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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Voor u ligt het derde clubblad van dit jaar, oftewel de 1e editie 

van het nieuwe seizoen, zoals u wilt. Hopelijk kan de inhoud u 

allen bekoren. We hebben als redactie in ieder geval weer ons ui-

terste best gedaan u een gevarieerd clubblad aan te bieden. Wat 

opvalt aan dit clubblad is het zoveelste ,In Memoriam’ in een 

korte periode. Daar wordt een mens al met al niet vrolijk van. Ho-

pelijk (voorlopig) de laatste. Als s.v. “Grol” hebben we de laatste 

jaren veel voor onze kiezen gehad, voor wat betreft het overlij-

den van gewaardeerde leden of andere soorten ellende en narig-

heid die verenigingsvrienden van ons aan den lijve ondervonden. 

Natuurlijk staat het gemis van die leden en het daarmee gepaard 

gaande verdriet in een schril contrast met hetgeen de directe na-

bestaanden voelen, maar toch. Heel typisch is het binnen onze 

club, vind ik, dat als er binnen onze club iets dramatisch aan de 

hand is, er een zeer grote betrokkenheid is om dit allemaal met 

elkaar te delen en te verwerken. Met feesten en kampioenschap-

pen ligt die betrokkenheid voor de hand. Met dramatische zaken 

is die betrokkenheid er misschien nog wel meer. Geweldig vind 

ik dat. De een vindt het misschien wat overdreven, de ander heeft 

er juist behoefte aan. Iedereen denkt daar maar het zijne van en 

doet maar wat ie wel of niet moet doen. Daar zijn we vrij in en 

moeten we van elkaar respecteren. De reden van die betrokken-

heid bij verdriet is misschien wel omdat de Grol binnen die ge-

meenschap Groenlo voor ons allen meer is dan alleen maar een 

voetbalclub. Het komt gewoon omdat ,de Grol’ ons allen bindt 

en we daarbinnen dan zowel vreugde als verdriet met elkaar de-

len. Helaas oogst je in je betrokkenheid met elkaar als Grolleden 

ook wel eens onbegrip. Gelukkig een uitzondering. Hoe ver je 

als vereniging gaat in het herdenken/gedenken van je overleden 

leden, daar kun je natuurlijk altijd over discussiëren, maar één 

ding is zeker, er blijft binnen onze club altijd een plekje voor hen. 

Het monument dat als titel meekreeg “Bewogen staan wij stil”, is 

daar het tastbare bewijs van. “Voor allen die op ons sportcomplex 

ooit in actie kwamen”. Een mooie gedachte….

Namens de redactie

Henri Walterbos, Hoofdredacteur
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Remco Schuurmans terug van weggeweest.

4 C - J E U G D

Hij is er weer!!!…. en dan heb ik het niet over de winterschilder, Sinterklaas of het bok-

biertje. Nee, het gaat over de kleine, blonde, bloedfanatieke en sympathieke linksback 

van s.v. “Grol” C1!

[ I V O  V E R S T E E G E N ]

die nog eens 3 trainingen volgden en uit-

eindelijk bleef Remco met 4 anderen over. 

Er werd een heus contract voor een jaar 

getekend in het bijzijn van Hemmie Oolt-

huis, als contactpersoon van de s.v. “Grol”. 

De Grol probeert de speler en ouders zo 

goed mogelijk hierin te begeleiden en dit 

werd door de familie Schuurmans ook 

zeer gewaardeerd. Een percentage van het 

contract zat er voor Hemmie helaas niet 

in, maar ook Remco en zijn ouders kre-

gen er geen financiële compensatie voor. 

Remco, die al sinds de F-jeugd als links 

back speelt, werd nu ook voor die positie 

“aangetrokken” en zijn perfecte instelling 

en mentaliteit gaven de doorslag om naar 

de Graafschap te mogen komen.

In de topcompetitie voor D-elftallen wer-

den zij tweede achter FC Twente / Heracles 

D1. Remco speelde iedere wedstrijd en 

draaide een goed seizoen, waarin hij veel 

geleerd heeft; ook qua sfeer was het een 

geweldig seizoen. Zijn vader, die elke wed-

strijd meeging, beaamt dit en geeft aan 

dat ook de ouders onderling een prima 

contact met elkaar hadden. Het seizoen 

werd afgesloten met een 3 daags D-jeugd 

toernooi in Winschoten met o.a. Ajax en 

Feyenoord D1. Vier keer per week werd 

er getraind onder leiding van Dennis ter 

Braak (zelf een aantal jaren professioneel 

voetballer geweest bij de Graafschap en 

Heracles Almelo) en soms Wim van Zeist.

‘s Morgens om half acht vertrok Remco 

naar school in Winterswijk en om kwart 

over drie stond dan het busje van de 

Graafschap klaar om hem naar Doetin-

chem te brengen. Onderweg werden nog 

2 ploeggenoten opgepikt en dan werd er 

om kwart voor vijf getraind. Ongeveer 

om kwart over zes was het einde training, 

douchen en weer met het busje naar huis 

waar de klok dan bijna 8 keer sloeg. De 

trainingskleren konden na de training 

ingeleverd worden en de volgende dag 

lag alles weer fris klaar. Voor de nodige 

voetbalschoenen kregen de “mini-zebra’s” 

2 maal per seizoen een waardebon, waar-

mee ze dan hun schoenen konden halen 

bij “Claus Sport” in Doetinchem.

Vrijdags en zondags werd er niet getraind 

en zaterdag was de wedstrijddag. Dat 

betekent vroeg op gezien de lange reistij-

den voor uitwedstrijden. Zaterdags naar 

Doetinchem ging met eigen vervoer, dus 

vader was zaterdags bij de Graafschap D1 

en moeder bij de s.v. “Grol” om naar Twan 

en Chris te kijken.

Omdat de Graafschap 1 toen in de eerste 

divisie speelde, waren hun wedstrijden op 

de vrijdagavond. Remco kreeg van de club 

een pasje om de thuiswedstrijden te be-

zoeken, maar door de vroege tijdstippen 

op de zaterdagmorgen heeft hij helaas 

geen wedstrijden kunnen zien. Voor een 

topsporter wordt het dan vrijdagavond te 

laat en ook rust is zeer belangrijk evenals 

goede voeding. Daarover kregen de spe-

lers en ouders van D1 ook voorlichting 

en tijdens uitwedstrijden was brood eten 

in de bus verplicht, evenals het gebruik 

van sportdrankjes! Dat de broodjes belegd 

waren met kaas en ham, was voor Remco 

aanvankelijk een probleem, maar ja, cho-

copasta en hagelslag zijn nu eenmaal niet 

zo gezond.

Dus nu de Hamvraag: “Waarom dan toch 

terug naar de s.v. “Grol”?”

Remco kreeg toch het advies, ondanks 

dat hij in de D1 alles gespeeld had, terug 

naar de Grol te gaan. Hier zou hij aan het 

spelen toekomen en omdat er voor de 

Graafschap C1 22 jongens beschikbaar 

waren, werd er voor hem weinig speeltijd 

verwacht. Hij speelt alleen links back en 

voor die positie hadden ze 3 spelers. Bo-

vendien was Remco lichamelijk niet ge-

groeid, wat ze wel verwacht en gehoopt 

hadden, zodat hij het op het fysieke ge-

bied en kracht erg moeilijk zou krijgen. 

Dus blijven presteren en hopelijk gaan 

groeien, want de Graafschap blijft hem in 

de gaten houden!

Dat dit een teleurstelling voor Remco was, 

lijkt me duidelijk maar “Natuurlijk wil 

ik wel terug naar de Graafschap, maar ik 

speel op dit moment net zo graag bij de 

s.v. “Grol”,” klinkt welgemeend uit zijn 

mond. Hij kijkt terug op een prachtig jaar 

met veel plezier, waarin hij veel geleerd 

heeft.

“Ik snap neet da’j met Remco doar hen 

goat,” heeft zijn vader vaak op het Grol-

veld moeten horen, maar ook hij vond het 

de moeite waard, zeker omdat Remco het 

zelf ook graag wilde!

Maar helaas zijn er altijd weer mensen bij 

de Grol die er negatief tegenaan kijken en 

vinden dat het alleen maar ten koste van 

onze club gaat. Nu hij weer bij de Grol 

speelt hoopt hij in C1 veel te spelen met 

zijn vrienden en zijn broer Chris, die hij 

wel een goede keeper vindt, maar niet 

goed genoeg voor de Graafschap!?

Als ik hem naar zijn trainer Robert Olysla-

ger vraag blijft hij wijselijk oppervlakkig: 

“Hij is aardig en een goede trainer”. Vol-

gens zijn vader wordt het voor Remco nog 

wel eens moeilijk. Zo wil Robert dat Rem-

co zich in het veld verdedigend anders 

opstelt dan hij bij de Graafschap heeft ge-

leerd. De verwachtingen moeten dan ook 

niet altijd te hoog gelegd worden!

Grol 1 is voor Remco nog niet echt aan de 

orde; hij gaat wel eens met zijn vader mee 

kijken, maar staat dan vaker op een an-

der veld te voetballen dan dat hij naar de 

hoofdmacht kijkt hoe het (niet) moet. Een 

echte favoriete speler heeft hij dan ook 

niet, al bevallen hem Wouter Scharenborg 

en Dennis Dibbets wel. Of hij later ook in 

Grol 1 wil voetballen:  “Jazeker”

“Leuk met je 2 broers eventueel,” vraag 

ik dan: “Nou, dat hoeft niet persé, als ik 

er maar in kom te voetballen, want mis-

schien kom ik wel in Grol 2.”

Naast het voetbal is Remco, net als zijn 2 

broers, ook nog een fanatieke visser. Regel-

matig lees je hun namen terug in de uit-

slagen. Zo is Chris onlangs nog “Groenlo’s 

Kampioen” geworden bij de jeugd tot 14 

jaar en hebben hij en Remco nog meege-

daan aan de Nederlandse kampioenschap-

pen in Horn te Limburg! Dat dit samen viel 

met hun eerste competitiewedstrijd, vond 

hun trainer niet echt geweldig. Gelukkig 

won C1 die wedstrijd wel en meestal valt 

het vissen niet samen met hun voetbal-

wedstrijden. Toch vreemd dat een keeper 

(Chris) graag gaat vissen?

