15) allemaal lid zijn van de s.v. Grol. 

Waar een normale week bestaat uit werken, 

school, trainen en wedstrijden spelen, is het 

in tijden van crisis toch anders. Van het zelf 

voetballen op het veld, naar het kruipen ach-

ter de tv voor een potje FIFA. Tussendoor 

had ik de gelegenheid om aan te bellen bij de 

familie en meer te weten te komen over deze 

talentvolle broers.

Door: Pim Westervoorde 

Even voorstellen
Zo stapte ik op een zaterdagavond begin deze 

maand binnen bij de familie, welke naast de va-

der Rick en de vier broers, ook nog bestaat uit 

zusje Luca en moeder Lianne. Gezellig dus! Eerst 

maar eens voorstellen.

“Goed, nou ik ben Twan, met mijn 21 jaar de 

oudste van de jongens. Momenteel volg ik de 

studie Social Work aan het Saxion en speel ik 

in Grol 4 en in een zaalvoetbalteam. Daarnaast 

werk ik bij DHL, een prima baantje. Een beet-

je toeren, muziek op en pakketjes bezorgen. Ik 

doe het graag!”, aldus de oudste van het stel. 

Ook de jongere Tycho (19) werkt bij DHL, ook als 

bezorger. “En ook ik zit op het Saxion, maar volg 

daar de studie Commerciële Economie. Ik speel 

daarnaast in de eerste selectie van onze club.” 

Vervolgens was het de beurt aan Kjell en Kaj, 17 

en 15 jaar oud en beiden spelers van de O17-se-

lectie. Beide heren zitten op het Marianum, Kjell 

in 5 VWO en Kaj in 4 HAVO. Werken doen ze 

ook: “Ja, ik werk bij de Albert Heijn in Groenlo”, 

begint Kaj. “En ik werk in de pizzeria bij Marveld 

Recreatie”, vult Kjell aan. 

FC Riteco
Al pratende kwam er meer en meer over de jon-

gens boven tafel. Zo ook dat de twee jongsten 

samen spelen in een team. Dit omdat Kaj tijdens 

het huidige seizoen vervroegd over is gekomen 

vanuit de O16, met succes: “Ja, dat ging eigenlijk 

wel goed. Eerst mocht Kaj een paar keer met ons 

meedoen, maar nu trainen en spelen we ook. 

Wel mooi, we staan beide centraal. Dat gaat 

prima eigenlijk.” Een zeldzame combinatie, in 

meerdere opzichten. Ook zeldzaam omdat 3 van 

de 4 jongens linksbenig zijn. Dat kwam goed uit: 

“De linkeras was voor ons, haha. Nee, ook ik heb 

wel eens met Tycho samengespeeld. Hij links-

buiten en ik linksback. Een prima wisselwerking. 

Misschien moeten we maar eens met z’n allen in 

het team gaan spelen, dat lijkt mij mooi!”, gooit 

Twan op tafel. De broers knikken instemmend 

mee. Of vader Rick ook mee mag doen? “Nou…, 

dat valt niet meer te belopen ben ik bang”.  

Plusjes en minnetjes
Onderlinge strijd tussen de jongens is er niet 

echt. “We kennen onze plekken eigenlijk wel. Al 

is Kjell wel de arrogantste, haha. Hij denkt dat hij 

het beste is”. Ik liet de broers elkaar beoordelen, 

wat zijn nou ieders kwaliteiten op voetbalgebied? 

Over Tycho waren ze duidelijk: “Hij is snel, echt 

snel, daarvoor zou ik hem wel een 10 willen ge-

ven. Dat in combinatie met een goede voorzet is 

toch wel gevaarlijk. Hij maakt het elke verdediger 

daarmee lastig.” Ook over Kaj en Kjell waren ze 

duidelijk: “Kaj heeft echt een goede mentaliteit. 

Hij zet zich goed in en werkt hard. Aan de bal 

is hij enorm rustig en daarnaast explodeert hij 

goed. Op de juiste momenten stapt hij in”, geeft 

zijn teamgenoot aan. “En over Kjell? Hij is rus-

tig, echt rustig en daarom misschien soms ook 

wat nonchalant. Maar hij is echt goed. Een coole 

kikker in het veld”, geven beide oudere broers 

aan. “En over mij?”, geeft Twan aan. “Ja, jij hebt 

veel blessures gehad. Tijdens de hele jeugd ook 

al echt. Dat is jammer, je had en hebt echt wel 

kwaliteiten. Vooral op linksback vond ik”, zegt 

Tycho.

Vlaggenschip of vriendenelftal?
Een van de gevolgen dat Twan niet meer op se-

lectieniveau speelt komt door deze blessures. 

“Het plezier ging wat weg en ik speelde wat min-

der. Hiervoor heb ik nog gespeeld in de tweede 

selectie, onder Frencis en Björn. Ik speelde niet 

zoveel en wilde wel lager, toen melde Grol 4 zich 

bij mij (een gouden huwelijk, PW).” Broers zullen 

broers niet zijn als ze niet op elkaar lijken. “Ja, ik 

had echt hetzelfde gedaan als Twan in die situa-

tie. Je wilt gewoon lekker spelen. Op de zater-

dagavond hoef je er nu ook niet altijd zo rekening 

mee te houden.” 

Ik vroeg ze of bepaalde doelen hadden binnen de 

Grol, bijvoorbeeld het spelen in Grol 1, zoals Ty-

cho doet. “Doelen heb ik niet echt”, trapte Kjell 

af. “Grol 1 met een paar van mijn vrienden lijkt 

me wel leuk, maar die zitten er nu nog niet in. Ja, 

wanneer we echt een goed team hebben en als 

daar wat vrienden in spelen, dan is dat wel écht 

mijn doelstelling. Het gaat voor mij nog altijd om 

plezier.”

Broertje Kaj heeft een nobel streven: “Ja, als het 

nog kan, dan zou ik nog steeds profvoetballer 

willen worden. Ik denk dat het niet meer gaat 

gebeuren, maar toch. En anders? Ja, dan denk ik 

toch wel een vriendenteam bij de s.v. Grol. Dat 

lijkt me leuk.” Voor Tycho zit de vork anders in 

de steel. Niemand uit zijn eigen vriendengroep 

speelt in de eerste selectie, maar toch voelen de 

spelers als een soort vrienden. “Dat was natuur-

lijk wel wennen. Eerst mocht ik wat wedstrijdjes 

meedoen, dan leer je het team kennen. Een aan-

tal van die jongens ging mij er steeds meer en 

meer bij betrekken. Ik ga altijd met plezier naar 

het sportpark. Ik weet ook wel hoe de jongens 

in elkaar steken, ik zie ze eigenlijk een beetje als 

vrienden. Ik denk dat je dat ook wel creëert als je 

zo in het team komt. Dat komt wel.”

