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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Het voetbalseizoen is al weer een tijdje aan de gang en er is al 

net zo veel gebeurd als normaal gesproken in een heel seizoen 

of meerdere seizoenen misschien wel. Onze club kwam niet 

altijd even positief in de publiciteit. Soms heb je een nadeel 

dat je als club zo groot bent en je als zodanig ook zo naar 

buiten toe profileert. Velen zullen gelachen hebben en met de 

wijzende vinger in de richting van s.v. “Grol” gewezen hebben. 

Een stukje leedvermaak erbij, ach ja, moet kunnen. Hoge 

bomen......Al die toestanden omtrent die gestaakte wedstrijd, 

waarvan nog steeds de gevolgen nog niet geheel te overzien 

zijn. Ik vind het klasse van Gerard Bos dat hij het boetekleed 

aantrekt, ook tijdens de algemene ledenvergadering nog “en 

plein publique”, maar toch ben ik het er persoonlijk totaal 

niet mee eens. Ik was er die wedstrijd bij en vond dat Gerard 

juist zijn menselijke kant liet zien, want de emoties speelden 

een grote rol op het “moment suprème”. En die gingen niet 

om het spelletje zelf, kan ik u verzekeren. Natuurlijk zijn er 

dingen gebeurd die niet kunnen, maar de tegenstander van 

deze middag ging ook in zijn geheel niet vrijuit. Gelukkig 

hebben onze jongens de draad daarna weer goed opgepakt 

en staan ze er goed voor. Op het moment van schrijven zelfs 

bovenaan. Helaas ging de periodetitel nipt aan onze neus 

voorbij. Komt wel goed. Moet ook wel. We kunnen Gerard 

Bos toch niet laten gaan zonder promotie. Wellicht een extra 

stimulans voor Grol 1, om net dat stapje extra te zetten dat 

voldoende is om eindelijk eens een keer de concurrentie 

voor te blijven. De klasse is er, de teamgeest ook, daar ligt het 

niet aan. We wachten maar gewoon af. Vooralsnog eerst veel 

leesplezier met het 99e  clubblad. Achter de schermen wordt 

er hard gewerkt aan de 100e editie, die even voor kerst zal 

verschijnen. Dit wordt bijzonder kan ik u verzekeren.......

Namens de redactie

Henri Walterbos, Hoofdredacteur 
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Het is gezellig en relaxed in huize Pen-

terman aan de Groeneweg deze vrijdag-

avond. De kinderen Lotte (14), Koen (10) 

en Tim (8) hebben sinds een aantal uren 

Herfstvakantie en maken zich op voor 

een weekje Mallorca. Vriendinnen van 

Lotte komen het gezin nog even prettige 

vakantie wensen en de jongens kijken 

met pa Jos (49) en ma Miriam Menzing 

(41) en ondergetekende naar een voet-

balwedstrijd. Koen, op de bank hangend, 

en Tim, geborgen tegen zijn vader aan, 

op de andere bank, worden er volledig 

door opgeslokt. Interviewen heeft even 

geen zin. In de rust komt het gesprek 

op gang met het gezin waar voetbal en 

s.v. “Grol” een belangrijke plek innemen. 

Vader Jos heeft een Grolverleden, alleen 

laat zijn geheugen hem in de steek, moet 

hij erkennen, voor wat betreft namen 

van medespelers en anekdotes, die altijd 

boven komen tijdens dit soort gesprek-

ken. Zelfs de door Miriam voor de dag 

gehaalde zwart-wit foto’s zorgen niet 

voor een ,Aha-erlebnis’, en brengen geen 

herinneringen boven. Van sommige 

spelers weet hij al niet eens de naam 

meer. ,,Ik heb een geheugen als een zeef.” 

Toch blijkt er genoeg gespreksstof deze 

avond.

Jos
Jos komt uit een gezin van 7 meiden en 

3 jongens. De Pentermannetjes hadden 

weinig met voetbal. De familie van Jos’ 

moeder echter wel, de familie te Mar-

velde. ,,Mijn ooms Gerard en Bernard 

keken graag voetbal en ,ome’ Willie voet-

balde zelf. Een andere broer van mijn 

moeder, ,ome’ Hendrik, de melkboer, 

was scheidsrechter.” Zelf kwam Jos op 

10-jarige leeftijd, toen nog leerling van 

de Aloysiusschool aan de Wheme, met 

s.v. “Grol” in aanraking door ene ,Sjekkie’ 

Jansen, vertelt hij. ,,Die woonde bij mij in 

de Irenestraat. Die speelde in het eerste en 

ik mocht altijd met hem mee in de bus.” 

Jos voetbalde met jongens als Marco Bleu-

mink en Patrick te Walvaart. ,,Ik heb ook 

[ D o o r  H e n r i  W a l t e r b o s ]

nog gevoetbald met Joop en Huub Abbink volgens mij, maar ook 

nog met Fut, Paul Kuipers en Stef Kroekenstoel. Tone Rave was 

mijn leider in de D- of C-klasse en ook Jan Froeling was nog een 

tijdje mijn leider.” 

Gaandeweg het gesprek komt zijn ,grijze massa’ toch in bewe-

ging en weet hij zich zelfs nog zijn enige 20 minuten in Grol 

1 te herinneren, als speler van de eerste selectie. ,,Schrief moar 

neet op. Dat was een vriendschappelijk potje.” Toch maar wel Jos. 

Straks vergeet je het weer. ,,Ik heb een aantal jaren in Grol 3 ge-

zeten met oud-gedienden uit het eerste als Toon Theissen, Bertus 

Oostendorp en Ferry Froeling.” Jos kwam in die periode echter 

ook met de tennissport in aanraking. Niet geheel verwonderlijk, 

want de tennisbanen lagen naast de voetbalvelden en vanuit de 

kantine en het terras was er ruim zicht op de banen, waar menig 

Grolvoetballer op het gravel speelde en/of bezoekjes bracht aan 

,tok-tok’, het clubgebouw van de tennisclub.

,,Ik voetbalde minder fanatiek en de toenmalige trainer Wevers 

begon daarover te ouwehoeren. Ik kon toen ook minder trai-

nen in verband met mijn ongeregelde werktijden, toen nog als 

groepsleider op de Slingehof. Ook heb ik nog een tijdje in het 

zesde gezeten en ben uiteindelijk op mijn 33e geëindigd in Grol 

8 met spelers als Jos Giezen en Dickie Dibbets.”

Jos kreeg in 1989 een baan in het westen des lands en besloot met 

zijn Miriam het geluk aldaar te gaan zoeken. Ze streken neer in 

Spijkenisse, onder de rook van Rotterdam. De kinderen werden 

er geboren, maar het bloed bleek toch te kruipen waar het niet 

gaan kan. In 1999 besloot het gezin weer terug te keren naar de 

Achterhoek. Voor zijn bureau voor organisatie, advies en interim- 

en projectmanagement was het niet noodzakelijk daar te wonen. 

,,Ik zit door het hele land en kan overal 

van hier uit naar toe. Ik zeg tegen Miriam; 

wi-j goat terugge,” lacht hij. Er werd ge-

zocht naar een passend huis in Groenlo, 

maar dat bleek toch moeilijk. Hun zoek-

tocht in Lichtenvoorde(!) en hun voorkeur 

Groenlo leverde toch uiteindelijk het ge-

wenste resultaat op. Het reeds lange tijd 

leegstaande huis van de familie Pijnap-

pel aan de Groenweg werd gekocht. ,,We 

dachten eerst; dat is niks voor ons, maar 

toen we er toch een keer binnen kwamen, 

waren we direct verkocht,” vertelt Jos, ter-

wijl Miriam instemmend knikt. ,,Tijdens 

de verbouwing hebben we een tijdje in 

Harreveld gewoond, bij de moeder van 

Miriam. Vanaf 2000 wonen we weer in 

Groenlo.”  Het voelde als thuiskomen. 

,,Groenlo was heel vertrouwd. Het leek 

wel of de tijd voor sommigen stil gestaan 

had, vinden beiden. We zaten tijdens de 

verbouwing op zondagmiddag een keer 

koffie te drinken, toen we de Groeneweg 

in keken, en zagen we om tien over twee 

iedereen op de fiets langs komen, naar het 

Grolveld, voor een wedstrijd van het eer-

ste. Prachtig om te zien was dat.” 

In de periode dat hij zelf in de A-jeugd 

speelde werd Jos jeugdleider en kan zich 

nog pupillen herinneren als Bart de Vries 

en Jan Dieker. Doordat zijn zoons met 

het voetbalvirus bevangen zijn en bij s.v. 

“Grol” gingen voetballen, besloot Jos ook 

weer jeugdleider te worden. ,,Bij de zater-

dagmorgengroep zag ik Max de Vries met 

vijfentwintig jongens trainen en bood ik 

hem aan hem wel te willen helpen.” Op 

dit moment is Jos leider van Grol E2, het 

team waar zoon Koen in voetbalt. Hij was 

ook al enkele jaren leider van het team 

waar Tim in speelt. ,,Dat doe ik bij toer-

beurt en dat wil ik ook blijven doen. Ik 

vind teamsport heel belangrijk. Het leren 

rekening houden met elkaar. Samen win-

nen en samen verliezen.” Jos geeft hoog 

op van ,de Grol’. ,,Het pedagogische kli-

maat bij Grol is erg goed. Jongens worden 

gecorrigeerd. Dat gaat in het westen toch 

wel heel anders. Er blijft nog veel te ver-

beteren, maar er staat toch al heel wat. 

Het hele vrijwilligerswerk is fantastisch. 

Grol is meer dan alleen voetbal. Dat geou-

wehoer er om heen vind ik ook prachtig.” 

Regelmatig brengt het gezin een bezoek 

aan een wedstrijd van het eerste team. 

,,De jongens vinden dat leuk en zeker als 

ze iemand met een bal zien, gaan ze er 

gelijk heen.”  

Miriam heeft ook wel iets met het spelle-

tje en s.v. “Grol”. Haar vader, wijlen Theo 

Menzing, voetbalde bij s.v. “Grol”. ,,Mijn 

vader speelde in Grol 6 waar hij later ook 

leider van werd. Hij was iemand die voor-

al de derde helft belangrijk vond. Als hij 

moest spelen stond ik regelmatig in het 

bakje onder de heg en stond mijn moeder 

te kijken.” Ze lacht als haar een herinne-

ring te binnen schiet over een derde helft 

van pa-lief. ,,Zat ie in de kantine, met 

Piet Legro er bij en vroeg ik ,pap, wan-

neer gaan we naar huis?’. Zegt Piet Legro 

,deerne, hier he-j geld. Haal oe moar wat 

en loat oe va effen zitten.”

Koen
De oudste zoon van de familie voetbalt 

al enkele jaren bij s.v. “Grol” en kwam er 

niet alleen terecht omdat hij het spelletje 

zo leuk vond. ,,Zijn motoriek was niet 

honderd procent. Dat gaat goed nu.” Koen 

zit naast me op de bank en is af en toe be-

hoorlijk gevat. Als hij ziet dat de schrijver 

dezes, notities maakt die op hiërogliefen 

lijken, vraagt hij of ik wel op school ge-

zeten heb. Ik moet hem teleurstellen en 

de vraag met ,ja’ beantwoorden, waarna 

hij mij verbaasd aan kijkt met een blik 

van ,hoe kan’t?’ Zijn gezicht straalt als 

hij praat over s.v. “Grol” en het is te zien 
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dat hij het meent als hij vertelt dat hij 

het ,zeer leuk’ vindt bij s.v. “Grol”. Na de 

zaterdagpups speelde Koen achtereenvol-

gens in F8, F2, E6 en dit seizoen in E2. Met 

als leiders, naast zijn vader, Peter Bongen, 

Hennie van de Mosselaar en Audrey Schol-

te van Mast. Koen vertelt graag in de spits 

te staan of mid-mid en zegt veel te scoren. 

Jos zou zijn zoon graag als laatste man 

zien en vertelt waarom; ,,Als spits heeft 

hij te weinig loopsnelheid. Koen is tweebe-

nig en dat is een aparte kwaliteit. Hij kan 

ook goed koppen, een echte as-voetbal-

ler.” De persoon in kwestie vindt zelf dat 

hij goed vrije trappen op kan zetten. Jos 

vindt het verder allemaal prima; ,,Als ze 

maar plezier in het spelletje hebben.” En 

dat hebben ze en niet alleen in het spel-

letje. Koen wordt pas echt enthousiast als 

hij over de voetbalkampen vertelt  die hij 

meemaakte. Voor ieder kind een gewel-

dige ervaring blijkt altijd maar weer.,,Dat 

was leuk, chips mee naar bed, een hut in 

de slaapkamer maken, weinig slapen en 

cluedo gespeeld, een grappige film van 

Spongebob, maar het mooiste was de 

survival. Slidings maken in de modder. 

