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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Zo langzamerhand naderen we weer de ontknoping van het 

lopende voetbalseizoen. De eerste kampioenen hebben hun 

rondje op de platte wagen er inmiddels al op zitten. Geweldig 

allemaal. Zeker na een jaar van noeste arbeid terecht een prachtig 

feest. Maar oh wat is het toch allemaal totaal onbelangrijk als je 

een bericht ter ore komt zoals onlangs, met het overlijden van 

een jeugdspeler van onze voetbalvrienden uit Lichtenvoorde. 

Dat hakt er nogal in. Ook bij mij en velen met mij, las ik in 

het condoleanceregister van Longa 30. De hele Achterhoekse 

voetbalwereld leefde mee. Mooie, ontroerende teksten. Ook van 

Grolzijde vele tekenen van medeleven, met onder meer onze 

voorzitter die namens onze club de uitvaart bezocht en oprecht 

zijn medeleven betuigde namens ons allen. Vind ik een prachtig 

gebaar. Is ook als zodanig overgekomen heb ik begrepen. Lachen 

en ouwehoeren met elkaar is prachtig, maar is dit niet nog veel 

belangrijker? Dacht het wel. Een wijsheid van mijn vader heb ik 

dan ook altijd goed onthouden: ,,Ie könt better ne kere een feest 

oaversloan dan ne begraffenisse.” Absoluut waar, wat mij betreft. 

En laten we niet vergeten Longa is ook niet zomaar een club. Daar 

hebben we iets mee...en natuurlijk iets ,tegen’, om de schwung er 

een beetje in te houden. Dat hield me juist zo bezig die dag, die 

eindigde met dat vreselijke bericht. ’s Morgens met mijn team 

Grol F3 nog tegen Longa gespeeld. Geweldig! Het begon met de 

ontvangst van het Longa-team met fanatieke Lichtenvoordse 

ouders en leiders. Met veel respect werden wederom onze 

accommodatie en outfits als jeugdleiders geprezen, over en weer 

natuurlijk gepaard gaand met typisch Grols/Lichtenvoordse 

humor. In het veld was het genieten van de kleine voetballertjes 

onderling. We wonnen, maar belangrijker, wat een heerlijke 

sfeer. Het zijn de krenten in de pap. Daarom ’s avonds ook zo 

getroffen door het nieuws. Binnen onze club weten we maar 

al te goed wat het is grote tegenslagen op je bordje te krijgen, 

door dierbare sportvrienden te verliezen. Prettig om te weten 

dat er sportvrienden meeleven, verder dan alleen binnen de 

eigen geledingen. Rivaliteit bestaat even niet meer dan. Leer je je 

vrienden ook niet het beste kennen in moeilijke tijden? Hoop dat 

Longa wat aan de steunbetuigingen heeft en familie, vrienden en 

kennissen in het bijzonder. Wij wensen hen veel sterkte toe en de 

andere jongens die bij het ongeval betrokken waren een spoedig 

herstel. Even een moment hierbij stil staan kan geen kwaad. 
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4 D E  S P O N S O R

Krachtiger kan hij het niet vertellen. “Ik houd van gezelligheid 

en vind het heerlijk met mijn gezin, familie en vrienden lol te 

trappen en te genieten, maar binnen de lijnen wordt er gebik-

keld”. Edwin Willemsen: bouwjaar 1963, maar nog goed in de 

lak. Getrouwd met Ingrid Hulsinck en trotse vader van Mart 

(12) en Daan (10). Een familie waar, naast een heleboel liefde, 

sport de zaak bij elkaar houdt en zorgt voor de dagelijkse in-

spiratie.

[ T I M  E B B E R S ]

team moet nog even beter op elkaar inge-

speeld raken en dan komen de gewenste 

resultaten vanzelf. 

Naast E1 is Daan ook druk met de trainin-

gen van het regioteam. Meerdere spelers 

van een aantal omringende verenigingen 

zijn geselecteerd en spelen samen in dit 

bijzondere team. “Vandaag gespeeld tegen 

D2 van Twente en dat was moeilijk en we 

hebben goed verloren”, vertelt Daan met 

een enigszins teleurgestelde blik. “We 

hebben ook pas een paar keer getraind 

en die ploeg had veel grote en goeie voet-

ballers. Ze zeiden dat we te lief waren ge-

weest”. “Te lief?”, onderbreekt Mart, “Dat 

had ik niet gepikt”.  Mart begint al aardig 

op z’n fanatieke vader te lijken, die er nog 

even een schepje bovenop doet: “Te lief?...

“Al ga ik dwars door de muur, die bal pak ik”

“Zaterdag haalt 

opa mij thuis 

op en fietsen 

we samen naar 

het Grolveld. 

Na de wedstrijd 

even wat eten 

en drinken 

in de kantine 

en daarna de 

wedstrijd kijken 

van C1”
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Branden!” 

Zowel Mart als Daan hebben nu al mooie 

herinneringen aan uitjes met de Grol. 

Toenmalige trainer Freddy Brockötter 

nam de hele boel op sleeptouw en orga-

niseerde bijzondere weekenden. Spelers, 

vaders en moeders samen op pad. Slapen 

in een sporthal en overdag lekker voetbal-

len en ouwehoeren met elkaar. “Geweldig 

was dat”, lacht Edwin. “Vooral de vrouwen 

tegen de jongens. Dat is natuurlijk voor 

de mannen geweldig om naar te kijken. 

Flink de boel op stang jagen”. 

“Daan en Mart voetballen nog steeds met 

veel van die jongens en dat is nou zo mooi. 

Ook wij hebben vriendschappen gesloten 

en je komt elkaar nog iedere zaterdag 

tegen. Het is echt, om met de beroemde 

woorden van onze voorzitter te spreken, 

één grote familie”. Ingrid vult aan: “Het 

is een vereniging waar je je kinderen met 

een gerust hart laat voetballen”. 