Het beste van de Grol
“Toen ik in de A zat kon ik ook eerder over naar 

de senioren, maar dat wilde ik niet. Ik wilde met 

mijn vrienden in de A spelen. Achteraf heb ik 

daar misschien wel een beetje spijt van. Ik had 

graag nog onder Kevin Vos (voormalig trainer 

Grol 2, red.) willen spelen”, zegt Twan. Dat leid-

de het volgende onderwerp mooi in: Wie is nou 

je beste trainer? Je beste teamgenoot? Of wat is 

het mooiste dat je mee hebt gemaakt bij de Grol?

Twan trapt wederom af: “Ja, dat is echt Kevin. 

Zijn mentaliteit, dat vind ik echt fantastisch. Hij 

kon je echt oppeppen. Je wist gewoon, je kon 

die zaterdagavond maar beter thuisblijven. Ik 

ben wel eens te laat geweest, 10 seconden maar 

liefst. Giso Rijks (voormalig assistent-trainer Grol 

2, red.) stond mij op te wachten. Kevin was boos, 

grote kruizen door de naam van Asad en mij. Na 

de wedstrijd is hij gewoon weer heel chill. Hij is 

echt mijn beste trainer”.

Vervolgens de beurt aan Tycho: “Ik heb echt van 

elke trainer wel wat bijgeleerd. Bij Max de Vries 

sr. vooral het mentale aspect. We waren toen bij-

na kampioen door het harde werken. Je wist van: 

Ja, zo kan het ook. Bij Max de Vries jr. mocht ik 

mij meer richten op linksbuiten. Dat heeft mij ge-

maakt tot hoe ik nu ben. Ik heb eerder ook vaak 

gezegd dat ik veel heb geleerd van Wouter Pillen 

in de E1”. En jouw mooiste moment, Tycho? “Ja, 

dat is gewoon dat ik in het eerste mag spelen! 

Ik heb aan veel teamgenoten al veel gehad. Van 

Michel Kamphuis tot aan Quint Kristen. Iedereen 

heeft mij al zat tips gegeven.”

“Zonder twijfel is mijn fijnste trainer Robert Zij-

del”, begint Kaj. “Fijn, niet te streng. Maar als 

Aan tafel
bij de familie Riteco

Twan

Rick

v.l.n.r. Twan, Rick, Kjell, Kaj en Tycho
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het nodig was, dan wist hij wel in te grijpen. Dat 

vond ik goed. Ik heb het meeste van hem geleerd 

in de D en de C. Mijn hoogtepunt? Duidelijk, van 

F9 ging ik direct door naar de F1”.

“Mijn beste speler met wie ik ooit samen heb 

gespeeld? Dat is een vriend van mij, dat is Tiem 

Rots. Hij is echt heel goed. Voetballend is hij echt 

heel sterk”, zegt Kjell. “Mijn beste trainer is ook 

Max de Vries jr. In mijn tweede jaar in O15-1 wer-

den we kampioen en wonnen we de Achterhoek 

Cup. Toen speelde ik ook echt lekker en werd ik 

gescout voor De Graafschap”. 

Dubbele schema’s
Voordat ik bij de talentvolle familie op de stoep 

stond, vroeg ik mijzelf af hoe een weekje Riteco 

zal zijn. Hoe zal het bijvoorbeeld met het avond-

eten gaan of met het wassen van sportkleding? 

Een zware taak voor moeder Lianne lijkt mij. De 

jongens waren duidelijk: “Wij eten eigenlijk altijd 

wel samen, maar dat is soms wel wat eerder dan 

bij de meeste gezinnen, rond 17.00 uur. Moeten 

we eerder werken, dan eten wij ook eerder. En 

ja, ook op zondagen lunchen we samen, ook al 

ben je slecht”, vullen ze elkaar aan. “Je merkt ge-

woon dat het hier thuis gewoon gezellig is. We 

hebben niet echt last van elkaar. Op zondag bij-

voorbeeld ook, dan pakken we met z’n allen een 

biertje. De vriendinnen van Tycho en Kjell komen 

langs. Drankspelletjes, ja zo gaat dat wel vaak 

hier”, geeft Twan aan. “Nja, laatst had Kaj een 

mentorgesprek via zijn laptop, dan moet je wel 

stil zijn met het binnen komen lopen, dat is dan 

minder fijn”, volgens Kjell.

“Je vroeg of mijn moeder wel een dubbel schema 

heeft qua wassen? Ja, dat ze heeft wel meerdere 

keren gehad. Volgens mij toen ze bij twee teams 

moest wassen. Nu heeft ze daar minder last van. 

Bij Grol 1 hoeven we niet te wassen en Kjell en 

Kaj spelen bij elkaar. Bij Grol 1 hoef ik dus niet 

meer te wassen, alleen de hesjes af en toe. Maar 

omdat wij sowieso al veel was hebben, kan ik 

vaak wel regelen dat een ander het wast. Als je 

het maar uitlegt komt het goed”, zegt Tycho. “Ja, 

dan staan er twee droogmolens in de tuin. Blauw 

shirtjes eraan. Zonnetje erop. Netjes alles ge-

scheiden. Dat is natuurlijk wel een mooi beeld”, 

concludeert Kjell. 

Zij mogen ook niet over 
paardrijden praten
“Wij zijn begonnen met het voetballen door onze 

vader denk ik. Hij had er ook wel wat mee”, 

wordt er gezegd. “Ja, hij heeft er wel voor ge-

zorgd. Ofja, natuurlijk vonden we het zelf ook 

hartstikke leuk. Dan gingen we hier in het parkje 

met elkaar ballen”. “Ja, inderdaad Tycho. Toen 

renden we door de brandnetels hier op camping 

De Kunne. Haha, ja op een gegeven moment 

kwam onze moeder dan buiten omdat het te 

donker werd. We waren en zijn daar nog echt 

fanatiek in. In het veld willen wij echt allemaal 

graag winnen. Zo hoort het volgens mij ook”.

Met zulke voetbaldieren thuis kan het niet anders 

dan dat ook thuis voetbal de boventoon voert, 

verwachtte ik. “Nee dat valt eigenlijk wel reuze 

mee. Natuurlijk praten we erover wanneer we 

met elkaar aan tafel zitten. Van mijn moeder en 

zusje hoeft het eigenlijk al helemaal niet zo. Zij 

mogen ook niet over het paardrijden praten. We 

houden er wel rekening mee toch boys?”. “Ja, dat 

wel. Ik ben wel echt voetbalverslaafd. Ik kijk echt 

elke wedstrijd, daar ben ik fanatiek in. Mijn jon-

gere broertjes doen dat niet echt”, concludeert 

Twan. Tycho verdedigt zich: “Ja, dat klopt wel. 

Maar ik ga gewoon veel liever zelf dat veld op. Ik 

vind Nederland kijken wel leuk of natuurlijk een 

mooie pot van Ajax. ADO tegen Emmen, nee dat 

kijk ik niet.”