Kreeg ik veel snoepjes voor.” Naast voetbal 

speelt Koen graag tennis en is hij suppor-

ter van Feyenoord en FC Twente, en een 

klein beetje voor PSV. “Absoluut niet voor 

Ajax”, zegt hij stellig. Ik voel me niet al-

leen zo en vraag hoe de stemming was in 

huis na de overwinning van Feyenoord in 

Amsterdam, eerder dit seizoen en dat in 

een huis waar de anderen voor Ajax zijn. 

,,Het was stil hier,” zegt Koen. Jos lacht, als 

Koen aangeeft dat zijn vader gewoon geen 

verstand van voetbal heeft. 

Tim
De jongste spruit heeft alles aanhoord en 

weet niet meer zo goed wat hij allemaal 

vertellen moet. Jos begint door te vertel-

len dat hij vindt dat Tim wat beter tegen 

zijn verlies moet kunnen; ,,Ik vind het 

op zich een goede eigenschap hoor.” Tim 

ging als vanzelfsprekend mee naar Den 

Elshof als zijn grote broer trainen moest. 

Jos: ,,Hij vroeg iedere keer aan mij ,kom 

pap, gaan we een bal trappen’. Het duurde 

niet lang mocht hij er ook bij. Hij was nog 

maar vier jaar.” Na zijn trainingspotjes op 

zaterdagmorgen speelde Tim zijn eerste 

officiële wedstrijdjes in F10, daarna F5. 

Op dit moment speelt hij zijn 2e seizoen 

in F1, waar hij afgelopen jaar kampioen 

mee werd. Het was een gedenkwaardig 

seizoen met de kampioenswedstrijd tegen 

Sp. Neede, met Tim in het doel. Het was 

groot feest weten ze allemaal nog. Ook de 

seizoensafsluiting was bijzonder, weten 

vooral de ouders nog. Miriam lacht; ,,We 

gingen om kwart over twee naar huis 

met de kinderen.” ,,Jij fietste wel heel erg 

langzaam toen,” vult Tim zijn moeder 

aan. Tim staat bij zijn team regelmatig 

in het doel en vertelt zowel voetballen als 

keepen leuk te vinden. Hij nam afgelopen 

jaar deel aan de Keeperspromotiedag re-

gio Oost, en laat vol trots zijn bokaal zien 

die hij die dag won en prominent op de tv 

staat. Met het uitvoeren van allerlei spel-

vormen werd hij, uit 20 deelnemers, met 

het hoogste puntentotaal uitgeroepen tot 

beste keeper in zijn leeftijdsklasse, 6/7 

jaar. Hij neemt bij s.v. “Grol” ook deel aan 

de keeperstraining, maar vertelt nog niet 

ergens vaste keeper te willen zijn. Ambi-

ties om later prof te worden heeft hij niet 

echt, zo blijkt. ,,Ik ga niet naar Ajax, maar 

blijf bij Grol,” schijnt hij al eens gezegd 

te hebben. ,,Ik word geen prof, maar kom 

wel in Grol 1 als ik 16 ben,” heeft hij Max 

de Vries verzekerd. Daar vloeide direct 

een afspraak uit voort. ,,Als jij op je zes-

tiende in Grol 1 voetbalt, ben ik die dag 

pupil van de week.” Een extra stimulans 

voor Tim om het te halen dus. Koen vult 

aan waarschijnlijk ooit wel in Grol 2 te 

komen; ,,En dan vaste reserve worden van 

het eerste, net als Erik Thuinte. 

Koen vertelt ook nog even tussen neus 

en lippen door dat hij nog wel wensen 

heeft bij s.v. “Grol”; ,,Het scorebord moet 

elektrisch en er moet een scherm komen 

waarop de herhaling te zien is.” Geen 

kunstgrasveld vinden Koen en Tim bei-

den. ,,Daar krijg je brandwonden van met 

slidings.” 

Ook Jos heeft nog enkele zaken, Grol aan-

gaande, die hij aankaart bij ,de rondvraag’. 

,,Ik vind dat er een goede stap gezet is met 

het aantrekken van Jos Porskamp als tech-

nische man binnen de jeugd. Ook de soc-

cerpal clinic vond ik geslaagd. Dat is een 

goede basis. Er moet nog meer aandacht 

besteed worden om leiders te leren ,hoe 

te trainen’. Je traint om beter te worden, 

naast het plezier dat je er in moet hebben. 

Je hoeft geen kampioenen te kweken.”

Moeder Miriam vertelt tot slot dat ze het 

erg gezellig vindt om zaterdags bij haar 

mannen te gaan kijken. Iets dat ik al be-

grepen had.......

Als de jongens naar boven gebonjourd 

worden en natuurlijk tegenstribbelen zet 

Jos enkele bokbiertjes op tafel en praten 

we nog even na.

- Als duidelijk wordt 

dat de thuiswedstrij-

den van Longa al om 

14.00 uur beginnen, 

merkt Toon Hartman 

droog op: “Dan is 

Longa dit jaar een 

half uur eerder 

gedegradeerd”.

• Ole Walterbos tegen 

enkele voetballertjes 

uit Zwolle (bi’j Grolle), 

waarschijnlijk niet 

wetende dat de 

Zwolse kermis op z’n 

zachtst gezegd niet 

erg groot is: “Zijn 

jullie in het reuzenrad 

of in de achtbaan 

geweest op jullie 

kermis?”

• Dennis en Marthijn 

Rooks mochten 

onlangs bij Hennie 

en Betsie Schovers 

logeren. Grol 1 moest 

die avond trainen 

en de Rooks-jongens 

mochten dus mee 

naar het Grolveld. 

Toen ze weer naar 

huis fietsten zei 

Hennie tegen Betsie: 

“Het is de laatste tied 

klotenweer: overdag 

regent ’t en 

’s oavonds is ’t 

prachtig en helder”, 

waarop Dennis tegen 

Hennie zegt “Weet je 

hoe dat komt? God 

heeft nachtdienst”. 

• Tom Kaak vertelt 

tegen Hemmie 

Oolthuis dat hij niets 

kan eisen bij Grol: 

,,Ik heb een Grol-tas 

gekregen, waar het 

handvat van kapot 

is en er zat nog een 

onderbroek in...”
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Multimate

Fancy Fairs V.S.V.G. 
scoren nog steeds 
erg goed
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr, 
het is weer zover!

[ g a s t s c h r i j v e r  J a n  S c h u t ]
De Fancy Fair
Zondagmorgen half tien. In de kleedkamer bij een van de lagere elftallen die het voorrecht heeft om 

zo vroeg mogelijk te beginnen, is het muisstil wanneer de veters voor de match nog eens strak worden 

aangehaald. Dan wordt de stilte plotseling doorbroken. 

Met een fel Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  wordt een ieder wakker geschud en aan deze happening herin-

nerd. Het Rad van Fortuin en de Flipperkast. Het is vandaag weer Fancy Fair. Men kan zich er weer op ver-

heugen, maar eerst de match. Met twee vingers in de neus worden de 3 punten bij het al hoge aantal zo 

vroeg in het seizoen opgeteld en dan is het snel douchen, hier en daar een peuk en op naar de kantine.

Eerst de tassen netjes, nou ja, in het rek 

en goed kijken waar de jas wordt neerge-

hangen, want....het kan vandaag iets later 

worden!  In de kantine zitten de VSVG’ers 

al te wachten op de eerste klanten. Bij bin-

nenkomst in de kantine klinkt nogmaals 

een felle Rrrrrrrrrrrrrr en men laat zo we-

ten er klaar voor te zijn. Eerst maar even 

een halve liter nadat de ‘Bobs’ vrijwillig 

worden aangewezen. Ah, het elftal van 

“dee olden” zit ook al in de serre. Een groot 

gezelschap vanwege gouden broeken dag. 

Willie Porskamp en Theo Porskamp heb-

ben jubileum. 50 jaar spelend lid bij de s.v. 

“Grol”. Waar maak je dat nog mee??.

Belangstellend wordt richting prijzen-

kraam gekeken en het hoge woord is er-

uit. “Hee Rooks, kump der nog wat van??” 

knalt het richting VSVG. 

En wanneer Marcel op zijn bekende en 

heldere toon het spel in beweging zet is 

de ban gebroken, de toon gezet en op 

naar zes uur in de namiddag. De eerste 

prijzen vallen. Boodschappenmanden en 

vleesschotels (“Doar kuj (later) met thoes-

kommen” is het credo) worden dankbaar 

in ontvangst genomen. En in deze sfeer 

verlopen nu al sedert jaren de Fancy Fairs 

van de VSVG ofwel de Vrienden van de s.v. 

“Grol”. Telkens is er wel weer een (ander) 

elftal dat de toon zet en de goede sfeer 

bepaalt. Sportcafé eigenaar Rob doet ook 

een duit in het zakje en kiest zorgvuldig 

zijn muziekjes die de sfeer nog meer doen 

verbeteren. Zelfs de officiële tune van het 

Rad van Fortuin van destijds met Hans 

van der Togt doorbreekt op gezette tijden 

het geroezemoes.

De prijzen voor de Fancy Fair worden door 

de VSVG (vaak met korting) ingekocht en 

ook worden er prijzen spontaan geschon-

ken. Door de jaren heen zijn hiervoor goe-

de contacten met diverse personen en za-

ken opgebouwd. Men kent de VSVG. Ook 

zijn er mensen binnen de vereniging die 

meedenken met de VSVG over de Fancy 

Fairs, zoals mevrouw Zieverink-Berentsen. 

Zij had voor de verloting mooie blauwe 

Grol mutsjes gebreid, waarvoor dank. Ook 

de ontbijtjes van de BIB’s vinden gretig 

aftrek.

Marcel, door de jaren heen gepokt en ge-

mazeld, weet de snaren weer te raken als 

hij rond het middaguur een special aan-

kondigt. “We horen vaak dat u het jammer 
vindt dat de grote prijzen er allemaal laat in 
de middag uitgaan. Welnu, u wordt op uw 
wenken bediend en wij doen het halve var-
ken er nu al in. Dus niet meer zeuren en help 
ons van de (iets duurdere) loten af”. Dit was 

niet tegen dovemansoren gezegd en in no 

time waren de lotenverkopers weer “los”. 

De keeper van het “olden” elftal  mag de 

volgende keer beslist nog langer blijven 

voor de derde helft. Voor de wedstrijd en 

in de rust is het erg druk in de kantine en 

de lootjes gaan als zoete broodjes over de 

toonbank. En als dan Grol 1 ook nog eens 

de drie punten pakt, maakt men zich op 

voor de zinderende finale. Toon Hartman 

wint de vaatwasser en Michel Hoffman de 

schitterende TV; de nog door Jos Lensink 

te maken pentekening gaat naar Harry 

Koster. Ook onder de begunstigers van de 

VSVG wordt weer een drietal prijzen ver-

loot.  P. Rave, H. Hoffman en B. Harbers 

zijn de gelukkigen. 

Begunstiger worden? 

Voor minimaal 13,00 euro per jaar kunt 

u zich al melden.

Waar Vallen de Ballen.
In het afgelopen jaar was Hennie Wil-

denborg in zijn eentje namens de VSVG 

druk doende de intekenlijsten van de ac-

tie ‘Waar vallen de Ballen’ vol te krijgen 

hetgeen hem op zijn eigen bekende wijze 

uitstekend gelukt is. Deze actie was een 

vervolg op de actie van twee jaar geleden 

‘Autie waar boutie’. In de late namiddag 

zal “buurman” Edwin Bomers vanuit een 

door hem bestuurde helicopter de tien 

prijsbepalende ballen droppen op het 

Grol veld. Het was de bedoeling dat de bal-

len stuk voor stuk al cirkelend boven het 

hoofdveld gedropt zouden worden, maar 

Edwin was erg snel en liet de ballen in 

een keer vallen zodat het verwachte spek-

Begunstiger 

worden van 

de VSVG? 

Voor minimaal  

13,00 euro

per jaar 

kunt u zich al 

melden.
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takel enigszins “in de lucht” viel. Daarbij 

kwam nog dat de hete spelers van Grol 

A1 en VIOD A1 het veld nog niet hadden 

verlaten en er derhalve enige consternatie 

ontstond. Desondanks waren de ballen 

gevallen en met medewerking van gekwa-

lificeerde “opmeters” konden de prijzen 

bepaald worden. Tijdens de Fancy Fair 

maakte Hennie Wildenborg de prijswin-

naars bekend en mocht Corrie Migchiel-

sen de hoofdprijs, een reiswcheque van  

300 euro, in ontvangst nemen. 

Anton Frank had al weer een naam be-

dacht voor de volgende actie. “Waar schijt 

de geit”

Wordt vervolgd. 

