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Met het uitkomen van het tweede clubblad nieuwe stijl, zitten we midden in de overgang van het
afgelopen seizoen naar het nieuwe seizoen toe.
In dit clubblad wordt nog even terug gekeken op
het afgelopen seizoen, maar is er ook aandacht
voor de toekomst.
Voor degenen die een tijdje niet op ons Sportpark geweest zijn is het goed om te weten dat de
nieuwbouw opschiet en als het goed is voor aanvang van het nieuwe seizoen reeds in gebruik
kan worden genomen. Verder zullen de diverse
selectiespelers al wel weer bezig zijn met de opbouw van hun conditie. Links en rechts worden
in en rondom Groenlo steeds meer puffende
hardlopers gesignaleerd. Aan de vooravond
van het nieuwe seizoen natuurlijk ook weer de
nodige spanning over hoe de competitie dit jaar
zal verlopen. Zou Grol 1 eindelijk eens het geluk
aan haar zijde vinden om dan toch maar weer
eens door te stoten naar de aantrekkelijke tweede klasse, waar we onder andere Longa en WVC
tegen komen. Leuke streekderby’s natuurlijk. Dit
jaar ook een paar, tegen Eibergen en Neede. Vol
aan de bak dus. Veel succes vanaf deze zijde toegewenst alvast. Aan de supporters zal het niet
liggen. De trouwe aanhang van Grol zal ook dit
jaar het vlaggenschip van s.v.“Grol” wel weer

volgen en aanmoedigen. ,Succes’ geldt natuurlijk voor alle geledingen binnen s.v.“Grol”. Actief
op het veld of daarbuiten, want laten we dat ook
niet vergeten. In de tijd dat we met zijn allen vakantie vieren zijn op meerdere gebieden binnen
s.v.“Grol” vrijwilligers danig in de weer om alles
weer op en top in orde te krijgen voor aanvang
van de nieuwe competitie. Denk daarbij alleen
al aan de terreincommissie en woensdaggroep,
die veel werk verzetten, zodat bestuursleden en
anderen, die gasten op ons complex ontvangen,
weer complimenten in hun zak kunnen steken
als er weer eens wordt gezegd; ,,Wat hebben
jullie het goed voor elkaar.” Menig vakantiegast
van het naburige Marveld Recreatie kijkt zich
ook de ogen uit. Met zijn allen zijn we natuurlijk
ook razend benieuwd hoe het eerste zaterdagteam van s.v.“Grol” het er af zal brengen en
hoe het deze spelers zal bevallen. En uiteraard
ook hun partners, want de kans is natuurlijk niet
ondenkbeeldig dat er zaterdagavond in diverse
horecagelegeheden voetbaltassen op zullen
duiken.
De tijd zal het leren. Voor degenen die nog niet
op vakantie zijn geweest, vanaf deze kant een
prettige vakantie toegewenst en voor u allen;
veel leesplezier toegewenst.
Namens de clubbladcommissie,
Henri Walterbos
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Zo vader, zo zoon

Tonnie en Thomas Wallerbosch

Van Feyenoord heeft
Thomas nog geen enkele
Europese thuiswedstrijd gemist,
behalve de ﬁnale.

Door: Wilko Poortman
Om deze 2 heren om de tafel te krijgen, moet je niet proberen iets te regelen op
korte termijn en zeker niet in de avonduren. Het resultaat was dat ik op een middag beland in de slijterij Gall en Gall aan een praattafel tussen allemaal drank.
Onder het genot van een kopje kofﬁe, zonder likeurtje, heb ik een stortvloed
aan woorden over me heen laten komen. Deze 2 heren hebben zoveel te vertellen, dat een middagje bij lange na niet voldoende is om een compleet beeld te
schetsen.
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Beide heren gaan er prat op dat zij geboren
zijn binnen de Grolse grachten en wel allebei
op het adres Beltrumsestraat 22. Tonnie heeft
daar zijn winkelketen. Het tegenwoordig VOF
Wallerbosch bestaat uit de supermarkt Plus,
cadeau- en snoepwinkel Jamin en de slijterij
Gall en Gall. Sinds 1880 bestaat de supermarkt
en Tonnie is, sinds 1969, de derde generatie
Wallerbosch die de supermarkt bestiert. Samen
met zijn vrouw Trees is hij eigenaar van VOF
Wallerbosch. Thomas is bij zijn vader in dienst
en zwaait de scepter in de slijterij. Tonnie werkt
zijn hele leven al in de supermarkten. Op 17 jarige leeftijd ging hij al in de Duits/Nederlandse
supermarkt werken in Buursse. Na het behalen
van de ULO, de middelbare detailhandelschool,
6 valdiploma’s, de managercursus supermarktondernemer en de Hogere Kaderopleiding,
was het dus logisch dat hij in 1969 zijn vader

opvolgde. Thomas doet het iets anders. Na de
Josefschool, het studieinternaat in Azelo en de
LMO in Winterwijk, moest Thomas kiezen tussen
een opleiding in koken en de horeca of toch de
winkel in. Na een overbruggingsjaar in Zwolle
koos hij voor de winkel. De alcohol heeft toch
iets aantrekkelijks en dus gaat Thomas, na het
behalen van het slijtersvakdiploma, werken in
de slijterij van zijn vader.
Als je een eigen winkel hebt, heb je het natuurlijk hartstikke druk. Veel uren in de zaak
stoppen en weinig vrije tijd, dus weinig tijd
voor hobby ‘s. De tijd die Tonnie en Thomas over
hebben wordt dan ook zeer effectief gebruikt
als je hoort wat de heren allemaal nog meer
doen. Tonnie is al 30 jaar lid van de brandweer.
Na 8 lange studiejaren heeft hij de status van
hoofd brandweer bereikt. Op 8 april jl. is hij

Het karate van Bas, het zwemmen van Robin
of vroeger het keepen van Marleen bij de grolmeisjes, ik vind de beleving ervan allemaal even
mooi. Van de emoties die mensen dan tonen,
kan ik intens genieten”.
Thomas vult zijn tijd met voetballen, de Grol,
Feyenoord, tennis en carnaval.

Een echte smet op zijn carrière als supporter. Ik
leef helemaal met hem mee. Hij is thuis ook de
enige Feyenoord supporter tussen 3 seizoenskaarthouders van Twente. Er is nog een smetje
op zijn Feyenoord carrière. Hij heeft in 1986
tussen allemaal Ajaxhooligans op de schouder
van zijn vader gezeten met een Ajaxvlag in zijn
handen toen Ajax Europees kampioen werd. Het
zij je vergeven.
De laatste 2 jaar tennist hij ook intensief. Dit
jaar gaat hij voor het clubkampioenschap op Cniveau. Met het carnavalsvirus is hij ook al lange
tijd besmet. Sinds zijn vader Prins Carnaval is
geweest, is het alleen maar erger geworden.
Hij is lid van de jeugdcommissie en regelt daar
alles wat de jeugdprins en adjudant aangaat.
Ook helpt hij bij het opbouwen van het podium
tijdens de buutavonden en het prinsenbal.

eigenlijk eervol ontslagen, maar hij mag door
blijven werken tot 15 juli, om dan samen met
Gerard Sprenkeler en Stef Roerdink het 30-jarig
jubileum te vieren. Badminton was ook heel
belangrijk voor Tonnie. Hij heeft tot zijn 45ste
jaar deze sport veel beoefend en heeft daardoor
menig sporthal gezien in Gelderland. Daarnaast
vult hij zijn tijd met kegelen, lezen, carnaval en
de Grol. Hij mag ook graag naar andere sporten
kijken. Zelfs naar cricket kijken vindt hij prachtig.
Tonnie: “Alle sporten vind ik wel mooi om naar
te kijken. Ik heb respect voor die mensen.

Of ik nu kijk naar Grol 1,
Twente of naar Thomas in Grol
9, ik geniet ervan.

Beide heren zijn ook nauw betrokken bij de Grol.
Tonnie heeft vroeger tot en met de A-jeugd gevoetbald. Hij speelde toen rechtsbinnen of
rechtsbuiten. Hij raakte geblesseerd in de Ajeugd en hij kon gaan werken in de supermarkt
in Buursse. Het actief beoefenen van de voetbalsport was toen over. Tegenwoordig sponsort
Tonnie de Grol op vele terreinen. Al jaren lang
drinken de spelers van het 1e de melk van Super
Plus in de rust, is er een reclamebord, heeft hij
een advertentie in dit prachtige clubblad en
sponsort hij vanaf het 1e jaar het Marveldtoernooi. En natuurlijk is hij één van die zeer trouwe
supporters van Grol 1, die alle thuis- en uitwedstrijden bezoekt.
Thomas is zijn voetbalcarrière bij de Grol net
weer begonnen. Hij is begonnen bij de Grol in
de F-jeugd. In de E-jeugd is hij afgevallen als
topvoetballer en heeft hij de jeugd op een lager
niveau doorlopen. Na de jeugd heeft hij nog 3
seizoenen in Grol 11 gespeeld.
Daarna is hij met een vriendenteam gaan
voetballen bij de Grolse Boys. Helaas was
het Grolbestuur daar toen nog niet aan toe,
tegenwoordig kan dat wel. Thomas heeft daar
5 jaar gevoetbald en sinds vorig jaar voetbalt
hij, niet onverdienstelijk, weer bij de Grol in het
9e. Naast het voetballen is Thomas ook al 8 jaar
leider op het D-kamp en dit jaar is hij voor het
eerst kampleider samen met Stef Oldekotte. Op
deze kampen gebeurt er natuurlijk van alles. Op
mijn vraag wat hem het eerste te binnen schiet
komt hij met een mooi verhaal. Thomas: “De