Stay fit
Ook in tijden van corona zijn de sportieve Rit-

ecootjes volop in beweging. “Ja, wij trainen zelfs 

alweer”, zegt Kaj. “Wel op anderhalve meter af-

stand, maar ik ben blij dat ik weer het veld op 

kan. Toen het sportpark dichtging dacht ik wel 

even van shit. Ik heb het voetbal echt gemist”. 

Een work-out schema heeft geen van de jongens 

meegekregen, ook Tycho vanuit het eerste niet. 

“Nee, ik sport wel hoor. Hier in de tuin met een 

paar gewichtjes of een ronde hardlopen met mijn 

vader. Ik vind het ook niet nodig om z’n sche-

ma te krijgen. Het moet ook een beetje uit jezelf 

komen, het hoort erbij. Je ziet ook dat de ande-

re spelers uit het team wat aan het trainen zijn. 

Hardlopen of een balletje trappen in het park. 

Ja, die verantwoording moet je pakken. Alles om 

volgend jaar fit aan de start te verschijnen”. 

Zo eindigde het gesprek met de jongens 

klokslag 8 uur op de zaterdagavond. De bank 

weer op, naar boven of toch nog een biertje 

doen bij vrienden op 1,5 meter afstand. Op 

naar volgend seizoen!

Ticho

Kjell

Kaj
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In deze rubriek een selectie en een recensie 
van een vijftal voetbalboeken (en een bo-
nusboekje voor na de crisis) die het afge-
lopen jaar zijn uitgegeven. Zie het als gees-
telijke vitamines om de komende maanden 
mee door te komen. Interesse? Koop dan 
een exemplaar bij een boekhandel in Groen-
lo, helpt altijd wat in deze tijd. 

Door: Rik Gockel 

hoe Janssen de dag doorkomt. Tijdens inter-
views laat Janssen telkens scheten, vertelt hij 
hoeveel bitterballen hij kan eten, dat een vaag 
mannetje zijn ‘social media’ beheert en na drie 
gesprekken vraagt hij aan de schrijver of hij dat 
kutboek al bijna af heeft. Soms gaat het ook 
over voetbal. Over hoe Ajax zijn rol in de kleed-
kamer verkeerd heeft ingeschat en over hoe 
Steve McLaren hem bij Twente aan het voet-
ballen kreeg. 

Aantal bladzijden: 222
Prijs: € 12,50

kende meer tegenspoed. De aanslagen van 
de belastingdienst leidden zelfs tot financiële 
zorgen en de ingewikkelde relatie met zijn ou-
ders kon hij moeilijk een plek geven. Met Johan 
Cruijff kende hij sportieve hoogtepunten en had 
hij jarenlang een sterke band maar verschil van 
inzicht over de in te zetten koers bij Ajax dreef 
de twee uit elkaar. De als onbewogen en soms 
emotieloos bekend staande Van Basten wordt 
in dit boek voor een groot deel ontmaskerd. 

Aantal bladzijden: 349
Prijs: € 21,99

Lezen tijdens de coronacrisis

Tegenover het station in Arnhem zat eerder het 
Griekse restaurant Delphi van Jorgos Zagkotsis. 
De zaak van Jorgos gold jarenlang als het alter-
natieve spelershome van Vitesse. Theo Janssen 
liep er de deur plat; Van Roosmalen gebruikte 
de tent als belangrijke journalistieke bron. Toen 
de zaak dicht ging, werd er een flink feest ge-
houden en op die avond besloten Janssen en 
Van Roosmalen dat er een boek moest komen. 
Al in 2006 werd een uitgave van literair tijd-
schrift Hard Gras in zijn geheel gewijd aan Vites-
se. Marcel van Roosmalen maakte met ‘Je hebt 
het niet van mij’ een tragikomisch verslag van 
een jaar lang Vitesse. Janssen, de rasvoetbal-
ler op dood spoor, en Van Roosmalen, unieke 
schrijver met sarcastische trekjes, leerden elkaar 
toen kennen. 

In ‘Theo Janssen’ trekt Van Roosmalen een jaar 
lang op met het excentrieke kind van Vitesse. 
Het eindresultaat is een absurd voetbalboek. 
Van Roosmalen schrijft heel gedetailleerd op 

Dit is het eerste en enige door Marco geauto-
riseerde boek. Aan eerder uitgegeven boeken 
werkte Marco van Basten nooit mee. Hij vond 
het nu tijd om zijn waarheid te vertellen. De 
drievoudig Europees voetballer en eenmalig 
Wereldvoetballer van het jaar laat in deze ont-
hullende biografie het achterste van zijn tong 
zien. Het boek is door Edwin Schoon geschre-
ven vanuit het ik-perspectief en dat leest in 
combinatie met de ongecompliceerde schrijfstijl 
in het begin wat onwennig. 

Sterke passages in het boek zijn de schrijnen-
de verhalen over de malheur aan zijn enkel. De 
pijn is soms zo heftig dat hij nachten niet kan 
slapen en kruipend naar de toilet heen moet. 
Onvoorstelbaar hoeveel doctoren zich over dit 
gewricht hebben gebogen en hoeveel verkeer-
de diagnoses zijn gesteld. Maar Van Basten 

In november 2019 was ik bij de presentatie van 
dit nooit saaie jubileumboek op De Vijverberg. 
Indrukwekkend was de aanwezigheid van Guus 
Hiddink en erelid Simon Kistemaker. Maar nog 
veel indrukwekkender was het eerbetoon aan 
de vormgever van het boek, Ab Meenink, die 
kort voor het uitkomen van het boek samen 
met zijn vrouw door een familiedrama in Hen-
gelo(Gld) om het leven was gekomen. 

De Graafschap verzamelde door de jaren heen 
meer bijzondere verhalen dan prijzen. De vele 
degradaties (de ‘jojoclub’ van Nederland) en 
schommelende begrotingen die daarmee sa-
menhangen, genereren dramatiek. Op een 
elftalfoto van 1964 zien we achter een reclame-
bord van ‘Van Nelle… zware shag’ Theo Kaak. 
Uit het artikel blijkt dat Kaak populair was in 
Doetinchem want ‘Het publiek gaf het bestuur 
de schuld dat Wennink, Chris Hartjes en Theo 
Kaak aan de kant werden gezet.’ Later bleek 
dat een misverstand want ‘Kaak leed aan een 
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chronische infectie en zal over 10 dagen tegen 
Cambuur weer spelen.’ In het stuk over Elfried 
Veldman, die in 1989 om het leven kwam bij de 
SLM-vliegramp in Suriname, staat Willemsen 
ook nog even stil bij het verongelukken van Leo 
Reijrink uit Groenlo. Beiden zijn van de selectie 
uit het seizoen 1988-1989. 