Overigens werd Remco 54e en Chris 56e 

van de 200 deelnemers.

Op de laatste vraag: “Vissen of Voetbal-

len”? komt er gelukkig toch voetbal als 

antwoord; de Graafschap is zijn favoriete 

eredivisieclub en Dennis ter Braak zijn fa-

voriete trainer, dus blijft de Doetinchemse 

club zeker nog belangrijk voor hem en wie 

weet is er ooit een terugkeer naar de “Su-

perboeren” mogelijk!? Bovendien pakken 

ze hem dat mooie jaar nooit meer af!!!

“Natuurlijk wil 

ik wel terug naar 

de Graafschap, 

maar ik speel op 

dit moment net 

zo graag bij 

de s.v. “Grol”
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“Ik snap neet da’j 

met Remco doar 

hen goat” heeft 

zijn vader vaak 

op het Grolveld 

moeten horen, 

maar ook hij vond 

het de moeite 

waard, zeker 

omdat Remco het 

zelf ook graag 

wilde!

Hij is er weer!!!… 

Remco Schuurmans is van 29 oktober 

1991 en is geboren aan de Hartebroekse-

weg 43 te Groenlo. Daar heeft hij de kleu-

terschool en de lagere school tot groep 4 

doorlopen en is vervolgens naar het spe-

ciaal onderwijs Prenova in Winterswijk 

gegaan. Dit jaar is hij daar met het prak-

tijkonderwijs begonnen.

Remco heeft 2 broers; de oudere broer 

Chris is keeper in zijn elftal en de jon-

gere broer Twan voetbalt in de D2. Voet-

bal speelt dus een belangrijke rol in het 

gezin Schuurmans, maar het voetballen 

achter het huis is inmiddels verboden, 

omdat van de planten in de tuin weinig 

overbleef en de buren ook geen bloem-

bed meer overhielden. Dus gaan ze nu 

naar een trapveldje of pleintje om hun 

techniek bij te schaven; dat dit bij 3 zulke 

fanatieke muiters af en toe tot ruzie lijdt 

blijft niet uit.

Vanaf zijn 6e levensjaar voetbalt Remco in-

middels bij de s.v. “Grol”. Hij begon bij de 

zaterdagmorgengroep voor de “F-pups”, 

toen onder leiding van Han Hilderink en 

Max de Vries. Misschien dat hier zijn fana-

tisme gevormd is, maar zijn voetbalkwa-

liteiten lijken mij onmogelijk, die zullen 

later ontwikkeld zijn!

Van hieruit ging hij naar de F1, E1 en D1 

en vervolgens …… de Graafschap D1.

Bij binnenkomst in de woonkamer van het 

ouderlijk huis van Remco valt dan ook ge-

lijk het ingelijste shirt van de blauw-witte 

“Zebra’s” dan wel “Superboeren” op.

Remco werd gescout door Fons Kolde-

wey en kreeg aansluitend een brief thuis 

waarin hij werd uitgenodigd om samen 

met ± 60 spelers 3 proeftrainingen te vol-

gen. Hieruit bleven zo’n 20 jongens over 



Tekkels

•Op een zondagmorgen 

in augustus moest 

Grol 3 voor een

oefenwedstrijd 

naar Ruurlo toen 

leider/grensrechter 

Pascal ,Tacconi’ ten 

Brincke met de 

volgende opmerking 

kwam: “Ik kan het me 

ook wel voorstellen 

dat we voorlopig geen 

trainingspakken

van de sponsor krijgen 

aangezien City Lido 

ook een multinational 

is.”

•Dezelfde Tacconi opent 

een feestje met de 

prachtige oneliner : 

“Je moet oude schoe-

nen pas weggooien 

als je nieuwe hebt 

gekocht”. Een dag

later blijken zijn eigen 

nieuwe schoenen een 

maatje te klein. De 

tweede helft heeft

Tacci op blote voeten 

gevlagd tijdens een 

wedstrijd van B1.

6 “ G R O L ” M U T S

BESTUUR S.V. “GROL” 
GOED ‘GEMUTST’ DE WINTER IN!!!

De leden van het Grolbestuur zijn reeds ‘gemutst’ voor de komende winter.

Tijdens de eerste officiële bestuursvergadering in het seizoen 2004-2005 lag er in de bestuurskamer op het sportpark ‘Den Elshof’ 

voor ieder bestuurslid een cadeautje klaar. De inhoud van het pakje bestond uit een originele ‘Grol’muts. De in totaal tien mut-

sen waren gebreid en aangeboden door mevrouw Trees Zieverink, de moeder van verenigingssecretaris Tonnie Zieverink.

Niet alleen de echte blauw-witte clubkleuren, maar ook het fraaie verenigingslogo is op vakkundige wijze in de muts verwerkt. 

De bestuurders van ‘de Grol’ zijn derhalve al voorbereid op een koude winter! Clubbladfotograaf Gerry van Dongeren was ter 

plekke aanwezig om een kiekje te schieten. 

Nieuwe coachjassen jeugdleiders s.v. “GROL”

Tijdens de afsluiting van het seizoen 2003-2004 ontving het jeugdbestuur een cheque van de V.S.V.G. (Vrienden van s.v.”Grol”) 

ter waarde van 3.700 euro voor de aanschaf van 90 coachjassen. Door deze gift en in samenwerking met en door co-sponsoring 

van Sporthuis Dick Dikken is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Alle jeugdleiders van de s.v. “Grol” beschikken 

sinds het begin van het seizoen over een prachtige coachjas. In combinatie met de trainingspakken zorgt dit voor de nodige 

uitstraling en lopen de begeleiders van de Grol-jeugd er de komende seizoenen pico-bello en warmpjes bij. De opdruk van deze 

jassen is verzorgd door Hoenderboom Reclamewerk. Langs deze weg wil het jeugdbestuur de V.S.V.G., sporthuis Dick Dikken en 

Hoenderboom Reclamewerk nogmaals bedanken voor hun financiële en materiële ondersteuning van en hun waardering voor 

het o zo belangrijke vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.
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D-kamp 
door de ogen van Riccardo en Doné.

Tekkels

•Een leuk staaltje 

,sportiviteit’ tussen 

de zwagers Koen 

Bleumink en Rob 

Wildenborg. Koen was 

,neutraal’ grensrechter 

bij de vriendschappe-

lijke wedstrijd Stich-

ting Grolse Kermis 

- Carnavalsvereniging 

De Knunnekes. Na 

een loepzuivere goal 

van kermisklant 

Rob Wildenborg 

bleef Bleumink met 

de vlag om hoog 

staan. Reden voor 

scheidsrechter Jan 

Bouwmeesters uit 

Beltrum (dit jaar 40 

jaar (!) bondscheids-

rechter) hem om 

opheldering te vragen. 

,,Hé Bleumink dat was 

toch gin boetenspel.” 

,,Nee,” antwoordde 

deze, ,,Maor dat is 

mien zwoager.” ,,Oh, 

dan wordt dee goal 

inderdoad afekeurd. 

Boetenspel!”   

• Joost Frank op een 

trainingsavond tegen 

fanatiek Feyenoord-

aanhanger Patrick van 

Egmond:”Hé Patrick, 

die gast voorin bij 

Feyenoord is een 

echte Buffel,” waarop 

Patrick zonder na te 

denken reageert:”Ja, 

hij is gespierd hé, die 

Kuyt.”

 

Maandag:

Als eerst hadden we een opening, het thema van dit jaar was Olympische Spelen. Daar-

na moesten we een liedje bedenken. Met de voettocht door Groenlo deden we leuke din-

gen, zoals eerst een beker ranja drinken en daarna gelijk 10 rondjes om de pion draaien. 

En dit jaar werd het meelhappen ook niet overgeslagen. Na de voettocht hadden wij 

voetvolley. Dat was lache, maar jammer genoeg ging het met één persoon mis, die hield 

er een blauw oog aan over. ’s Nachts om half één werden we gedropt bij de duitse grens. 

Elke groep kreeg 6 balonnen mee en ze moesten heel terugkomen. Je moest niet gepakt 

worden, want anders stoken ze je balon lek. Na de dropping kregen we een broodje 

knakworst en daarna tanden poetsen, pyama aan en daarna de tent in met koffers vol 

snoep. Tegen drie uur sliepen we.

Dinsdag:

We werden wakker van dinsdag. Als eerst deden we triathlon, dit duurde de hele dag. 

Als eerst gingen we de fietstocht doen. Ondertussen deden we spelletjes, dat was lache. 

Daarna gingen we een stuk lopen, daar waren ook spelletjes bij. Na het spel in de Slinge 

mochten we daar vrij zwemmen. Daarna hadden we zeskamp, we deden gewichthefen, 

puntenschieten op goal, frisbe gooien en kogelstoten. De quiz was heel leuk. Daarna 

gingen we film kijken, Itilion Jop die was wel lache. Daarna gingen we in onze nest 

liggen praten tot drie uur. De campingwachter kwam ook nog een keer dat wij stil 

moesten zijn.

Woensdag:

We hadden als eerst een voetbaltoernooi. Het was wel leuk, er werd veel actie’s en getackelt. In de finale scorde Linda Post 2 keer voor 

groep 3. Levend stratego was ook lache. We gingen naar de halve maan, daar gingen we levend stratego doen. ’s Nachts hadden we 

spokentocht in de rommelgebergte. Het was niet zow eng, maar wel leuk. Wilco was weer niet zow eng. Daarna kregen we broodje 

knakworst en dan weer praten in de tent.

Donderdag:

Donderdagmorgen gingen we boogschieten. Voor zommige viel het tegen, maar voor ons niet. ’s Middags gingen we zwemmen in 

het natte water. Na 2 uur hadden we de zin eraf en zijn we gaan voetballen. ’s Avonds om half acht kwamen de eerste ouders, die 

moesten zelf ontvangen met koffie en cake. Toen hebben we onze ouders onze slaapplaatsen laten zien. De katine was omgetoverd 

tot Henkie’s Holland’s Housse. Alle groepen moesten een liedje playbacken en de nieuwe leiders waren ook de pieneut. Tijdens de 

ouderavond werd er ook fotoreportage en een film over het d-kamp getoond, zodat de ouders kan zien wat wij hadden meegemaakt. 

Daarna gingen we film kijken en daarna praten in de tent tot 4 uur.