De prijswinnaars: 
Reischeque   C. Migchielsen

TV                  H. Doest

Digitale camera   B. Hoytink

MP3 speler     S. Wiggers

Breakfast set   P.Overkemping

Vleesschotel    W.Scharenborg

Vleesschotel   P. Maarse

Boodschappenmand H.J.Dibbets

Boodschappenmand  P.Huyskes

Leren bal               J. Porskamp

Schenking
En waar we het allemaal voor doen is 

door de jaren heen een bekend gegeven 

geworden. Tijdens de Fancy Fair mocht 

vice-voorzitter Ben Bomers (en tevens 

contactpersoon s.v. “Grol” en VSVG) uit 

handen van voorzitter Rinus Meulenbeek 

weer een fraaie schenking in ontvangst 

nemen. Dit keer werd een forse bijdrage 

verleend om te komen tot de aanschaf van 

een compleet nieuwe geluidsinstallatie 

voor het hoofdveld met uitbreidingsmoge-

lijkheden.  Een daverend applaus was dan 

ook op zijn plaats. De VSVG doet het alle-

maal voor de vereniging en daaraan wordt 

ook bijgedragen door de begunstigers, de 

deelnemers aan de speciale acties en de 

bezoekers en deelnemers bij de Fancy 

Fairs, waarvoor dank.

Grolse wind voert 
ballonvaarders naar Duitsland

Nadat de ballonvaart al eens een keer 

geannuleerd moest worden vanwege 

slechte weersomstandigheden was het 

maandag 6 september toch eindelijk zo-

ver. Op en rondom veld 2 was het tegen 

de avond een drukte van belang. Terwijl 

de 28 meter hoge Grolsch-luchtballon, 

met een inhoud van 133.000 kb, gereed 

gemaakt wordt voor vertrek, rennen 

kinderen om de ballon heen om maar 

niets te hoeven missen van het spekta-

kel. Onder hen veel Grol-voetballertjes 

die zojuist getraind hebben of nog aan 

de bak moeten. De dames Rasquin, Soer, 

Peterman en Overkamp krijgen het sein 

dat ze in het mandje mogen stappen, op 

het moment dat de luchtballon rechtop 

staat. Ciciel Rasquin is overenthousiast 

en gaat voorop. Ze blijkt ook licht ge-

spannen, want halverwege haar twee 

treden hoge klim valt ze achterover, na 

een misstap. Geen goed voorteken? Ze 

laat zich er niet door weerhouden, even-

[ H E N R I  W A L T E R B O S ]

als de andere dames niet. Als de ballon 

loskomt van de grond vangt de Grolse 

wind de keuvelende dames op en voert 

ze in de richting van Zwolle. Het lucht-

ruim zal daarna nog ruim een uur on-

rustig zijn......,,Beter 4 dames in de lucht 

dan 1 op de grond,” verzint iemand 

spontaan. Het is geen echtgenoot van 

één der dames. De dames die hun, door 

Grolsch beschikbaar gestelde, hoofdprijs 

wonnen tijdens het 16e International 

Marveldtoernooi zijn een uur lang in de 

wolken en komen uiteindelijk in Ahaus 

(Dld) terecht, alwaar ze even over zeve-

nen weer voet op vaste grond zetten. 

De vlucht was meer dan geslaagd, met 

pilote Trynsje Offringa van Rien Jurg 

Promotions uit Hengelo.

• Onze fotograaf 

Gerry van Dongeren 

stond naast 

Susan Hoffman 

te kijken hoe de 

luchtballon opsteeg, 

toen Susan aan 

hem vroeg:

”Hoe laat komt ie hier 

weer terug?”
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[ H E N R I  W A L T E R B O S ]

Tristan Hoffman maakt ook bij s.v.“Grol” veel los!

Voordat hij furore maakte als profwielren-

ner voetbalde Tristan Hoffman jarenlang 

in de jeugd van s.v. “Grol”. Ondergete-

kende mocht zelf het genoegen smaken 

hem een jaar onder zijn hoede te hebben. 

Hij als speler toen nog, van een naar ik 

meen C-team, en ik als jonge jeugdleider. 

Het zal begin jaren tachtig geweest zijn. 

Mooie muiter was het toen. Eigenlijk is 

hij geen spatje veranderd in de loop der 

jaren. Nog steeds die vrolijke sympathieke 

jongen. Altijd nog een spontane hartelijke 

handdruk of een biertje en een woordje 

wisselen bij een ontmoeting. Zo ook zon-

dag 16 oktober, de dag van “Dwars deur 

Grolle”, zijn eigen afscheidsfeestje, op de 

plek waar hij opgroeide, temidden van fa-

milie, vrienden, bekenden, fans en sympa-

thisanten. Velen hadden zich uitgesloofd 

om er een happening van de eerste orde 

van te maken. Dat is gelukt en doet recht 

aan hem. Hulde aan de initiatiefnemers 

en organisatie!! Dat Tristan wat losmaakt 

in Groenlo en ook binnen onze s.v. “Grol” 

moge duidelijk zijn. Als clubblad heb-

ben we Tristan al eens uitgebreid aan 

het woord gelaten in ons eigen orgaan. 

Daarom nu geen uitgebreid verslag, maar 

uiteraard wel een moment om bij stil te 

staan. De naam Hoffman en s.v. “Grol”, 

zijn bijna synoniemen en hetzelfde als het 

optelsommetje 1+1= 1(!). Denk dan met 

name aan vader Toon, samen met broer 

Henk als vrijwilliger deel uitmakend 

van de woensdaggroep en decennia lang 

dragers van het blauwwitte Groltenue. 

Ook oom Bertus, broertje Dennis en neef 

Michel niet te vergeten dus en nog meer 

Hoffmannetjes. Niet onlogisch dus dat de 

competitiewedstrijd Gendringen – Grol, 

deze dag vervroegd werd naar 12.00 uur, 

speciaal voor deze unieke gelegenheid. 

Uiteraard met dank aan voetbalvereni-

ging Gendringen, die mee wilde werken 

aan de brunchwedstrijd, zoals dagblad De 

Gelderlander de pot voetbal een dag later 

omschreef. Vlak voor aanvang van “Dwars 

deur Grolle” vindt er een fotoshoot plaats 

met Tristan Hoffman en één van zijn 

wielervrienden Servais Knaven. Het loopt 

storm bij de Calixtuskerk, waar Tristan’s 

vrienden William Jansen en Joeri Anal-

bers Hoffman’s Pannenkoekhuis opge-

zet hebben met tal van activiteiten voor 

kinderen. Volwassenen en kinderen laten 

zich op de gevoelige plaat vastleggen met 

beide coryfeeën uit de voorjaarsklassieker 

Parijs-Roubaix. Knaven, won de editie 2001 

en heeft vandaag zelfs zijn trofee meege-

bracht, een grote kassei. Meegesleept in 

een grote rugzak. Alles voor het goede doel, want de opbrengst 

komt in zijn geheel ten goede aan de stichting Kika (Kinderkan-

ker). Knaven is al even spontaan als Hoffman en het is te zien 

dat die twee echte maatjes zijn. Heel oprecht. Prachtig en bijna 

ontroerend om te zien. Op de plek waar het allemaal gebeurt 

staat ook onze fotograaf Gerry van Dongeren. ,,Leuk om Tristan 

even op de foto te zetten met enkele Grolvoetballertjes die hier 

rondhuppelen,” zeg ik tegen Gerry. We besluiten het hem te vra-

gen. ,,Tuurlijk.” Hij lacht en geniet er net zo van als de Grol voet-

ballertjes zelf. Zelf ook nog even op de foto met Tristan voor het 

goede doel. ,,Sta er als Grollenaar enigszins onwennig bij, met 

een grote ,kei’ in de handen,” vertrouw ik hem toe. Tristan snapt 

het direct en begint keihard te lachen en legt Servais Knaven uit 

waarom hij zo lacht. ,,Heb ik je wel eens verteld hè over de ri-

valiteit tussen Groenlo en Lichtenvoorde,” zegt Tristan, waarop 

Knaven ook begint te lachen. ,,Daar weet ik alles van. Daar ging 

het met je bruiloft toch ook steeds over.”     

•  “Is mijn nieuwe tasje zo goed in beeld?”

•  “Nu nog een paar borsten en dan ben ik helemaal compleet”.

•  “Is dit misschien de nieuwe regenkleding voor een bezoekje aan het 

    bloemencorso Lichtenvoorde?”

•  “Dubieus duo begroet donkere wolken met een glimlach, 

    tijdens het Lichtenvoordse Bloemencorso”

•  “Hey pap, je moet in de camera kijken, niet naar die guie aan de overkant!!”

•  “Een hesje betekent toch een basisplaats??”

•  “Leuk tasje pap..................!”

•  “Security opgeschroefd na terreurgevaar in Oost Gelre!”

•    Wally: “Onvergetelijk om samen met je zoon bij één van de mooiste evenementen 

    van het jaar op een prominente manier aanwezig te mogen zijn.” 

DE FOTO 
EN ZIJN VERHAAL

V.l.n.r. Tjeu Stokkers, Pelle Walterbos, Tristan Hoffman, 
Wout Walterbos en Ole Walterbos
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• Wouter Scharen-

borg bestelt na een 

wedstrijd van Grol 1 

aan de bar een Fristi, 

zegt een supporter: 

,,Dat ha’j better 

gisteroavend könn’n 

drinken.”

• Lekker goedkoop op 

vakantie naar Turkije. 

Tenminste dat dacht 

Ben Bomers. Maar 

400 euro voor een 

belegd broodje is toch 

wel een beetje duur. 

Ben benieuwd of het 

nog lekker gesmaakt 

heeft.

Een kennismaking met 
Peter Stroek
[ S a n d e r  v a n  B e c k h o v e n ]

Ik kwam wat later op de clubbladvergadering en dat heeft een aantal gevolgen:

  1.  Ik heb het rondje namens het Clubblad gemist

  2.  Ik heb de onderwerpkeuze gemist

Het eerste gevolg is zo verholpen. De dorst wordt gelest met een lekker koude 

knalpot, waarna er een halve liter genuttigd wordt voor de smaak. Hierna zit je 

weer snel op het vertrouwde niveau! Het tweede gevolg is wat lastiger, omdat ik 

een interview voor mijn kiezen krijg met Peter Stroek............

Ik beantwoord mijn opdracht in stilte, om na enkele minuten de allesbepalende 

vraag te stellen: “Wie is Peter Stroek eigenlijk, en waar kan ik hem vinden?” Mijn 

vraag wordt snel beantwoord door mensen die het jonge kroost bij de s.v. “Grol” 

hebben voetballen. Peter is een gedreven jeugdtrainer, die zich vooral op de jonge 

keepers richt. 

Ik besluit daarop maar eens op woensdag 

in de vooravond, dit met mijn eigen ogen 

te aanschouwen. Oktober 2005 kenmerkt 

zich door schitterend nazomerweer, en 

zo ook deze woensdag. Een stralende zon 

schijnt over het sportpark wanneer ik aan 

kom fietsen. De woensdagmiddag groep 

doet zich in het clubhuis tegoed aan een 

verdiende versnapering, terwijl ik drukte 

zie op de “speelplaats” van de keepers: de 

oefenhoek. Dit stukje gras is al jaren de 

vaste trainingsplaats voor alle keepers 

van de s.v. “Grol” en dus ook voor de al-

lerjongsten. 

Vanaf veld 1 hoor ik al een zware stem de 

jongens aanmoedigen. Tot mijn verbazing 

zie ik de hele oefenhoek gevuld staan met 

een grote groep van zo’n 14 kinderen 

die vandaag les krijgen in de doeltrap en 

traptechniek in het algemeen. Behalve de 

kinderen zie ik ook enkele ouders langs 

de kant staan. Quasi nonchalant probeer 

ik een gesprek aan te knopen. “Goh, zit 

den van oe d’r ok tussen??” “Jazeker”, ant-

woordt de man naast me, “die jongen met 

dat Ajax shirt is van mij”. Geïnteresseerd 

vraag ik naar het elftal waar hij keept. 

“Nee, hij voetbalt eigenlijk, maar dit doet 

hij voor de lol!!” Keepen voor de lol, dat 

dat bestaat. Ik heb mezelf altijd verbaasd 

over jongens die wilden keepen. Wat is er 

toch leuk aan schoten vanaf een meter of 

10, waarbij je of keihard tegen je aan laat 

schieten, of de schlemiel bent omdat je 

niet tegen je aan laat schieten!! Rare jon-

gens die keepers!

Wat ik echter zie, is een keeperstraining 

waar het enthousiasme van afdruipt. Con-

stant coachend en corrigerend loopt Peter 

tussen de jongens door. Handige tips wor-

den gretig aanvaard, en daar waar nodig 

legt hij zonder problemen de topkeeper 

in spé, voor de vijfde maal uit, dat je je 

lichaam wat achterover moet houden bij 

een doeltrap. Het niveauverschil is best 

groot, maar dat weerhoudt Peter er niet 

van ieder kind de nodige aandacht te ge-

ven. Deze training wordt hij ondersteund 

door zijn zoon Bas, keeper van D-1, die met 

eenzelfde engelengeduld zijn jonge navol-

gers de fijne kneepjes leert. Na de training 

vraag ik Peter of hij een weekje later even 

tijd heeft om een verder gesprek te voeren. 

Natuurlijk stemt hij daarmee in, maar dat 

moet dan wel vanaf een uurtje of zeven, 

want hij is ook nog teambegeleider van de 

Woensdagavondcompetitie....... 