Heerlijk smeuïg zijn de verhalen over Kistema-
ker en Korbach. De moeizame relatie tussen 
voorzitter Van Kooten en Kistemaker komt 
uitbreid aan bod. “Van Kooten had net zo veel 
verstand van voetballen als een olifant van wa-
terskiën” aldus Kistemaker.  

Aantal bladzijden: 360
Prijs: € 29,50

Auke Kok kwam eind vorig jaar groot in het 
nieuws omdat hij een door hem gedane bewe-
ring over de Cruyff Foundation moest rectifi-
ceren. Rectificatie of niet, Auke Kok heeft een 
fantastische en heel volledige biografie geschre-
ven waarin hij Cruijff laat zien als kwajongen, 
familieman, aanvoerder, trainer, voetbalfilosoof 
en commercieel pionier. Auke Kok zet iedere 
stap in de carrière van Cruyff af tegen de dan 
heersende opvattingen in de samenleving en de 
tijdgeest. Dat maakt het boek bijzonder omdat 
Cruijff dan weer een typisch voorbeeld was van 
een bepaalde stroming en zich even later weer 
tegendraads positioneerde. Als mens en sport-
man blijft Cruijff vaak een mysterie. 

Typisch Cruijff is het moment, halverwege het 
boek, wanneer gestemd wordt over het aan-
voerderschap in de voorbereiding op het sei-
zoen 1973-1974. Die stemming gaat tussen Piet 
Keizer en Johan Cruijff. Johan is dan al een paar 

jaar aanvoerder maar in de groep wint Keizer 
aan populariteit. Johan verliest de stemming en 
wordt afgezet als aanvoerder. Dat gebeurde in 
de recreatieruimte van hotel ‘De Bloemenbeek’ 
in De Lutte waar Ajax toen een trainingskamp 
had belegd. Johan liep de zaal uit en daar hing 
in de gang een telefoon aan de muur. Even later 
zei hij tegen zijn schoonvader in de hoorn: “Bel 
Barcelona maar.”

Dan nog even terug naar die sublieme goal te-
gen FC Den Haag op 2 januari 1972 als Cruyff 
met een reepje verband in zijn hand ineens een 
wilde trap naar voren zijn kant op ziet komen. 
“In een flits van genialiteit had hij een probleem 
– een hoge dwarrelbal – opgelost door rekening 
te houden met afstanden en snelheden, met de 
bodemgesteldheid en de windkracht en door 
zijn intuïtie te volgen.” De rechtsback van FC 
Den Haag blikt nog eens terug: “Ik vond het wel 
mooi, hoe Cruijff dat deed. Moet je zo iemand 
dan onderuit gaan schoppen?”

Aantal bladzijden: 639
Prijs: € 26,99

Frank Heinen schreef eerder al ‘Uit Koers’, een 
meeslepend  boek over wielrenners met wie het 
slecht is afgelopen. Nu komt hij met een dikke 
pil van 170 portretten van ‘vergeten’ voetballers 
met een hoop tragiek van buiten de lijnen. Hei-
nen is super origineel en een echte verhalen-
verteller. Dit boek is dus ook uitermate geschikt 
voor iemand die af en toe een kort verhaaltje wil 
lezen van tussen de twee en vijftien bladzijden. 

Wie kent nog Paul Vaessen (16/10/1961)? Hij is 

inmiddels al zo’n twintig jaar dood. Op 23 april 
1980 scoorde hij als 18-jarige invaller de beslis-
sende goal voor Arsenal in de halve finale van 
de Europa Cup uit tegen Juventus. Hij kwam 
uit een Londense achterstandsbuurt en na die 
ene goal ging het snel bergafwaarts met hem. 
Hij sterft in Bristol aan een overdosis. Of neem 
Sebastian Deisler (5/1/1980). Ooit het Jahrhun-
derttalent van Duitsland, de man van 20 miljoen 
tekengeld en later door Sport Bild verguist als 
een mietje. Deisler staat nu in een winkeltje 
met Tibetaanse en Nepalese kunstwerken en 
wil niets meer te maken hebben met de voet-
balwereld. 

Marcel van Roosmalen is lyrisch over Heinen: 
“Een taalvirtuoos, die met gemak alle andere 
sportschrijvers achter zich laat.” 

Aantal bladzijden: 566
Prijs: € 27,50

Dit boekje, onder hoofdredactie van Sjoerd 
Mossou en Bart Vlietstra, is onze hoop in bange 
dagen. Wanneer straks de voetbalstadions open 
gaan en de vliegtuigen de lucht in mogen dan 
wordt het voor de echte voetballiefhebber weer 
tijd voor een toffe stad met een mooi stadion. 

In dit boek vind je de beste pubs van Engeland, 
de beste bratwursten en pure cult op voetbal-
gebied. Van Hamburg tot Napels en van Istan-
boel tot Glasgow. Natuurlijk ook aandacht voor 
Brentford FC (de cultclub die Sjoerd Mossou 
zelf aanhangt), voor het stadion van Rubur Sie-
na in historisch decor en FC Union Berlin. Hoe 
kom je aan kaartjes? Je krijgt tips van echte in-
siders. 

Aantal bladzijden: 222
Prijs: € 9,99
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Ter afsluiting 
van drie jaar 
s.v. Grol

Sander Hoopman had zich dit voorjaar na-
tuurlijk anders voorgesteld. Grol koerste 
af op een kampioenschap in de derde 
klasse maar door COVID-19 verdween 
alle mooie vooruitzicht als sneeuw voor 
de zon. Volgend seizoen staat Sander bij 
AD’69 uit Aalten aan het roer. 

Door: Rik Gockel

Hoe kom je de coronacrisis door?
“Ik werk in de somatische zorg dus ik word 
iedere dag geconfronteerd met de impact van 
het coronavirus. In de woongroepen waar ik 
kom, zitten veel ouderen. Dat betekent voor-
zichtig zijn en jezelf goed beschermen. Ik 
heb gelukkig zelf nog geen symptomen on-
dervonden en in Winterswijk zijn we de dans 
redelijk ontsprongen. Omdat het voetbal nu 
nagenoeg geparkeerd staat, ben ik flexibeler 
inzetbaar en dat is voor mijn collega’s wel 
prettig. De afgelopen weken heb ik alvast ge-
sproken met wat spelers van AD, vooral om 
wat duidelijkheid te krijgen over twijfelge-
vallen. De oefenwedstrijden zijn vastgelegd. 
Het is nu wachten tot we weer wat kunnen 
doen maar eerlijk gezegd zie ik ons dit jaar 
nog geen wedstrijden spelen.”