Naast Edwin is ook zij zeer regelmatig 

langs de lijn te vinden om de jongens 

aan te moedigen. Iets meer bedaard dan 

manlief, alhoewel ook deze wat meer rust 

gevonden heeft. “Jaren geleden wilde ik 

hem nog weleens even niet kennen als hij 

zich verbaal liet gaan, maar nu kijken en 

genieten we gewoon beiden. De jongens 

hebben waarschijnlijk het voetbalbloed 

van mijn vader. Opa ‘Tone van de Sloffe’ 

Hulsinck was jaren geleden speler van het 

eerste. Ik weet nog goed dat hij tijdens een 

kampioenswedstrijd de 2 – 1 voorsprong 

veilig stelde door de bal met een enorme 

knal uit het veld te trappen. Tegen de tijd 

dat iemand deze gevonden had, was de 

wedstrijd gespeeld en het kampioenschap 

binnen. Tot twee jaar geleden trapte hij 

nog regelmatig tegen de bal om de jon-

gens even te laten zien hoe je het spelletje 

speelt”.

Naast de Grol is er voor Daan en Mart nog 

een grote liefde: Ajax. ‘s Avonds eerst het 

gebit schoon met de Ajax-tandenborstel, 

dan de Ajax-wekkerradio op alarm, in een 

Ajax-pyjama en onder het Ajax-dekbed de 

hele nacht dromen over...Ajax. Mart: “Ge-

woon de beste club en met de komst van 

mijn favoriete speler, Klaas-Jan Huntelaar, 

zijn ze nog beter geworden. Met hem in 

de spits heeft Rosenberg veel meer afspeelmogelijkheden”. 

Een echte analyticus, die Mart. Hij leest, kijkt en ademt sport en 

vooral voetbal en mist bijna geen uitzending. Kent de competi-

ties, de clubs en de spelers. Ronaldinho is wat dat laatste betreft 

zijn grote idool. “Hoe hij tegenstanders dolt en vaak scoort met 

een geweldig doelpunt, is echt goed”.  Mart volgt ook de grote 

internationale wedstrijden en als hij dan na de eerste helft van 

vader Edwin een verdieping hoger moet, luistert hij het vervolg 

zachtjes op zijn wekkerradio. Na afloop van de wedstrijd valt hij 

dan lekker in slaap. “Als ik dan later even ga kijken om de radio 

uit te zetten, kan ik aan zijn grijns zien dat er gewonnen is”, ge-

niet Edwin. 

Ook Daan is onder de indruk van Barcelona en Ronaldinho, maar 

voor hem blijft Wesley Sneijder de beste. De jongens zien een 

grote carrière bij Ajax wel zitten, maar wellicht is dat toch een te 

mooie droom. Het eerste van Grol is dan een goed en ambitieus 

alternatief. Daan en Mart: “Dat zou al super zijn”.

Love is?
Edwin en Ingrid, beiden uit 1963 en geboren in Groenlo. “Ook 

het geboortejaar van carnavalsvereniging de Knunnekes”, meldt 

Edwin terloops, maar zeker niet zonder reden. (Wordt vervolgd). 

Hij in de Mesdagstraat, zij in de Bernard van Galenstraat. Bijna 

buren, als kleuter al sportief, even oud... Daar moest ooit wel wat 

gaan bloeien. Na de lagere school gingen ze naar de MAVO in 

Groenlo en na een aantal jaren begon het inderdaad te bloeien; 

27 jaar geleden om precies te zijn. De volleybalwedstrijden op 

school, de toernooien, de gedrevenheid in het veld en de gezellig-

heid daarbuiten. Ze merkten elkaar op, vonden elkaar meer dan 

interessant en uiteindelijk sloeg de spreekwoordelijke vlam dan 

ook in de pan. 

Na de middelbare schooltijd koos Ingrid voor de gezondheids-

zorg. Studeren in Enschede en werken bij De Molenberg in 

Groenlo. Dat laatste heeft ze uiteindelijk 22 jaar gedaan en toen 

was het echt tijd voor een nieuwe uitdaging en vooral een an-

dere werkomgeving. Ingrid: “Het werk in De Molenberg heeft me 

altijd geboeid, maar door de enorme berg regels en bezuinigin-

gen werd het moeilijker. Ik heb na die hele lange tijd zelf ontslag 

genomen, ben naar thuiszorginstelling Sensire gestapt en kreeg 

daar direct een parttime baan. De zelfstandigheid, het omgaan 

met mensen in verschillende situaties en af en toe een weekend-

dienst: kan niet beter. Heb tijd om te sporten, te genieten met 

man en kinderen en ook nog af en toe lekker te relaxen met een 

goed boek of een tijdschrift”. 

Dat sporten bestaat vooral uit volleyballen en tennissen. Ze heeft 

heel wat jaren versleten in dames 1 en bleef door haar spel en 

vooral haar typerende stemgeluid nooit onopgemerkt. “De zater-

dag was echt de hele dag volleybaldag”, lacht ze. “Als wij thuis 

speelden en heren 1 ook, dan ging het er echt fanatiek aan toe. 

Vooral in de wedstrijd, maar zeker ook daarna in de kantine...” 

Regelmatige bezoekers van die kantine kunnen het zich vast 

herinneren: in de hoek van de sporthal zat het hele gezelschap. 

Mart is de oudste van de twee zonen en 

volgt het eerste jaar op het Marianum. 

Met de nieuwe onderbouw betekent dat 

vierenhalve dag op school. Vaste tijden, 

geen uitval, maximale benutting van de 

studietijd en, waarschijnlijk het grootste 

voordeel: na schooltijd geen huiswerk 

meer. 