Vrijdag:

Stonden we op. Het regent en het is koud. Het zeepvoetbal werd daarom afgelast. In plaats van zeepvoetballen gingen we film kijken. 

Na de film kregen we patat en werden de prijzen uitgerijkt. Toen kwamen de ouders en mochten we naar huis. Het was een ontzet-

tend leuk kamp. Jammer genoeg mogen wij niet meer mee.

Dit prachtige stukje is geschreven door Doné Emaus en Riccardo te Veluwe.
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Jeugdkeepers Grol zijn 
wedstrijdklaar gemaakt
Een goede keeper, enorm belangrijk voor het team! Deze mening is helaas pas de laatste tien jaren naar voren gekomen. Daar-

voor was een keeper, met name bij de pupillen, vaak de laatste plek die ingevuld werd. Deze tijd is gelukkig voorbij. De keeper 

wordt nu pas echt erkend als iemand die de wedstrijd kan redden. Daarom zijn er speciaal voor de jeugdkeepers extra keepers-

trainers gekomen om ze vanaf het begin goed te begeleiden en beter te maken, maar dan moeten er natuurlijk wel keepers zijn. 

Het is het laatste jaar namelijk opgevallen dat er bij de E- en F-jeugd te weinig keepers zijn bijgekomen en van daaruit moet toch 

de aanvulling komen. Om die reden zijn er vanuit de keeperstrainers van de E- en F-jeugd, Max de Vries en Peter Stroek, ideeën 

geopperd om het keepen te gaan stimuleren. 

Eén van die ideeën is het aankleden en daardoor het verbeteren van de uitstraling van keepers bij de wedstrijden. De keeper 

stond vaak in een oud trainingspak te keepen. Om de jeugdspeler voor het keepen te motiveren zijn voor de E- en F-jeugd dit jaar 

keeperstenues en keepershandschoenen per team aangeschaft. Tevens worden alle andere keepers buiten de E- en F-jeugd ook 

keepershandschoenen aangeboden. 

De eerste wedstrijden zijn er dit seizoen al mee gespeeld en het enthousiasme voor het keepen is nu al versterkt. De keepers zijn 

hartstikke trots op hun nieuwe outfit en het is een perfect stukje uitstraling voor de club. Hopelijk zien we over iets meer dan 

tien jaar het resultaat in Grol 1 onder de lat staan.

Tekkels

•Jarno van Uem van 

Grol F5 in de wedstrijd 

van zijn team tegen 

Vosseveld F6: ,,Kijk 

eens, die voetbal-

len allemaal op een 

kluitje.” Tien seconden 

erna ging hij zelf op 

in een blauw-wit 

gekleurd kluitje.

•Ole Walterbos vraagt 

F6 teamgenoot Jarno 

van Uem of hij van 

Café van Uem is. “Ja,” 

antwoordt deze. “Oh, 

dan krijg je zeker altijd 

gratis patat.”
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Speelsters van het kwartaal: 
Carmen Arendsen,Demi Woeltjes, Inge Hulshof.

In de rubriek speler/speelster van het kwartaal dit maal een trio meisjes dat dit jaar de gelederen van Grol F5 kwam 
versterken. Het team onder leiding van de zusjes Marieke en Sanne Rots en ondergetekende, beleeft een sterk najaarssei-
zoen. Komt het door de goede training van Marc van Meurs of misschien wel door de inbreng van deze dames. Ze staan 
in elk geval ,hun mannetje’. Reden om even nader kennis te maken met Carmen, Demi en Inge. 

    Carmen Arendsen Demi Woeltjes  Inge Hulshof 
Geb. datum  :  06-08 1996 30-08-1996    06-06-1996

Lid van Grol sedert :  2003 Augustus 2003  September 2003

Voetbalt in  :  Grol F5 Grol F5      Grol F5

School   :  Watermolenschool groep 5 t Palet     St. Ludgerusschool Zwolle   

Mijn ouders heten  :  Wijnand en Esther Arendsen Ronald en Angeline  Harrie en Lucie

Huisdieren  :  0 Hamster, konijn,   1 konijn en heel veel

              wilde konijnen en vogels   

         schildpad, kikkers, vissen

Leukste op school  :  Handenarbeid Rekenen   Taalmaatje 

Minst leuke op school :  Taal Verkeer   Ik weet het niet    

Hobby’s   :  Knutselen Zwemmen, voetbal  Knutselen en met 

         Anne en Thom spelen

Ik ben goed in  :  Voetballen, tekenen Keepen en touwklimmen Spijkerbroekhangen

Lievelingseten  :  Patat, pannenkoek,  Pizza, appelmoes  Pizzabroodjes en 

                    stamppot wortels     krabburgers 

Lust ik niet (graag) :  Poep Gebakken ei   Spinazie

Drink ik graag  :  Ranja, sinas Ace drink   Ranja en water

Favoriete tv-programma :  Spongebob, Beugelbekkie Rocket power  Huis op stelten van

         Jochem van Gelder

Dit wil ik later worden :  Weet ik niet Juf   Verpleegster 

Favoriete muziek   :  Liefdeskapitein K3 K3    Van Juf Inge  

         (De muziekjuf van school)

Beste voetbalclub, na Grol :  Grolse Boys Oranje   Ajax

Mooiste voetbalmoment :  Toen ik voor het eerst bij  De wedstrijd tegen              Pupil van de week  

    Grol was Rietmolen (gewonnen    (7 maart 2004)

     van koploper,HW) 

Het leukste op het trainen :  Penalty’s Keepen   Partijtje voetbal

Grootste wens  :  De beste worden Dat ik altijd kan    Een keertje naar Brazilië 

     wensen   met Papa, mama, Harm     

               en Thom

Leukste spelletje  :  Kaarten en memorie Kat en muis   Pakkertje      

Leukste moment van je leven :  Toen we een keer gewonnen Met het vliegtuig   Toen mijn oma van      

           hadden en ik een cadeautje         vakantie terug kwam 

          kreeg     en als verrassing een 

               cadeautje van mijn 

               peetoom Jan in Brazilië

               meebracht.

Sv “Grol” vind ik….. :  Leuk, want het is leuk om  Super leuk   Leuk         

    te winnen

Tekkels

•Toon Frank schreef in 

het kermisboekje dat 

hij goede contacten 

had met ene Dokter Z. 

Komt hij een keer bij 

deze bewuste huisarts 

voor een bezoekje 

naar aanleiding van 

enkele lichamelijke 

klachten, antwoordt 

de bewuste dokter 

met: ,Ja, meneer 

Frank. Dokter Z. weet 

ook niet alles.”

•Dit vonden we na de 
ALV. Een blaadje 
waarop Jozo enkele 
dingen had 
genoteerd:
 

• Afwatering van de 
velden; misschien 
moeten we urinoirs 
plaatsen

• Extra ballenvangers 
op trainingsveld 
geplaatst om overlast 
voor de buren tegen 
te gaan; BALLAST

• Tonnie Porskamp 
alweer een onder-
scheiding; en no mien 
zwemdiploma nog
 

[ H E N R I  W A L T E R B O S ]
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De clubbladredactie reageert altijd pijlsnel op ontwikkelingen binnen de s.v. “Grol”. 

Helaas ben je wel eens te snel. Tijdens de laatste clubbladvergadering hadden we 

besloten om een interviewtje te doen met de nieuwe trainer van het tweede elftal. 

Wat schetste onze verbazing, het idee was al overgenomen door de redactie van de 

presentatiegids. Na intensief speurwerk bleek er geen lek binnen de redactie te zijn 

en stonden alle computers nog gewoon op de bureaus en niet aan de weg. Creatief 

als we zijn, kwam er niet snel genoeg een ander idee voor de clubbladvulling op tafel. 

Dan toch maar gewoon het oorspronkelijke idee uitvoeren.

[ R E N É  W O L T E R S ]

Wie, wat, Wouter.

Dat de nieuwe trainer van het tweede 

elftal Wouter Verdaasdonk heet, 37 jaar 

jong is, uit Eibergen komt, enzovoorts, 

enzovoorts, hoef ik je niet te vertellen. 

Dat heb je ten slotte al kunnen lezen 

in de presentatiegids. Wat je nog niet 

weet is dat hij al 25 jaar fan is van U2, 

de Tubantia, VI en Johan leest, leven in 

gezondheid verschrikkelijk belangrijk 

vindt en dat hij een hekel heeft aan de 

trammelant in de wereld en aan asociaal 

gedrag. Kijk, dat is nog eens interessante 

informatie.

Wouter wilde als kind graag profvoet-

baller worden. Naar eigen zeggen bezat 

hij daar niet de kwaliteiten voor, maar 

wel het doorzettingsvermogen. Met iets 

mindere kwaliteiten kun je altijd nog bij 

sc Eibergen terecht, waar Wouter tussen 

zijn 20e en 27e levensjaar de beste voet-

baljaren heeft gehad met twee keer een 

kampioenschap. Dat de favoriete bezig-

heid van Wouter voetbal is, zal niemand 

verbazen. Zijn ideaal zou dan ook zijn 

om zijn dagtaak voor de helft aan zijn 

dagelijks werk te besteden en voor de an-

dere helft aan het trainersvak. 

De favoriete voetballers van Wouter 

zijn Dennis Bergkamp en Jari Litmanen. 

“Oogstrelend, natuurlijk en het zijn echte 

liefhebbers van het spelletje”. Als hij dan 

ook nog zegt dat Cruijff zijn favoriete 

trainer is, kan zo’n kerel toch niet meer 

kapot. “Van Cruijff waardeer ik vooral 

zijn fantastische uitspraken en dat hij 

traint op basisvaardigheden”. 

Waar ligt de kracht van trainer Wouter? 

“Ik ben oprecht en helder. Ik kan goed 

analyseren hoe voetbal in elkaar zit en 

weet wat de spelers nodig hebben. Ik 

behandel altijd iedereen met respect en 

ga ervan uit dat iedereen altijd op zijn 

eigen kunnen speelt. Er zit altijd wel iets 

positiefs in. Het leukste van het trainers-

werk is dat je aan het eind van het sei-

zoen te horen krijgt van de groep dat ze 

wat geleerd hebben en dat ze een mooie 

tijd hebben gehad”.