Tonnie en Thomas Wallerbosch
play-back show. Ik zou samen met Rob Porskamp het liedje play-backen van ‘wij zijn 2
vriendjes’. Er was het vorige kamp iets gebeurd
en dat zou op deze manier opgelost worden.
Rob zou een kippenpak aantrekken en ik een
gewoon klofje. En tijdens het optreden zag ik
het pas. Rob Porskamp stond gewoon achter in
de zaal. Ik was aan het optreden met Rob Wildenborg. Had Porskamp me alsnog te pakken”.
Tonnie herinnert Thomas ook even aan een andere afspraak. Tonnie: “Thomas, jij hebt beloofd
ooit een keer in het Nederlands Elftal te spelen
of Grol 1. Dat eerste zal wel niet lukken, maar
Grol 1 moet nog kunnen”. Wat de tegenprestatie is weet ik niet, maar ineens loopt de discussie tussen vader en zoon hoog op.
Over de Grol heeft Tonnie een uitgebreide mening. Als lid van de Grol moet je heel trots zijn
op zo’n organisatie. Tonnie: “Kijk eens wat er
allemaal gebeurt door de vrijwilligers. Kijk eens
hoe de accommodatie er bij ligt. Het lijkt wel
een hoofdklasser. Jeugdleiders, woensdagploeg,
besturen, allemaal zeer belangrijke vrijwilligers.
Het moet een eer zijn om op veld 1 te mogen
voetballen. Kijk eens naar al die sponsoren, een
prachtig gezicht.
Als ik veel minder ga werken in de supermarkt
meld ik mij aan voor de woensdagploeg”. Als
één van de weinige trouwe supporters die alle
uit- en thuiswedstrijden van Grol 1 al jarenlang
bezoekt, kan Tonnie uren praten over vroeger
en nu. Hij heeft wat dat betreft een enorme
feitenkennis. Hij begint met namen en posities
te strooien alsof deze spelers afgelopen seizoen
hebben gespeeld. “Of het kleine, magere, dunne,
iele kereltje van toen, of hij het zelf nog weet,
weet ik niet, zegt Tonnie, maar de eerste wedstrijd van Michel Hoffman was uit tegen AZC
in Zutphen. Voor mij is een dagje Grol kijken
ontspanning. De hele week heb je een boel aan

je hoofd en dan op zondag lekker langs het veld
staan, heerlijk. De sociale contacten zijn heel
belangrijk. Het allerbelangrijkste vind ik de beleving van de spelers op het veld. Zonder beleving
geen emoties. Harry Broshuis zei tegen mij, toen
ik Prins Carnaval werd: “Carnaval is emotie.
Zonder emotie bereik je niets.” Dat geldt natuurlijk ook voor het beoefenen van een sport.
Ik vind dat Grol 1 al jarenlang een perfecte
prestatie neerzet. Men gaat goed om met eigen
kweek. Gelukkig niet teveel spelers van buiten
af. De binding met de Grolse bevolking moet er
blijven. Je bent toch trots als je zoon in het 1e
speelt. Ik neem mijn petje af voor Michel, zonder
de andere jongens tekort te doen. 37 jaar en
nog op dit niveau”. Thomas: ”De motor van het
veld, chapeau, als hij er maar 1 inschopt”. Tonnie: ”de beste trainer die we hadden was Peter
Schulte. Keemers was ook een goede en Bos
doet het ook uitstekend”.

Thomas: ”Bos moet meer zijn
mond houden. Te veel emoties”.
Tonnie: ”Maakt niet uit, dat is
temperament”.
De emoties komen bij beide heren pas goed los
als het gaat over Feyenoord en Twente.
Tonnie: “Het gezelligste stadion van Nederland
staat in Twente”.
Thomas: ‘Hou toch op, jouw mening is nergens
op gebaseerd. Hoe vaak heeft Twente gewonnen van Feyenoord?”.
Tonnie: “Bosveld heeft de mentaliteit van een
Tukker”.
Ik rond het interview snel af, want Tonnie begint
ineens ‘’You’ll never walk alone’ te zingen.
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Beeckendael-competitie

Ajax wint Beeckendaelcompetitie s.v.”Grol”
Tien weken lang hebben vijf teams
gestreden in de interne BeeckendaelF-competitie. Voetballen in teams als
Ajax, Celtic, Liverpool, etc. Een jongensdroom. Een prachtige competitie
met teams bestaande uit Grolspelers
uit de jongste ,gardes’.
De Grol-talenten bleken deze ,internationale
competitie’ wederom bloedfanatiek. Ze waanden zich echt grote profvoetballers in de shirts
van hun favorieten. ,,De jongens vinden het
natuurlijk prachtig, om te spelen in de originele
shirts van deze teams. En het is natuurlijk mooi
om te zien,” vertelt Marco Frank, voorzitter
van het Jeugdbestuur. Na een zeer spannende
ﬁnale tussen Ajax en Manchester United, waarin
strafschoppen uiteindelijk de beslissing moesten
brengen, was het Ajax die de Beeckendael wisselbokaal in ontvangst mocht nemen. Ajax, op
voorhand de favoriet, stond bij rust nog voor
met 2 – 0, maar Manchester, met zeer veel talentvolle spelers, wist terug te komen tot 2 – 2.
Dankzij goed keeperswerk van de doelman van
Ajax bleef het bij twee tegentreffers. In de strafschoppenserie die volgde was Ajax met 6 – 3
de betere. Het team van Ajax bestond uit: Dylan
Maarse, Dirk Stortelder, Luc Stortelder, Teun
Stortelder, Stan van Lent, Sil Brockötter, Floris
Geessinck en Thijs Nibbelink. De succesvolle
coaches waren Roel Nibbelink (die zich buiten
de Knobbel-arena ook weer eens succesvol

proﬁleerde) en Marc van Meurs. In de wedstrijd
om de 3e en 4e plaats wist Real Madrid met
maar liefst 5 – 1 te winnen van Celtic Glasgow.
Liverpool werd 5e. Alle spelers ontvingen op
de ﬁnaledag uit handen van de Beeckendaeldirektie een prachtige medaille, als ook een zak
snoep. De medaille krijgt waarschijnlijk wel een

ereplaatsje op slaapkamer, menig zak snoep
haalde ,huis’ niet. Daarnaast ontvingen Luc
Stortelder (beste keeper), Jesse Wolters (beste
verdediger), Rick Arink (beste middenvelder)
en Jordy Oonk (beste aanvaller) een prachtige
standaard voor hun geweldige prestaties. Tom
Wijnen werd uitgeroepen tot beste coach.

Steevast aan uw zijde

Bezoek

Nieuwestraat 1
7141 BX Groenlo

Te k k e l s
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Kantoor Groenlo:

Post

• Gerard Bos op de dagelijkse werkbasis in
Haaksbergen tegenover collega Theo Huijskes:
,,Zeg Theo, wanneer ik Hennie Schovers bel, dan
krijg ik regelmatig zijn zoon aan de telefoon en
die zegt dan altijd: mijn vader is op de Grolsch,
op het Grolveld of bij Frielink. De eerste twee zijn
mij duidelijk, maar wie is eigenlijk Frielink?”

• Wanneer gastkeeper Charly Boschker van Longa ’30 tijdens de ﬁnale van de penaltycompetitie voor de jeugd een knappe redding verricht,
betrapt de aandachtig toekijkende Theo Kaak
zichzelf erop dat hij staat te applaudisseren.
‘Dit is echt de eerste keer dat ik voor een speler
van Longa ’30 staat te klappen!’

• Het bestuur van de Supportersclub heeft tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering een
dubbelslag gemaakt. Niet alleen werd er met de
komst van Mark van Meurs en Sjors Groot Kormelink in het bestuur voor verjonging gezorgd,
ook werd de verbreding in het bestuur met de
komst van Bennie ter Bogt niet vergeten.
Dit alles belooft veel voor de in het nieuwe seizoen te organiseren activiteiten!

• Harry Notten is blijkbaar zo druk als teammanager en woordvoerder van zustervereniging
s.v. Grolse Boys, dat hij geen tijd meer heeft voor
een bezoekje aan het sportpark ‘Den Elshof’.
• Wie de uit allemaal vrijwilligers bestaande
woensdaggroep bij de kofﬁe een warm saucijsje
wil aanbieden, kan zich aanmelden bij cateringchef Anton Frank. Je naam wordt op een lijst ge-

7140 AC Groenlo

zet en je krijgt vervolgens automatisch bericht
wanneer je aan de beurt bent.
• Onlangs vond op de Schans in Lichtenvoorde
het Arrow Classic Rock festival plaats, met
bands als Status Quo en Uriah Heep. Voer voor
,ouwe rukkers’ en rockers. Natuurlijk was Wilko
Poortman er ook.
Er werd al volop gespeculeerd welke bands uit
een grijs verleden er volgend jaar zouden moeten komen om eenzelfde succes te garanderen.
Ineens viel het kwartje bij iemand die naar
Wilko stond te kijken die op zijn manier een
broodje warm vlees met cocktailsaus aan het
wegwerken was, terwijl de roze saus zo’n beetje
zijn hele gelaat kleurde. ,,Het Cocktail Trio lijkt
me wel wat.”