De jongste, Daan, zit in groep 6 van de 

Watermolen. ‘Een mooie school’, vertelt 

hij enthousiast. “Lekker dicht in de buurt 

en leuke leraren. Uit Groenlo en uit de 

parkeerplaats van Groenlo, Lichtenvoor-

de dus”. 

Zeer regelmatig tref je de jongens aan op 

en rond de velden van de Grol. Mart al 

vanaf zijn vierde en Daan, na een aantal 

sportieve omzwervingen, vanaf zijn zeven-

de jaar. De eerste vaardigheden zijn bijge-

bracht door Max de Vries en nu voetballen 

ze in Grol D1 en E1. Mart als laatste man 

en Daan als rechtsback. Mart: “Als inschui-

vende laatste man pak ik de spits en zo kan 

onze voorstopper doorschuiven naar het 

middenveld”. “Kijk, dat heet dus strategie”, 

sluit Daan zich aan bij de wijze woorden 

van zijn broer. Hij is zelf ook verdediger, 

maar wel met enorme aanvalsdrift. Dat 

kan ook met zijn conditie en snelheid; “Ik 

win van Mart met de sprint”. 

Grol is voor de jongens een fijne en ge-

zellige club waar het heerlijk voetballen 

is. “Zaterdag haalt opa mij thuis op en 

fietsen we samen naar het Grolveld. Na 

de wedstrijd even wat eten en drinken in 

de kantine en daarna de wedstrijd kijken 

van C1”. Mart doet het goed met z’n team 

D1 en met een beetje geluk promoveren 

ze volgend jaar naar een hogere klasse. 

Iets dat volgens vader Edwin ook goed 

zou zijn voor de jongens. Daan doet het 

met z’n E1 iets minder goed; ze staan dan 

ook nog in het beruchte rechter rijtje. Het 
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De dames redelijk rustig, de heren daarentegen...? Heerschappen 

als Krabbenborg, Nieuwenhuis, Emaus, ten Bruin, Smeenk, Huis-

man en natuurlijk Willemsen waren altijd goed voor veel volume 

en een heleboel gezelligheid.

Edwin ging studeren in Enschede. Iedere dag met een paar ka-

meraden in een oud barrel richting de MOS; tenminste meestal. 

Edwin: “Enschede is een mooie stad, waar naast onze studie ook 

een hoop te beleven viel”. Het diploma werd gehaald en de ver-

plichte diensttijd volgde. “Het was best een mooie tijd in dienst”, 

herinnert Edwin zich. “Ik kwam terecht in Ede met een paar 

maffe Amsterdammers, die de boel behoorlijk op stelten konden 

zetten. Ik heb er mijn vrachtwagen- en busrijbewijzen gehaald 

en werd een soort manusje-van-alles, uiteindelijk gelegerd in 

Schaarsbergen en sleet de dagen met het chauffeuren van hoge 

piefen: het kon slechter”. 

Na de diensttijd volgde de eerste baan bij de Rabobank in Groenlo, 

afdeling ‘verzekeringen’. Na diverse cursussen en wat ervaring 

een overstap naar de buitendienst, nog steeds bij de Rabo, maar 

nu in Gaanderen. Na een aantal jaren kon hij een portefeuille 

overnemen en de stap naar een eigen zaak was gezet. Edwin: “De 

mogelijkheid lag er, ik heb hem genomen en begon als zelfstan-

dig tussenpersoon”.

De klantenkring werd goed uitgebreid en intussen heeft hij een 

werkgebied tussen Aalten en Enschede, zoals hij het zelf om-

schrijft. Voor zowel particulieren als het Midden en Klein Bedrijf 

regelt ‘Willemsen Assurantiën’ alles wat er te verzekeren valt. “De 

mensen hebben behoefte aan een betrouwbare partner. Iemand 

die hun belangen behartigt en orde schept in de ingewikkelde 

verzekeringswereld”, stelt Edwin. “Het is natuurlijk niet makke-

lijk om als klein bedrijf al die grote maatschappijen het hoofd te 

bieden, maar door met een groot aantal collega-kantoren inten-

sief samen te werken, lukt dat toch goed. Gewoon enthousiast en 

gedreven je werk doen en zorgen dat de mensen vertrouwen in 

je hebben”.

Bikkelen
Edwin sport graag en veel. “Sport en dan vooral teamsport is 

enorm belangrijk”, evalueert hij. 

“Dat geldt voor ons, maar zeker ook voor de jongens. Samen spor-

ten betekent samen winnen, samen verliezen, samen lachen 

en samen bikkelen”. “Neem nou de jeugd van Grol. Wat onze 

jongens daar leren, is fantastisch. Dat kun je bijna niet op een 

andere manier voor elkaar krijgen en geeft enorme educatieve 

impulsen”.

Volleyen was al heel vroeg de grote liefde van Edwin. Zeer fa-

natiek werd er getraind en gespeeld. Jarenlang was hij een be-

langrijke schakel in het eerste van Grol. 

Iemand die in het veld het maximale ver-

wacht van zichzelf en ook van de anderen. 

Hij dook letterlijk op iedere bal, al moest 

hij daarvoor dwars door de muur en de 

wedstrijden liepen dan ook vaak uit door 

alle dweilpauzes. Ook werd het fanatisme 

regelmatig bekocht met blessures, maar 

niets weerhield hem ervan er altijd kei-

hard voor te gaan. 

Uiteindelijk besloot hij te stoppen met het 

volleyballen. Edwin: “Het was toch een te 

grote aanslag op de enkels. Ik moest er wel 

een punt achter zetten, ook in combinatie 

met m’n werk”.

Na zijn lange tijd bij de v.v. Grol koos hij 

voor de lopersvereniging. Natuurlijk om 

zelf vele kilometers af te leggen, maar ook 

om bij de club allerlei hand- en spandien-

sten te verrichten. 