Een week later is het weer omgeslagen in 

de bekende Hollandse druilerigheid. In 

het schemerdonker en zonder bril, struin 

ik het complex af, op zoek naar Peter. Aan-

gezien ik de gezichten van mensen in de 

beschreven conditie slechts herken vanaf 

een meter of 3, moet dit wel een vreemde 

indruk geven. Krampachtig hoop ik res-

pons te vinden, bij voor mij bekende ico-

nen. Eerst maar eens bij Annelies. “Wie 

zeg ie, Stroek”? “Is dat ne Grolsen, zal 

wal neet, anders had ik dat wal e’wetten!” 

Vervolgens bij Max de Vries senior. “Peter 

Stroek,...... is dat een jongetje??”

Tijd voor een kennismaking! 

Wie is Peter Stroek?
Geboren in Lichtenvoorde is hij op latere 

leeftijd in Groenlo gekomen en heeft daar 

ook zijn partner gevonden. Zij, ook geen 

Grolse, heeft een zelfde weg gevolgd. 

Werkzaam in de sociaal pedagogische sec-

tor vult Peter zijn dagelijkse leven met het 

begeleiden van psychiatrische patiënten. 

Zo’n 4 jaar geleden is Peter met de Grol 

in contact gekomen. Zoontje Bas volgde 

keeperstraining bij Max de Vries junior en 

Peter bood zijn hulp aan. Zelf was hij geen 

keeper, sterker nog, hij voetbalde niet eens. 

Toch kreeg hij via video’s en keepersdagen 

gevoel voor de materie. Hij stortte zich op 

de Frans Hoek methode en gaandeweg 

kreeg hij steeds meer feeling voor het kee-

persvak. Verder keek hij ook vaak naar de 

aanwezige keepertrainers binnen de Grol. 

Hij was dan ook de logische opvolger van 

Max. Vol elan stort hij zich op deze taak 

en samen met zijn zoon bezoekt hij regel-

matig keeperclinics in de regio. Discipline 
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en groepsgedrag zijn enkele stokpaardjes 

van Peter en tijdens de trainingen zie je 

dat terug. De kinderen kennen hun plaats 

en wachten geduldig op hun beurt. Ook 

valt er geen onvertogen woord als iemand 

een fout maakt. “Je moet niet lachen, 

want je kunt zelf ook zo’n fout snel ma-

ken”, is dan ook een opvallend verstandi-

ge uitspraak van een kind van 6! Dit is de 

methode van Peter ten voeten uit. Samen 

bereik je meer en tijdens de training moet 

er serieus gewerkt worden. Heel knap hoe 

hij dit combineert met de speelse uitleg 

van de materie. Naarmate de training 

vordert, laat hij de teugels wat vieren en 

eindigt hij de training altijd met een lek-

ker speelse keepersoefening. Hij kent zijn 

beperkingen, getuige zijn uitspraak dat 

hij niet hoger dan de D jeugd kan trainen. 

Het gemis aan eigen vaardigheid zorgt 

daarvoor. Wie hem echter bezig ziet, weet 

zeker dat hij in de jongste leeftijdsgroep 

meer dan op zijn plaats is.

Tot slot krijgt hij nog enkele stellin-
gen voor de kiezen:

Keepers zijn allemaal een beetje gek!
“Gek zijn ze niet, het zijn wel eenlingen. Johan 

Cruijff zei eens dat keepers en aanvallers bijzon-

dere mensen zijn en Cruijff heeft hierin zoals 

gewoonlijk gelijk”.

Frans Hoek of Pim Doesburg?
“Pim Doesburg, zeker weten! Frans Hoek is een 

beetje arrogant en ik hou van normale mensen. 

Ook in topsport zijn dat de mensen waar ik be-

wondering voor heb. Patrick Lodewijks, Tristan 

Hoffman, topsporters zonder poespas!!”

Wat is jouw mening over het 
groeiend aantal commerciële 
keepersopleidingen? 
“Dat is positief voor de keepersopleiding. 

Meer en betere trainingsvormen en natuurlijk 

persoonlijke aandacht. Daar ontbreekt het nog 

wel eens aan binnen een voetbalclub, zowel 

binnen de amateurtak als ook in het betaalde 

voetbal”.

Hoe is het niveau van de keepers 
binnen de Grol?
“Er zijn genoeg verbeterpunten. Met name de 

uitstraling en de houding van keepers laten te 

wensen over. Iedereen witte sokken is al een verbetering. 

Een fel shirt geeft meer uitstraling!  Ook moet er meer lef zijn om ‘uit de 

goal’ te durven keepen. In de jongste jeugd mogen Joost Bongers en Tim 

Penterman als talenten beschouwd worden”.

Hoe denk je over het jeugdbeleid 
van s.v. “Grol”?
“Dit zit prima in elkaar. Met name Marco Frank maakt een zeer goede 

indruk. 

Hij heeft altijd oog voor de langere termijn in een wereld waarin de korte 

termijn regeert. Verder zou ik graag iets op willen zetten om de continuï-

teit van keeperstraining te waarborgen. Keepers van de B jeugd, A jeugd en 

jonge senioren zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen”.

Welke randvoorwaarden zou je 
persoonlijk ingevuld willen zien?
“In het materiaal is nog genoeg te wensen. Een nieuwe tjoek (handig hulp-

middel tijdens keepertraining) en een aantal boardings zou prima van 

pas komen”. 

We zijn het eens dat keepers een beetje gek zijn, wat zegt 
dat over keepertrainers?
“..............................”.

Peter geeft aan dat zijn vrouw die dag jarig is en neemt af-
scheid. Ik bedank hem voor de tijd en betrap me erop dat 
het enthousiasme mij heeft aangestoken. Keepers moeten 
wel prima mensen zijn, getuige deze vent..... 

GROENLO – Aan het eind van dit voetbal-

seizoen stopt Gerard Bos als hoofdtrainer 

van de s.v.”Grol” in Groenlo. Haaksber-

genaar Bos heeft er dan vier seizoenen 

opzitten bij de Groenlose derdeklasser. 

De 49-jarige hoofdtrainer heeft zelf bij 

het Grolbestuur aangegeven een periode 

van vier jaar bij dezelfde club voldoende 

te vinden. ‘Ondanks dat ik bij Grol de be-

schikking heb over een jonge en talent-

volle groep, waarin nog de nodige rek 

zit, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging.’ 

Overigens was er bij zowel het Grolbe-

TRAINER GERARD BOS 
NA DIT SEIZOEN WEG BIJ S.V.”GROL”

stuur als bij de spelersgroep voldoende 

gedragenheid om er eventueel nog een 

vijfde contractjaar aan vast te knopen. 

Vóór de periode bij Grol was Bos vier 

jaar hoofdtrainer bij Longa ’30 in Lichten-

voorde en daarvoor vier jaar hoofdtrainer 

bij Rood Zwart in Delden. Bij deze beide 

verenigingen nam hij afscheid met een 

kampioenschap. Bij de Groenlose voet-

balvereniging start men deze week de 

procedure, die moet leiden tot de aan-

stelling van een nieuwe hoofdtrainer 

voor het voetbalseizoen 2006-2007.

“Ik wil nummer 10”

probleem opgelost 

bij Grol 9
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• Afgelopen maan-

dagavond was er een 

hoofdbestuursver-

gadering. Aanvang 

19.30 uur. Het is voor 

velen soms behoorlijk 

haasten om op 

tijd te komen. Laat 

terug van werk, nog 

enkele telefoontjes, 

eten, krantje lezen etc. 

en voor je het weet 

moet je alweer naar 

het Grolveld. Dit was 

hoogstwaarschijnlijk 

afgelopen maandag 

ook bij Ben Bomers 

het geval. Hij kwam al 

wat aan de late kant 

de vergadering binnen. 

Toen hij eenmaal zat 

was het zichtbaar 

dat hij een nieuw 

overhemd aan had, de 

vouwen waren goed 

zichtbaar. Verder nog 

maar even geen aan-

dacht aan geschonken, 

maar toen even later 

Ben het woord voerde 

werd duidelijk dat het 

overhemd inderdaad 

net uit de verpakking 

kwam. Een collega 

bestuurslid zag iets 

in de kraag van het 

overhemd zitten en 

trok er plotsklaps zo’n 

papieren kraag (ter 

versteviging, je weet 

wel) uit. Ik kan je ver-

zekeren dat wij met 

z’n allen in een deuk 

lagen. Ben reageerde 

de hele avond erg 

scherp, mogelijk dat 

er nog ergens spelden 

in het overhemd zaten 

???  Later op de avond 

bleek dat hij het over-

hemd tegen een mooi 

prijsje had gekocht 

tijdens z’n recente 

vakantie in Turkije.

 

De twee overgebleven spelende 
nestors van de s.v.“Grol”
[ R e n é  W o l t e r s ]

Enkele weken geleden was het alweer raak bij het elfde. Deze keer mochten Theo en Willie Porskamp 

het befaamde “gouden broekje” aantrekken en daarmee de speelweide betreden. Theo is namelijk al 52 

jaar spelend lid en Willie dit jaar 50 jaar spelend lid bij de s.v. “Grol”. Bij de meesten is het lichaam, op 

een leeftijd zoals Theo en Willie die inmiddels hebben, niet meer in staat om een behoorlijk partijtje te 

voetballen. De twee broers trappen echter elke week nog de plaggen uit het veld.

Plaats in elftal
Theo speelde vroeger altijd als voorstopper 

of middenvelder. Tegenwoordig speelt hij 

overal waar ze er maar één nodig hebben. 

Een echte allrounder dus. 

Willie is zijn hele voetbalcarrière al 

rechtsback. Ze hebben hem tot op de dag 

van vandaag nog niet van deze plaats af 

kunnen krijgen.

Voetbalcarrière
Willie heeft lange tijd in het tweede elf-

tal gevoetbald. Hij heeft zelfs twee keer 

mogen opdraven bij de hoofdmacht on-

der trainer Mol. De jaren daarna ging 

het langzaam bergafwaarts richting het 

elfde.

Theo heeft net iets meer uit zijn voetbal-

carrière weten te halen. Maar ja, hij is 

dan ook enkele jaren ouder dan Willie, 

dus wie weet zit er bij Willie nog wat aan 

te komen? 

Theo heeft een jaar of vier in de hoofd-

macht mogen spelen. Daarna ging hij 

vervolgens naar het tweede, naar het 

zesde en nu speelt hij alweer een jaar of 

vijf in het elfde. In het derde heeft Theo 

nog met Anton Frank gespeeld. Ze waren 

het eerste elftal dat rugnummers droeg. 

Die werden toen nog met spelden op het 

shirt vastgemaakt.

Hoogtepunt
Willie: “Toen ik een jaar of achttien, ne-

gentien was. Ik voetbalde toen in het 

tweede met onder andere Puk Olijsla-

ger. We gingen overal met de bus naar 

toe. Dat was heel wat voor die tijd. Dat 

waren ook de beste voetbaljaren, met 

de trainers Mol en Wiegerink”. Willie’s 

vrouw laat nog even horen dat de beste 

voetbaljaren volgens haar de jaren waren 

dat Willie op zaterdagavond nog sinas 

dronk. Theo: “Daar hoef ik niet lang over 

na te denken. Dat was het jaar toen wij 

kampioen werden met het eerste in een 

uitwedstrijd in Ruurlo. Fantastisch, wat 

een feest was dat. Dat was de mooiste 

tied. Ik was een joar of viefentwintig en 

voetbalde samen met Broer Jansen, Jan 

Blankenborg, Frans Blanken en nog meer 

van die fantastische voetballers”.

Blessures
Nog steeds zijn Theo en Willie bijzon-

der fit en hebben hun hele voetballeven 

lang nog maar weinig blessures gehad, 

maar voor Willie was de kuitbeenbreuk 

die hij opliep in Lochem een minder 

prettige ervaring. Theo liep bij een wed-

strijd in Doesburg een keer een zware 

hersenschudding op. Op de dinsdag na 

de wedstrijd kwam hij pas weer bij zijn 

positieven. “Ik wis d’r gin bal van wat d’r 

allemoale gebeurd was”.

Beste trainer
Daar zijn de broers het unaniem over 

eens, dat was Hennie Wiegerink. “Een 

oud speler van sc Enschede. 

Hij was fanatiek tot en met. We moesten 

bijvoorbeeld touwtje springen op de trai-

ning en hij deed uiteraard mee en wilde 

dan altijd de beste zijn. Alle oefeningen 

moesten we met de bal doen. Wiegerink 

werd helemaal gek als het gesneeuwd 

had, dat vond hij het allermooiste en 

ging dan met een training ook tot het 

uiterste. Hij was niet alleen technisch en 

tactisch goed, hij was met name ook een 

bijzonder sociale man. 

Hij is wel een beetje te vergelijken met 

Gerard Bos”. 