Wouter en het 2e elftal.
“Zowel de groep als de gehele s.v. “Grol” is 

me meegevallen. Het scheelde natuurlijk 

dat ik binnen de s.v. “Grol” al wel een 

aantal personen kende. Alles is goed en 

netjes geregeld en er is een zeer goede 

samenwerking met iedereen. Het team 

waar ik mee werk is een jong team dat 

positief tegen alles aankijkt. Op de zon-

dagmorgen is de inzet altijd optimaal 

en wordt er met vlagen zelfs heel goed 

voetbal gespeeld. Wij hebben inmiddels 

9 punten uit 5 wedstrijden en daar ben 

ik erg tevreden mee. Ik vind het echter 

belangrijker of de jongens al vooruit zijn 

gegaan sinds ik hier train. Dat zijn ze ab-

soluut. Met dit team is nog veel mogelijk. 

Als het team nog aangevuld zou kunnen 

worden met een paar jongens met be-

paalde kwaliteiten, zouden we heel goed 

kunnen presteren. Ik ben tevreden met 

onze spitsen, maar een echte doelpun-

tenmachine wil iedereen natuurlijk wel 

in zijn team hebben. Daarnaast is er nog 

meer uit de groep te halen als iedereen 

altijd kan trainen. Helaas is dat door be-

paalde omstandigheden, onder andere 

de studie en het werk, niet altijd moge-

lijk. Dat is een gegeven waar je gewoon 

mee te leven hebt. Het belangrijkste dat 

ik in deze paar weken heb bereikt, is dat 

iedereen met veel plezier naar de trai-

ning gaat en dat iedereen in de wedstrijd 

voor elkaar knokt. En daar geniet ik na-

tuurlijk ook van”. 

Allemaal leuk en aardig wat die Wouter 

Verdaasdonk zegt, maar hoe denken ze 

bij het tweede over hem?

“Wouter paste zich snel aan aan de Grolse 

mentaliteit, hoewel dat aan het begin 

nogal wennen was voor hem. Hij pro-

beert het voetbal in ons boven te halen. 

Een goede strakke traptechniek, inzet en 

mentaliteit zowel op de training als zon-

dags op het veld, zijn zeer belangrijk voor 

hem. Wouter is voetballend ingesteld. Dit 

merken we vooral op de trainingen waar 

veel aandacht aan de traptechniek, het 

positiespel en de partijvorm wordt be-

steed. Hij zegt zelf dat als wij de training 

te eentonig vinden, dat we dat dan bij 

hem moeten aangeven. Maar iedereen is 

erg tevreden, want je kunt ook wel zien 

dat het team steeds beter wordt. We zijn 

ook een echt team. Er is nooit gezeur over 

de wissels, want Wouter wil ook iedereen 

laten spelen. Ik denk dat de spelers nog 

veel van hem kunnen leren. Hij heeft 

een erg positieve instelling en heeft veel 

verstand van het spelletje. Een klein ding 

is bijvoorbeeld dat hij vindt dat je de bal 

niet op de goal moet rammen, maar dat je 

gericht moet schieten. Het rendement is 

dan veel hoger. Hij heeft bereikt dat ieder-

een voor elkaar wil werken, we willen met 

het team winnen. Wouter is een coach die 

coacht op de momenten wanneer het no-

dig is en niet de hele wedstrijd onnodig 

langs de kant staat te schreeuwen. Eigen-

lijk gewoon een jofele vent”.

Een trainer die blij is met het team en een 

team dat blij is met de trainer. Wat wil je 

nog meer? Afgaand op bovenstaande po-

sitieve woorden, zal het tweede elftal een 

heel mooi en goed seizoen kunnen gaan 

draaien. Laten we hopen dat de chemie 

tussen de trainer en spelers lang blijft 

werken, zodat Wouter mooie jaren bij de 

s.v. “Grol” tegemoet gaat.

Het belang-

rijkste dat ik 

in deze paar 

weken heb 

bereikt, is dat 

iedereen met 

veel plezier 

naar de training 

gaat en dat 

iedereen in de 

wedstrijd voor 

elkaar knokt. 

En daar geniet 

ik natuurlijk 

ook van”.
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“Goede band met sponsoren erg belangrijk”

Vrienden s.v. “Grol” al vijftien jaar 
loyaal aan vereniging.

“Meer blauw op straat !” is de veel gehoorde kreet vanuit de maatschappij. Bij de s.v. 

“Grol” huldigt men echter het credo “Meer blauw op en langs het veld”. Zo maar een 

zaterdagmorgen………. Nauwelijks uitgeslapen nemen we een kijkje bij de jeugd. Wat 

een ongekende drukte en wat een mensen met een blauwe jas. Naderbij gekomen zien 

we keurige jeugdleiders in dito jassen. Achterop de jassen staat duidelijk vermeld! 

V.S.V.G. Vrienden van de s.v. “Grol”. 

[ J A N  S C H U T ]

Welnu, op een  tijdstip waarop enkele 

jeugdleiders van nu toen nog niet eens 

zindelijk waren is de VSVG opgericht. 

In 1989 was de s.v. “Grol” bezig met het 

oprichten van een zogenaamde Club 

van Honderd. Dit kwam niet zo uit de 

verf en op initiatief van Henk Stokkers 

kwamen enkele mensen bijeen en zo 

ontstond na de notariële akte de Stich-

ting Vrienden van de s.v. “Grol”. Deze 

bestuursleden zochten contact met po-

tentiële leden van de Club van Honderd. 

Die zegden toe voor een bepaald bedrag 

per jaar de VSVG te ondersteunen. En 

daarmede kwamen er de eerste gelden 

vrij. 

Doelstelling: de s.v. “Grol” ondersteu-

nen in materieel en financieel opzicht 

(expliciet uitgesloten: het betalen van 

spelers!). De eerste echte actie was het 

organiseren van een zogenaamde ge-

wichtraadwedstrijd. Briefkaarten met 

de afbeelding van het eerste bestuur 

werden als lot verkocht. Patrick Arink 

won destijds de hoofdprijs van f.500.- !

Om de kas nog meer te vullen kwam 

men op het idee de zogenaamde Fancy 

Fairs of Bazars weer in het leven te roe-

pen. Eén en ander volgens het concept 

van Johan Koehorst en zijn maten in 

het verre verleden. In eigen beheer werd 

een Flipperkast en Rad van Fortuin ge-

fabriceerd. Er werden prijzen gekocht, 

verkoopkaartjes gemaakt en men kon 

aan de slag.

Niet te wild maar voorzichtig.”Veutje 

veur veutjen” was het credo van Henk 

Stokkers, de voorzitter en woordvoer-

der van de VSVG destijds. Riky ter Bogt, 

Henk Hoffman en Jan Schut zijn vanaf 

de oprichting nog steeds bij de VSVG 

betrokken. Tegenwoordig worden zij 

bijgestaan door Rinus Meulenbeek 

(voorzitter), Willy Migchielsen, Hennie 

Wildenborg, Geert Jan Stokkers en Mar-

cel Rooks. De Fancy Fairs van de VSVG 

zijn erg populair bij de Grolaanhang, 

getuige de goede belangstelling iedere 

keer maar weer.

“Voor de VSVG is dit erg belangrijk. Po-

sitieve herkenbaarheid en een bepaalde 

uitstraling. Voorts hechten wij eraan 

dat wij goede en aansprekende prijzen 

hebben bij de Fancy Fair en daar zijn we 

in geslaagd, getuige de reacties bij de 

evenementen”, aldus Rinus Meulenbeek 

die het roer overnam van de helaas te 

vroeg overleden grote initiator van de 

VSVG, Henk Stokkers. Henk had nog 

eens even een kijkje mogen kunnen 

nemen in de kantine op zondag 10 ok-

tober jl. bij de laatste najaars Fancy Fair. 

Een kolkende en enthousiaste menigte 

Grolaanhangers gezellig bijeen en een 

gokje wagen. “En wat zo mooi is dat er 

bij elke Fancy Fair wel weer een ander 

elftal is die de aanzet tot het enthousi-

asme geeft of zelfs een individu zoals 

Holger Braun op een middag dat er 

Henk Stokkers 

“veutje veur 

veutjen!”

1e Bestuur 1989

v.l.n.r Betsy Arink, 

Peter Rooks, Wim 

Wellink Riky ter Bogt

Zittend: Adrie Wit-

tenbernds, Jan Schut, 

Henk Stokkers, Frans 

Blankenborg,Henk 

Hoffman

2e bestuur 2004

v.l.n.r. Marcel 

Rooks, Riky ter Bogt, 

Henk Hoffman,Jan 

Schut,Hennie Wilden-

borg

zittend: 

Willie Migchielsen, 

Rinus Meulenbeek, 

Geert Jan Stokkers.

bijna geen mensen in de kantine aanwe-

zig waren (Grol 1 speelde uit bij Neede)”, 

herinnert Henk Hoffman zich nog als 

de dag van vandaag. “Ik zie hem nog zo 

met de gewonnen rubberboot het eerste 

veld overglijden”, lacht Henk.

Prijzen
“We krijgen nog wel eens vragen over de 

prijzen die we kunnen aanbieden bij de 

Fancy Fairs” zegt Riky ter Bogt.”Mensen 

vragen of we alle prijzen geschonken 

krijgen. Om kort te gaan: dit is niet 

het geval. We krijgen uiteraard veel, 

maar we kopen ook gewoon prijzen 

in. En daarbij willen die zakenmensen 

ons nog wel eens tegemoetkomen door 

flinke kortingen te geven en dat maakt 

het geheel aantrekkelijk. Maar wat ook 

te denken van onze eigen mensen zoals 

Jos Lensink. Iedere keer maar weer stelt 

hij gratis een pentekening of schilderij 

ter beschikking. Vergis je niet, dit is al-

tijd een fantastische prijs om te krijgen! 

Ook de BIB’s prijs (gratis autowassen) 

scoorde goed. Wij hebben in de loop der 

jaren een zeer goede band opgebouwd 

met diverse sponsoren en dat is ons 

grote succes. We laten die sponsors in 

hun waarde en dat wordt erg op prijs 

gesteld. Maar dit komt niet zomaar 

aanwaaien. Hier moet wat voor gedaan 

worden”, zegt Riky die zich samen met 

Willy Migchielsen als een vis in het wa-

ter voelt tussen de overige mannelijke 

bestuursleden. De beide dames zorgen 

voor de meeste inkopen, stellen de 

fraaie levensmiddelenpakketten samen 

en delen de rondes met prijzen in. Bei-

den hebben nog wel een wens. “We wil-

len ook wel een soort bedrijfskleding 

hebben tijdens de Fancy Fairs  (“Niet zo 

deftig als het Marveld-comité, maar wel 

netjes”). Dan zijn we in de drukte met 

al die mensen duidelijk herkenbaar en 

dat is zeker voor de lotenverkopers een 

goede zaak”.