“Hardlopen is misschien niet echt een 

teamsport, maar door samen te trainen, 

wedstrijden te lopen en de club draaien-

de te houden, toch weer wel”, verdedigt 

Edwin z’n liefde voor teamsport. 

“Mijn doel was het lopen van de marathon 

binnen 3 uur en 30 minuten en dat is ge-

lukt!  Heb er keihard voor getraind, een 

groot aantal wedstrijden gelopen en in 

Berlijn werd de limiet gehaald: fantas-

tisch toch”.

Als de jongens niet op het Grolveld zijn, 

Ingrid niet in de sporthal en Edwin geen 

kilometers aan het vreten is, wordt er 

getennist. Ingrid: “In de zomermaanden 

gaan we op zondag lekker naar de ten-

nisbaan en daarna naar huis voor een 

uitgebreid ontbijt”. “Dat laatste kan nog 

weleens mislukken”, onderbreekt Mart. 

“Als het daar gezellig is en onze ouders ko-

men vrienden tegen, dan kan het ontbijt 

weleens niet doorgaan. Daan en ik eten 

dan maar een snack in de kantine”. 

“Dat toontje kan wel ietsje minder”, onder-

richt Edwin. “‘Ik sla je nog steeds van de 

baan af jongen!” “Dat klopt”, lacht Mart. 

“En daar moet je nog maar even van genie-

ten, want dat duurt niet lang meer”.

Carnaval
Dat Groenlo en carnaval bij elkaar horen 

als de kantine en halve liters, hebben 

Edwin en Ingrid geweten. In 2003 werd 

hij namelijk gepresenteerd als de nieuwe 

stadsprins der Knunnekes. “Een onverge-

telijke ervaring”, lacht Edwin trots. “En 

het rare is dat we altijd tijdens de carna-

val gingen skiën, omdat de jongens dan 

vakantie hadden”. Ingrid: “Maar op de 

buutavonden en het prinsenbal waren we 

altijd van de partij, dus het carnavalsge-

voel was er wel”.

“Ik weet nog precies dat Bart Hogenkamp 

belde en iets had over een foto van zijn 

buurman en goede vriend van Edwin, Pe-

ter Scheinck. Hij had dat nodig voor één 

of ander geintje. Hij liet er geen gras over 

groeien en stond even later al aan de bel. 

Ik had totaal niet door dat er iets achter 

zat en begon al te zoeken naar een mooi 

plaatje van Peter”. Edwin die zich boven 

net gedoucht had, hoorde Bart en Ingrid 

over die foto en wist genoeg. 

Hij was waarschijnlijk al zijn eigen feestje 

aan het bouwen, zag zich al staan met Pe-

ter op het grote podium in het City Lido. 

Toen even later een totaal vermomde 

Martin van Usen op de stoep stond, gin-

gen bij Ingrid ook alle lichten branden. 

Ze wilde er aanvankelijk niets van weten, 

maar ging toch heel snel door de knieën. 

Peter en Jacqueline werden opgespoord, 

het grote nieuws werd beklonken en het 

was al heel vroeg in de ochtend toen de 

hoge heren huiswaarts keerden: ‘Mission 

completed!’

Edwin: “Het is zo’n kick. Ik was zo trots, 

heb er van a tot z van genoten en de Knun-

nekes enorm leren kennen en waarderen”. 

Waarschijnlijk zo goed dat hij sinds kort 

ook een bestuursfunctie heeft binnen de 

club.

Edwin: “Je moet het goed willen doen, 

maar ook af en toe de boel kunnen relati-

veren. Mensen uitdagen en prikkelen. Op 

die manier komen vaak de beste ideeën 

en hou je de boel op een creatieve en ge-

zonde manier bij elkaar”.

Edwin is als geboren en getogen Grol-

lenaar gelukkig in ons stadje. Het gezin, 

vrienden en familie, de Grol, de carnaval, 

het werk: het is een mooi plaatje. 

De Grol blijft onlosmakelijk verbonden 

met de familie Willemsen. Mart en Daan 

slijten er heel wat sportieve uurtjes en 

worden daarin volop gesteund en aan-

gemoedigd door hun vader en moeder. 

Edwin en Ingrid rijden jongens naar de 

uitwedstrijden, staan langs de lijn in 

Groenlo en eten een patatje met ze in de 

kantine. De sportieve verrichtingen van 

de andere teams gaan ook niet onopge-

merkt aan hen voorbij. Edwin: “Ik volg 

het af toe live, lees het altijd in de krant 

of hoor het op de radio en ben altijd op 

de hoogte door de verhalen van de jon-

gens”. De weg naar het Grolveld zal deze 

familie kortom altijd weten te vinden.
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Jubilea, 

bedrijfsfeesten, 

opendagen, 

beurzen, 

productpresentaties...

sinds 1912

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
In een vol clubhuis cq sportcafé werd 

ook dit jaar wederom een nieuwjaars-

receptie gehouden. Een gezellige bijeen-

komst, die inmiddels niet meer weg te 

denken is. Onder elkaar proosten op het 

nieuwe jaar, met vaste onderdelen als 

bekendmaking van het deelnemersveld 

aan het Internationale Marveldtoernooi, 

de prijsuitreiking van de Nieuwjaars-

loop en de Nieuwjaarsspeech van voor-

zitter Theo Huijskes. Dit jaar ook nog 

eens de presentatie van de 100e editie 

van uw eigen clubblad, met een heuse 

Grol-cd erbij als verrassing deze keer. 

Voorafgaande aan de nieuwjaarsrecep-

tie vond voor de 25e keer de Nieuwjaars-

loop plaats. Het was de initiatiefnemer 

van dit gebeuren, de toenmalige hoofd-

trainer van sv”Grol”, Chris te Winkel, die 

met behulp van de Compagnie Grolle 

het startschot mocht lossen en na afloop 

de prijzen uitreikte. De voormalige trai-

ner van de Grol-hoofdmacht voelde zich 

bijzonder thuis en zeer welkom tussen, 

zoals hij het zelf noemde, Grolvrienden.