Verschillen heden en verleden
“De tijd is natuurlijk compleet anders, 

dus je kunt het eigenlijk niet met el-

kaar vergelijken. Maar vroeger hadden 

de mensen wel veel meer over voor de 

sport. Tegenwoordig wordt daar wel eens 

te makkelijk mee omgegaan. Ook het ma-

teriaal van vroeger is niet te vergelijken 

met dat van nu. Denk daarbij aan de bal-

len, het veld, de kleedkamers, de oplei-

ding van de trainers, enzovoorts. Vroeger 

werd je door de trainer geleerd hoe je de 

schoenen moest poetsen. Daar hoef je 

nu niet meer mee aan te komen”. Wil-

lie vertelt nog dat zijn team een keer een 

ijsje kreeg van de leider Henk ten Barge 

na een gelijk gespeelde wedstrijd uit bij 

WVC. “Wie waren de koning te rieke. Zo 

moar een ijsje noa een geliekspel, dat 

was wat. 

Vroeger hadden we ook een terreincom-

missie van zo’n 25 man. Theo Knuver 

begon dan ‘s morgens voor de wedstrij-

den om 5 uur met het grasmaaien. Alle 

onderhoud deden we toen zelf”.

Hoe lang nog doorgaan
Willie: “Dit seizoen sowieso nog. Volgend 

jaar ga ik in de Vut, dus dan heb ik ook 

weer meer tijd. Misschien mag ik dan wel 

bij de woensdaggroep. Ik bekiek het ge-

woon van joar tot joar”. 

Theo: “Zolang ik nog zonder blessures 

kan blijven voetballen, zal ik doorgaan”. 

“We spelen gemiddeld elke wedstrijd één 

helft. Wie hebt 18 man op de banke en 

de jeugd moj toch ok af en too ne kans 

geven”. 

Meest markante figuur
“Doar how d’r zovölle van bie de Grol. 

Moar Broajerd en Jan Roos bunt toch wal 

een paar hele biezonderen. Ok Puk Rave 

was zo’n mooie kearl. Moar ik denk als 

wie ze allemoale mot opneumen, dat wie 

hier nog wal effen zit”.

Beste voetballers
“Herman Wientjes, Henk Blanken, Jan 

Gunnewijk, Theo Kaak, Harrie Notten, 

Jan Blankenborg. We zullen ongetwijfeld 

enkelen zijn vergeten, maar dat waren 

vroeger toch wel heel bijzondere voetbal-

lers, met elk hun eigen kwaliteiten. Wil-

lie Kaak, de broer van Theo, was de beste 

keeper ooit die we bij de Grol gehad heb-

ben. Hee was alleen altied te late. Op het 

allerlaatste moment kwam hee d’r nog 

op zien transportfietse ansjeesen”.

Voetbalkwaliteit
Willie: “Ik ben goed in het afschermen 

van de man, een echte verdediger. Een 

ander sterk punt van mij en ook van 

Theo is het koppen. En niet onbelangrijk 

is natuurlijk de inzet en zorgen dat je al-

tijd aanwezig bent”.

Theo: “Ik heb een goed uithoudingsver-

mogen. Dat komt vooral omdat ik niet 

rook en omdat ik niet thuis drink. Dat 

doe ik alleen bij een ander”. Daarom is 

Theo waarschijnlijk zo weinig thuis?

Slecht punt
“Wie bunt beide erg traag. Als wie een-

moal op gang bunt dan geet het wal, 

moar ja dan moj al weer stoppen”.

Voetbal of sportcafé
“Voetbal natuurlijk, moar dat andere is 

ok verdomde mooi. Het een kan niet zon-

der het ander”.

Theo 65 jaar en Willie 59 jaar. Fan-
tastisch toch als je op die leeftijd 
wekelijks nog een potje kunt voet-
ballen. Wie wordt de volgende die 
al 50 jaar spelend lid is? We wach-
ten geduldig af.

Theo: “Ik heb 

een goed 

uithoudings-

vermogen. 

Dat komt vooral 

omdat ik niet 

rook en omdat 

ik niet thuis 

drink. 

Dat doe ik 

alleen bij een 

ander”. 

Daarom is Theo 

waarschijnlijk 

zo weinig 

thuis?

D-kamp 2005

Maandag 4 juli moesten we om half tien 

op het Grolveld verzamelen. En toen 

werd `s middags de lucht heel donker 

en toen hebben we snel met z’n allen 

de tent afgebroken. Het programma `s 

avonds is verzet naar `s middags, we 

hebben voetvolley in de zaal gehouden. 

`s avonds hadden we dus voettocht ge-

houden. `s nachts hadden we dropping, 

was wel spannend. Groep 2 werd ge-

dropt bij de schans en zijn ze helemaal 

omgelopen door Lievelde.

Dinsdag bij het Grolveld kregen we een 

envelop en in de envelop stond, dat je 

naar de kerk van Zieuwent moest fiet-

sen, maar sommige leiders wisten niet 

eens waar Zieuwent ligt en fietsten naar 

Vragender. Bij de kerk moest je vragen 

beantwoorden en daarna kregen we 

drinken en een Mars en toen kreeg je de 

tweede envelop de weg naar het survi-

valbos. Jasper heeft daar een heel par-

cours uitgezet.

En Thijs, de goede coureur, moest spul-

len ophalen.Toen hij terug kwam bleek 

[ J e f f r e y  K o l k m a n ,  R a m o n  L a n d e w e r s ,  R a m o n  W a e n i n k ]

dat hij niet kon rijden. De bumper was 

er afgegaan tijdens de rit van goede cou-

reur Thijs! ‘s Avonds hadden we een quiz 

en na de quiz hadden we een film. We 

gingen na de film om half 12 slapen.

Woensdagmorgen voetbaltoernooi en 

`s middags gingen we naar het herten-

kamp en daar deden we levend stratego, 

Groep 1, 2 en 3 werden eerste en kregen 

6 punten. En `s avonds hebben met z’n 

allen geoefend voor de ouderavond. En 

`s nachts zijn we met de fiets naar de 

schans gefietst en toen we er waren be-

gon het heel hard te regenen. En toen 

begon de spokentocht. Het was beter 

dan vorig jaar, dank je wel alle leiders.

Donderdagmorgen om 10 uur hebben 

we handboogschieten gehad en `s mid-

dags hebben we gezwommen. Dennis 

Rooks en Dominic Koster kregen een 

waarschuwing vanwege dat ze te lang 

onder de douches stonden. Daarna gin-

gen ze nog een keer onder de douches 

staan en toen werden ze weg gestuurd 

en na het zwemmen hadden we eigen-

lijk generale repetitie, maar we hadden 

tijdnood en `s avonds hadden we ouder-

avond gehad, dat was heel leuk we heb-

ben heel veel chips en snoep gekocht en 

in de tent gelegd.

Vrijdagmorgen regende het en ging het 

zeepvoetbal niet door en hebben we zelf 

teams gemaakt in de zaal en hebben we 

zaal gevoetbald. 

We kregen elke dag voordat we naar bed 

gingen knakworst met brood en vrijdag 

patat en een kroket of frikadel.

Het was een leuk kamp, 
leiders bedankt.

17
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Naam: Roy Rörink

Geboortedatum: 14 – 08 - 1987

Broers en zussen:  Een grote Broer (Jurgen) en een zusje (Marinda)

Lid van grol sinds:  Eerste jaar E-klasse

Speler van team: Grol A2

Overige functies binnen de Grol:  Trainer/Leider van D4 en af en toe speler van Grol 9 op zondag

School: Eerst VMBO, nu 1 dag in de week op het Graafschap College    

 opleiding automonteur, de andere 4 dagen werken bij autobedrijf Kolkman

Favoriete bezigheid op school/werk:  Het sleutelen aan auto’s

Minst leuke bezigheid op school/werk: Alle elektronica in de auto

Toekomst plannen: Als volledig automonteur binnen een bedrijf aan de slag gaan

Hobby’s: Naast voetbal, vissen (vorige jaar 16de op Nederlands Kampioenschappen, 

 computeren.

Huisdieren:  Een hele boerderij vol!

Goede eigenschap:  Doorzettingsvermogen, bescheidenheid

Slechte eigenschap:  Overmatig drankgebruik

Lievelingseten:  Gekookte aardappelen met groente (in ieder geval niet van dat aparte greij)

Beste kroeg van Groenlo:  Kantine / Kras / de Pauw

Hekel aan:  Mensen die altijd opscheppen

Favoriete TV programma:  Studio Sport

Favoriete muziek:  Van alles wel (Top 40), niet van dat harde geblehrrrr!

Favoriete voetbalclub: Grol en AFC Ajax

Mooiste voetbal moment: Alle tussenfeesten van Grol A2

Grootste wens:  Alle diploma’s halen en een goede baan krijgen 

 (daarnaast nog veel gezelligheid in mijn leven)

Favoriete drinken:  Een halve liter Grolsch

Ideale avond stappen:  Eerst Kantine (indrinken), dan Kras (nog meer indrinken), dan naar de Pauw, 

 Radstake of Dieka Markelo (het indrinken afmaken) 

Favoriete kleding:  Gewoon spijkerbroek met een T-shirt 

Beste kameraad:  Alle kameraden binnen de vriendengroep

Mooiste vakantie:  De vakantie met mijn vrienden in Ommen en de vakanties met mijn ouders 

 naar het buitenland (Spanje)

Mooiste vrouw van de wereld: Alle vrouwen, zolang ze maar aardig zijn!

Leukste moment van je leven:  Het behalen van mijn diploma’s

s.v. “Grol” vind ik......: EEN HEEL GEZELLIGE CLUB!!!

Speler van het kwartaal Roy Rörink

[ J o n a t h a n  L a m m e r s ]

• Handig dat je vader 

in het jeugdbestuur 

zit. Dan weet je alles 

van de jeugd.....mooi 

niet dus...Jesper 

Frank, of eigenlijk 

meer zijn vader 

jeugdvoorzitter Marco 

Frank, maakt op de 

eerste training van de 

zaterdagmorgengroep 

al direct indruk door 

een half uur te laat 

op de training te ver-

schijnen. Hij komt om 

10.30 uur ,anköttel’n’ 

terwijl de training al 

om 10.00 uur begint.  

• Jan Dieker sprak zijn 

zwager Roy Reinders 

op de dag van de 

geboorte van Tycho 

Reinders, de dag 

dat de regionale 

sportkaternen gevuld 

waren met verhalen 

over de gestaakte 

wedstrijd van Grol 

tegen Bon(je) Boys. 

Roy, normaliter spits 

in het zesde, was als 

doelman ,man of the 

match’ en lijdend 

voorwerp deze wed-

strijd. Ondanks dat hij 

niet in de opstelling 

voorkwam, stond ook 

opa Willie Reinders 

in het verslag. ,,Leuk 

voor Tycho om later 

de krant van zijn 

geboortedag te lezen 

met papa en opa 

er in.”
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Algemene Ledenvergadering s.v. “Grol”

Eerbetoon aan Wiel Coerver en 
Theo Huijskes
[ R I K  G O C K E L ]

Leden van s.v. “Grol” die een hekel hebben aan televisie kijken, zijn maandag 3 

oktober de koning te rijk. De jaarvergadering van s.v. “Grol” staat namelijk garant 

voor een avondvullend programma. Onder de paraplu van de dynamische orga-

nisatie van onze vereniging gebeurt van alles en is het moeilijk om in een kort 

tijdsbestek alle perikelen van de besturen, commissies, subcommissies en werk-

groepjes de revue te laten passeren. 

Alle randvoorwaarden moeten natuurlijk goed ingevuld en op elkaar afgestemd 

zijn en dat doet nogal eens het nodige stof opwaaien. In deze bijdrage zijn enkele 

highlights te vinden van de jaarvergadering editie 2005.

Herstructurering jeugdopleiding
Grol maakt haar plannen bekend voor 

een verdere verbetering van de techni-

sche jeugdopleiding. Om vanuit de eigen 

jeugdspelers te blijven aanleveren voor 

de eerste selectie, is het zaak om de op-

leiding en vorming goed te organiseren. 

Het jeugdbestuur constateert dat de rode 

draad (welke groep moet wat en wanneer 

bijgebracht worden) vanuit de theorie 

naar de praktijk nog wel eens hapert. 

Met name voor jonge jeugdspelers blijft 

daardoor de voetbaltechniek en fysieke 

gesteldheid van onze jeugdspelers achter 

bij wat mogelijk moet zijn. Daarom is be-

sloten om van koers te veranderen en tij-

dens de trainingen van de jeugd gebruik 

te gaan maken van de Wiel Coerver-me-

thode, (oud-trainer Feyenoord, NEC, red) 

. Techniek staat hierbij voorop. Techniek 

is namelijk de belangrijkste basis om een 

goede voetballer te kunnen worden. De 

Wiel Coerver-methode moet in een pro-

gramma voor de gehele jeugdopleiding 

opgenomen worden. Een zeer ambitieus 

plan dat meerdere jaren in beslag zal 

gaan nemen. Jos Porskamp zal hierin 

de kar gaan trekken en is inmiddels ge-

start met het volgen en begeleiden van 

een zestal pupillenteams. Naast de Wiel 

Coerver-methode wordt tevens overwo-

gen om “Soccerpal” en bewegingsscho-

ling als speerpunt op te nemen. Hiertoe 

was in september Michel Bruyninckx uit 

België al op bezoek op sportpark Den Els-

hof. Voor belangstellenden presenteerde 

hij een groot aantal oefeningen met een 

bal in een netje. Onder begeleiding van 

muziek traint hij op een creatieve manier 

de lichaamsbeheersing en het onder con-

trole houden van de bal. Zeer benieuwd of 

hier een vervolg aan wordt gegeven.