Postbus 107

Telefoon

(0544) 46 38 63

Fax

(0544) 46 20 51

E-mail

info@steentjes.nl

Lid van:

www.steentjes.nl

Afsluiting van het Seizoen
Dennis Dibbets voetballer van het jaar, Edwin Bosman Super Supporter,
Jan Baks verenigingsman

“Afsluiting seizoen wederom grote
Grol-happening”
Door: Henri Walterbos

Het is al jarenlang één van de succesnummers van de Supportersclub s.v.“Grol”;
de Afsluiting van het seizoen. Was dit ,s.v.“Grol” eindfeest’ in vroeger jaren alleen bestemd voor de oudere garde van Groenlo’s grootste voetbalvereniging,
sinds een aantal jaren is het een gebeuren waarbij de gehele vereniging betrokken wordt.
De zaterdag stond geheel in het teken van de
jeugd. Het programma bood voor elk wat wils
en werd op twee onderdelen ondersteund door
twee regionale voetbalgrootheden. De voetbalclinic werd verzorgd door Jan Vreman, oftewel
Mister De Graafschap, die onlangs afscheid
nam van het betaalde voetbal. Jan Vreman, een
Superboer van de Kottense grond, blonk nooit
uit door zijn geweldige techniek, maar wel door
zijn wilskracht en doorzettingsvermogen; een
echte winner, die altijd voorop in de strijd gaat.
In zijn beginjaren bij De Graafschap trok hij veel
op met Grol-man en toenmalig De Graafschapmaatje Freddy Brockötter. Kortom een sportman
waar veel van te leren viel. De demonstratietraining sloeg bijzonder goed aan bij zowel spelers
als jeugdleiders die toekeken en links en rechts
aantekeningen maakten.

Voor elke leeftijdsklasse was er een passende
activiteit georganiseerd. Hoofdzakelijk voetbal
natuurlijk. Het geheel speelde zich af onder ideale weersomstandigheden. Voor elke speler was
er bovendien een traktatie. Aan het einde van de
middag werden de prijzen uitgereikt van enkele
belangrijke onderdelen deze dag. Zo werd Grol
D1 uitgeroepen tot team van het jaar en mocht
het team van scheidend leider Robert Olyslager
de bijbehorende presentjes in ontvangst nemen.
Het juryrapport was duidelijk: ,,Net geen kampioen, wel een verdiende tweede plek in de
competitie met een leuke groep.”
Zij lieten hiermee Grol F6 (“Kampioen in
najaars- en voorjaarscompetitie”) en Grol A2
(“Geweldige teamsfeer: ondanks het feit dat ze
het moeilijk hadden in de competitie, veel verloren, bleven ze er als groep plezier in houden”),

Doelpunt???
achter zich, maar ook hun nominatie betekent
eigenlijk al een beetje winnen. Je wordt immers
niet zomaar genomineerd.

Kleine-Grote winnaar

Jan Vreman verzorgt de voetbalclinic

Hoogtepunt van de dag was de Penalty-bokaal.
Altijd weer prachtig om te zien wanneer uit elke
klasse een speler het van 11 meter op mag
nemen tegen een keeper van formaat. Kwamen
hier in het verleden dikwijls keepers uit het betaalde voetbal voor naar Groenlo, tegenwoordig
valt het niet mee iemand te strikken. ,,De één zit
met nacompetitie, de ander zit weer met vakantie of andere clubverplichtingen, maar we hebben altijd wel een aansprekende keeper,” vertelt
Roy Reinders namens de Supportersclub.
Dit jaar werd het doel verdedigd door de doelman van het eerste elftal van Longa ’30 uit Lichtenvoorde, Charlie Boschker. Deze sympathieke
doelman, opgegroeid in een echte Longa- en
keepersfamilie (broer van Sander Boschker die
zojuist overstap gemaakt heeft van FC Twente
naar Ajax), zegde toe graag naar Groenlo te komen om het doel proberen schoon te houden tijdens de ﬁnale van de penalty-bokaal. Het stond
op voorhand al vast dat het voor de voetballertjes van s.v. “Grol” een zware opgaaf zou worden deze doelman te passeren. Hij stak het afgelopen seizoen namelijk in een bloedvorm en een
blauw-wit shirt voor hem zou wel eens geheime
krachten los kunnen maken. Nadat hij op eigen
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ambiance nog even napraten over het afgelopen
seizoen. Voor het ene team wellicht succesvoller
dan het andere, maar de sfeer lijdt er nooit
onder deze dag. Het gemoedelijke huistoernooi
werd gewonnen door Grol 1. Na een gezamenlijke maaltijd in de het eigen clubgebouw, stond
het ofﬁciële programma op het programma. Er
hing deze middag weer de gebruikelijke knusse
en gezellige Grol-sfeer. Deze middag worden
enkele binnen de vereniging aansprekende prijzen en titels vergeven. Zo werd het voor Grol 10
een extra plezierige middag, op een toch al zeer
plezierig verlopen seizoen. Deze groep spelers,
onder leiding van Wilko Poortman, wist voor
het tweede achtereenvolgende jaar kampioen
te worden in haar klasse. ,,Een prestatie van
formaat, met spelers als Ben Meuleman, Ewald
Brockötter, Pipo Wiegerinck en Arnoud Roorda,”
lachte een aanwezige. Deze groep verdiende de
nominatie om een niet nader genoemde reden
nog meer. Een behoorlijke afvaardiging van dit
team vormt ook de wagenbouwgroep van s.v.
“Grol” en wist dit jaar ook de hoogste prijzen uit
de grote carnavalsoptocht in de wacht te slepen.
Ere wie ere toekomt!

Super-Supporter
Charlie Boschker met de penalty-bokaal winnaars
verzoek gestart was in een lager elftal, werd er
in de winterstop een beroep op hem gedaan
om, mede in verband met de toen nog slechte
resultaten van Longa 1, terug te keren onder de
lat van het vlaggenschip van de Lichtenvoordse
Tweede klasser. Met hem in het doel behaalde
Longa de nacompetitie. De Lichtenvoordenaar
vond het leuk om te doen en maakte er samen
met de ﬁnalisten een leuk, maar vooral spannend slotakkoord van de dag van. Mede door
goed keeperswerk was de uitslag op zijn minst
wel verrassend te noemen. ,,Verrassend of niet,
de uitslag was volkomen terecht,” aldus Roy
Reinders. Klein in aanzien, maar groot in daden.
Dat kan gezegd worden van de winnaar, Stijn
Bomers uit de F-klasse. Hij bewees dat penalty’s
nemen helemaal geen probleem hoeft te zijn
voor een Nederlander. ,,Stijn in Oranje, zullen
we maar zeggen,” lachte Reinders. S.v. “Grol”
lijkt zich over de toekomst op sportief gebied
geen zorgen te hoeven maken. Het zal immers
vast geen toeval zijn dat de allerjongste spelers
van ,de Grol’ de hoogste drie prijzen wisten weg
te kapen voor de oudere spelers. De derde plek
van Colin Dibbets was ook meer dan terecht.
Hij wist precies hoe hij die ,Kei-goeie keeper’
verslaan moest. ,,Dat komt natuurlijk omdat hij
goede tips gehad heeft uit de familie,” werd er
langs de kant geﬂuisterd. Grote neef Dennis is
immers doelman van Grol 1 en doet dat niet
onverdienstelijk kunt u lezen.

Adriaan Aagten
Yelmer Bomers
Mayk Schurink

(B-klasse)
(A-klasse)
(D-klasse)

Senioren
De zondag stond in het teken van de laatste
voetbaldag van de senioren. De formule is even
sterk als simpel; eerst een lekker potje onder- en
tegen elkaar en daarna in een gezellige Grol-

Uitslag Penalty-bokaal:
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1. Stijn Bomers
2. Mart Zieverink
3. Colin Dibbets
Chris Schlattmann

(F-klasse)
(E-klasse)
(Zat. morgen F-gr.)
(C-klasse)

Grol 10, team van het jaar

Tussen de diverse onderdelen door was het de
voorzitter van de Supportersclub Martien Overkemping, die s.v. “Grol” verraste met een groot
kado; een complete beregeningsinstallatie voor
één veld. Aan de ontknoping van de bekendmaking van de ere-titel Super Supporter was
wederom veel vooraf gegaan. Hennie Schovers
hierover: ,,We hadden Edwin Bosman hiervoor
genomineerd. Deze persoon mocht echter niets
weten vooraf en moesten we hem dus met een
smoesje naar de kantine zien te lokken. En
dat valt niet altijd mee. Edwin Bosman werkt
bij Kaak Partyverhuur en was voor een klusje

www.svgrol.nl

Edwin Bosman, Super-Supporter

hamelandgroep drukkerij

in Nijmegen. Daar werd hij op een bepaald
moment weggestuurd met de opdracht in de
Grol-kantine een barbecue te vervangen die niet
meer werkte. Op het moment van binnenkomst
klonk er luid applaus. Perfect gelukt dankzij de
medewerking van Kaak.”
Nadat hij de prijzen in ontvangst had genomen,
hoefde hij niet terug te keren naar zijn werk
en kon een ﬂesje bier opengerukt worden. Dit
was niet tegen dovemansoren gezegd. Edwin
Bosman schreef met deze titel een stukje geschiedenis. Na aﬂoop van het seizoen ‘85/’86
werd hij al eens uitgeroepen tot ,Voetballer van
het jaar’. Na enkele muzikale intermezzo’s van
de talentvolle Grolse schonen Simone Ewouds
en Mirjam Zandstra, liep de spanning steeds
maar hoger op.