Uitslagen:

10 km: Algeheel
1.	Christian	Pillen	

(winnaar	Ferry	

Froeling	Bokaal)

10 km: Veteranen
1.	Richard	Baten

10 km: A-jeugd
1.	Christian	Pillen

10 km: B-jeugd
1.	Pascal	Brockotter

10 km: C-jeugd
1.	Bas	Stotelders

3,5 km: Senioren
1.	Sander	Nijhof

3,5 km: Veteranen
1.	Marco	Wijcherink

3,5 km: Dames 
Algeheel
1.	Inge	Hulshof	

(winnaar	Carel	Cup-

pers	Bokaal)

3,5 km: A-jeugd
1.	Bart	Porskamp

3,5 km: B-jeugd
1.	Wouter	Pillen	

(winnaar	Jan	Over-

kemping	Bokaal)

3,5 km: C-jeugd
1.	Frank	Slutter

Tijdens	de	najaars	 Fancy	 Fair	 van	de	VSVG	

won	 Stef	 Oldenkotte	 een	 bijzondere	 prijs:	

een	ontbijtbuffet	aangeboden	volledig	ver-

zorgd	 door	 de	 dames	 van	 BIBAH.	 U	 weet	

wel,	 dezelfde	 dames	 die	 in	 het	 verleden	

ook	zorgden	voor	een	flinke	autowasbeurt	

(de	 karretjes	 van	 Jan	 Schut	 en	 Jan	 Baks	

glommen	van	plezier!).	Welnu,	zondagmor-

gen	 2	 april	was	 het	 dan	 zover.	 De	 dames	

togen	 gepakt	 en	 gezakt	 richting	Muggen-

Ontbijtbuffet voor Stef
hook	om	Stef	en	zijn	moeder	op	de	vroege	

morgen	te	verrassen	met	allerlei	lekkers	en	

om	even	lekker	bij	te	praten.

Ook	de	voorzitter	van	de	VSVG,	Rinus	Meu-

lenbeek,	 was	 aanwezig	 bij	 deze	 speciale	

gelegenheid	 en	 legde	 één	 en	 ander	 vast	

met	 zijn	digitale	 camera.	Via	ons	 clubblad	

kunt	u	hiervan	getuige	zijn.

Dames	BIBAH	bedankt.	
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s.v.”Grol” volop bezig met 
het nieuwe voetbalseizoen

Naast de behartiging van de technische 

leiding van de verschillende selectie-

teams is het Grolbestuur erin geslaagd 

om algemeen jeugdcoördinator oplei-

ding en vorming Jos Porskamp voor een 

lange termijn aan de vereniging te bin-

den. In genoemde functie is Porskamp 

sedert de start van deze competitie 

werkzaam. Alle partijen zijn erg tevre-

den over zijn werk. Met name de trai-

ners en de leiders binnen de jeugdafde-

ling van Grol lopen weg met Porskamp 

en zijn vol lof over diens benadering en 

aanpak. Mede daarom hebben bestuur 

en Porskamp in de afgelopen week in 

goed overleg besloten om na dit seizoen 

nog eens vier seizoenen met elkaar door 

te gaan. Samen met coördinator Jos 

Porskamp hebben jeugd- en hoofdbe-

stuur de nodige plannen uitgedokterd 

voor de komende jaren. Jeugdvoorzitter 

Marco Frank is positief gestemd over de 

laatste ontwikkelingen. 

“In het kader van het totale technische 

beleid zal ook duidelijk richting leden 

en achterban duidelijk worden gemaakt 

op welk niveau s.v.”Grol” niet alleen 

met het eerste team, maar ook met alle 

selectieteams binnen de jeugdafdeling 

wil voetballen. Daarbij zal ieder seizoen 

bij de jeugd worden aangegeven welke 

teams als selectieteam en/of als oplei-

dingsteam worden aangemerkt. Hierop 

wordt dan vervolgens het niveau van de 

jeugdtrainers afgestemd. Dit betekent 

weer dat het nodige wordt ondernomen 

om het niveau van de trainers op te krik-

ken om vervolgens optimale resultaten 

te kunnen bewerkstelligen.” 

Daarnaast zijn de bestuurders van Grol 

in gesprek met Nico Verrips voor een 

rol als technisch adviseur voor de club. 

Verrips heeft de CIOS-opleiding gevolgd, 

heeft het diploma Oefenmeester I en 

heeft Joop Brand, Hans Westerhof en 

Foppe de Haan gehad als zijn voetballeer-

meesters. Verder worden er bij s.v.”Grol”

voorbereidingen getroffen voor een tech-

nische commissie en een uit vrijwilligers 

bestaand scoutingsapparaat. Met al deze 

maatregelen heeft het Grolbestuur een 

weg ingeslagen, waarbij rekening moet 

worden gehouden dat er jaarlijks een ho-

ger financieel budget beschikbaar moet 

zijn voor met name de opleiding en de 

vorming van de jeugd. Hiervoor wil men 

extra inkomsten genereren, waarbij on-

dermeer gedacht wordt aan uitbreiding 

van sponsoring, specifiek voor de jeugd-

opleiding.

Verder zijn de uitkomsten van al deze 

ontwikkelingen vervolgens weer van 

invloed op de invulling van de functie 

hoofdbestuurslid technische zaken, se-

dert de tweede helft van vorig jaar vacant 

als gevolg van het tussentijds terugtre-

den van Hemmie Oolthuis. Wat betreft 

de samenstelling van het Grolbestuur 

met ingang van het voetbalseizoen 2006-

2007 staat inmiddels wel vast dat Bob 

Lebbink als voorzitter van het bestuur 

senioren en in die functie ook als lid van 

het hoofdbestuur aan het eind van het 

lopende seizoen zal stoppen. Lebbink zal 

worden opgevolgd door Rob van Meurs. 