Drie jaar geleden kondigde je bij Grol 
aan jonge veelbelovende spelers uit de 
A-jeugd en het tweede in te gaan passen. 
In hoeverre is dat gelukt? 
“Daar moet ik genuanceerd op antwoorden. 
Tycho Riteco is een mooi voorbeeld van een 
jonge speler die heeft laten zien dat hij beter 
is dan een speler die er al stond. Ook Myron 
Baten heeft veel gespeeld en zijn plek afge-
dwongen. Daarachter zitten een aantal talen-
ten met veel potentie, die net 1 of 2 jaar lan-
ger nodig hebben. In de handelingssnelheid, 
duelkracht en positievastheid komen ze nog 
tekort. Ze zijn in mijn optiek tijdens trainin-
gen en in wedstrijden niet sterker gebleken 
dan een speler die ik er dan uit zou moeten 
halen. Wat erbij komt moet beter zijn, zo sim-
pel is het. Dat moet ik telkens afwegen en 
dat leidt soms ook tot teleurstellingen, omdat 
het verwachtingsniveau soms hoger ligt en 
mensen denken dat de talentvolle lichting al 
verder is.” 

Heb je voor je gevoel alles eruit gehaald 
wat erin zat? 
“Terugkijkend ben ik erg tevreden over het 
eerste en derde jaar. In het tweede jaar had-
den we een periodetitel moeten pakken. 

Tegen een aantal laagvliegers hebben we on-
nodig punten laten liggen. Dat kan ik mezelf 
en de groep verwijten. We misten overtuiging 
en, omdat we tegen het einde van het twee-
de jaar weer in vorm kwamen, hadden we 
goede kansen gehad in de nacompetitie.”

Heb je ergens spijt van? 
“Dat we in een carnavalstenue hebben ge-
speeld. Ik had dat niet moeten toelaten. Het 
leverde veel gedoe op. Een aantal jongens 
vond het shirt niet lekker zitten, het leidde af. 
We verloren toen ook nog thuis van Ruurlo en 
dan weet je dat er kritiek komt.”

Welke ervaring vanuit Grol neem je mee 
naar je nieuwe club? 
“De faciliteiten bij Grol zijn prima. Ik heb 
met een fijne staf gewerkt, een uitgebalan-
ceerde groep gehad en met grote aantallen 

kunnen trainen. Alles was aanwezig om goed 
te kunnen presteren. AD’69 heeft de ambitie 
om derdeklasser te worden. Dan moet het 
organisatorisch en qua mentaliteit super zijn, 
want je redt het bij zo’n club niet alleen met 
voetballende kwaliteiten. Daar ligt voor mij 
de opgave.”
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TEKKELS
06 20 81 78 52
Tekkeltelefoon
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De officiële datum van de fusie tussen Grol en 
Grolse Boys begint snel dichterbij te komen. 
Het is zo 1 juli 2020. Hoe staan de voorberei-
dingen ervoor? 

Er zijn 6 projecten gestart om de afspraken uit 
het fusievoorstel concreet te gaan maken. Hier 
volgt een korte stand van zaken in die projecten. 

Elk project heeft een projectgroep die bestaat 
uit mensen van Grol en mensen van Grolse 
Boys. 

Project 1. 
Bestuurlijke en juridische zaken 
De juridische route ligt op schema. Niet span-
nend maar het moet allemaal wel kloppen en 
wettelijk goed vastgelegd worden. Notariskan-
toor Roerdink & Stevelink ondersteunt ons daar-
bij. Alle stukken zijn bij de notaris ingeleverd. 
De fusie-akte wordt door beide voorzitters ge-
tekend op 30 juni 2020. 

De samenvoeging van beide besturen ver-
loopt plezierig. Zo’n 10 mensen van Grolse Boys 
hebben aangegeven wel bestuurlijk actief te wil-
len blijven in de nieuwe vereniging. De meesten 
hebben al een plek gevonden en gekregen. Bij 
het begin van het seizoen 2020-2021 zullen deze 
mensen officieel bestuurlijk actief worden in de 
nieuwe vereniging maar eigenlijk draaien ze nu 
al zoveel mogelijk mee.

Het inpassen van vrijwilligers is allang aan de 
gang, zeker bij de jeugd. Er wordt geprobeerd 
nog zoveel mogelijk vrijwilligers vanuit Grolse 
Boys bij de nieuwe vereniging te krijgen. Hun 
kennis en kunde is uitstekend te gebruiken. 

Project 2. 
Financiële zaken en ledenadministratie 
De beide penningmeesters stellen een totale 
projectbegroting op als ze alle informatie van 

FUSIENIEUWS 
de andere vijf projecten binnen hebben. Door 
de coronacrisis is dat wat vertraagd. De pen-
ningmeesters doen een voorstel over de beste-
dingen. De bestedingsruimte in het fusievoor-
stel is daarbij leidend. 

De nieuwe verenigingsbegroting 2020-2021 
wordt door beide penningmeesters voorbereid 
en voorgelegd aan het (nieuwe) algemeen be-
stuur en de nieuwe algemene ledenvergade-
ring. Dat proces is al gestart. 

De ledenadministratie met contributieining 
wordt in één geautomatiseerd systeem ge-
bracht. Daarvoor moet de KNVB wat voorwerk 
doen. Ook dat loopt op schema. 

Project 3. 
Kledinglijn en sponsoring 
De sponsorcommissie is intussen Commercieel 
Team Grol gaan heten. Diverse verse krachten 
vanuit beide verenigingen zullen het team ver-
sterken. Er komt een nieuwe opzet en aanpak. 

De eerste prioriteit van het Commercieel team 
is de nieuwe kledinglijn met ingang van sei-
zoen 2020-2021. Het  werven van shirtsponso-
ren voor de ruim 65 teams is in volle gang.  

Het Commercieel Team is daarnaast bezig de 
huidige sponsoren van Grol en Grolse Boys 
naast elkaar te zetten. Er zit natuurlijk veel over-
lap in maar er zijn ook nog best verschillen.

Project 4. 
Voetbaltechnische zaken en faciliteiten 
In dit project zitten een paar stevige opgaven. 
Het opzetten van het nieuwe trainingsschema, 
de wedstrijdplanning, de indeling van de velden 
op zaterdag en het plaatsen van een pannakooi 
of speedcourt op het sportpark. 
Het trainingsschema Grol zit nu al heel vol en 
het noodtrainingsschema overvol. En daar ko-

men nog de trainingswensen van de nieuwe 
teams bij.  

Met de komst van zeker twee nieuwe senioren 
zaterdagteams zal het wedstrijdschema op za-
terdag een nieuwe puzzel worden. Je wilt wed-
strijden namelijk niet later laten beginnen dan 
16.30 uur. Bovendien hebben de huidige twee 
zaterdagteams de wens om op natuurgras te 
willen spelen. 