Jan Baks, Verenigingsman van het jaar
door Star Travel uit Groenlo. Hennie Schovers
is normaal gesproken Groenlo niet zo makkelijk uit te krijgen. Carnavalsvrienden lukte het
hem een aantal jaren geleden, met veel moeite

mee te krijgen naar het carnavalswalhalla Köln.
Sindsdien gaat hij jaarlijks. Hoe denkt hij dit op
te lossen? ,,Ik nem wal ne foto van de karke met
en dan mot ’t lukken.”

Verenigingsman/Voetballer van het jaar
Wie zou verenigingsman van het jaar worden?
Deze vraag werd beantwoord door Grol-voorzitter Theo Huijskes. Met de benoeming van Jan
Baks scoorde Huijskes in een vol clubgebouw.
,,Altijd aanwezig. Een volkomen verdiende en
terechte titel voor een man die je midden in de
nacht wakker kunt maken voor de club,” vond
Hennie Schovers. Iedereen gunde het ,de medicijnman van Grol’ van harte. De laatste titel die
nog te vergeven was, was de titel van Voetballer
van het jaar. Wie mocht dit op het laatst toch
nog enigszins teleurstellend verlopend seizoen
gekroond worden tot Grolspeler van het jaar?
Grol-trainer Gerard Bos presenteerde dit item,
zonder een grote stem in het kapittel te hebben
overigens, op zijn eigen bekende wijze. Na de
bekendmaking van nummer 3 (Sander Wiggers)
en nummer 2 (Tom klein Zeggelink) mocht hij
Grol-doelman Dennis Dibbets kronen tot ,Voetballer van het jaar’. ’Een staande ovatie was zijn
deel. Nadat eenieder de gelegenheid had gekregen de winaars van heden middag te feliciteren
was het nog lang gezellig in het clubgebouw.
Voor Hennie en Betsie Schovers en Lisette
Lindner, was de middag extra feestelijk. Hun
lotnummers werden getrokken uit alle loten die
de leden van de Supportersclub bij binnenkomst
mochten ontvangen. Zij wonnen hiermee een
reis naar Maastricht, mede mogelijk gemaakt

Dennis Dibbets, Voetballer van het jaar
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Reportage

“De bouw van de kleedkamers”
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De week van...
Jan Baks verenigingsman van het jaar

“De week van,….Jan B.”!!
Door: Sander van Beckhoven

Voor deze editie van het beste Clubblad van de Achterhoek e.o. is er door de
redactie gekozen voor een gedegen stuk onderzoeksjournalistiek! Er moest
een redacteur inﬁltreren in de diepste kern van onze s.v. “Grol”, daar waar
nog geen mens zich heeft begeven, waar de grootste geheimen met overgave
beschermd worden, waar spreken zilver is maar bovenal zwijgen goud. Zich
begeven op de grens van het toelaatbare, daar waar de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers een conﬂict krijgen met de schending van privacy
en het doktersgeheim. Oftewel doordringen in de allesbepalende factor van
onze club: DE MEDISCHE STAF.

Was dat de enige opdracht geweest,
dan had ik me nog geen echte zorgen
gemaakt. Er bovenop kwam echter
nog een tweede doelstelling: het ontmaskeren van een fenomeen binnen
onze vereniging, het boegbeeld van
de medische begeleiding, de goeroe van de medicijnmannen en niet
te vergeten de ontdekker van vele
nieuwe behandelmethoden op het
gebied van sportblessures (af en toe
zelfs middels alternatieve geneeswijzen). De kleine man met de grote
daden: Jan B.
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Tijdens een inﬁltratietraject is de belangrijkste
factor; de timing. Ik besluit daarom week 19
als het ideale moment te kiezen. Dit is de week
waarin alle prijzen van het amateurvoetbal
verdeeld worden en dus de medische staf alles op alles moeten zetten om geblesseerde en
vermoeide spelers weer 100% ﬁt te krijgen. Om
iedereen een beeld te geven wat zo’n week voor
een vrijwilliger als Jan betekent, heb ik dag voor
dag, uur voor uur, als een veredelde paparazzi,
achter Jan aangelopen. Ik heb in bosjes gelegen
en ben achter vuilnisbakken gaan zitten om
maar onopgemerkt de medische dossiers van
verschillende Grolspelers te achterhalen. Af en
toe moest er gelogen en bedrogen worden om
mijn ware identiteit te beschermen. Hieronder
ziet U een doorsnee week van een geweldige
Grol vrijwilliger, die zichzelf nooit op de voorgrond laat treden, maar wel bij iedereen een
onvergetelijke indruk achterlaat.

Maandag 05 mei:
Vanaf 17.30 uur lig ik vanuit een grijze container de parkeerplaats van Den Elshof in de gaten
te houden. E_n voor __n ﬁetsen spelertjes met
veel te zware voetbaltassen het terrein op en
ook kantine-uitbater Rob P. betreedt het terrein.
Tegen 18.30 ontwaar ik een witte bestelauto
van het merk Renault, waarin een kleine grijze
gestalte, met snor, zich bevindt. Ik check het
fotootje dat de redactie mij heeft meegegeven
en moet constateren dat het om de hoofdpersoon gaat. Jan B. parkeert op een plaats waar
zijn trotse nieuwe automobiel niet het risico
loopt, dat er een of andere lomperik zijn berg
blik tegen de trots van Jan parkeert. Ik volg de
man tot aan het clubgebouw waar hij de avond
begint met een bakje kofﬁe. Dit geeft mij de tijd
om snel een goede plek te zoeken in de veel te
kleine behandelkamer. Gelukkig is inmiddels de
nieuwbouw begonnen en kan de medische staf
binnen afzienbare tijd zijn intrek nemen in een
passender accommodatie. Om 19.00 uur traint
Grol A onder leiding van Dennis Seesing. Jan is
verzorger van dit team, maar meer nog is Jan
een veilige haven, waar de jongens behalve
hun pijntjes ook de kapotte voetbalschoenen
kunnen laten repareren. Hoewel Jan altijd eerst
tegenstribbelt tegen ongeoorloofd gebruik van
dure tape, toch zal hij altijd helpen om de schoenen in acceptabele staat terug te brengen. Sommige jongens hebben het niet langer met tape
kunnen redden en waren genoodzaakt op het
laatst nog wat spaargeld uit te geven aan een
paar nieuwe “ balsjes”. Gevolg is dat de tweede
klus van Jan bestaat uit het zorgvuldig afplakken van blaren. Tot slot nog een enkeltje intapen
en iedereen kan tijdig beginnen met de training.
Gevaarlijk moment is altijd het verwijderen van
het haar op de enkel met een licht roestend en

vooral bot scheermesje. Na de getapete enkel
en enkele pleisters is iedereen het hok van Jan
weer uit en kan Jan zich langzaam voorbereiden
op zijn veldtaak. Doel hiervan is om bij ongelukjes snel een eerste diagnose te stellen. Ook het
koelen is hierbij van belang. Om 20.30 uur is de
training ten einde en Jan kan rustig ademhalen,……niemand gewond!!

Dinsdag, 06 mei:
Om 20.00 is het de bedoeling dat de training
van de eerste selectie plaatsvindt. Gezien de
leeftijd van enkele selectiespelers of hun lage
pijngrens, is dit voor Jan altijd een drukke
avond. Of ligt dat misschien aan de dinsdag!!
Veel mannen zijn het weekend nauwelijks te boven en de werkweek is nog maar net begonnen.
De dinsdag avond is duidelijk een avond om op
adem te komen. Voor Jan geldt dat niet, die
moet vol aan de bak. Naast de stukjes rekverband die als sokophouders gebruikt worden, zijn
er ook een aantal serieuze kwaaltjes. Het begint
met het zorgvuldig voorbehandelen van een lies.
Met gevoel voor de situatie wordt de balsem
over de huid gesmeerd. Gezien de delicate
plaats is Jan in beginsel voorzichtig aangelegd.
Zo gauw echter de spieren zijn opgewarmd gaat
hij wat grover te werk. Om de diepere spieren te
raken worden zelfs de mouwen van het geruite
bloesje opgestroopt. Licht pijnkreten verlaten
de patiënt. Na een kleine 10 minuten roept
de patiënt dat ie zo wel kan trainen, maar Jan
laat zich niet van de wijs brengen. Er moet nog
een bandage aangebracht worden om zeker te
zijn dat er pijnvrij en zonder risico getraind kan
worden. Zondag staat namelijk de uitwedstrijd
Quick ’20 3 – Grol 2 op het programma waar 3
punten noodzakelijk zijn. Naast enkele gevallen
van overbelaste spieren is er nog een opmerkelijke blessure te constateren. Een van de spelers
heeft last van de hamstring. Na de gebruikelijke
voorbehandeling inclusief geleidende gelei moet
er een apparaat aangezet worden, waar middels
“ultra-geluid” de genezing positief beïnvloed
wordt. Een ieder wie deze behandeling heeft
ondergaan kent het gevoel. Bij te lang bewegingloos op de huid plaatsen van het apparaat,
begint er op, zijn zachtst gezegd, een pijnlijke
tinteling in het ledemaat waar te nemen. Gezien
de rustige aard van Jan wil dat nog wel eens
voorkomen. Met een luide kreet kan de patiënt
de aandacht van “Schumi” terug krijgen, en
wordt de behandeling volgens gebruiksaanwijzing voortgezet. Daarna is de patiënt zo slim om

Jan Baks
voortdurend alert te blijven, om een eventueel
afdwalende Jan Baks weer tot de orde te roepen.
22.30 uur en Jan trekt de kleedkamerdeur achter zich dicht. De dinsdag zit erop.