Wederom tekort 
aan scheidsrechters bij de senioren
De seniorenafdeling heeft zeker gezien de 

resultaten van Grol 1,2 en 3 (de prestatie-

ve teams) een uitstekend seizoen gedraaid. 

Er is volop meegestreden om kampioen-

schappen en periodetitels. Nog belang-

rijker is dat veel jonge spelers vanuit de 

A-jeugd uitstekend zijn opgevangen en 

doorgegroeid. Dit is een enorme verdien-

ste van alle voetbaltechnische mensen in 

en rondom deze elftallen. Ten aanzien van 

de recreatieve teams is het bestuur vooral 

te spreken over de sfeer binnen de teams. 

Wat echter in het verslag van de jaarvergadering van afgelopen 

jaar (respect voor de opsteller overigens) niet aan de orde komt, is 

het gebrek aan scheidsrechters bij deze teams. Uit de rondvraag 

blijkt namelijk dat zowel bij het veldvoetbal als het zaalvoetbal 

regelmatig de man in het zwarte pak gemist wordt. Een stukje 

beleid op dit gebied zou niet verkeerd zijn. Voor het damesteam 

hoeft het bestuur senioren in elk geval geen scheidsrechter meer 

in te roosteren, want deze geleding binnen de s.v. “Grol” is opge-

houden te bestaan.

Nieuwe sponsorcontracten

Het contract met Univé Verzekeringen is voor een nieuwe peri-

ode van drie jaar verlengd. De betrokkenheid van Univé is groot. 

Tekenend hiervoor is de aanwezigheid deze avond van de druk-

bezette Ben Nuininga, algemeen directeur van Univé OverGel-

der, in ons sportcafé. De samenwerking met dit bedrijf geeft s.v. 

“Grol” een stuk stabiliteit en continuïteit wat betreft de finan-

ciële huishouding. Deze is overigens goed te noemen want de 

penningmeester houdt aan het einde van het afgelopen boekjaar 

een positief resultaat van 169 euro over. Met name door de forse 

ledengroei van 1096 naar 1164 zijn wat gaatjes gedicht. De leden-

werfactie, die met de nodige scepsis werd ontvangen, heeft dus 

zijn vruchten afgeworpen. 

Michel Hoffman en Joris Bomers

Ben Nuininga, algemeen directeur van Univé OverGelder
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Party Rent 

uit Bocholt

de nieuwe 

hoofdsponsor 

van de afdeling 

senioren.

Of het bedrijf

ook een 

reclamebord op 

zal hangen 

is nog niet 

helemaal

duidelijk......

Met ingang van het nieuwe voetbalsei-

zoen 2005-2006 is Party Rent uit Bocholt 

de nieuwe hoofdsponsor van de afdeling 

senioren. Met dit bedrijf heeft het bestuur 

een vijfjarig contract afgesloten. Beide 

directeuren, Michel Hoffman en Joris Bo-

mers, volgen de vergadering aandachtig 

en lijken zich prima in hun nieuwe rol te 

schikken. Of het bedrijf ook een reclame-

bord op zal hangen is niet duidelijk..........

Huldiging zevental jubilarissen 
Aan het einde van de avond wordt een ze-

vental leden van s.v. “Grol” gehuldigd van-

wege hun 50 jaar lidmaatschap. Vanaf de 

start in 1993 bij het 75-jarig bestaan van 

Grol hebben al 35 personen de gouden 

‘Grol’-speld ontvangen. Door de vergrij-

zing van het ledenbestand zal die groep 

exponentieel groeien. De verwachting is 

dat jaarvergaderingen in de toekomst dan 

ook nachtwerk zullen worden. Dit jaar 

zijn het maar liefst zeven personen die 

deze waarderingsspeld krijgen, te weten 

Cor Migchielsen, Willie Porskamp, Ben-

nie Rave, Tonnie Rave, Bennie Roerdink, 

Jan Theissen en Theo Huijskes. Voorzit-

ter Theo Huijskes zet met een persoonlijk 

woordje iedere jubilaris even in de schijn-

werpers. Vervolgens grijpt tweede voorzit-

ter Ben Bomers de microfoon om speciale 

aandacht voor de voorzitter te vragen, die 

dus ook 50 jaar lid van de s.v. “Grol” is.

Net als de overige jubilarissen ontvangt 

Theo de gouden ‘Grol’-speld. De voorzit-

ter heeft inmiddels een enorme staat van 

dienst opgebouwd en doet wat betreft 

onderscheidingen niet onder voor een ge-

middelde oorlogsveteraan. Toch is er nog 

wat ruimte over.

Gouden KNVB-speld voor de voorzitter
Uit een volle kantine stapt de heer Johan 

Dollekamp, vice-voorzitter van de KNVB, 

naar het spreekgestoelte en richt veel 

lovende woorden aan de Grol-voorzitter, 

en refereert aan het jaar 2000, waarin 

hij sportvrijwilliger van het jaar werd in 

de provincie Gelderland en een onder-

scheiding kreeg van de commissaris van 

de koningin, de heer Kamminga. Voor al 

zijn verdiensten voor de s.v. “Grol” over-

handigt de heer Dollekamp de ‘Gouden 

K.N.V.B.-speld’ aan onze voorzitter, die blij 

verrast is. Als vervolgens het clublied van 

Grol uit de speakers schalt, is het handjes 

schudden geblazen en maken vele leden 

zich uit de voeten om nog voor midder-

nacht thuis te zijn. 

HOOG WAARDERINGSCIJFER VOOR 
WEBSITE S.V.“GROL”
In het bekende, regionale dagblad 

De Gelderlander heeft de sportver-

eniging ‘Grol’ een hoog waarderings-

cijfer gekregen voor haar website: 

WWW.SVGROL.NL. De Groenlose voet-

balclub krijgt maar liefst het cijfer 

81⁄2 voor een naar de mening van de 

deskundige jury zeer informatieve 

site, waar de informatie daar staat, 

waar je het verwacht. Hierbij een im-

pressie van het juryrapport.

‘Wie WWW.SVGROL.NL intikt, heeft 

razendsnel een informatieve site op 

zijn beeldscherm. Geen tierelantijn-

tjes bij de derdeklasser uit Groenlo. 

De no-nonsens aanpak komt de over-

zichtelijkheid zeer ten goede. Ook 

digibeten vinden op de site de juiste 

weg. Alles is perfect gerubriceerd. De 

site scoort verder hoog vanwege het 

gegeven dat actuele informatie, dit 

met name over het eerste team van 

de club, razendsnel op de site wordt 

geplaatst. Ook over de volledigheid 

niets dan lof. Als gevolg van de goede 

opzet, staat er erg veel op de site, zon-

der dat er digitale chaos uitbreekt. 

Van ieder team een foto, van ieder 

bestuurslid alle gewenste informatie. Bovendien hebben 

naast de officiële clubsite maar liefst vijf teams een eigen 

internetpagina. Daarnaast ontbreken niet de nuttige links 

naar de tegenstanders van het eerste en amateurclubs uit 

de regio. Ook het begrijpelijke bruggetje naar de site van 

de hoofdsponsor (Univé Verzekeringen) ontbreekt niet. 

Op WWW.SVGROL.NL gaat het over s.v.“Grol” uit Groenlo 

en zo hoort het!’

Al met al een steuntje in de rug, anders gezegd een terech-

te waardering voor de leden van de beheer- en stuurgroep 

van de s.v.“Grol”, alsmede voor alle overige vrijwilligers 

die hun aandeel hebben geleverd en nog leveren ten be-

hoeve van de externe communicatie, presentatie en uit-

straling van de Grolse voetbalvereniging.
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Het jeugdbestuur van de s.v. “Grol” heeft in 2005 een belangrijke mutatie onder-

gaan. Carrie Walterbos heeft na lange jaren het jeugdbestuur verlaten, maar zij en 

Marco Frank hebben een (waardig) opvolgster gevonden in de naam van Laura van 

de Pol. Laura van de wie hoor ik u denken, nou zo dacht ik er ook over totdat ik een 

afspraak met haar maakte om eens nader kennis te maken. Hierbij het volgende 

relaas.

[ I v o  V e r s t e e g e n ]

Laura van de Pol, 
meer dan voetballiefhebster alleen!!!

Op een maandagavond ga ik op weg naar 

het clubhuis van de s.v. “Grol” om Laura 

te interviewen. Ik ken haar niet dus zie 

ik wel een blonde jonge dame naar de 

standen van het jeugdvoetbal kijken, 

maar had niet direct in de gaten dat het 

de bovengenoemde hoofdpersoon was. 

Maar goed, even later komen we aan de 

praat en ben ik wel eens benieuwd naar 

wie Laura van de Pol is!

Zij is 24 jaar geleden in Apeldoorn ge-

boren, op haar 14e verhuisd naar Borne 

en een paar jaar later gaan studeren in 

Groningen (Management, Economie en 

Recht) en sinds 3 1⁄2 jaar woonachtig in 

Groenlo. Hoezo Groenlo denk ik dan? Na 

haar studie is Laura gaan werken voor 

de gemeente Varsseveld, inmiddels met 

de gemeente Gendringen gefuseerd tot 

Oude IJselstreek, als beleidsmedewer-

ker ruimtelijke ordening. Toen zij dus 

een woning in de regio zocht is zij in 

Groenlo beland, hier woont zij nu samen 

met haar vriend Edwin Tuller, speler van 

Grol 12. Wat de fusies in deze regio be-

treft? Zij heeft daar geen mening over, 

heeft hiervoor (nog) te weinig binding 

met deze streek! En qua werk levert het 

alleen een ruimer werkveld op.

Als ik haar vervolgens vraag naar haar 

hobby’s komt er duidelijk VOETBAL 

naar voren: maandagavond D2 trainen, 

dinsdagavond zelf trainen bij de dames 

van Vios Beltrum 2, woensdagavond 

vrij!, donderdagavond D2 trainen, vrij-

dagavond zelf weer trainen bij Vios, za-

terdagmorgen wedstrijd van D2 en later 

C4 (waar ze leidster van is) en middags 

kijken bij Grol 12 en tot slot de zondag-

morgen..... dan speelt zij zelf met Vios 2 

dames! Voor andere hobby’s heeft ze niet 

veel tijd meer, mits het voetbalseizoen 

pauzeert, dan skeelert en squasht ze 

graag en vindt ze het leuk om te reizen 

en stedentrips te maken.

Sinds Laura hier woont heeft ze nog 1 sei-

zoen bij Dos ’19 in Denekamp gespeeld, 

maar het reizen werd teveel zodat ze 

naar Vios Beltrum overgestapt is. In 

haar tijd bij Dos’19 heeft ze wel eens te-

gen Grol gespeeld, dus geheel onbekend 

was onze vereniging niet voor haar. Na 

2 jaar Vios 1, als rechtsbuiten, heeft ze 

dit jaar gekozen voor Vios 2 waar ze “mid-

mid” speelt. Helaas zag de trainster van 

het eerste het niet zo zitten met Laura 

en omdat ze toch het liefste wil spelen 

heeft ze een stapje terug gedaan, “Je traint 

voor de wedstrijd op zondag en het moet niet 

zo zijn dat je langer met de warming-up bezig 

bent dan dat je daadwerkelijk speelt”, maar 

wie weet, een andere trainer betekent 

misschien nieuwe kansen! Ze is dan nu 

misschien soms te fanatiek na een ne-

derlaag, maar de gezelligheid blijft voor 

haar voorop staan!

Helaas voor Laura gaat het zowel met 

Grol D2, Grol C4 als met Vios 2 dames 

nog niet zo goed, met alle elftallen heeft 

ze tot nu toe ieder nog maar 1 wedstrijd 

gewonnen.

Hoe komt zij in het jeugdbestuur terecht? 

Laura geeft aan door Carrie en Marco ge-

scout te zijn en in januari 2005 vroegen 

de twee een gesprek met haar aan. Om-

dat zij al actief was bij de s.v. “Grol” en 

zelf voetbalt, leek het hen een geschikte 

kandidate om Carrie op te volgen. Na 

enige bedenktijd had Laura besloten om 

vanaf april / mei mee te draaien met het 

jeugdbestuur en zie hier... een nieuw 

jeugdbestuurslid is geboren! Ze kreeg 

direct de taken penningmeester, contact-

persoon voor de meisjes, contactpersoon 

paramedische begeleiding en het behe-

ren van de coachjassen. Tot nu toe valt 

het haar niet tegen, in het begin was het 

wel veel werk om het één en ander op de 

rit te krijgen, maar dan kun je ook goed 

meedraaien. Zij vindt het gewoon leuk 

om met beleid bezig te zijn, zoals het 

beleidsplan en meisjes voetbal; dit is dan 

ook haar dagelijkse werk!