Er wordt door de projectgroep uitgebreid be-
keken of er nog iets groters dan een pannakooi 
of speedcourt gemaakt kan worden waardoor 
er ook trainingen in gegeven kunnen worden of 
zelfs pupillenwedstrijden in kunnen worden ge-
speeld. Dat is een hele financiële puzzel om bin-
nen de bestedingsruimte van het fusievoorstel 
te blijven. Zelfwerkzaamheid zal hier dan zeker 
aan te pas komen. 

Project 5. 
Verduurzaming sportpark 
Er ligt al een plan van begin 2019, gemaakt door 
de Groene Club (ondersteund door de KNVB). 
Dit plan zal geactualiseerd moeten worden. De 
techniek is weer een jaar verder. Ook de subsi-
die-aanvraag moet daarop aangepast worden.  

Het plan gaat uit van LED-verlichting op de 
velden die nu ook verlichting hebben. Daar-
naast LED-verlichting in alle kleedkamers en 
andere gebouwen. Dan het isoleren van het 
dak van kleedkamers 3-9 / ballenruimte en 
het aanbrengen van nieuwe dakbedekking. 
Tot slot het plaatsen van zonnepanelen op de 
daken van daarvoor geschikte gebouwen op 
het sportpark. 

In de besteding van de gemeentelijke bijdrage 
van € 320.000,00 heeft dit project voorrang. In 
het fusievoorstel was hiervoor ook het grootste 
bedrag gereserveerd (namelijk € 100.000,00). 
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Project 6. 
Historie Grolse Boys op Den Elshof
Deze projectgroep heeft al 10 concrete voorstel-
len opgesteld om de geschiedenis van Grolse 
Boys op sportpark Den Elshof te bewaren. De 
groep rekent nu de voorstellen financieel door. 

Er zullen op diverse plekken op het sportpark 
rode accenten worden aangebracht (entree, 
kleedkamergebouwen, tribunestoeltjes, rode 
scorebord van Grolse Boys). 

De geschiedenis van de Grolse Boys zal te 
zien zijn in de hal van het clubgebouw en de 
bestuurskamer. 

En natuurlijk Het Wilgenpark als naam voor 
de pannakooi of het speedcourt of een grotere 
versie daarvan. 

De functieverandering van het huidige Wil-
genpark 

We zijn, als beide voetbalverenigingen, met de 
Groenlose Hengelsport Vereniging in gesprek 
met de gemeente Oost Gelre om te kijken wat 
wij als verenigingen kunnen betekenen voor het 
maken van een visvijver op de huidige voet-
balvelden van Grolse Boys. Natuurlijk hebben 
we als voetbalverenigingen het sportcomplex 
aan de gemeente verkocht maar de verenigin-
gen denken graag mee. De gemeente heeft die 

Jan Ankoné
Ook de afgelopen periode zijn ons weer 
enkele leden ontvallen. Op 18 maart 
2020 maakt s.v. Grol melding van het 
overlijden van Jan Ankoné in de leeftijd 
van 88 jaar. Jan was 56 jaar lid van onze 
vereniging. In 2014 ontving hij de Gou-
den Speld voor zijn vijftigjarig lidmaat-
schap. De geboren Oldenzaler verwierf 
grote bekendheid met zijn architectenbureau. Ook veel bouwwer-
ken en woningen in Groenlo zijn door hem ontworpen. Bij de Grol 
staat ook een bouwwerk van zijn hand namelijk de tribune, als één 
van de eerste in de regio. Hij deed dat geheel gratis en regelde zelf 
ook nog het materiaal en vele vrijwilligers. Een prachtig aandenken 
voor ons van een vriendelijk en sociaal mens. Jan bleef als lid de 
Grol op de voet volgen, maar was geen toeschouwer aan de lijn. 
Veel verenigingen en groepen deden nooit tevergeefs een beroep 
op hem. Zowel Groenlo als Grol zijn hem veel dank verschuldigd. 
Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe. 

Harry Koster
Op 29 december 2019 overleed Harry 
Koster op 77-jarige leeftijd Harry Kos-
ter. Hij was al enige tijd ongeneeslijk 
ziek. Harry was een zeer betrokken 
man bij onze vereniging. Hij was een 
actief vrijwilliger, net zoals zijn vrouw 
Betsie is. Harry was ook altijd aanwezig 
op belangrijke bijeenkomsten bij onze 
club. Zijn bescheidenheid straalde vertrouwen en respect naar an-
deren uit. In zijn evenwichtigheid zat een grote kracht. Harry was 
eveneens een enthousiast supporter van het eerste elftal. Hij sloeg 
samen met zijn vrouw Betsie geen wedstrijd over. In het seizoen 
2000-2001 werden zij samen dan ook terecht uitgeroepen tot su-
per-supporter van het jaar. De mannen van Grol 1 hebben hem op 
zijn ziekbed nog een blijk van dank overhandigd. Wij wensen zijn 
vrouw Betsie, de kinderen en verdere familie heel veel sterkte in de 
komende tijd.

uitnodiging aangenomen en het eerste overleg 
is al geweest. Zo zouden wij als verenigingen 
bijvoorbeeld best omheiningen, reclameborden 
en lichtmasten willen opruimen wanneer we 
een deel daarvan mogen houden om weer in te 
zetten op Den Elshof of bij de visvijver. 

De gemeente wil nu zelf eerst met de buurt in 
gesprek. Daarna volgt nog afstemming tussen 
gemeente en waterschap Rijn en IJssel. Intussen 

is er een oproep geplaatst om te kijken wie er 
belangstelling heeft voor het hergebruik van de 
gebouwen (kantine, kleedkamergebouw, verga-
derruimtes). 

Daarna gaat het overleg van de drie verenigin-
gen met de gemeente weer verder. 

Mei 2020
Hans Scheinck.

In Memoriam 
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Door: Kyra Broshuis

Niice is een jong maar zeer professio-
neel bedrijf van Grollenaar Bas Stortelers 
en zijn compagnons. Niice is gespeciali-
seerd in strategische digitale marketing: 
“We zijn vooral partner bij bedrijven met 
ambitie om te groeien en werken altijd 
vanuit een heldere strategie en met een 
duidelijke stip op de horizon”, vertelt Bas 
Stortelers. “Met ons team ontwikkelen 
wij maatwerk webshops, websites en ap-
plicaties zoals een e-learning omgeving 
of een sociaal intranet. Daarnaast zijn wij 
een vaste online marketingpartner voor 
continue online groei. Wat dit werk zo 
mooi maakt? We zijn elke dag bezig met 
nieuwe ontwikkelingen en die implemen-
teren we zo snel mogelijk voor onze klan-
ten. Dat blijft interessant en uitdagend.”