Woensdag, 07 mei:
De woensdag uit het leven van Jan lijkt een
soort van rustdag te zijn. Eigenlijk is het echter
een soort van warming up voor de donderdag,
waarin een training van zowel Grol A als de
selectie op het programma staat.
Dit wil echter niet zeggen dat “Bobby” Baks
zich niet hoeft druk te maken. Iedere vrije minuut moet benut worden en de medicijnkast
krijgt een voorraadcontrole. Na het boeken
van de voorraadverschillen kan het boodschappenlijstje opgesteld worden. Eén of andere
onverlaat heeft het laatste doosje Toco Tholin
opengemaakt zonder te melden, en nu dreigt
dit semi-alternatieve inhalatiemiddel op te
raken. Deze dreigende ramp is, door tijdige ontdekking, afgewend en er wordt een doosje van
dit vocht besteld. Om 20.30 uur stond nog een
afspraak, maar helaas, de persoon met rug en
nekklachten komt niet opdagen. Waarschijnlijk
is er een reisje Lourdes geboekt.

Donderdag, 08 mei:
Grol A heeft komende zaterdag de derby tegen
Longa op het programma staan. Om uitzicht te
houden op het kampioenschap dient er gewon-

nen te worden. Het belang is duidelijk merkbaar
in de groep. Niemand meldt zich met een
serieuze klacht. Iedereen wil namelijk spelen
zaterdag en dus is het niet verstandig om jezelf
op de lijst van de geblesseerden terug te zien.
Een complete spelersgroep begeeft zich naar
het trainingsveld. De eerste selectie mag zich
wat later op het “Marveld” veld begeven.
Zoals gezegd dient Grol 2 te winnen en speelt
ook Grol 1 een ﬁnale. Ook bij de mannen van
de selectie zijn er opvallend weinig blessures.
Iedereen is messcherp voor het belangrijkste
weekend van het seizoen.
Trainers en spelers begeven zich met ballen en
pionnen naar het veld en Jan neemt maar weer
eens de schade op in zijn magazijn. Na een stief
kwartiertje begeeft Jan zich naar het veld en
toevallig of niet: juist op het moment dat Jan
net rustig aan het observeren is, vindt er een
ongelukkige botsing plaats. De spanning bij
de spelers is goed te merken. Vol verwachting
kijken ze naar Wonderdokter Jan en bijna smekend roepen ze hem,…………….Jan geeft
geen krimp. Na 5 minuten blijkt alles weer
enorm mee te vallen en Jan kijkt tevreden naar
een nieuwe trainingsvorm. Aan het einde van
de training een welverdiende kop thee en Jan
maakt zich op voor een paar knalpotten. Eerst
natuurlijk nog een traditioneel overleg tussen
enkele “belangrijke mensen” (we zijn tenslotte
wel bij de Grol!!) en dan naar de Stammtisch in
de kantine. Snel bijpotten en moe maar voldaan
plaatsnemen op de kruk. Bijna vrijdag.

Vrijdag, 09 mei:
De vrijdag kenmerkt zich door de vele kilometers die Jan in zijn “witte Engel” maakt.
Eerst voor het betere koerierswerk voor de
overkoepelende Hamelandgroep, waar Jan 5
dagen per week, als een mobiele postbode de
interne en uitgaande post verzorgt, om daarna
de boodschappen voor de Grol te doen. Medicijnen, bandages, Toco Tholin en niet te vergeten
de melk van Plusmarkt Wallerbosch moeten
opgehaald worden. Gelukkig rijdt Jan sinds
kort diesel, want zijn oude beestje dronk haast
meer dan het baasje. Op tijd naar bed want het
weekend wacht en gezien de belangen van alle
teams, kon het wel eens zwaar worden.

Zaterdag, 10 mei:
Uitwedstrijd naar Longa. Gezien de donderdag
training moet het voor Jan een makkie worden.
Inderdaad: alleen een enkeltje intapen uit
voorzorg en klaarmaken voor de wedstrijd. Een
schepje zoetstof extra in het wonderwater en de
wedstrijd begint. Een traditionele kraker is het
weer. Na een spannende wedstrijd wint Grol
A nipt van Longa met 3-4. De strijd was zwaar
en Jan heeft enkele malen middels een lange
sprint een speler moeten verzorgen. Behalve
wat krampaanvallen is er gelukkig geen sprake
van zwaar letsel en Jan is tevreden. Helaas heeft
de concurrentie gewonnen en blijken de kampioenskansen vergeven. Even uithuilen dus.

17

Zondag, 11 mei:
07.45 aanwezig op “den Elshof” voor een
ritje Oldenzaal. Nauwelijks bekomen van de
teleurstelling op zaterdag, moet er weer een
topprestatie geleverd worden. Hier zijn de voorbereidingen wat omslachtiger. Quick ’20 doet
zich dan wel voorkomen als één van de grootste
amateurclubs van Nederland, de accommodatie
doet op zijn minst historisch aan. Om in de hokken, die hier kleedkamers genoemd worden, iemands enkel in te tapen, wordt er een geweldig
gevoel van improvisatie gevraagd. Met een koffer en een vuilnisbak als hulpmiddel, wordt het
klusje geklaard. Dan nog een massage. Aangezien er geen massagebank aanwezig is, dient de
patiënt zich op de zitbank te nestelen. Met zijn
hoofd tegen de verwarming en een voetbaltas
als kussen worden ook deze obstakels overwonnen. Vol goede moed kan de warming up beginnen. Jan wordt geen rust gegund, want een
speler van een andere club vraagt of hij van zijn
diensten gebruik mag maken. Jan kan geen nee
zeggen en overlaadt ook deze persoon met zijn
helende gave. De wedstrijd verloopt voorspoedig en Grol staat met rust op een comfortabele
0-2 voorsprong. Helaas is man met de ﬂuit weer

eens spelbreker en na 9 minuten blessuretijd
valt de gelijkmaker. Na deze goal haast de spelleider zich om de wedstrijd af te blazen en ook
de kampioensdroom van Grol 2 ligt in duigen.
Tijd voor berusting is er niet, de nacompetitie
wacht……………………….!
De week van Jan zit er op. De zondag wordt
voortgezet in de kantine en het zal daar nog
lang onrustig blijven. Jan blijft van de partij en
laat de groep genieten van zijn gortdroge humor. Ook hier staat Jan zijn mannetje en als de
avond valt begeeft Jan zich naar huis. Morgen is
het weer maandag.

Na een weekje inﬁltreren is de schrijver van dit stukje helemaal kapot.
Hoe kan iemand dit week in week uit
volhouden en dat al jaar na jaar. Diep
respect maakt zich meester en ineens
snap ik ook waarom vrijwilligers zo’n
pluim verdienen. Alleen weet ik nu
dat de overtreffende trap van een
vrijwilliger Jan Baks heet.

De Stelling
Hoe denken we erover?

“De s.v.”Grol” is
overgeorganiseerd”
Door: René Wolters

Werkelijk overweldigend, zoveel reacties er op deze stelling zijn binnengekomen.
Vergeet het maar, helemaal géén reactie!
Vorige keer werden jullie gevraagd om op bovenstaande stelling te reageren. Daarom heb ik
na de verschijning van het vorige clubblad elke
avond de mail even gecheckt, want de reacties
van het kritische Grolpubliek zullen vast binnenstromen. Natuurlijk niet aan gedacht dat deze
Grolleden zich nog niet op de elektronische
snelweg begeven, dus kan er via deze moderne
manier van communiceren eenvoudigweg ook
geen reactie binnenkomen.
Dan probeer ik het toch anders. Op de zondag
van de afsluiting van het seizoen aan 14 personen een briefje gegeven, met de vraag te
reageren op deze stelling. Daarbij vermeld dat
de reactie kenbaar gemaakt kan worden via de
post, via e-mail, via fax, of gewoon afgeven aan
mij. Enkele van de 14 personen waren die middag zeer enthousiast en vertelden: “doar zal ik

wal eens een mooi stukske veur schrieven”.
Nu moeten de reacties toch loskomen denk
je dan. Tevergeefs, want tot op heden geen
reactie.

kritisch en durf vooral. We zijn blij met elke reactie, zowel positief kritisch, als negatief kritisch.

Durven jullie niet, mogen jullie niet, of zijn er
andere problemen?

reageren op bovenstaande stelling.

Om een mooi clubblad te
blijven houden vragen we ook
af en toe om enige inbreng
van de lezer.

De reactie kan op de volgende manieren kenbaar gemaakt worden:

De redactie wil er tenslotte voor waken, dat we
over een tijdje een gezapig clubblad hebben
met enkel en alleen wedstrijdverslagen en drie
pagina’s moppentrommel. Wees creatief, wees

Daarom nogmaals de oproep om te

- Afgeven of zenden aan: René Wolters,
Winterswijkseweg 14, 7141 DN Groenlo
- Per e-mail: info@nerusdesign.com
- Per fax: 0544 – 379944
- Of laat de postduif even een rondje maken

Alvast bedankt voor jullie snelle reactie.
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Marveldtoernooi
Het Marveldtoernooi bij s.v.”Grol” is een prachtig podium voor aanstormend talent uit heel Europa.

“Thomas Buffel was altijd
nummer 12…….”
Door: Edwin Wissink en Rik Gockel

Het internationale karakter ervan maakt het mogelijk een indruk te krijgen van de
jeugdopleiding van clubs uit diverse landen. In deze reportage komen vier trainers
aan het woord: Paul McGuiness (Manchester United), Dirk Diekmann (Bayer ’04 Leverkusen), François Gil (Paris Saint Germain) en Henk Fräser (Feyenoord). Zij vertellen met veel bevlogenheid over de verschillende aspecten van het jeugdvoetbal.