Financiën en schenkingen.
Met de gelden die de VSVG bij elkaar 

sprokkelt worden goede doelen binnen 

de s.v. “Grol” gediend één en ander in 

overleg met het bestuur, dat altijd aan-

spreekpunt voor de VSVG is.

Zo waren er hulpmiddelen voor de 

medische staf, hulpmiddelen voor de 

terreincommissie en werd de woens-

daggroep goed in het materiaal “gezet”, 

trainingspakken voor de leiders, en 

werd geld geschonken voor de verbouw 

van de tribune en de verouderde kleed-

kamers. De laatste schenking waren de 

in het begin van dit verhaal genoemde 

coachjassen.

Waar vallen de ballen. 
Naast de voor- en najaars Fancy Fairs is 

er natuurlijk een bepaalde vrijheid om 

andere acties op touw te zetten. Zo was 

er vorig jaar verrassend de actie AUTIE 

WAAR BOUTIE?, waarbij de plaats van 

de uitwerpselen van Anton Frank’s 

Autie prijsbepalend waren. Thans is er 

weer een actie ingezet en alweer is Hen-

nie Wildenborg de grote inspirator van 

dit soort initiatieven.

Nu luistert de actie naar de naam: 

WAAR VALLEN DE BALLEN of LAAT VAL-

LEN DIE BALLEN. Volgend jaar zal er 

op spectaculaire wijze vanuit een heli-

copter die boven den Elshof cirkelt een 

aantal ballen op het hoofdveld van den 

Elshof neerdalen om daarmede de prij-

zen te bepalen  (op welke “kavel” vallen 

de ballen? ). Hennie is inmiddels al met 

de lijst rond geweest of komt zeker nog 

eens bij u langs.

Van harte aanbevolen………………………
Ook V.S.VG.!!!!!!

Wachtend op nieuwe 

loten

De enveloppenkraam 

doet goede zaken

Corrie Migchielsen 

blij met de hoofdprijs

U kunt de VSVG al ondersteunen met een bijdrage van minimaal

€ 13.- per jaar. Nadere info bij de bestuursleden van de V.S.V.G.

Wie zijn die zogenaamde Vrienden en wat doen zij dan binnen de s.v. “Grol”?

Vandaar een kijkje in de keuken van deze club. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering s.v. “Grol” 
maandag 4 oktober 2004 
[ M A R C  R O T S  E N  M A U R I C E  K R A B B E N B O R G ]

OPENING
Na een bloemstuk te hebben gelegd bij 

de herdenkingszuil en een moment 

van stilte opent Theo Huijskes, voorzit-

ter van de s.v. “Grol”, zoals altijd aan 

het begin van het nieuwe voetbalsei-

zoen, de algemene ledenvergadering 

(ALV) in het sfeervolle maar snikhete 

clubhuis. Het leek wel of de geluidsin-

stallatie ook last kreeg van de hitte met 

de daarbij behorende droge keel en 

daarom enkele keren haperde.

Helaas, zo stelt de voorzitter, is ook 

na het verschuiven van de datum 

voor deze ALV door het bestuur van 

de s.v. “Grol” opnieuw gebleken, dat 

de vergadering van het Grolse kermis-

comité nog steeds samenvalt met de 

ALV, waardoor meerdere leden verstek 

moesten laten gaan (hopelijk gaat dit 

het volgende jaar beter!).

NOTULEN
Allereerst worden ook dit keer de notu-

len van de vorige vergadering goedge-

keurd door de leden. 

JAARVERSLAG
Vervolgens werd het altijd perfect uit-

gewerkte Algemeen Jaarverslag voorge-

lezen door secretaris Tonnie Zieverink. 

In een vijftig minuten durend betoog 

(mag dit de volgende keer misschien 

een onsje minder zijn) laat hij het af-

gelopen seizoen nog even de revue pas-

seren. Wij zullen hieronder een aantal 

aandachtspunten nog even kort herha-

len.

Allereerst staat de secretaris even stil 

bij het overlijden van maar liefst tien 

clubleden in de afgelopen periode 

(Harrie Emaus, Ferry Froeling, Vincent 

Wolters, Frans Koenders, Theo Zieve-

rink, Frans Walterbos, Tone Schuur-

mans, Hans Theissen, Henk Brockötter 

en Jan Blanckenborg) en een minuut 

stilte wordt in acht genomen.

Daarna noemde de secretaris de inge-

bruikname van de nieuwbouw met 

onder andere vier kleedkamers en een 

ruimte voor medische verzorging op 

ons sportpark als absoluut hoogtepunt 

van het afgelopen seizoen.

Het grootse Marveldtoernooi (de finale 

werd gewonnen door Ajax door Barce-

lona te verslaan) was ook dit jaar weer 

een groot succes en ontwikkelt zich tot 

een toernooi met grote internationale 

uitstraling.

Een andere activiteit was de vriend-

schappelijke wedstrijd van het eerste 

elftal tegen Heerenveen al waar afscheid 

genomen werd van Michel Hoffman en 

William Krabbenborg.

Op bestuurlijk gebied valt te vermel-

den dat het dagelijks bestuur na het 

overlijden van Ferry Froeling weer op 

volle sterkte is gebracht doordat Ton-

nie Zieverink de functie van secretaris 

heeft overgenomen. Frans Heming is 

vervolgens gepresenteerd als secretaris 

van het jeugdbestuur.

Uit het financiële jaarverslag, voorge-

lezen door Hans van Halm, blijkt dat 

de s.v. “Grol” het boekjaar 2003/2004 

afsluit met een positief resultaat. Hier-

bij kan opgemerkt worden dat Hans 

de zaakjes perfect voor elkaar heeft en 

dat hij derhalve de volgende keer best 

wat luider mag praten (met of zonder 

geluidsinstallatie). Waardering met 

een hoog André Hazes gehalte voor dit 

financiële plaatje hadden ook de men-

sen van de kascommissie, Marcel Rooks 

en Rob Westervoorde.

  

Het ledental is dit seizoen opnieuw toe-

genomen en bedraagt nu 1096. Hierop 

volgend spreekt het bestuur van de s.v. 

“Grol” tijdens de ALV opnieuw haar gro-

te waardering uit voor het grote aantal 

vrijwilligers dat zich ieder jaar weer 

inzet voor de club.

Toon Heinsman, 

Toon ten Brinke, 

Jan ter Bogt, 

Jan Kolkman,  

Jan Porskamp, 

Tonnie Porskamp
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Een ander hot item (en klaarblijkelijk 

niet alleen voor onze club) is het kunst-

grasveld.  Tijdens de ALV vermeldt het 

bestuur dat er met de gemeente seri-

eus wordt gesproken over een eventu-

ele aanleg van zo’n kunstgrasveld in 

Groenlo, in navolging op bijvoorbeeld 

Longa ’30. Dit zou dus kunnen bete-

kenen dat “Groot-Groenlo” in de toe-

komst wellicht kan beschikken over 

twee kunstgrasvelden.

Op het gebied van de jeugdafdeling is 

een aantal evenementen het afgelopen 

seizoen in een nieuw jasje gestoken. Zo 

was er een karatedemonstratie, de Sin-

terklaasavond kreeg een nieuwe opzet 

en tijdens de afsluiting van het seizoen 

was een zeskamp te bewonderen. Ook 

de Beeckendael F-competitie was een 

succes en wordt het volgende seizoen 

gecontinueerd.

HULDIGING
Vrijwel aan het eind van de Algemene 

Ledenvergadering huldigt Theo Huijs-

kes (inmiddels traditiegetrouw) mid-

dels een gouden Grolspeld de leden die 

al vijftig jaar lid zijn van de s.v. “Grol”, 

te weten Jan Kolkman, Jan ter Bogt, 

Bertus Hoffman, Toon ten Brinke, Toon 

Heinsman, Jan Porskamp en Tonnie 

Porskamp.

TOT SLOT
Vermeldenswaardig vinden we hier 

nog het feit dat Ben Bomers verklaarde 

dat er vanaf 1 december a.s. voor alle 

clubleden een GRATIS CD beschikbaar 

is met daarop de inhoud van het ver-

enigingsplan.

Een ander saillant detail is dat “Datse” 

Roerdink tijdens de rondvraag opmerk-

te dat de Grol over voldoende scheids-

rechters beschikt, maar dat er door te 

weinig mensen wordt gefloten!

Het einde van de Algemene Leden-

vergadering (maar nog niet van deze 

gezellige avond) was omstreeks 22:30 

uur en werd stijlvol afgesloten met 

het zingen van de “Groenlose Jongens” 

(nu zonder André Hazes gehalte).

Michel Hoffman lid van verdienste
Tijdens de wedstrijd Grol - Heerenveen 

nam Michel Hoffman afscheid van 

Grol 1. Alles over deze wedstrijd en het 

afscheid van enkelen heeft u kunnen 

lezen in clubblad 2. Onvermeld bleef 

echter dat Michel Hoffman door het 

bestuur van s.v. “Grol” benoemd werd 

tot lid van verdienste. Dit uiteraard 

vanwege zijn verdiensten en de lange 

staat van dienst, in de hoofdmacht van 

de s.v. “Grol”.

De Sint bezoekt jeugd s.v.”Grol” 
Hij is immiddels al in Nederland gearriveerd en heeft op zijn 

tocht ook al een eerste bezoek gebracht aan Groenlo. Op za-

terdag 27 november, brengt de Goedheiligman een bezoek 

aan de jongste jeugd van de s.v.”Grol”. De Grolspelertjes hou-

den zich deze avond bezig met een spelletjescircuit waarna 

de grote kindervriend met een groot aantal zwarte pieten 

zijn intrede zal doen om 19.15 uur
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[ J o n a t h a n  L a m m e r s ]

Een kunstgrasveld,
‘Geen modeverschijnsel, maar absoluut noodzakelijk’ 

Heracles Almelo heeft het, Quick ’20 
Oldenzaal volgde, Longa 30 Lichten-
voorde heeft het sinds kort en voor de 
s.v. “Grol” Groenlo is het allang geen 
droom meer, maar meer een enorm 
grote wens: een kunstgasveld!