Van Meurs is geen onbekende bij de voet-

balclub Grol. Vele jaren achtereen was hij 

ondermeer een zeer verdienstelijk jeugd-

trainer en jeugdleider. Aan het eind van 

dit seizoen zet hij een punt achter dit 

werk. De wisseling van de wacht bij de 

poot senioren zal officieel bekrachtigd 

worden tijdens de algemene ledenverga-

dering van de Groenlose voetbalclub op 

maandag 2 oktober van dit jaar.

Terwijl het lopende voetbalseizoen in 

een beslissende en dus spannende fase 

belandt, is de sportvereniging ‘Grol’ en 

haar bestuur in het bijzonder al weer vol-

op bezig met het nieuwe voetbalseizoen: 

2006-2007. Het is een bekend gegeven dat 

er in de voetballerij in een vroeg stadium 

aandacht moet worden besteed aan met 

name de organisatie rond het technische 

plaatje voor een nieuw voetbaljaar. Een 

belangrijke plaats wordt daarbij inge-

nomen door de voetbaltrainers bij de 

selectieteams van zowel de senioren als 

de junioren.

Zoals bekend, wordt André Simmelink 

uit Doetinchem met ingang van het voet-

balseizoen 2006-2007 de nieuwe hoofd-

trainer van Grol. Simmelink, in het bezit 

van het diploma Oefenmeester I, wordt 

de opvolger van Haaksbergenaar Gerard 

Bos, die na vier seizoenen Grol verkast 

naar NEO in Borne. Het tweede team van 

Grol zal volgend seizoen worden getraind 

door Rik Gockel, momenteel jeugdtrai-

ner van de B1-selectie bij de Groenlose 

voetbalvereniging. Het derde, eveneens 

prestatieve seniorenteam, staat volgend 

seizoen onder de technische leiding van 

Holger Braun. Keeperstrainer bij Grol 

blijft Piet Arets uit Winterswijk. De in-

middels 70-jarige Arets begint straks aan 

zijn achtste seizoen in Groenlo. 

Bij de jeugdafdeling is Arréan Arink aan-

getrokken als de nieuwe trainer van de A-

selectie. Grollenaar Arink, voorheen spe-

ler van o.a. Grol 1, trainde in het recente 

verleden ook al de Groljeugd (A1 en B1), 

alsmede het tweede team bij de senioren. 

Hij wordt de opvolger van Mike Peeters. 

De B1-selectie staat in het nieuwe seizoen 

onder leiding van Walter Vrijdag (dit sei-

zoen trainer van Grol D1), de C1-selectie 

onder leiding van Robert Olijslager (ook 

dit seizoen trainer van Grol C1) en de 

D1-selectie onder leiding van Rob Wil-

denborg (dit seizoen trainer van Grol E1). 

Het jeugdbestuur van Grol is nog bezig 

om de eveneens niet onbelangrijke trai-

nersposten bij de selecties van Grol E1 en 

Grol F1 in te vullen.

Met name de 

trainers en de 

leiders binnen 

de jeugdafde-

ling van Grol 

lopen weg met 

Porskamp en 

zijn vol lof over 

diens benade-

ring en aanpak.

Rik Gockel wordt het nieuwe seizoen trainer van Grol 2



Omdat	 er	 al	 een	 wedstrijd	 met	 7-1	 verloren	 was	 in	 de	 nieuwe	

(voorjaars)competitie,	was	het	dus	tijd		voor	maatregelen,	vonden	spelers	

Lars	de	Vries	en	Kjell	Berentsen	schijnbaar;	“Als	vrouwe	fortuna	ons	niet	

gezind	is,	dan	maar	een	mascotte	mee.”	In	de	inhaalwedstrijd	op	een	don-

derdagavond	werd	 in	de	middaguurtjes	op	school	daaraan	voorafgaand,	

veel	 werk	 verzet	 en	 een	 ei-

gen	 mascotte	 ontworpen	 en	

meegesjouwd;	 voorstellende	

een	worm	ter	grootte	van	een	

slang.	 Een	 voorsprong	 werd	

bewerkstelligd,	maar	 kon	 niet	

over	de	eindstreep	worden	ge-

trokken.	Vol	trots	sjouwden	ze	

hun	mascotte	weer	mee	en	po-

seerden	ze	nog	even	hun	stukje	

aan	de	clubbladfotograaf.
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Real Madrid, Chelsea en AZ debuteren 
op 17e Internationale Marveldtoernooi
Blije gezichten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de s.v.”Grol” in het sportcafé op 

sportpark Den Elshof afgelopen zondag. Het 100e clubblad werd gepresenteerd, 

voorzien van een cd met daarop Grol-liedjes en de organisatie van het Internatio-

nale Marveldtoernooi maakte het deelnemersveld bekend van de 17e editie van 

dit hoog aan geschreven prestigieuze jeugdvoetbaltoernooi, in het weekend van 

19, 20 en 21 mei. 

,,Om de spelers niet teveel te belasten, 

is in overleg met onder meer de leiding 

van de Nederlandse topploegen besloten, 

het toernooi over drie dagen te verdelen,” 

vertelde toernooivoorzitter Ben Bomers. 