Laura vindt het zeer jammer dat er op dit 

moment geen meisjes en dameselftal bij 

de Grol is. Er voetballen op dit moment 

18 meisjes bij de Grol welke allemaal over 

jongensteams verdeeld zijn: 3 meisjes in 

de C-jeugd (in 1 elftal), 3 in de D-jeugd en 

12 in de E en F-jeugd. De ideale situatie 

zou zijn dat meisjes zouden kunnen kie-

zen of ze in een jongens- of meisjeselftal 

Zelf vindt 

Laura dat er 

teveel aandacht 

aan de selectie 

elftallen wordt 

geschonken
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zouden willen spelen. In ieder geval is 

het toegestaan om tot en met de A-jeugd 

gemengd te spelen. Vaak zijn dit dan 

meisjes die erg goed zijn en in het natio-

nale jeugdelftal voor meisjes spelen. Mis-

schien is het mogelijk om in de toekomst 

een meisjesteam samen te stellen; er zijn 

immers in de E en F jeugd momenteel 12 

meisjes die voetballen. Vaak gaat het aan-

melden nog wel, maar als ze ongeveer 12 

jaar zijn, komen er ook andere interesses 

en gaan de meiden vaak van voetbal af. 

Dat is nu juist jammer, omdat het ideaal 

is om de meisjes in de E en F-jeugd met 

de jongens mee te laten doen en daarna, 

vanaf de D-jeugd, in een meisjes compe-

titie te laten spelen! De s.v. “Grol” blijft 

hierin dus iets achter, ondanks de moei-

te die Carrie er jaren voor heeft gedaan. 

Bij omliggende verenigingen als Longa 

en Sportclub Eibergen hebben ze dat op 

dit moment beter voor elkaar, toch wordt 

er bij het jeugdbestuur wel aandacht aan 

besteed middels het schoolvoetbaltoer-

nooi voor meisjes en een contactpersoon 

in het jeugdbestuur, Laura van de Pol 

dus!

Daarnaast traint en begeleidt Laura dus 

ook nog de D2 en C4. Helaas zijn de resul-

taten momenteel nog niet zo goed. Vorig 

jaar trainde zij D4 en had zij aangegeven 

toch meer prestatiegericht te willen wer-

ken, D2 dus. Dit elftal voetbalt in dezelf-

de klasse als de D1, de 2e klasse. Dit ni-

veau is net iets te hoog, maar zij ziet het 

als belangrijkste taak om er plezier in te 

houden. Het jeugdbestuur streeft ernaar 

om alle selectie-elftallen in de 1e of in de 

hoofdklasse te laten spelen, buiten het 

team D1 is dit al gerealiseerd.

Zelf vindt Laura dat er teveel aandacht 

aan de selectie elftallen wordt geschon-
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ken. Er wordt teveel geselecteerd waar-

door de lagere elftallen er zwakker op 

worden, waarom van een C3 en C4 geen 

mix maken van spelers terwijl deze 2 

elftallen in dezelfde klasse voetballen? 

Nu wordt zelfs tussen de C3 en C4 nog 

geselecteerd, gevolg: de laagste elftallen 

verliezen wel eens met 12-1 of 15-3 van 

andere C4 of D3 elftallen? Het verschil 

tussen selectie en lagere elftallen wordt 

te groot. Je bent afhankelijk van vrijwil-

ligers, dus komt het vaker voor dat trai-

ners zonder diploma’s de lagere elftallen 

trainen. Maar de bekwaamheid van trai-

ners is wel belangrijk; dit kan verbeteren 

doordat deze trainers wel een goede 

ondersteuning krijgen in de vorm van 

oefenstof, materialen en trainingsfacili-

teiten. De basisprincipes van het voetbal 

en technische vaardigheden moeten ook 

in een D3 of C4 aanwezig kunnen zijn, 

maar volgens haar ontbreken deze nu in 

de D-jeugd! Dus moet dit al in een vroe-

ger stadium aangeleerd zijn, het niveau 

in de breedte moet hogerop!! Dat daar 

nu het beleidsplan voor de jeugd voor 

ingevoerd wordt, vindt Laura een goede 

zaak. Per leeftijdscategorie worden eisen 

gesteld waar spelers aan moeten voldoen. 

Hier wordt dan in blokken van 6 weken 

op getraind, daarna getoetst en dan volgt 

het volgende onderdeel. Onder leiding 

van Jos Porskamp worden nu ook enkele 

elftallen getraind volgens de “Soccer Pal” 

en de Wiel Coerver methode. De Soccer 

Pal bevat een bal in een netje, en omdat 

D2 ook een van de proefteams is moet 

Laura hier thuis ook mee oefenen. “Ge-
lukkig zit er een netje omheen, anders wa-
ren er al wel ruiten gesneuveld”! Deze me-

thode is bedoeld om de coördinatie en 

techniek van de jonge voetballer te trai-

nen, Daarnaast gaat de Coerver methode 

nog verder met techniek en motoriek 

training: “De techniek moet eerst goed 

zijn, voordat je over tactiek en systemen 

kunt gaan praten” aldus Laura! Opleiding 

moet boven prestatie staan, voetbal gaat 

voor de winst maar de techniek is belang-

rijker. Dit is vaak wel moeilijk want de 

omgeving wil vaak resultaten zien. Wil 

ze zelf geen trainerscursus gaan volgen? 

Misschien in de toekomst, maar nu heeft 

ze hier te weinig tijd voor, wel verzamelt 

ze veel oefenstof om toe te kunnen pas-

sen. 

Al met al is Laura van de Pol een dame 

met een duidelijke visie over jeugd- en 

meisjesvoetbal, bovendien ook iemand 

die dit met enthousiasme onder woor-

den kan brengen. Toekomst? Hoofd-

bestuur? “Nee, geen ambitie voor, het 

jeugdbestuur bevalt haar prima”! Wel 

zou het mooi zijn als er toch een meis-

jeselftal komt. Zij ziet dit dan ook als 

een persoonlijk streven voor de toe-

komst net als een plaats in het beleids-

plan voor meisjesvoetbal. Per slot van 

rekening zijn er in Nederland 80000 

vrouwelijke voetballende leden bij de 

KNVB en voetbalscholen voor meisjes!

Het grote voordeel van

Albert Heijn
Wallerbosch  Groenlo

Toon Frank test nieuw infuus
Met de nieuwe ziektekostenverzekering in 2006 verandert er eveneens veel in de zorg. 

Ziekenfondsen doe hun uiterste best hun klanten te behouden en nieuwe klanten aan te 

trekken. Zo kwam de nieuwe zorgverzekeraar BSIHBOZG (Buj Slecht In de Hoed, B-j Ons Zi-j 

Goed) met een nieuw infuus op de markt. Op de foto ziet u ,proefkonijn’ Anton Frank (met 

buiten beeld jaloerse blikken van de andere woensdaggroep leden) die duidelijk een luxe 

pakket heeft en zijn infuustank hervult, om zich te wagen aan een second opinion, omdat 

hij na de eerste tank nog twijfels had. Zo lachte hij.....Het apparaat werkt eenvoudig. Het 

slangetje wordt ingebracht, duidelijk zichtbaar in de mouw, en is rechtstreeks aangeslo-

ten op de tank, die in meerdere maten te verkrijgen is, al naar gelang de behoefte. Tom 

Rooks schijnt zich inmiddels aangemeld te hebben voor een voormalige ,appollo’ op het 

Grolschterrein...Het apparaat is zeer modern vormgegeven en voldoet aan alle eisen. Zo 

zitten op de voorkant de stickers ,Kan rijvaardigheid beïnvloeden’ en ,Na verbruik 2 tanks, 

route gevaarlijke stoffen volgen’. 

• Laura van de Pol 

vertelt in het 

sportcafé vol trots 

dat ze in het clubblad 

komt, waarop Pim 

Huijskes zegt: 

,,Je krijgt toch geen 

nietjes in de buik...!”

• Joris Bomers: 

,,Als Michel Hoffman 

de wedstrijd HC ‘03 

– Grol verloren had, 

ging ik de volgende 

keer op de bank 

zitten.”

• Wijsheid van goeroe 

Hennie Schovers: 

,,Ik sloap nooit meer 

dan 4.5 uur per nacht. 

Mien vader zei altied, 

a’j sloap hebt, valt 

de ogen vanzelf wal 

dichte...”

• Stan Raben hoort dat 

Hennie Schovers opa 

is geworden van een 

kleinzoon; ,,As den la-

ter kan fietsen, geet 

’t net as opa. Achter-

steveuren op de fietse 

um iedereen goeien 

dag te zeggen.”

• Pax – Grol: 1-5.  

Leuk cadeau voor Rob 

Porskamp’s verjaar-

dag, van peetoom Jos 

Heutinck (trainer Pax) 

en tante Hedwig.

• Trammelant bij 

wedstrijden Grol 1 

en Grol 12: misschien 

iets voor de rijdende 

rechter???



28 W A L K  O F  F A M E

[ 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 ]

WALK OF FAME

Seizoen 1990/1991: kampioen Grol C1

29

“Eén van de meest talentrijke elftallen van de afgelopen decennia binnen onze s.v. “Grol”, noemen ze zichzelf en eigenlijk kunnen we niets anders 

dan beamen dat het C1 team van het seizoen 1990/1991 onder leiding van Toon Hartman en Pascal ten Brinke inderdaad veel talent bezat.

Aan tafel zitten we met Doreen Gelinck, Pascal ten Brinke, Tom Kaak, Tjiko Wolberink en Kevin Stöteler en in een ontspannen sfeer proberen we het 

succesvolle team van toen nog eens door te lichten. Opvallend vinden we dat deze donderdagavond vrijwel het complete elftal van weleer present 

is in de sfeervolle kantine en krijgen we derhalve gevraagd, maar vooral ook ongevraagd, antwoorden op de door ons gestelde vragen. Helaas moest 

de succestrainer van dit team deze bewuste avond verstek laten gaan vanwege telwerkzaamheden bij een biljartwedstrijd, maar natuurlijk helpen 

“zijn jongens” om Toon Hartman in het welverdiende zonnetje te zetten.

Laten we allereerst het C1 kampioenselftal van het seizoen 1990/1991 maar even voorstellen aan de hand van de kampioensfoto. Van iedere speler, 

trainer en begeleider/vlaggenist geven we een paar kernwoorden zoals die door onze gasten van die avond over elkaar werden gegeven (dus voor 

alle duidelijkheid; wij als interviewers hebben geen enkele invloed gehad op de waardering van de individuele spelers).

Op de bovenste rij van links naar rechts:

Als eerste ontwaren we natuurlijk Toon 
Hartman met een mooie snor; een zeer 

fanatieke, sympathieke en veel rokende 

trainer en door zijn elftal werd hij Horst 

Tappert (beter bekend als Derrick) ge-

noemd. Naast Toon staat Doreen (Guus) 
Gelinck, een razendsnelle vleugelspeler 

met een voorzet als Mannie Kalz en een 

daverend schot in de poten. Geflankeerd 

wordt Guus door Joost Frank, een kop-

sterke speler met de bekende droge hu-

mor, ’n echten Frank dus. Tjiko Wolbe-
rink wordt herinnerd als een showpikkie. 

Hij was echter meer dan dat alleen; een 

trainingsdier in hart en nieren en één 

van de meest talentvolle keepers van de s.v. “Grol”. Als vijfde 

persoon zien we Kevin (Kippie) Stöteler, het rustpunt van 

het C1 team, kopsterk en natuurlijk bekend om zijn befaamde 

goede pass. Naast Kevin staat Gerrit Pfeiffer, toen al een beer 

van een kerel, groot en sterk maar desalniettemin supersnel 

met een groot scorend vermogen. Tom Kaak was soms ietwat 

lui maar tegelijkertijd werd hij ook bloedfanatiek gevonden! 

Met een glimlach werd door enkelen vermeld dat Tom Kaak 

toen al dacht dat hij er al was en dat hij daarom niet alles uit 

zijn carrière heeft kunnen halen. De blonde kuif naast Tom 

Kaak behoort toe aan die van Dave Klein Gunnewiek. Ook 

Dave was supersnel en bezat over een enorme pegel. Verder 

werd hij herinnerd door zijn vele solo’s; voor velen was hij ‘de 

zönne van’. Bovenaan links staat Pascal 
ten Brinke, alias Harry Klein. Hij werd 

destijds de bananenman genoemd en 

werd gevreesd door zijn verhalen over 

het vechten in Cambodja.