“Stilstand is achteruitgang!” Zo vatte Stan 

Raben, bestuurslid van de s.v. “Grol” en 

in die hoedanigheid belast met het alge-

meen beheer, het gesprek samen, dat ik 

met hem had over de toekomst van het 

sportpark ‘Den Elshof’. Ondanks dat de 

s.v. “Grol” één van de mooiste en modern-

ste accommodaties van de Achterhoek 

en misschien wel van de provincie Gel-

derland heeft, is het noodzakelijk om te 

blijven innoveren om zo alle leden zowel 

kwantitatief als kwalitatief te kunnen bie-

den waar ze recht op hebben.

De Grol is met haar 1.100 leden een erg 

belangrijke schakel in het sociale leven 

van veel Grollenaren. Een groot gedeelte 

van deze leden voetbalt binnen de jeugd-

afdeling. Sport blijkt in het leven van 

jongeren een erg belangrijk aspect te zijn 

met betrekking tot het opdoen van socia-

le contacten en het aanleren van normen 

en waarden. Het is dus van groot belang 

om deze leden de mogelijkheid te geven 

om zich zowel op sportief als op sociaal 

gebied te ontwikkelen. Dit kan echter 

alleen op een accommodatie, die aan de 

juiste voorwaarden voldoet. Uit de erva-

ringen van de laatste jaren blijkt echter 

dat dit alleen te bewerkstelligen is door 

actief te innoveren en met de tijd mee te 

gaan.

Innovatie is voor de Grol de laatste ja-

ren zeker geen onbekend begrip. De 

opknapbeurt van de overdekte tribune, 

de renovatie van de kleedkamers en het 

laten bouwen van nieuwe kleedruim-

ten, nieuwe toiletgroepen en een fraaie 

ruimte voor de medische ruimte annex 

fysiotherapie, zijn slechts enkele van de 

vele voorbeelden, die aangeven dat de 

Grol er alles aan doet om haar leden het 

optimale te kunnen bieden. Dit alles heeft 

geresulteerd in de prachtige accommoda-

tie, zoals deze nu in gebruik is. Maar vol-

doet deze accommodatie wel echt aan de 

eisen van deze tijd? Op het eerste gezicht 

zou je zeggen van wel, maar dit blijkt niet 

het geval te zijn. Uit onderzoek dat de ge-

meente Groenlo in het kader van herzie-

ning van de jaarlijkse onderhoudssubsi-

die heeft laten uitvoeren met betrekking 

tot de velden, blijkt dat deze in een erg 

slechte staat zijn en hard toe zijn aan een 

renovatie. Veld 1 is al 60 jaar achtereen in 

gebruik, terwijl de normale levensduur 

van een veld circa 30 jaar is. Aangezien 

de Grol, door de groei van het aantal le-

den, de velden ieder weekend en door de 

week volop belast, is het van groot belang 

dat de velden kwalitatief in topconditie 

zijn. Uit het onderzoek blijkt echter dat 

de belastbaarheid van de velden niet aan 

de huidige eisen voldoet, met andere 

woorden: de velden worden erg overbe-

last! Derhalve is het zo, dat renovatie van 

de velden noodzakelijk is, maar niet het 

daadwerkelijke probleem aanpakt. De 

Grol is te groot geworden voor haar hui-

dige accommodatie. Dit blijkt niet alleen 

uit de slechte staat van de velden, maar 

ook uit de normen van het NOC-NSF. Uit 

deze normen komt namelijk naar voren 

dat een zondag amateurclub met 650 spe-

lende leden minimaal 4 volwaardige wed-

strijdvelden moet hebben en er minimaal 

2 trainingsvelden aanwezig moeten zijn. 

Dit is echter niet het geval. De s.v. “Grol” 

beschikt over 3 wedstrijdvelden, 1 oefen-

veld en 1 combinatieveld. Het Marveld-

veld kan slechts af en toe gebruikt worden 

als er geen campinggasten zijn en dan ook 

nog eens alleen bij goed weer. Dit veld is 

dus ook niet meer dan een achtervang. 

Doordat de Grol op dit moment zoveel elf-

tallen heeft, is het niet mogelijk om ieder 

team doordeweeks het gewenste aantal 

keren te kunnen laten trainen. Daarnaast 

worden de velden nu zo zwaar belast dat 

rond de winterstop, ondanks het vele 

goede werk van Hoveniersbedrijf Kramer 

& Molenveld, belast met het onderhoud 

van de velden, de meeste velden er niet 

meer naar behoren bij liggen. Het bestuur 

kan daarom maar één conclusie trekken: 

er moet capaciteitsuitbreiding komen. 

Het bestuur wil daarom een kunstgrasveld 

laten aanleggen. Ideaal zou zijn een vol-

ledig nieuw kunstgrasveld er als extra bij. 

Aangezien het wellicht moeilijk zal zijn 

om grond te verwerven voor een nieuw 

“Het grote 

voordeel is het 

feit dat een 

dergelijk veld 

een veel grotere 

belastbaarheid 

heeft dan een 

normaal veld.  Je 

kunt er bij wijze 

van spreken ie-

dere dag uren op 

trainen, zonder 

dat de kwaliteit 

van het veld 

achteruit gaat”.
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veld, is een mogelijk andere oplossing de 

vervanging van één van de huidige velden 

door een kunstgrasveld.

“De aanleg van een kunstgrasveld brengt 

vele voordelen met zich mee”, zo vertelt 

Stan mij. “Het grote voordeel is het feit 

dat een dergelijk veld een veel grotere be-

lastbaarheid heeft dan een normaal veld. 

Je kunt er bij wijze van spreken iedere dag 

uren op trainen, zonder dat de kwaliteit 

van het veld achteruit gaat. Daarnaast is 

het zo dat een kunstgrasveld ook in de 

weekenden als wedstrijdveld kan fun-

geren. Je combineert dus twee soorten 

velden in één. Hierdoor los je dus de be-

lastbaarheidproblemen, met betrekking 

tot de velden van door de week en in het 

weekend, in één klap op”.

De huidige ontwikkelingen op het ge-

bied van kunstgrasvelden gaan heel erg 

ver. Een kunstgrasveld is tegenwoordig al 

van een dergelijke kwaliteit dat je bijna 

niet meer merkt dan het geen echt gras 

is, waar je op speelt. Overal wordt bij de 

ontwikkeling van deze velden op gelet; 

slidinggevoeligheid, snelheid van de bal, 

grip op het veld, schokabsorptie. Kortom, 

alle belangrijke zaken waar een goed voet-

balveld aan moet voldoen. 

Naast het feit dat het een oplossing is 

voor de problemen waar de Grol mee 

kampt, zitten er nog meer voordelen aan 

de aanleg van een kunstgrasveld. Doordat 

het veld zo’n grote belastbaarheid heeft, 

is het mogelijk voor de Grol om het veld 

overdag eventueel te verhuren aan der-

den. Scholen, bedrijven, Marveld Recrea-

tie, andere amateurclubs en zelfs Betaald 

Voetbal Organisaties zouden gebruik kun-

nen gaan maken van het veld. Doordat de 

tendens is dat over een aantal jaren veel 

voetbalvelden van kunstgras gemaakt zul-

len zijn, is het zeker niet onwaarschijnlijk 

dat er veel animo is voor het uitproberen 

van deze nieuwe investering. Een gedeelte 

van de gemaakte kosten voor de aanleg 

van het veld zou dus op deze manier te-

rug verdiend kunnen worden.

Op dit moment is het bestuur van de s.v. 

“Grol” nog in overleg met de gemeente 

over de mogelijkheden van het realiseren 

van deze oplossing in combinatie met de 

renovatie van de speelvelden. De uitkomst 

van dit overleg zal de doorslag geven of 

s.v. “Grol” met betrekking tot de accom-

modatie blijft stilstaan, of een stap neemt 

richting de toekomst.

Pupillen van de week

Zondag 26 september 2004 waren Derk Bomers en ik, Betto Reijerink uitge-
nodigd om naar de wedstrijd s.v Grol - Sc Neede te komen kijken. We voetbal-
len allebei in F6 en waren verkozen tot pupil van de week. Om kwart over één  
moesten we op het Grolveld zijn. Daar werden we opgewacht door onze trainer 
Adriaan Aagten. We mochten mee naar de bestuurskamer, daar zaten allemaal 
mensen te praten. We kregen van meneer Hennie Schovers wat te drinken en 
het tenue wat we die middag aan moesten. Derk had rugnummer 24 en ik had 
rugnummer 25. We mochten ons bij de grote jongens in de kleedkamer om-
kleden. De trainingsjasjes waren ons veel te groot , ze zaten ons tot onder de 
knieën. Toen we de kleren aan hadden, gingen we naar het intrapveld om een 
beetje te voetballen. Onze leiders Julian Oolthuis en Adriaan Aagten en leidster 
Marion Walterbos waren er ook. Om half 3 mochten we samen met de spelers, 
de scheidrechter en de grensrechters het grote veld op. Onze namen werden 
omgeroepen en Derk en ik mochten de aftrap nemen. Toen moesten we mee 
naar de zijkant van het veld, naar de dug-out. Daar konden we de wedstrijd goed 
bekijken. Het was heel spannend en het ging erg hard. Er werden nog een paar 
gele kaarten uitgedeeld. Toen het bijna rust was, gingen Adriaan en Julian thee 
halen voor de spelers. In de rust konden we even een balletje trappen. Zo’n wed-
strijd duurt wel erg lang. Na de tweede helft mochten we ons weer omkleden 
en kregen we in de bestuurskamer een patatje en wat te drinken. Als laatste 
kregen we nog een mooie oorkonde mee naar huis. We vonden het jammer dat 
Grol met 1-3 had verloren. Het leek ons beter om ’s maandags op school maar 
niks te vertellen aan onze juffrouw over het voetballen, want U raadt het al, ze 
komt uit Neede. Maar onze juf had de uitslag al op teletext gezien en was heel 
blij. We vonden het heel leuk om pupil van de week te zijn en vonden het tof dat 
onze trainer en leiders er ook bij waren. Allemaal bedankt.