,,De eerste wedstrijden worden nu dus 

al op vrijdagavond gespeeld. Eén en an-

der heeft natuurlijk hele grote gevolgen 

voor de organisatie. De opening op de 

vrijdagavond, het onderbrengen van de 

spelers, begeleiding en scheidsrechters, 

het verzorgen van de maaltijden, noem 

maar op. Op dit moment wordt hier hard 

aan gewerkt. Gelukkig zijn er ieder jaar 

enorm veel vrijwilligers, die ons bij alle 

activiteiten helpen.” De organisatie was 

er de afgelopen jaren trots op de vader-

landse top 3 te kunnen presteren. ,,Dit 

jaar kunnen we echter de gehele top vier 

presenteren want AZ komt ook,” vertelde 

een trotse Ben Bomers, die eveneens als 

nieuwe deelnemer aan het toernooi de 

absolute topper van Engeland aan kon-

digde; Chelsea. Daarnaast had de orga-

nisatie goede hoop dat op het toernooi 

voor het eerst een Italiaanse topploeg te 

aanschouwen zal zijn. Op dat moment 

waren de kansen nog reëel. Het werd 

echter snel duidelijk dat de Italiaanse 

topclubs in het weekend van 19 t/m 21 

mei van de Italiaanse bond de halve fi-

nales moeten spelen voor het Italiaanse 

kampioenschap. Zij kunnen derhalve 

niet op het Marveldtoernooi spelen. Ju-

ventus bood nog aan wel met een jonger 

team (onder 14) te willen komen, maar 

daar is de organisatie niet mee akkoord 

gegaan. De organisatie gaat voor de ab-

solute top, althans voor ploegen die in 

principe bij de eerste vier kunnen eindi-

gen. Dit betekende echter dat het alsnog 

mogelijk werd om met Real Madrid in 

zee te gaan. Een Europese topclub met 

een zeer sterke jeugdopleiding kon aan 

het al zeer sterke deelnemersveld toege-

voegd worden. Real Madrid neemt het 

in Groep B op tegen Feyenoord, Chelsea, 

Manchester United, FC Twente/Heracles en s.v.”Grol”. In Groep 

A spelen Ajax, PSV, Supersport Feyenoord, Schalke ‘04, AZ en FC 

Barcelona. Het Marveldtoernooi wordt gespeeld in het weekend 

van 19 t/m 21 mei.

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

Gerard Bos Abraham van bijna 13
Worden	de	meeste	 trainers	vele	 jaren	ouder	

bij	een	club,	Gerard	Bos	werd	in	de	periode	die	

hij	werkzaam	is	bij	s.v.”Grol”	als	hoofdtrainer	

slechts	 één	 jaar	 ouder	 eigenlijk.	 S.v.”Grol”	

houdt	hem	jong	dus.	Maar	niet	heus.	Gerard	

Bos	 heeft	 de	 twijfelachtige	 eer	 geboren	 te	

zijn	op	een	schrikkeldag,	29	februari.	En	om-

dat	ie	dit	jaar	niet	viel,	werd	er	begin	maart	

stil	gestaan	bij	zijn	geboorte	in	1956.	Na	een	

zondagochtendtraining	werd	er	op	een	waar-

dige	wijze	 stil	 gestaan	 bij	 de	 trainer	 die	 na	

dit	seizoen	onze	club	gaat	verlaten.	Bij	elkaar	

zittend	 werd	 Gerard	 Bos	 toegesproken	 door	

zijn	look-a-like	Jeroen	van	Dalen.	Het	deed	de	

oefenmeester	regelmatig	zelf	schuddebuiken	

van	 het	 lachen	 toen	 hem	 een	 spiegel	 voor-	

gehouden	werd.	 Typische	Gerard	Bos	 trekjes	

zorgden	 ook	 voor	 een	 stukje	 herkenning	 bij	

de	spelers	die	onder	hem	trainen.		

In	 de	 najaarcompetitie	 stonden	 ze	 lange	 tijd	 bovenaan,	 tot	 op	 de	

laatste	speeldag,	maar	een	kampioensfeest	kon	niet	gevierd	worden.	

De	laatste	wedstrijd	tegen	concurrent	Halle	F1	werd	nooit	gespeeld.	

Daarom	werd	het	team	alsnog	uitgeroepen	tot	kampioen.	Het	feest	

was	er	niet	minder	om.	Daarom	natuurlijk	een	plekje	in	onze	eigen	

eregalerij,	uw	eigen	clubblad.

Grol F2 kampioen
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Bar,	Disco,	Dancing	De	Pauw	is	de	nieuwe	kle-

ding-sponsor	 van	 Grol	 B-2.	 Dit	 juniorenteam	

kan	in	volledig	nieuwe	tenues	aan	een	tweede	

seizoenshelft	 beginnen.	 Daarnaast	 heeft	 Grol	

A-2	 de	 beschikking	 gekregen	 over	 luxe	 sport-

tassen,	 gesponsord	 door	 het	 uitgaanscentrum	

in	Groenlo.

	

De	Pauw	bestaat	al	ruim	25	jaar	en	in	al	die	tijd	

heeft	men	 een	 goede	 band	met	 de	 s.v.”Grol”	

gehad.	 Vorig	 jaar	 werd	 het	 uitgaanscentrum	

overgenomen	 door	 Marco	 en	 Wilma	 Roerdink.	

De Pauw 
nieuwe kleding-sponsor Jeugd s.v. “Grol”

Het	uitgaanscentrum	werd	volledig	verbouwd	en	

vernieuwd.	De	Grol	is	verheugd	dat	de	band	met	

de	s.v.”Grol”	blijft	bestaan	en	dat	deze	zelfs	ver-

sterkt	wordt	door	de	sponsoring	van	een	tweetal	

juniorenteams.

	

Op	 zaterdag	 28	 januari	 vond	 de	 officiele	 pre-

sentatie	 plaats	 en	 werden	 er	 de	 nodige	 foto’s	

gemaakt.	 De	 spelers	 en	 begeleiding	 van	 Grol	

B-2	en	Grol	A-2	reageerden	zeer	enthousiast	en	

sloten	de	dag	af	met	een	gezellig	samenzijn	bij	

de	nieuwe	sponsor.