Origineel en opvallend
Het team van Niice telt inmiddels zo’n tien 
man en is gevestigd aan de Ziekenhuisstraat 
1 in Groenlo. De inrichting van het kantoor 
is bijzonder en helemaal passend bij de de 
werknemers; jong, kleur, een informele sfeer 
en volop ruimte voor creatieve brainstorm-
sessies. Bas Stortelers was ook in zijn voet-
balspel origineel en opvallend...
“Als verdediger kreeg ik de bijnaam ‘gras-
maaier’ door mijn ietwat onrustige en greti-
ge spel”, lacht de jonge ondernemer. “Ik ben 

van jongs af aan verbonden met de Grol. Mijn 
opa, Jaap Kwakkel, speelde in het eerste van 
de Grol en hij staat op een grote foto in de 
bestuurskamer. Ik heb helaas niet gekend 
maar het maakt altijd weer indruk als ik die 
foto zie en het geeft toch een speciale band 
met de club.”

Uit tegen Varsseveld
Bas doorliep alle leeftijdsklassen bij de Grol 
en, als vaste waarde in de A1, mocht hij op 
een gegeven moment meespelen in het eer-
ste. “Daar heb ik veel geleerd en ging het 
onrustige spel er af. Ik herinner me één van 
mijn eerste basiswedstrijden nog heel goed. 
Het was uit tegen Varsseveld, een prachtige 
derby, en we speelden in de stromende re-
gen. Het was, zoals altijd tegen Varsseveld, 
een harde wedstrijd en trainer Henry Golstein 
had me één opdracht meegegeven: ‘Geef 
geen ruimte aan die gevaarlijke aanvaller van 
twee meter!’. En ik moet zeggen; dat ging 
best aardig. Het was een echte strijd op het 
knollenveld van Varsseveld en er ontstond 
steeds meer frustratie bij de tegenstander. Ik 
kreeg een mega onbenullige trap tegen mijn 
knie met een enorme pijnscheut als gevolg. 
Recht voor de neus van de voorzitter en zijn 
medesupporters. Door de adrenaline én de 
aanmoediging van de supporters heb ik de 
laatste tien minuten nog uitgespeeld. Achter-
af was dat het begin van het eind van mijn 
voetbalcarrière.”

Revalideren
Na maanden van fysiotherapie en herstel-
trainingen mocht Bas weer uitkomen in de 
basis. In die wedstrijd ging het weer mis: 
“Het was een prachtige zonnige zondag, er 
waren veel supporters en bij het meedraai-
en met de aanvaller ging het helemaal fout 
en zakte ik compleet door die bewuste knie 
heen. Ik ben afgevoerd en de volgende och-
tend werd middels een kijkoperatie het los-
se kraakbeen verwijderd en bleek mijn voor-
ste kruisband ingescheurd en flink opgerekt. 
Allemaal met dank aan die onbenullige trap 
in Varsseveld!” Bas is er het type niet naar 
om snel op te geven en hij probeerde ne-
gen maanden lang te revalideren om terug 
te komen. Hij ging vervolgens weer door 
zijn knie, werd geopereerd en kreeg een 
nieuwe kruisband. “Na een jaar revalideren 
kwam ik terug in het tweede. Bij mijn eerste 
wedstrijd in het eerste ging ik binnen vijf mi-
nuten opnieuw door die knie. Dat was mijn 
laatste wedstrijd ooit….”, verzucht Bas.

 
Grol en Longa
Een drama voor zijn voetbalcarrière maar een 
mooie kans voor zijn professionele ambities. 
“Het was inderdaad een voordeel dat ik toen 
meer tijd had om mijn eigen bedrijf verder uit 
te bouwen. Geen wedstrijden en geen trai-
ningen meer; dat levert een hoop extra tijd 
op.” En dat heeft Bas geen windeieren ge-
legd. Zijn bedrijf loopt goed en is nog steeds 
groeiende. 

Bas werd met Niice ook sponsor. “Uiteraard, 
ik wil de club graag blijven ondersteunen. 
Mijn compagnon Floris Wijgergangs komt 
uit Lichtenvoorde en daarom zijn we sponsor 
en lid van businessclub geworden bij zowel 
Grol als Longa. Dat was voor ons tevens een 
mooie manier om ons zakelijk netwerk verder 
uit te breiden en om te laten zien dat we niet 
alleen regionaal maar ook lokaal actief zijn. 
Het is mooi om andere ondernemers en ge-
lijkgestemden te ontmoeten; samen moeten 
we ervoor zorgen dat Groenlo, Oost Gelre en 
de Achterhoek nog beter op de kaart worden 
gezet. We moeten het samen doen. Zo be-
kijk ik ook de fusie van de Grol met de Boys. 
Alleen kun je sneller maar samen kom je vér-
der. Als het voor één vereniging niet mogelijk 
is om zelfstandig te blijven waarom dan niet 
kiezen voor samenwerking? Als we allemaal 
onze ego’s opzij zetten, kunnen we in Groen-
lo een mooie club bieden voor iedereen.”
 
De terugkeer van de grasmaaier
Bas heeft dan wel zijn schoenen aan de wil-
gen gehangen, dat wil niet zeggen dat hij niet 
meer actief bij de club betrokken is. “We heb-
ben een mooie club met prachtige faciliteiten; 
daar mogen we best trots op zijn. Met alle 
verschillende werkgroepen zie je soms door 
de bomen het bos niet meer maar ik denk dat 
we heel blij moeten zijn met al die ideeën en 
vrijwilligers die iets willen betekenen voor de 
club en voor Groenlo. Zelf ben ik betrokken 
bij het bestuur van de Businessclub. Met die 
groep zijn we aan het onderzoeken hoe we 
slimmer kunnen samenwerken met de spon-
sorcommissie.” 

En ondanks alles zou Bas nog graag weer 
eens de wei ingaan. “Bijna al mijn vrien-
den spelen samen in Grol 9. Het kriebelt 
dus wel een beetje.” Wie weet komt er 
binnenkort een comeback van ‘de gras-
maaier’!

Sponsor van het kwartaal
Niice Digital Marketing Door: Henri Walterbos

Na een jarenlange prettige samenwerking 

met Drukkerij Weevers, later Print2Pack, in 

Vorden, zal het clubblad van de s.v. Grol de 

komende 5 jaar van de persen rollen bij Druk-

kerij Westerlaan in Lichtenvoorde. “Afgelo-

pen jaar gaf Print2Pack al aan dat wij gerust 

op zoek mochten naar een andere drukker 

aangezien het bedrijf zich meer en meer ging 

toeleggen op het bedrukken en vervaardigen 

van allerhande verpakkingen. Maar als we 

wilden mochten we nog wel een jaar blij-

ven”, aldus Marco Frank van Communica-

tie. “We hebben toen alle drukwerk binnen 

de vereniging in kaart gebracht en gekeken 

waar we welk drukwerk onder gaan bren-

gen. In nauw overleg met de hoofdredacteur. 

Uiteraard kijken we dan eerst in onze spon-

sorlijst. Drukkerij Westerlaan is al vele jaren 

een trouw en enthousiast sponsor van onze 

vereniging, waaronder reclamebordsponsor. 