Dirk Diekmann
Bayer ’04 Leverkusen: “Talent haben
viele; karakter nur wenigen!”
Dirk Diekmann is al 13 jaar verbonden aan
Bayer ’04 Leverkusen. Hij is fulltime in dienst
van de club en zegt van zijn hobby zijn beroep
te hebben gemaakt. Afgelopen seizoen werd hij
met het team WD-meister (West Deutschland).
In Duitsland kent men voor de jeugd onder de
15 jaar geen nationale competitie; men speelt
in vier ‘Liga’s’ (vanaf oudere leeftijdscategorieën is de competitie wel nationaal ingedeeld).
Diekmann geeft aan dat het ter verhoging van
de weerstand voor Bayer interessant is om
toernooien te spelen. Het Marveldtoernooi past
daarom prima in het rijtje Europese toptoernooien dat ze ieder jaar afwerken. Hij is erop
gebrand hier voor de derde keer te winnen; dat
straalt hij dan ook aan alle kanten uit.

In de jeugdopleiding van Lever-

wonen gewoon thuis. Alleen in het elftal ‘onder
de 19’ komen twee talenten uit een ander deel
van Duitsland. School en voetbal is in Duitsland
moelijk te combineren. De jongens gaan van ’s
ochtends vroeg tot 14.00 uur naar school en
vervolgens direct naar het trainingsveld. Vijf
keer in de week. In Leverkusen wordt door de
trainers en begeleiders de mogelijkheid geboden om te helpen bij het huiswerk.
Het scoutingsapparaat bij Leverkusen bestaat
uit één chef en 21 medewerkers. Vanaf 8 tot
9 jaar worden jeugdige talenten geselecteerd;
met name in de eigen regio. Vanaf 15 jaar
wordt dit uitgebreid tot heel Duitsland. Leverkusen heeft geen convenanten met amateurclubs.
Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen elftal
(o.14/o.15/o.16, etc.). Afvallers gaan meestal
weer terug naar hun oude club; Leverkusen
begeleidt dit. De concurrentie in de diverse elftallen is groot. Geen goede resultaten betekent
verdwijnen!

kusen staat één doel centraal:
opleiden tot ‘Proﬁ’.
De spelers leren om met meerdere systemen
uit de voeten te kunnen. Hoofdzakelijk speelt
de jeugd van Bayer ‘4-3-3’ of ‘3-4-3’. Maar het
systeem is ondergeschikt aan de grondbeginselen. Als voorbeeld geeft Dirk Diekmann het
spelen van ‘pressing’ aan. Door allerlei oefenvormen, met name in kleine groepen, moet dit
grondbeginsel door iedere speler eigen worden
gemaakt.
Een ander voorbeeld is het ‘1 tegen 1’-duel.
Spelers die de grondbeginselen hiervan niet
kennen, zakken door het ijs. Maar niet alleen
techniek en inzicht zijn bepalend. Vaak geeft het
karakter van het individu de doorslag of men de
top haalt. Diekmann: “Wenn wir nach FC Köln
gehen, müssen die Spieler rote Augen haben.”
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Bayer ’04 Leverkusen heeft geen voetbalinternaat. De meeste spelers komen uit de regio en

Tot slot: waarom breken in Duitsland relatief
(in vlg. tot Ajax of Feyenoord) weinig jonge
spelers door in het eerste elftal? Diekmann: “De
Nederlandse competitie is buiten de top drie om
relatief zwak. Daardoor kan Ajax tegen 10 tot
15 clubs gemakkelijk jonge spelers brengen. In
Duitsland speelt men 34 ﬁnales en kan iedereen
van elkaar winnen. De weerstand is zo groot dat
spelers pas op latere leeftijd doorbreken.”

Henk Fräser
Feyenoord: “Dat Feyenoord vanwege
bezuinigingen in de jeugdopleiding de
C2 en B2 saneert, is een trieste ontwikkeling”
Henk Fräser is al geruime tijd verbonden aan de
C-jeugd van Feyenoord en is daarom geen onbekende in Groenlo. Hij heeft dit seizoen goede
resultaten geboekt met Feyenoord. De Nederlandse competitie bestaat uit twee nationale
divisies. De C1 van Feyenoord werd kampioen in
hun eigen divisie. Het Marveldtoernooi is voor
Fräser een opwarmertje voor het algehele kampioenschap tegen Ajax. Iedereen moet fris en ﬁt
blijven. Feyenoord speelt in het voorjaar naast
het Marveldtoernooi ook nog een toernooi in
Oostende.
In alle jeugdelftallen van Feyenoord leert men
het systeem ‘4-3-3’ te beheersen.

Discussiepunt bij het kader is of
‘de nummer 4’ met de punt naar
voren of met de punt
naar achteren speelt.
Dirk Diekmann

Fräser is voorstander om met ‘de punt naar voren te spelen’. Je kunt dan dwingender voetballen en spelers hebben dan meer leermomenten.
De trainer van Feyenoord vindt de ontwikkeling

Tot slot: wat zijn in het kort de verschillen tussen Ghana C1(Feyenoord Ltd) en Feyenoord C1?
Fräser: “De balbehandeling van de Ghanezen is
subliem. Ze hebben een hoge handelingssnelheid en zijn positioneel sterk. Wij zijn fysiek
sterker en hebben een beter loopvermogen.
Ook tactisch is Feyenoord Rotterdam beter
geschoold.”

François Gil
Paris St. Germain: “L’ambiance
d’amateur et le tournoi professionnel”

Henk Fräser
van een speler belangrijker dan het resultaat.
Maar tegenwoordig wordt ‘op resultaat voetballen’ belangrijker, vandaar dat sommigen bij
Feyenoord vinden om ook in de jeugd ‘met de
punt naar achteren’ te voetballen. Dat de jeugdopleiding zakelijker wordt, is Fräser een doorn
in ’t oog. Komend seizoen vloeien ongeveer 30
junioren af (alleen de standaard jeugdelftallen
blijven over) en voor gewaardeerde krachten
in het kader als Andre Staﬂeu, Geert Meyer en
Jeffrey Oost is geen plaats meer. Voor de spelers
wordt veel moeite gedaan deze onder te brengen bij Sparta, ADO Den Haag, Excelsior en de
amateurtak Sportclub Feyenoord.
Of de bezuinigingen ook van invloed zijn op de
‘voetbalschool’ is nog onduidelijk. Feyenoord
heeft met het Thorbeckecollege in Rotterdam
een speciﬁek traject uitgezet voor de talentvolle
voetballers. Met aangepaste lestijden en door
het inzetten van een speciale bus worden studie
en sport op professionele wijze gecombineerd.
De school krijgt voor de extra moeite per leerling subsidie van Feyenoord. Bij de C-jeugd
traint men zes keer per week. Op donderdag
is de intensiteit het grootst; men traint dan
twee keer.
Wat betreft de scouting geeft Fräser aan dat
nog wel wat zwarte plekken op de kaart te
vinden zijn. Opvallend is dat in Zeeland en
Noord-Holland geen scouts van Feyenoord actief zijn, terwijl deze provincies relatief dicht bij
Rotterdam liggen. Met name in Zuid-Holland is
Feyenoord actief. Er zijn convenanten gesloten
met o.a. Sparta ’20 en Rijswijk en men staat
open voor het geven van clinics voor de jeugd.
Ook in het buitenland wordt door diverse scouts
de velden afgestroopt. In o.a België, Noorwegen
en Zuid-Amerika heeft Feyenoord een mannetje
zitten (het gaat dan om spelers vanaf 18 jaar).
Hoewel iedere scout zijn voorkeur heeft, wordt
steeds meer aandacht geschonken aan de
mentale weerbaarheid van een spelertje. Fräser:
“Leonardo en Van Persie hebben meer talent dan
Buffel, maar zelfs het allergrootste talent is niet
verzekerd van succes als hij geen karakter heeft.
Daarom is Buffel wel deﬁnitief doorgebroken.”

Gil is met Paris Saint Germain voor het eerst in
Groenlo neergestreken. Hij is onder de indruk
van de goede ontvangst en het onderkomen
op Marveld. Ook Gil is eerste geworden in de
competitie met zijn team. In Frankrijk wordt in
10 regio’s een competitie met ieder 12 clubs
uitgevochten. Momenteel werken slechts vier
tegenstanders van PSG ook op professionele
basis met de jeugd. Gil vindt dat hij met PSG
het niveau in eigen regio ontstegen is en speelt
daarom voor de individuele ontwikkeling van de
spelers veel internationale toernooien. Op oudere leeftijd krijgen de jeugdspelers in de Franse
nationale competitie wel meer weerstand, omdat men dan terug gaat naar 8 regio’s (14-16
jaar) en 6 regio’s (16-18 jaar).
Paris Saint Germain speelt in de jeugd met vaste
speelstijlen per leeftijdscategorie: 12 –14 jaar
‘4-3-3’, 14 – 16 jaar ‘4-4-2’ en 16 – 18 jaar
‘3-5-2’. Aan dit voorschrift moet iedere trainer
zich houden. Voordeel hiervan is dat op jonge
leeftijd spelers in verschillende systemen leren
te spelen.

Spelvreugde en ‘fairplay’ vindt
Gil op jonge leeftijd erg
belangrijk en dat gaat boven
het resultaat.