Groetjes van Derk Bomers en Betto Reijerink F6

Tekkels

•Gehoord: “Naast een 

convenant met de 

Graafschap schijnt 

de s.v. “Grol” er ook 

één met Ammeloe te 

hebben........”

•Lars de Vries vertelde 

trots tegen Wim Meu-

leman dat hij een 

doelpunt van hééééél 

ver af had gemaakt. 

Wim had het gezien; 

,,Je had wel geluk dat 

de aarde rond is, want 

hij kwam maar net 

over de lijn.”
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Jan Blanckenborg is overleden. Hij was heel ziek. 

Dat wisten wij met z’n allen maar al te goed. In 

de laatste weken, zeg maar gerust laatste dagen 

vóór zijn dood toonde Jan nog eens zijn onver-

minderde levenslust, in ieder geval aan ons, de 

buitenwereld. Toch zagen en voelden wij dat hij 

het bijzonder zwaar had in een ongelijke strijd 

met op het laatst nog maar één doel en dat was 

het halen van zijn 60e verjaardag. Zoals Jan zich 

in zijn leven meerdere doelen had gesteld en 

had bereikt, slaagde hij ook hierin. Twee dagen 

na het bereiken van dit ultieme streven stierf 

Jan in zijn eigen woonomgeving temidden van 

zijn eigen gezin. 

Jan Blanckenborg is ondanks het gegeven, dat 

in zijn geboorteakte Enschede staat, aan de rand 

van het voetbalveld geboren en opgegroeid. Als 

kleine jongen, die eigenlijk nog moest leren lo-

pen tot het moment dat hij lichamelijk eigenlijk 

niet meer kon, maar toch nog één keer wilde 

gaan, was Jan op het sportpark ‘Den Elshof’ te 

vinden als een zeer betrokken lid van die grote 

club. Niet alleen als actief speler, maar ook als 

bewogen verenigingsman en trouw voetbal-

supporter betekende de sportvereniging ‘Grol’ 

erg veel voor hem. Dat hij in dat verband op 

donderdag 22 juli van dit jaar door zijn eigen 

voetbalmaatjes naar zijn laatste rustplaats werd 

gedragen, zegt in dat opzicht veel, erg veel, zo 

niet alles.

  

Ik tik in maandag 6 oktober 2003. De dag waarop 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats-

vindt in het clubgebouw van het sportpark ‘Den 

Elshof’. Netjes gekleed in kostuum, compleet 

met passende stropdas, is ook Jan Blanckenborg 

samen met echtgenote Agnes aanwezig. En niet 

zomaar natuurlijk. Jan is 50 jaar lid van de club, 

van ‘zijn’ club en dat straalt hij ook uit. Toen nog 

niet wetende wat hem in de komende maanden 

boven het hoofd zou hangen, geniet hij met vol-

le teugen van de aandacht en de waardering die 

hem ten deel valt. Even is er totaal geen sprake 

van ‘ik hoef niet zo nodig op de voorgrond’ of 

‘van mij hoeft die poespas niet’. Integendeel, 

Jan glundert, want hij is trots, apetrots op de 

verdiende gouden ‘Grol’-onderscheiding, die ik 

hem als voorzitter mag opspelden. En terecht, 

want 50 jaar wel en wee met de s.v. “Grol” be-

leefd hebbende, is niet niets.

Jan Blanckenborg was jarenlang een ijzersterke 

linker verdediger In Grol 1, die tactisch gezien 

erg veel in huis had. Zijn spelinzicht werd des-

tijds terecht geroemd. Naast vele voetbaljaren 

in de overige selectie- en recreatieve senioren-

teams van de s.v. “Grol” heeft Jan ook in diverse 

functies geheel belangeloos het nodige voor de 

club gedaan. Zo was hij niet alleen als trainer/

leider werkzaam, ook herinner ik mij nog goed 

dat hij deel uitmaakte van de terreincommissie, 

die destijds alle voorkomende werkzaamheden 

behartigde. Hij heeft ook een tijdlang zitting 

gehad in het jeugdbestuur, zelfs enkele jaren in 

het hoofdbestuur en later als penningmeester 

in het bestuur van de V.S.V.G. In de veel te korte 

periode dat hij heeft mogen genieten van de 

VUT behoorde Jan ook tot het keurkorps, dat bin-

nen onze vereniging te boek staat als de vrijwi

lligers(woensdag)groep. Maar natuurlijk genoot 

hij het meest wanneer hij op de zondagmiddag 

de verrichtingen van Grol 1 volgde en wanneer 

Patrick andermaal een sterke wedstrijd speelde. 

Nooit liep hij ermee te koop, maar inwendig ge-

noot hij intens wanneer zijn zoon zich weer eens 

ontpopte als de bekende rots in de branding 

en van diverse kanten lofuitingen in ontvangst 

mocht nemen.

 

Jan bedankt, ook jou zullen wij niet gauw ver-

geten.

Theo Huijskes, 

voorzitter sportvereniging Grol.

IN MEMORIAM          

JAN BLANCKENBORG: 
ALTIJD VASTBERADEN EN ZEER BETROKKEN

Gezien in de krant!
De sportredactie van Dagblad Tubantia neemt in haar sport-

katern wekelijks een kijkje op een sportcomplex van een 

voetbalvereniging uit Twente en/of de Achterhoek. Onlangs 

nam men ook een kijkje op Sportpark “Den Elshof”.
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Wim Nieuwenhuis: Achterhoeker en voetbalman in hart en nieren. Hij voelt zich 

het lekkerst langs de witte kalklijnen op zaterdagochtend. Wim, in Groenlo beter 

bekend als “Peentje”, is inmiddels 59 jaar en woont al geruime tijd in Borculo. Hij 

maakte op 5 maart 1961, als vijftienjarige junior, zijn debuut in Grol 1. Nu is hij 

actief als scout van FC Twente en op zoek naar talent in de regio. In die hoedanig-

heid is hij ook regelmatig te vinden op Den Elshof. In dit interview vertelt hij met 

veel bevlogenheid over het scouten in de praktijk.

[ R I K  G O C K E L ]

Wim “Peentje” Nieuwenhuis: 
“Ik ben op zoek naar een topper” 

Hij speelde als 

rechtsbuiten 

namelijk in de 

hoofdmacht van 

Grol, Longa ’30 

en Rëunie. 

Een korte terugblik
Wim is bijna zijn gehele leven werkzaam 

geweest bij het waterleidingbedrijf. Van 

leerling tekenaar groeide hij via assistent 

opzichter en opzichter na vele avondstu-

dies door tot projectleider. Omdat Wim 

voor storingen dicht bij zijn werk diende 

te wonen, verhuisde hij in 1972 samen 

met zijn vrouw Riet naar Borculo. Twee 

jaar geleden kon hij met ‘grote vakantie’ 

toen werkgever Vitens(voormalig WOG) 

hem de gelegenheid bood vervroegd uit 

te treden. In tegenstelling tot zijn werk 

leidde zijn voetballoopbaan langs meer-

dere stations. Hij speelde als rechtsbui-

ten namelijk in de hoofdmacht van Grol, 

Longa ’30 en Rëunie. In de periode van 

Longa ’30 behaalde hij samen met Harrie 

Notten het trainersdiploma D. “Ik train-

de begin jaren ’70 de complete jeugd 

van Longa. Iedere avond stond ik van zes 

tot negen op het trainingsveld. Zaterdag 

ging ik met de A-jeugd op stap en zondag 

voetbalde ik in het eerste.” Wim bouwde 

af in het zaterdagteam van Rëunie; de 

verplichte storingsdiensten bij het wa-

terleidingbedrijf belemmerden hem het 

trainersvak verder uit te bouwen. Het 

voetbal kwam zodoende een aantal jaren 

op een laag pitje te staan.

Een ontmoeting met gevolgen
In 1988 liep Wim op een regiotoernooi 

van de KNVB in Eibergen Theo Kaak te-

gen het lijf. Kaak was destijds regioscout 

in dienst van de voetbalbond. “Het scou-

ten van jeugdspelers sprak me direct 

aan. En omdat ik de vrijheid had mijn 

eigen wedstrijden uit te zoeken, was 

het uitstekend te combineren met mijn 

onregelmatige werktijden bij het wa-

terleidingbedrijf. Ik raakte enthousiast 

en werd voorgesteld binnen de KNVB.” 

Ruim tien jaar bleef hij de KNVB trouw 

en selecteerde hij talentvolle voetballers 

voor de regioselecties in district ‘Groen-

lo’(Oost-Achterhoek). In september 2001 

zette hij een streep onder alle activitei-

ten voor de KNVB. Wim: “Ik wilde genie-

ten van mijn vrije tijd in het weekend”. 

Hij kon toen nog niet vermoeden dat Vi-

tens hem een half jaar later een welkom 

voorstel zou doen. “Door vervroegd uit 

te treden veranderde mijn situatie. Jan 

Kemkens, scoutingcoördinator van FC 

Twente, ving dat op. Hij belde me op of 

ik belangstelling had om voor FC Twente 

te gaan werken. Daar hoefde ik toen niet 

lang over na te denken.” Sindsdien gaat 

Wim iedere zaterdag op pad om te speu-

ren naar getalenteerde pupillen. 

Scouten met beleid
FC Twente/Heracles, de jeugdopleiding 

werkt sinds twee jaar in een pilotproject 

nauw samen, scout in een straal van 60 

kilometer rondom Enschede. Dit geogra-

fisch afgebakende gebied is opgesplitst in 

‘noord’ en ‘zuid’. Hoofd scouting is Issy 

ten Donkelaar. Hij stuurt twee scouting-

coördinatoren aan, waarvan Jan Kem-

kens verantwoordelijk is voor ‘zuid’. Bin-

nen dit geheel zijn ongeveer 20 districten 

onderverdeeld. Wim Nieuwenhuis is 

verantwoordelijk voor één van deze 

districten en heeft de volgende clubs in 

portefeuille: DEO, Erix, Grol, Grolse Boys, 

WVC, Trias, Longa ’30, Rëunie, RKZVC, 

Ruurlo en SVBV. Iedere zaterdag bezoekt 

Wim twee interessante wedstrijden van 

deze clubs; opvallende voetballers no-

teert hij in zijn blauwe boekje en blijft 

hij volgen. Ziet hij een topper, dan wordt 

deze direct benaderd door FC Twente en 

uitgenodigd. Middels een scoutingfor-

mulier brengt FC Twente alle spelers in 

kaart. FC Twente nodigt spelers vanaf 11 

jaar uit voor een stageperiode van zes 

tot acht weken. “Omdat FC Twente een 

Betaald Voetbal Organisatie is, mogen 

we spelers ook niet eerder laten komen. 