Dat blijft hij doen, naast de sponsoring van 

het clubblad, waarvoor het bedrijf een pagi-

nagrote advertentie op de achterzijde van het 

clubblad krijgt. Bein Westerlaan van Drukke-

rij Westerlaan was direct enthousiast toen we 

hem benaderden. De gesprekken over een 

contract, de wensen/voorwaarden van onze 

zijde verliepen soepel. We zijn dan ook erg 

blij met deze samenwerking. We zijn een 

contract voor 5 jaar overeengekomen.” 

Begin maart werden de contracten onder-

tekend ten kantore van Bein Westerlaan in 

Lichtenvoorde. Toen mochten er nog net han-

den geschud worden. Namens s.v. Grol on-

dertekenden Marco Frank en clubbladhoofd-

redacteur Henri Walterbos de documenten, 

namens het bedrijf de naamgever zelf. Alles 

onder het toeziend oog van Dorien Koppel-

man, de nieuwe eindredacteur van het club-

blad. Na afloop werd een toast uitgebracht 

op de samenwerking waarmee ook Bein blij 

is. “Grol is gewoon een mooie club. Ik hoop 

dat ze snel weer hogerop spelen. Dat verdient 

de vereniging met zo’n omvang en aanzien. 

Hopelijk levert het in de toekomst ook weer 

de derby’s Grol-Longa op. Met alle respect 

voor de prachtige wedstrijden Longa-RKZVC, 

maar de enige echte derby is Grol-Longa.”

Als Marco Frank Bein een Grolvaan overhan-

digt, als bekrachtiging van de samenwerking, 

met de boodschap dat Bein’s kantoor hier di-

rect van opfleurt, loopt Bein naar de kast en 

haalt hier 3 oranjekleurige stoffen voorwerpen 

uit. Lachend komt hij hiermee aanlopen en 

overhandigt het Grolse gezelschap ieder een 

minishirt met hierop als shirtsponsor Drukke-

rij Westerlaan. “Ik ben jarenlang shirtsponsor 

van Longa geweest. Ook een prachtige ver-

eniging, waar ik ook sponsor ben.”

Drukkerij Westerlaan 
nieuwe drukker clubblad sv Grol
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We leven in een vreemde tijd. Het COVID-19 virus heeft ons in de houdgreep. En het einde is nog 
lang niet in zicht. Al een aantal maanden leven we in een ‘intelligente lockdown’, zoals dat zo 
mooi heet. Premier Rutte doet het in mijn ogen meer dan goed. De eerste persconferentie was 
onsamenhangend en ongemakkelijk, maar in de daaropvolgende weken heeft Rutte laten zien dat 
hij de leider is die wij op dit moment nodig hebben. Rustig, duidelijk, beschaafd en recht door zee. 
Natuurlijk kan hij het niet voor iedereen goed doen. ZZP’ers hebben het zwaar, de horeca ligt op 
zijn gat. Zorgmedewerkers werken zich een slag in de rondte, met alle gevolgen van dien. Ouderen 
in verzorgingshuizen mogen geen bezoek ontvangen. Families kunnen niet normaal afscheid nemen 
van hun geliefden bij overlijden, hartverscheurend. 

En dan het voetbal. De belangrijkste bijzaak in het leven is ineens niet meer zo belangrijk. Natuurlijk 
missen wij het spelletje en alles eromheen. Lekker de wei in, om er samen een mooi potje van 
te maken. (Ja, ik besef me dat deze zin een dubbele betekenis heeft…) De kleedkamerhumor. 
De teamgenoten die, naarmate je langer je voetbalt, min of meer je vrienden zijn worden. De 
gezelligheid in de kantine. Weekenden zijn saai. Waar je normaal gesproken lekker op pad gaat op 
de zaterdag en/of zondag, naar het prachtige Grolveld of een kelderklassewaardig sportcomplex, 
moet je nu ineens andere dingen gaan doen. En dat is in alle gevallen minder leuk. Maar gezondheid 
boven alles.

De KNVB heeft besloten dat er geen promotie en degradatie plaatsvindt. Het hele seizoen wordt 
als verloren beschouwd. Voor onze hoofdmacht extra zuur, de kans was zeer groot dat we zouden 
promoveren. Ik had de jongens een mooi kampioensfeest gegund, tenslotte hebben zij vanaf het 
begin bovenaan gestaan en hadden het zeker verdiend. Wellicht hebben we nog kans, aangezien 
een aantal clubs stopt of overstapt naar het zaterdagvoetbal. Er komen enkele plekken vrij in de 2e 
klasse. Het bestuur heeft een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor promotie. Laten 
we hopen dat we de gelukkige zijn. Een extra groot feest zou dan ook zeker op zijn plaats zijn. Ook 
ter afsluiting van een tijdperk. Vanaf 1 juli zijn we tenslotte blauwwit met een rood randje.

Ook in het betaalde voetbal geen promotie, degradatie en kampioen. Zuur voor Cambuur en De 
Graafschap (op het moment van opmaak van dit clubblad) en een gelukje voor RKC en ADO. Als 
KNVB kun je het nooit goed doen. Er zijn altijd clubs die zich benadeeld voelen. De manier waarop 
de KNVB met de peiling/mening van clubs is omgegaan, verdient niet de schoonheidsprijs. Wel 
peilen, niet stemmen, maar uiteindelijk wél zwaar in de beslissing mee laten wegen. Erg krom. Ik 
hoorde een woordvoerder van de KNVB zeggen dat een Eredivisie met twintig clubs onhaalbaar is. 
Teveel wedstrijden in een te korte tijd. In Engeland doen ze dit al sinds mensenheugenis. Daar spelen 
de lagere leagues zelfs met vierentwintig per competitie. Maar in Nederland is het onhaalbaar. Ik 
had graag de Superboeren en Cambuur in de hoogste divisie gezien. Maar ach, het is maar voetbal.

Langzaamaan worden de regels wat versoepeld. De jeugd gaat weer een paar dagen in de week naar 
school en mogen, zij het op gepaste afstand, weer gaan trainen. Voor de kinderen is dit natuurlijk 
heerlijk, lekker weer met vriendjes en vriendinnetjes omgaan. Dit moet voor ouders ook een 
opluchting zijn… Ondertussen begin ik aardig corona-moe te worden. Ik verlang naar de kantine, 
de kroeg, het terras. Feestjes, verjaardagen, barbecues. Gezellig samenzijn met vrienden en familie. 
Lekker op vakantie in de zomer. Het zal ongetwijfeld nog even duren. Op tv is er geen programma 
te zien waar het niet over corona gaat. Ik krijg het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ nauwelijks 
mijn strot uit. Maar het is zoals het is. En als iedereen zich aan de regels blijft houden komen we er 
wel. Hou vol en blijf gezond.

De Stamgast.

‘De belangrijkste bijzaak in het leven’
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