Paris Saint Germain beschikt over twee internaten. Omdat de afstanden in Frankrijk groot
zijn, verblijven spelers vanaf 12 jaar tot en met
18 jaar in een internaat. Ongeveer 60 spelers
maken hier gebruik van. Van maandag tot
vrijdagochtend wordt een programma voorgeschoteld dat in het teken staat van school en
voetbal. Vrijdagmiddag gaan de jongens naar
huis en moeten zich op zondagochtend in Parijs
weer melden, want op zondagmiddag wordt
competitie gespeeld.
De agglomeratie Parijs is een grote visvijver
voor scouts uit Frankrijk en omringende buurlanden. François Gil ziet vooral uit Engeland
een toename in belangstelling voor Franse
jeugdspelers. Paris Saint Germain heeft zelf 10
scouts in dienst. In verband met vervoer gaat
de voorkeur uit naar spelers rondom en in Parijs.
Maar door de enorme concurrentie wordt het
selectiegebied steeds groter. De Fransen steken
veel tijd in een goed contact met de ouders van
een speler, vooral als een speler in het internaat
terechtkomt.

Tot slot: wat is tot nu toe (zaterdagochtend,
red) het meest opgevallen aan het Marveldtoernooi? Gil: “De imponerende wijze waarop
Ajax zich presenteert. Het zou voor ons een eer
zijn om tegen die ploeg in de ﬁnale te kunnen
voetballen.”

Paul McGuiness
Manchester United: “Every club select
players in his own district”
Manchester United is debutant op het Marveldtoernooi. Paul McGuiness had goede verhalen
van Dirk Diekmann (Bayer ’04 Leverkusen)
gehoord en is blij op dit sterk bezette toernooi
te mogen uitkomen. Zeer opmerkelijk is dat in
Engeland geen competitievoetbal (league) georganiseerd is voor de jongere jeugd. Manchester
speelt daarom veel vriendschappelijk voetbal en
toernooien in het buitenland. Hij vindt het een
uitdaging om in Groenlo tegen andere Europese
topclubs te spelen.
De huisstijl van Manchester is het systeem
‘4-4-2’. Afhankelijk van de omstandigheden
(beschikbare spelers, tegenstander, de stand in
de wedstrijd) kan hiermee gevarieerd worden.
De jeugd speelt zoveel mogelijk op dezelfde
wijze als het eerste elftal. Dat is een gegeven.
Voor McGuiness is het lastig om direct een goed
team te smeden.

In Engeland spelen ze
namelijk in de leeftijdsklasse
tussen 9 en 11 jaar ‘8 tegen 8’.
De FA schrijft dat voor.
François Gil

Hij vindt dat een slechte inschatting en de FA is te
conservatief om veranderingen door te voeren.
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Paul Mc Guiness (R)

Bijna alle spelers binnen de jeugdopleiding van
Manchester wonen thuis. Een stuk of vijf, die
over het algemeen uit het buitenland komen,
wonen bij een gastgezin. Iedere speler woont
binnen een uur rijden van de club. De jongens
gaan naar een normale school. McGuiness zegt
dat het scouten van spelers in Engeland alleen
in de directe omgeving van de club plaats kan
vinden. ‘It’s not done’ om bij United een jeugdspeler uit de regio ‘Leeds’ te benaderen. Iedere
club kent zijn eigen selectieterritorium en moet
zich daaraan houden. Anders moeten grote
sommen geld als vergoeding betaald worden.
Daarom is het gemakkelijker een spelertje uit
bijvoorbeeld Frankrijk te halen. Manchester
scout dan ook buiten Engeland. Het is McGuiness niet ontgaan dat op steeds jongere leeftijd
aan de spelers getrokken wordt en dat geld al
vroeg een rol speelt.

Tot slot: hoe verhoudt de sterkte van Manchester zich ten opzichte van de andere teams uit
Europa? McGuiness: “Je kunt zien dat de andere teams meer in competitieverband spelen.
Dat is een grote aderlating voor Engeland als
voetballand. Ik ben ervan overtuigd dat we veel
kwaliteit in huis hebben. Het is daarom moeilijk
aan te geven hoe sterk we echt zijn.”
Hoewel de methode en de middelen voor
iedere club verschillen, streven de vier
jeugdtrainers éénzelfde doel na: een
speler zodanig laten ontwikkelen dat
hij uiteindelijk een plaats verovert in de
hoofdmacht. Wie nu kan zeggen, wat voor
talent straks een topvoetballer wordt, is
spekkoper. Dat is van veel, heel veel factoren afhankelijk……….. .

Grol C1 met Gana

Grol C1

Ajax C1 Kampioen

Grol C1

Te k k e l s
• De terreincommissie is erg verheugd met de
komst van survivalfanaat Niels Rondeel naar
s.v.“Grol”: “Den kan mooi helpen met beume
sleppen.”
• Rob Porskamp is onlangs geslaagd voor de
Horeca-academie. Zal nu ook het bier goedkoper worden? Of is dat wetenschappelijk
onverantwoord?
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• Na de ‘warme’ afsluiting van het seizoen zijn
volgens Annelies zeven jassen blijven liggen.
“Dee könt ze terugge kopen bi-j de Vincentiusvereniging, want doar he’k alles hen ebracht”.

Er hingen geen buschauffeurjassen bij, dus het
bestuur heeft netjes opgepast.
• Tjalle Bomers heeft tijdens zijn sollicitatiegesprek bij de Bataven Pim Huyskes als referentie
opgegeven. Wat schuift dat?

dige jongens. Daarbij kwam dat de dorst bij
velen blijkbaar zo groot was dat de voorbereidende ﬁetstocht in een moordend tempo werd
afgelegd. Uiteindelijk moesten zelfs twee dames
lossen en dat werd de organisatie ook niet in
d(r)ank afgenomen.

• Vaak willen organisatoren van een eindfeest
de locatie zo lang mogelijk geheim houden.
Maar wat nu als ze zelf niet meer weten waar
het precies is? Men stond al aan de deur van
café de Kemper te rammelen, terwijl het feest
bij Edwin Arink (Café Groenzicht was). Gelukkig
zitten in de tweede selectie ook nog verstan-

• Tijdens het Zorrotoernooi vraagt Betsie S. iets
aan twee jongens uit het westen van het land.
Reactie van één van de heren: “Leuk mevrouw,
dat u bij ons komt staan. Maar neem voortaan
even een tolk mee.” Het hoogstwaarschijnlijke
commentaar van Betsie: ,,*&^%$#@!^&%#@.
Wat meent ze wal neet!”

Kampioenen

Kampioenen seizoen 2002-2003
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Zet Bos dit seizoen een
nieuwe Pion in?

Wacht maat tot ik
in de C1 zit!!!
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Intervieuw
Jeroen van Dalen en Julien Harbers

“Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst”!
Door: Sander van Beckhoven

Bovenstaande zin klinkt natuurlijk als een cliché, maar hoe is het met de toekomst van s.v. ”Grol” gesteld? Het afgelopen seizoen konden we weer een paar
frisse gezichten zien in de hoofdmacht, uitkomend in de vertrouwde 3e klasse C.
Goed we zijn dan geen kampioen geworden, maar het was wel duidelijk dat er
weer een goede lichting aan zit te komen. Maar met alleen een goede lichting
redden we het niet. Er is meer voor nodig om vanuit de jeugd een vaste plaats
te krijgen in de selectie van Grol.
Hiervoor dient een speler te beschikken over doorzettingsvermogen, techniek, kracht, snelheid en een ﬂinke
dosis lef. Om er te komen is niet eens
het moeilijkst, er een aantal jaren
te blijven en er ook een stempel te
drukken echter wel. Om het verschil
tussen jeugd- en seniorenvoetbal te
ontdekken heb ik een gesprek gehad
met twee van die nieuwe gezichten
te weten: Jeroen van Dalen en Julien
Harbers.
Het gesprek vindt plaats in zaal Koehorst op
het vertrouwde Sportpark. Uitgerust met een
schrijfmap en een lijst met vragen begin ik het
gesprek. Via enkele vragen probeer ik van beide
spelers een beeld te schetsen over hoe zij over
bovenstaande vraag denken.

Hoe is jullie eigen jeugdtijd bij de
s.v. ”Grol” verlopen?
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Jeroen van Dalen is altijd een speler van een selectie elftal geweest. Op vijfjarige leeftijd begonnen bij de pups, stroomde Jeroen al snel door
naar F-1. Trainer van dat elftal was Michel Hoffman, afgelopen seizoen teamgenoot van Jeroen.
Via F-1 werden alle selectie elftallen doorlopen.
In E-1 kampioen geworden en altijd een vaste
positie gehad aan de rechter buitenkant. Jeroen
vond zichzelf een echte kalkspeler, waarbij snelheid en passeren zijn handelsmerken waren.
Dat er vanaf A-1 een kans zou komen naar
de eerste selectie lijkt logisch. Volgens Jeroen
kenmerkt de jeugdopleiding van s.v. “Grol” zich

door saamhorigheid. Hij vindt het een ﬁjne club
waarvoor iedereen op elk niveau een vorm van
ontspanning kan vinden. Klein minpunt vindt hij
dat de Grol op een relatief laag niveau voetbalt.
Zelf vond hij het altijd prettig om met en tegen
oudere jongens te voetballen, zodat hij dingen
kon leren en daar in zijn eigen team weer zijn
voordeel mee kon doen. Als Grol eerst eens het
jeugdvoetbal wat hoger krijgt, worden de spelers vanzelf beter en dat veroorzaakt weer een
positieve inbreng in de selectie.