De Graafschap daarentegen is een vereni-

ging die niet aan die leeftijd gebonden is. 

Zij zijn dan ook op nog jongere leeftijd 

actief.”

Wim richt zich wat betreft scouting met 

name op tweedejaars E-spelers en eerste-

jaars D-spelers. Hij geeft aan dat het niet 

gaat om de kwantiteit, maar om de kwa-

liteit bij het aandragen van spelers. “Elk 

jaar één speler naar FC Twente is meer 

dan voldoende. Een speler moet echt 

meerwaarde hebben.” 

Wat is zijn drijfveer om dit werk te doen? 

“Ik ben gek van voetbal. Zeker bij de pupil-

len zie je de onbevangenheid van de jon-

gens afstralen. Het is een hobby van me 

om voetballers aan het werk te zien. Het 

maakt me dan niet uit voor welke club ze 

uitkomen.” Wim vindt dat de jeugdoplei-

ding van FC Twente goed georganiseerd 

is. “Het kader van FC Twente is professi-

oneel opgezet. Binnen de scouting lopen 

echte voetbalmensen rond. Enige tekort-

koming vind ik wel dat de scouts niet ge-

schoold worden. Iedereen wordt overgela-

ten aan eigen kennis en kunde.”

De criteria voor een topper
Waar let een scout zoal op? Wim richt 

zich op een drietal criteria: techniek, in-

zicht en gedrevenheid. 

Voor FC Twente ligt de lat hoog; dus op 

alle drie punten moet hoog gescoord 

worden. “Het is ontzettend belangrijk 

om ook inzicht te krijgen in het karakter 

van een jongen. Hoe hij met teamgeno-

ten omgaat, hoe hij teleurstellingen ver-

werkt. De mentale weerbaarheid van een 

speler wordt steeds belangrijker. 

Een speler moet zoveel mogelijk weer-

standen kunnen weerstaan. Een speler 

moet op zijn intuïtie af kunnen gaan. 

Leuke voetballers zijn er genoeg.” Om 

dat goed in kaart te krijgen, polst Wim 

ouders of jeugdleiders. “Ik ben voor veel 

mensen een bekende langs de lijn; soms 

is dat handig om wat informatie los te 

krijgen. Mijn reputatie is vrij goed. Ik 

word overal hartelijk ontvangen en men 

ziet mij gelukkig niet als een spelersron-

selaar.” Het belang van de jeugdvoetbal-

ler zelf moet altijd voorop staan, volgens 

Wim. En niet de belangen van clubs, ou-

ders of trainers. 

Wim richt zich 

wat betreft 

scouting met 

name op twee-

dejaars E-spe-

lers en eerste-

jaars D-spelers.

29

Amateurvoetbal in de regio
Spelers die uiteindelijke de overstap ma-

ken naar een profclub raken vaak verge-

ten bij hun oude amateurclub. Dat vindt 

Wim een aandachtspunt voor iedere 

vereniging. Blijf de overgestapte spelers 

betrekken bij allerlei activiteiten! Jonge 

spelers worden als het ware uit hun soci-

ale leven gerukt en daarom is het belang-

rijk ze te blijven betrekken bij hun oude 

club. Mochten ze het uiteindelijk niet ha-

len bij een profclub, dan is de stap terug 

ook gemakkelijker. 

Wim is van mening dat het amateurvoet-

bal in de Achterhoek wat flegmatiek is in 

vergelijking tot in de regio Twente. “Veel 

clubs in de regio zijn snel tevreden. Er 

wordt veel geld geïnvesteerd in de hoofd-

trainer en de jeugd moet het met beperk-

te middelen doen.” Wim vindt het spijtig 

dat er weinig aan opleiding gedaan wordt 

bij de pupillen. Daar liggen namelijk de 

kansen om spelers te vormen. 

Ook het drankgebruik stelt hij aan de 

kaak. “Een sportman rookt en drinkt 

niet. Maar in de Achterhoek is het drin-

ken van bier in sportkantines ingebur-

gerd. Regelmatig ziet hij kratten bier op 

de tafel bij jeugdteams.” 

 

Wim “Peentje” Nieuwenhuis komt al-

tijd graag terug bij s.v. “Grol”. Afgelo-

pen jaar heeft hij als scout gefungeerd 

tijdens het internationale Marveld-

toernooi. “Leuk om te doen en ook ty-

pisch dat we met elkaar veel dezelfde 

namen op papier zetten. Het is niet zo 

moeilijk om een goede voetballer te 

herkennen. Vaak wordt er te gewichtig 

over gedaan.”

Ziet hij een 

topper, dan 

wordt deze direct 

benaderd door 

FC Twente en 

uitgenodigd.

Wim richt zich 

op een drietal 

criteria: tech-

niek, inzicht en 

gedrevenheid. 

Blijf de overge-

stapte spelers 

betrekken bij 

allerlei activi-

teiten! Jonge 

spelers worden 

als het ware 

uit hun sociale 

leven gerukt 

en daarom is 

het belangrijk 

ze te blijven 

betrekken bij 

hun oude club. 

Mochten ze het 

uiteindelijk niet 

halen bij een 

profclub dan is 

de stap terug 

ook gemakke-

lijker. 
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Rome
[ D E  V L A G G E N I S T ]

De afgelopen maanden hebben bol ge-

staan van de grote sportevenementen. Het 

E.K. in Lissabon, de Olympische Spelen 

in Athene en de Paralympics in Athene. 

Hierover heeft u uitgebreid kunnen lezen 

in diverse media. Daarom dacht ik laat ik 

u eens mee nemen naar een prachtige 

oude stad om u iets te laten proeven van 

een oude cultuur waar sportprestaties 

toen en nu nog altijd van groots belang 

waren en zijn. Ik neem u mee naar Rome. 

Een grote wereldstad. Al eeuwen lang een 

centrum van de beschaving en wat valt er 

nog veel te zien van die oude beschaving 

in Rome. Een stad met een roemrijk verle-

den. Keizer Nero liet de stad al eens, puur 

voor zijn eigen genoegen, branden. Keizer 

Julius Cesar heeft er geheerst, Mussolini 

heeft er geheerst en tegenwoordig is de 

macht er in handen van Berlusconi. Vele 

prachtige bouwwerken uit de Romeinse 

tijd kun je er nog terug vinden. Zoals 

onder andere het colloseum. Het gebouw 

maakte een verpletterende indruk op me 

evenals de Italiaanse schone die onze vlag 

vast hield. Het colloseum was de plaats 

waar de oude Romeinen hun gladiatoren 

in de arena lieten vechten tegen leeuwen 

of elkaar. Puur voor volksvermaak. Wat 

dat betreft ben ik toch wel blij dat de 

beschaving zich verder heeft ontwikkeld.  

Dat we tegenwoordig gewoon naar ons 

eigen colloseum aan de Oude Winters-

wijkseweg kunnen fietsen om daar te 

genieten van een onschuldig potje voet-

bal. Alhoewel als je soms kijkt naar de ex-

cessen van het supportersgeweld bij het 

betaalde voetbal, dan zie je nog erg veel 

overeenkomsten met het beschavingsni-

veau van die oude Romeinen. Met alleen 

een groot verschil dat die oude Romeinen 

elkaar in de Arena te lijf gingen en de hui-

dige supporters buiten, bij onder andere 

de Arena, elkaar het leven zuur proberen 

te maken. Italië een land met warme en 

temperamentvolle mensen. Ze kunnen 

zich verschrikkelijk druk maken en op-

winden over allerhande zaken, waarbij 

er dan met handen en voeten gesproken 

wordt. Het zou mij dan ook niets verba-

zen dat bij de huidige hoofdtrainer van 

s.v. “Grol” Italiaans bloed door zijn ade-

ren stroomt. In Rome vind je ook enkele 

grote voetbalclubs als AS Roma en Lazio 

Roma. Dit doet mij direct denken aan 

de Italiaanse competitie. Een competitie 

waar relatief veel gelijke spelen voorko-

men. Dit kan ook bijna niet anders in een 

land waar het verdedigen tot kunst verhe-

ven is. Echt attractief voetbal krijg je er 

niet door. Neem de wedstrijden van Italië 

op het afgelopen E.K.; het was hoofdzake-

lijk verdedigen wat de klok sloeg. Nee een 

hoofdzakelijk verdedigend elftal kan niet 

mijn voorkeur genieten. Ik hou van een 

snel en attractief potje voetbal.  Daarom 

ben ik dan ook een voorstander van de 

discussie die er op dit moment gaande is 

over het afschaffen van de buitenspelre-

gel. Ik ben ervan overtuigd dat het spel 

veel sneller zal worden en daardoor at-

tractiever. Natuurlijk kun je allerlei te-

genwerpingen aanvoeren, maar dit zijn 

ongeveer dezelfde tegenwerpingen die bij 

het hockey naar voren werden gebracht, 

toen daar de buitenspelregel werd afge-

schaft. Uiteindelijk werkt het daar zeer 

goed en is het spel veel sneller, aanval-

lender en attractiever geworden. Mocht 

dit uiteindelijk bij het voetbal ook door-

gevoerd worden, dan heb ik zelf wel een 

probleem. Mijn functie van vlaggenist zal 

dan danig uitgekleed worden. Ach mis-

schien kan ik dan nog aan de slag als co-

lumnist bij “Gazetten dello sport”.

De Vlaggenist        

Tekkels

•Pim Frank uit Grol F5 

had nog nooit een 

doelpunt gemaakt, 

totdat zijn oom Marco 

Frank (voorzitter 

jeugdbestuur) mee-

ging als invalleider. 

Hij scoorde direct 3 

maal.

 

•Dennis Dibbets leert 

gestaag sinds hij 

samenwoont met zijn 

Annemarie Elshof. De 

vaat rook al een tijdje 

bijzonder (lekker). 

Bleek dat Dennis al 

een tijdje wasmachi-

neblokjes gebruikte 

in plaats van blokjes 

voor de vaatwasser. 

Klein vergissinkje bij 

het boodschappen 

doen,....door Dennis.