Onder van links naar rechts:

Geheel links zien we Hans Gockel, be-

rucht om zijn rare loopje met de borst 

naar voren. Hij was een zeer degelijke 

mandekker en toen al zeer volwassen 

voor zijn leeftijd. Tom Klein Zeggelink, 

tweede van links (alias Wung) had toen 

al een groot loopvermogen, was zeer 

constant en was volgens een enkeling de 

enige niet-voetballer van dit team (een 

beetje Duits dus). Toch werd Tom aan het 

eind van dit seizoen gekroond als beste 

speler van dit C1 en volgens zijn ploegge-

noten van toen heeft Tom, toen hij hoor-

de van ons gesprek met enkele van zijn 

makkers van toen, direct de welverdien-

de beker “C1 speler van het jaar” achter 

in zijn auto gelegd voor misschien wel 

een mooie foto-sessie. Naast Tom Klein 

Zeggelink ontwaren wij Ton Bleumink. 

Opnieuw een zeer gewaardeerde pure 

mandekker en een rustige c.q. drome-

rige speler. Michiel Harmsen wordt her-

innerd als een redelijk snelle speler met 

de bijnaam Pieli. Michiel snapte vaak de 

grappen niet die vaak gemaakt werden 

binnen de C1. Erik Scharf was, mede 

doordat hij klein van stuk was, supersnel, 

sterk en handig en had destijds een leuk 

piepstemmetje. Als laatste van dit gewel-

dige stel staat Maarten (Bockwurst) 
Overkemping, de robuuste laatste man 

en keiharde verdediger die echter vrijwel 

alles voetballend wist op te lossen.

Op de vraag waarom dit C1 team destijds 

het kampioenschap wist te behalen met 

slechts één verliespartij, antwoorden 

vrijwel alle aanwezigen in koor dat in 

alle linies van dit elftal meer dan vol-

doende kwaliteit aanwezig was om de te-

genstander te overklassen. Verdedigend 

kregen ze slechts 14 doelpunten tegen 

(zie statistieken uit het boekje van Toon), 

maar vooral het sublieme middenveld 

zorgde voor het overwicht om met name 

aanvallend uit te blinken. Gerrit Pfeif-

fer kon hierdoor, mede door zijn fysieke 

kracht, maar liefst 46 keer scoren met 

vooral zijn rechterbeen (met links kon 

hij helemaal niets). De spelers van toen 

konden het onderling zeer goed met el-

kaar vinden en nog steeds is er sprake 

van een vriendschapsverhouding. Velen 

van hen spelen nog steeds prestatief in 

het eerste of tweede elftal van onze club 

en een enkeling heeft zijn heil gevonden 

in het achtste.

Bijzonder verheugd waren de spelers van 

toen met het kampioensboekje gemaakt 

en geschonken door Toon Hartman 

waarin alle statistieken, overzichten en 

andere wetenswaardigheden van dit ge-

denkwaardige jaar werden weergegeven. 

Enkele overzichten willen we u natuur-

lijk niet onthouden. Toen Toon het boek-

je aan het eind van het seizoen 1990/1991 

zijn jongens overhandigde, had deze trai-

ner de tranen in de ogen en volgens velen 

had hij daarvoor extra een donkere bril 

opgezet (zie foto). Pascal (Tacconi) meldt 

vervolgens laconiek dat hij deze spelers 

op voetbalgebied vrijwel alles heeft we-

ten te leren.

Gedenkwaardig was volgens Kevin de 

pep-talk die Toon voor bijna iedere wed-

strijd wist te verkondigen. Bij velen van 

ons zal de tekst: “Kousen omhoog want 

uitstraling moet er zijn”, nog als muziek 

in de oren klinken.

Tijdens een donderspeach van “Tone” tij-

dens de beslissende wedstrijd tegen AZSV 

(1-2 achter met de rust) ontplofte deze 

bijna en zei: “Ik wil geen namen noemen, 

maar Maarten en Tommetje spelen als 

een natte krant en als ze ..........”.

Na het kampioensuitstapje in Schevenin-

gen en Den Haag weet Tjiko zich nog te 

herinneren dat Toon opnieuw behoorlijk 

over de rooie ging. Legendarisch zijn de 

woorden: “Wat ik vandaag heb gezien is 

mij ontzettend tegengevallen”, nadat hij 

tussen zijn eigen rookpluimen door van 

circa drie pakjes sigaretten per dag, Tjiko 

had weten te ontwaren met een pakje 

peuken in de hand.

Vrijwel iedere vrijdagavond tijdens dit 

succesvolle jaar stapte Toon in zijn wel-

bekende witte Golfje om de plek des on-

heils van dag erop alvast te verkennen, 

om zo te voorkomen dat hij en zijn man-

nen niet te laat zouden arriveren. Enorm 

veel waardering hebben Toon en Pascal 

gekregen voor het feit dat er altijd iets 

werd georganiseerd voor het geval er niet 

gevoetbald kon te worden. Vaak werd er 

gezwommen bij de Wilder in Haaksber-

gen of op Marveld om de hoek.

Tot slot willen wij als interviewers onze 

gesprekspartners van het C1 team van 

het seizoen 1990/1991 hierbij nogmaals 

bedanken voor hun plezierige mede-

werking en hopen natuurlijk dat ze (en 

natuurlijk wij ook) nog vaak mogen 

genieten van de kampioensfoto voor de 

Walk of Fame.

“Kousen omhoog want uitstraling moet er zijn”
(citaat : Toon Hartman d.d. 1990/1991)

• Gerard Kolmer 

komt uit Australië 

overgevlogen om 

even zijn Grolle aan 

te doen. Samen met 

Theo Kaak bekijkt hij 

een wedstrijd van 

Grol 1. Komt Theo 

Huijskes aan lopen; 

,,Hallo Gerard, ik ben 

voorzitter van de Grol.” 

Gerard: ,,Nooit van 

gehoord...” Iets meer 

aan je pr doen Theo in 

Australië...

• Piet Arets, keepers-

trainer s.v. “Grol” na 

afloop van WVC-Grol 

in de WVC kantine: 

,,Annelies mag ik drie 

halve liters?” Waar het 

hart van vol is ......

• Live verslag uit 

sportcafé van 

Fenerbahce-PSV, 

als PSV een vrije trap 

krijgt. Tom Rooks: ,,Ik 

zou hem er in schie-

ten.” Stef Oldenkotte 

daarop: ,,Ie könt ow 

been nog neet ens 

opbeuren.”

• Robin Brockötter en 

zijn moeder Petra 

staan naar Grol B1 te 

kijken als Petra zegt: 

,,Ik geloof dat ik ook 

maar leidster word.” 

Zegt Robin gevat: 

,,Jij kunt thuis de zaak 

nog niet in de hand 

houden, laat staan een 

heel elftal.”

• Marcel Rooks scoort 

tijdens de fancy fair 

van s.v. “Grol” als een 

heerschap een half 

varken wint: ,,Ku’j 

mooi met in huus 

kommen. De andere 

helfte zit d’r al.” 
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Onze vlag

De zomervakantie ligt inmiddels weer 

ver achter ons. De competities zijn alweer 

aan de gang. Met het verschijnen van dit 

blad zal het eerste blad ook al wel van de 

bomen zijn gevallen en zullen de eerste 

herfstbokjes al wel weer gedronken zijn. 

Menig zaterdag heb ik inmiddels alweer 

kijkend, genietend van het jeugdvoetbal 

en observerend op ons prachtige sport-

park rondgebracht. Tijdens die observa-

ties dwaalden mijn gedachten regelmatig 

af naar mijn vakantie. Ik heb deze zomer 

mijn vakantie al cruisend door het Ca-

ribische gebied doorgebracht. Ja, om in 

termen van woensdaggroep-vrijwilliger 

Theo Nales te blijven: “De boog kan niet 

altijd gespannen zijn”. Wij bezochten in 

een paar weken tijd heel wat verschillen-

de eilanden. Op al die eilanden was ech-

ter één ding steeds hetzelfde. Namelijk 

enthousiaste jongens die aan het voet-

ballen waren. Totaal ongeorganiseerd 

spontaan lekker met en tegen elkaar 

voetballen, vaak op blote voeten met een 

rond voorwerp dat in een ver verleden 

een voetbal moet zijn geweest. Op schra-

le veldjes waarop nauwelijks gras was 

waar te nemen. Om over kunstgasvelden 

maar helemaal te zwijgen. Vaak stond er 

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

trainingsavonden nog maar te zwijgen. 

Ik heb dan ook menig zaterdag verbaasd 

staan kijken naar ouders. Je hebt ouders 

die schreeuwend en tierend langs de lijn 

staan. Ze zijn nog fanatieker dan zoon 

of dochter lief. Ze zien in hun junior de 

nieuwe Cruijff of van Basten. Vaak met de 

eurotekens al in de ogen. Alleen ligt het 

aan de trainer en aan de scouts van BVO’s 

dat ze het talent van junior nog niet wil-

len inzien. Ook moet de scheidsrechter 

het ontgelden. Ja, want die fluit namelijk 

steeds tegen hun talent. Maar ze zullen 

nog spijt krijgen straks. Die trainer en 

die grensrechter zullen straks maar wat 

trots zijn dat ze hun talent in het elftal 

hebben gehad. Als hij is doorgebroken 

bij Ajax, PSV of Feijenoord, dan zul je ze 

eens horen. Deze ouders zijn er altijd, tot 

vervelens toe. Dan heb je ouders die ge-

woon braaf hun plicht doen. Die rijden 

naar uitwedstrijden wanneer ze aan de 

beurt zijn en die komen af en toe naar 

hun kroost kijken. Dan heb je ouders die 

zelf besluiten om jeugdleider te worden, 

de was van het team te doen, besluiten 

teamsponsor te worden of die zich op wat 

voor manier dan ook gaan inzetten voor 

de club. Ook heb je ouders die hun kin-

deren op het voetbalveld afleveren om ze 

uren later weer op te halen, zonder ook 

maar een minuut naar de wedstrijd van 

hun kroost te hebben gekeken. Laat staan 

dat ze vragen wat de uitslag van de wed-

strijd was of dat ze zichzelf afvragen of 

ze ook niet eens een keer vervoer moeten 

aanbieden voor een uitwedstrijd. Die ou-

ders zien de voetbalclub als een soort van 

verkapte naschoolse opvang. Die kennen 

de voetbalclub van hun zoon of dochter 

alleen maar van de parkeerplaats. Dan 

heb je het volgens mij echt niet begrepen, 

want ook de voetbalclub is een wezenlijk 

deel van de maatschappij. Een plek waar 

je elkaar ontmoet, een steentje bij kunt 

dragen aan het sociale leven en eens iets 

terug kunt doen voor een ander. Tegen 

die ouders zou ik willen zeggen ga ook 

eens cruisen in het Caribische gebied. 

Daar kunt u dan met eigen ogen zien dat 

mensen daar het allerbelangrijkste in 

het leven wel hebben: namelijk tijd voor 

elkaar.

De Vlaggenist

maar aan één zijde een goal en aan de 

andere kant twee stenen die een goal 

uitbeeldden of helemaal niets van dat 

alles. Als er twee goals stonden, dan was 

het al bijna een stadion. Echter, de sfeer 

was als in een heus stadion. De spelers 

speelden alsof ze in de Champions Leage 

finale stonden en de toekijkende ouders, 

familieleden en vrienden speelden het 

spel mee. Beleving langs de lijn zonder 

voorbedachte rade. Van scheidsrechters 

en stewards had men in deze “stadion-

netjes” nog nooit gehoord, laat staan van 

jeugdleiders, een jeugdbestuur of een be-

leidsplan. Aan dit alles heb ik op menig 

zaterdag op “Den Elshof” terug gedacht. 

Hoe anders is het bij ons. Voor onze jeugd 

is alles goed geregeld. Ze hebben voetbal-

schoenen, mooie sportkleding en ballen 

zijn er in overvloed. Een prachtige ac-

commodatie met tal van faciliteiten staat 

voor hen ter beschikking. Dan komt nog 

het allerbelangrijkste: “Er staat steeds 

een grote enthousiaste en gemotiveerde 

groep jeugdleiders onder leiding van een 

goed functionerend jeugdbestuur”, voor 

hen klaar. 

Allemaal vrijwilligers die een deel van 

hun vrije zaterdag opofferen, om over de 

• Ewald ,Hakkie’ 

Brockötter staat op 

een zaterdag voor/

onder de bar bij Rob 

Porskamp. Voordat 

hij wat zeggen kan, 

is Rob Porskamp 

hem al voor. ,,Hakkie, 

pupil van de week is 

morgen pas....!”  

• Gehoord langs de 

lijn. Een Grolsupporter 

klaagt over dat hij 

glas in zijn voet heeft 

gehad. ,,Dat kan 

nooit,” zegt iemand 

naast hem, ,,Ie hebt 

‘t glas altied in de 

hande.”

• Burgemeester Doek 

vraagt tijdens de 

Grolse Kermis aan Jos 

(ook wel bekend als 

Punk) Wientjes of hij 

nog heeft meegedaan 

met het vogelschie-

ten, waarop Jos 

antwoordt: “Nee, 

want ik ben vijftien 

jaar geschorst”. 

“Waarom dat dan?”, 

vraagt de burgemees-

ter aan hem, waarop 

Jos uitlegt: “Toen het 

vogelschieten nog 

bij de Monocon en 

tegenover het herten-

kamp was, heb ik een 

keer een ezel door 

het oor geschoten”. 
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