Daar waar Jeroen een model
opleiding heeft gehad om ooit
in de selectie terecht te komen, daar heeft Julien Harbers
harder moeten werken om
hetzelfde te bereiken.
Julien was in zijn begintijd altijd net niet goed
genoeg voor de selectie elftallen. Via elftallen
als D-4 en C-2 kwam Julien in B-1 terecht. Veel
heeft hij te danken aan het jaar C-2 onder
leiding van Rob van Meurs. Deze trainer leerde
hem geloven dat hij een behoorlijke voetballer was en, nog veel belangrijker, hij gaf hem
het zelfvertrouwen om dingen te proberen.
Gaandeweg pikte Julien dat geweldig op, om
vervolgens in B-1 zichzelf in de kijker te spelen.
Wie Julien ziet en hoort, proeft bijna zijn liefde
voor het voetbalspel. Geen enkele dag gaat er
voorbij zonder dat hij alles over voetbal in zich
heeft opgenomen. Alle feiten van internationaal,
nationaal, maar vooral ook regionaal voetbal
worden door Julien onthouden. In de A-1 aangekomen weet Julien zijn rol als leider van het
elftal verder uit te bouwen. Met Dennis Seesing

als trainer krijgen ook andere mensen binnen de
Grol hem in het vizier. Hoogtepunt vooralsnog
is zijn uitverkiezing in de selectie van komend
seizoen. Positief volgens Julien, is de voetballende instelling binnen de Grol jeugd. Elk elftal
heeft een voetballend systeem als uitgangspunt
en ook de persoonlijke ontwikkeling wordt goed
in de gaten gehouden. Jammer vindt hij het
echter dat het schoolvoetbal niet meer zoveel
voorstelt. Dit toernooi was toch altijd voor veel
jongens (en meisjes) een eerste kennismaking
met het voetbal.

Wat zijn, naar jullie mening, de verschillen tussen jeugd- en seniorenvoetbal?
Beide spelers hebben op deze vraag gelijkluidende antwoorden. Hoewel de fysieke krachten
het eerste struikelblok lijken, geven beide aan
dat dat wel meevalt. Doordat ze vanaf Grol-A al
hebben meegetraind bij de selectie, wordt dat
probleem snel minder.

Het tactische verschil is echter
veel groter dan verwacht.
Jeroen laat ons weten dat hij de eerste trainingen van hot naar haar rende zonder dat hij de
bal kreeg of ook maar in de aanval betrokken
werd. Hij moest leren veel meer vanuit zijn
positie te voetballen. Dit werd ook veroorzaakt
doordat Jeroen, in plaats van aan de buitenkant,
vanuit het centrum van het middenveld moest
gaan voetballen. Dit werd echter snel opgepikt
waarna hij steeds beter uit de verf kwam. Toch
weet Jeroen van zichzelf maar al te goed dat er
nog enorm veel te leren is. Technisch en tactisch
kan het allemaal nog veel beter maar hij heeft

Jeroen van Dalen en Julien Harbers
genoeg inzet en doorzettingsvermogen om dat
te realiseren. Ook Julien weet van zichzelf dat hij
dingen moet bijschaven. Naast de gedrevenheid
en uitstekende traptechniek moet Julien nog
wat aan handelingssnelheid winnen. Ook weet
hij dat hij dingen vaak te mooi wil oplossen.

Groot verschil is dat op een
hoger niveau bijna elke fout
wordt afgestraft, dus is het
zaak, fouten zoveel mogelijk
te vermijden.
Op het persoonlijke vlak zijn er natuurlijk ook
grote verschillen te constateren. Natuurlijk
trokken ze in het begin, het meest naar hun
leeftijdsgenoten toe, maar ook enkele oudere
spelers vallen op in het proces van aanpassing.
Zo zijn Frank Oosterholt, William Krabbenborg
en Holger Braun spelers, die de jongens nadrukkelijk in het groepsgebeuren betrekken.
Dat maakt het voor jongere spelers een stuk
gemakkelijker. Volgens Julien is vooral de instelling van de jeugdspeler belangrijk of hij het gaat
maken in de selectie. Als de speler het uitgaan
belangrijker gaat vinden dan het voetbal, wordt
het een stuk moeilijker. Je moet er gewoon wat
voor over hebben.
Opvallend is dat beide spelers zien dat een
senioren team veel hechter is dan een jeugdteam. In de jeugd zijn vaak een vijftal spelers

de dragende spelers van een elftal, voor wie het
resultaat dan ook veel belangrijker lijkt dan voor
de rest. Bij de selectie is dat gevoel van overwinningsdrang veel groter. Hier is iedereen gericht
op een goed resultaat, waar dan ook veel voor
moet wijken.

Is voetbal wel te combineren met
school?
Deze vraag moet natuurlijk ook gesteld worden.
Vooral Julien realiseert zich maar al te goed dat
hij enorm veel tijd aan het voetbal geeft. Als
Julien niet op het trainingsveld staat, dan balt
hij wel ergens op straat of op een veldje. De
2e jaars student commerciële economie in Enschede leeft helemaal voor het spelletje en zal
daarom ook geen buitenlandse stage ambiëren.
Tot nu toe gaat alles nog voorspoedig, al strooide een hersenschudding dit jaar wat roet in het
eten. Dit was niet alleen ongelukkig getimed
met school, maar het belemmerde hem vooral
om zijn voetbalmaatjes een “panna” te geven.
Absolute rust was namelijk het parool. School
krijgt natuurlijk voorrang maar er wordt nog wel
eens met de prioriteiten geschoven!
Jeroen heeft ook geen moeite met school. De
MBO student (3e jaars, richting bank en verzekeringen) kan zich dus voluit geven op de
trainingsavonden. Daar waar de voetbalgekke
Julien zijn vrije tijd met een bal doorbrengt

heeft Jeroen toch wat meer aandacht voor de
vrouwelijke helft van de mensheid. Doordat hij
zijn vriendin buiten een straal van 50 kilometer
heeft gevonden, gaan er heel wat reisuurtjes in
de relatie zitten. Toch vindt Jeroen het jammer
dat hij niet altijd meer met de jongens kan ballen, want daarvan heeft hij toch veel geleerd.

Verwachtingen voor komend seizoen?
Voor Julien is het allemaal nog erg spannend.
Hij staat voor zijn eerste jaar in de selectie en
hoopt dat hij bij het eerste elftal kan komen.
Belangrijkste is echter dat hij lekker voetbalt
en dan komt de rest vanzelf wel. Jeroen echter,
heeft er al een seizoen opzitten. Hoewel hij dit
jaar begon in Grol 2, wist hij zich snel in het
eerste te knokken. In de loop van afgelopen
seizen werd hij beloond met een terechte basisplaats. En ook nog op een positie, waar hij
niet gewend was te spelen. Met de terugkeer
van Jorrit Bomers wordt de strijd alleen maar
groter voor die positie. Toch zal Jeroen weer zijn
stinkende best doen om in de basis van Grol 1
terecht te komen.

Beide hopen dat Grol 1 weer
gaat meedoen voor het
kampioenschap.
Mocht dat zo zijn, dan zullen ze er alles aan
doen om het te laten lukken!!
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Gezien het gesprek met de beide heren, heb
ik een zeer positief gevoel overgehouden over
de “new generation”. Waar ouderen vaak
spreken over “de jeugd van tegenwoordig” en
“patatgeneratie” ben ik verrast door de beleving
en gedrevenheid van deze jongens. Hoewel
ze qua persoonlijkheid totaal verschillend zijn,
blijkt toch dat het voetbal hun gemeenschappelijkheid naar boven brengt. Beiden willen het
hoogste bereiken en zijn verknocht aan de s.v.
“Grol”. Dat we zuinig moeten zijn op dergelijke
spelers spreekt voor zich.

Gezien de leeftijd moeten
we ze ook gunnen om fouten
te maken. Fouten waarvan
ze zullen leren en daardoor
weer beter worden.
Denk daar eens aan als het

op een zondag wat
minder gaat.
Keer je niet tegen de spelers maar help ze in hun
strijd tegen welke elementen dan ook. Of het nu
gaat om de tegenstander, een scheidsrechter of
af en toe zichzelf. Geen enkele speler is beter
geworden door alleen maar kritiek. Kritisch naar
zichzelf zijn ze al!!

“Rapport van de trainer”
Gerard Bos: “De jonge jongens moeten zoveel
mogelijk worden ingepast in het team. Ondanks
het cultuurverschil, het snellere spel en vooral
de fysieke en tactische aspecten in het seniorenvoetbal, is het belangrijk, om jonge spelers
goed in te passen. Wel moeten we oppassen
dat het niet teveel van het goede wordt. Teveel
jonge spelers is niet goed voor de balans. Ook
is het belangrijk om het elftal een eenheid te

Beiden willen het hoogste bereiken en zijn verknocht aan de s.v.“Grol”.
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laten zijn. Niet alleen de jongeren moeten zich
aanpassen, vooral de ouderen spelen daarin een
belangrijke rol. Daarvoor moet de begeleiding
altijd alert blijven.”

En over beide hoofdrolspelers:
“Jeroen van Dalen is een positief ingestelde
speler met een prachtige gedrevenheid. Hoewel
hij wat moeilijk begon heeft hij zich geweldig
teruggeknokt. Zijn lange pass is nog voor
verbetering vatbaar en ook moet hij nog eenvoudiger spelen. Julien Harbers is een sociale en
leergierige voetballiefhebber met een prachtige
pass. Ook zijn grote kenmerk is zijn gedrevenheid. Wellicht is hij wel te perfectionistisch
ingesteld en mag hij ook de voetbaloplossingen
wat simpeler zoeken. Beide jongens hebben
het in zich om een plaats in het eerste elftal te
bemachtigen.”