Waar	 andere	 verenigingen	 vaak	 te	 kampen	 hebben	met	 een	 sterke	 te-

rugloop	 in	het	 aantal	 juniorenteams,	beschikt	de	 s.v.”Grol”	met	2	A-,	 3	

B-	 en	4	 C-teams	nog	 steeds	over	 een	bloeiende	 juniorenafdeling.	Naast	

met	veel	inzet	prestatief	op	het	veld	bezig	te	zijn,	is	dit	mede	te	danken	

aan	de	enthousiaste	inzet	van	de	begeleiding	en	natuurlijk	de	gezelligheid	

om	het	voetbal	heen.	Diverse	activiteiten	verhogen	de	binding	met	elkaar	

en	met	de	s.v.”Grol”.	Ook	De	Pauw	speelt	daarbij	een	belangrijke	rol.	De	

nieuwe	kleding	en	tassen	dragen	daar	aan	bij	en	zijn	een	stimulans	om	op	

de	ingeslagen	weg	verder	te	gaan.	Grol	A-2,	Grol	B-2	en	De	Pauw	zijn	een	

langdurige	samenwerking	aangegaan	tot	en	met	het	seizoen	2009/2010.

Foto	1:	Grol	A-2	met	de	nieuwe	sporttassen.	Foto	2:	Grol	B-2	in	het	nieuwe	te-

nue.

Dat	 het	 Futsal	 een	 steeds	 belangrijkere	 posi-

tie	 in	 gaat	 nemen	binnen	 het	 bolwerk	 van	 de	

s.v.”Grol”	moge	 duidelijk	 zijn.	Met	maar	 liefst	

4	teams	is	de	club	vertegenwoordigd	in	diverse	

competities	 van	 de	 KNVB.	 Afgelopen	 seizoen	

waren	 zowel	 Grol	 1	 als	 Grol	 2	 actief	 in	 de	 4e	

klasse,	 hetgeen	 aantrekkelijke,	 maar	 vooral	

ook	 spannende	 wedstrijden	 opleverde.	 Ook	

Grolse	 Boys	 was	 één	 van	 de	 kampioenskandi-

daten	in	een	klasse	met	enkel	en	alleen	teams	

uit	Groenlo,	Winterswijk	en	Aalten.	Al	snel	was	

duidelijk	dat	de	drie	 teams	uit	Groenlo	gingen	

strijden	voor	de	 titel.	Uiteindelijk	was	het	Grol	

2	dat	de	langste	adem	had	en	op	vrijdag	7	april	

kon	de	champagne	worden	ontkurkt.	Natuurlijk	

moest	 er	 nog	 wel	 gewonnen	 worden	 van	 het	

altijd	lastige	Te	Paske	uit	Aalten.	Aangezien	de	

tegenstander	 met	 een	 voltallige	 selectie	 naar	

Groenlo	 was	 gekomen,	 was	 het	 duidelijk	 dat	

de	 heren	 van	 Grol	 2	 het	 absoluut	 niet	 cadeau		

gingen	 krijgen.	 In	 een	 volle	 eigen	 sporthal	 op	

sportpark	 Den	 Elshof	 verscheen	 het	 door	 bles-

sures	geteisterde	 team	van	Grol	aan	de	aftrap.	

Grol 2 Futsal kampioen
Simon	Dibbets	brak	met	een	droge	knal	de	wed-

strijd	open,	maar	vlak	voor	rust	was	het	toch	Te	

Paske	dat	terug	in	de	wedstrijd	wist	te	komen	en	

men	ging	rusten	met	een	stand	van	1-1	op	het	

bord.	 In	 de	 tweede	helft	 zette	Grol	meer	 druk	

naar	voren,	maar	ondanks	enkele	verwoede	po-

gingen,	was	de	keeper	van	Te	Paske	telkens	een	sta	in	de	weg.	In	de	32e	

minuut	was	het	dan	toch	Bas	Nijhof	die	uit	de	rebound	de	bal	bekeken	in	

de	hoek	schoof	en	zo	de	keeper	het	nakijken	gaf.	De	uitstekende	leidsman	

Jan	Bouwmeester	uit	Beltrum	vond	het	na	1	minuut	blessuretijd	welletjes	

en	kon	het	 feest	 losbarsten.	Na	enkele	mooie	woorden	van	prominente	

Grol-mensen	werd	er	nog	tot	 in	de	 late	uurtjes	gefeest.	De	selectie	van	

Grol	2	bestaat	uit:	Koen	Bleumink,	Ton	Bleumink,	Dennis	Dibbets,	Simon	

Dibbets,	Joost	Frank,	Ivo	Giesen,	Peter	Kok,	Ralf	Meusert,	Bas	Nijhof,	Pieter	

Peeters,	Barry	Rumathé	en	Wouter	Scharenborg.



‘De Heeren van Tafeltje 13’
Het zal je maar gebeuren dat je een aantal mensen moet interviewen waarvan Annelies zegt: “Van die klanten kö’j wal een heel clubblad vol schrie-

ven”. Maar goed, we kennen allemaal Annelies, dus nam ik de informatie maar met een korreltje zout. Ik nam plaats aan de tafel waar ‘De Heeren van 

Tafeltje 13’ al zaten te wachten. Velen zullen ze wel kennen want ze zijn vaste supporters van Grol 1. Ze staan altijd op dezelfde plek op de ‘verwarmde 

tribune’ (lees: voorportaal van de kantine). De plek waar altijd ontzettend gelachen wordt tijdens de wedstrijden.

[ M A R C  R O T S ]

Ik zal ze toch maar even aan u 

voorstellen:

Gerrie Schuurmans, Alfons Scheinck, 

Willie Klein Gunnewiek, André Huurne-

man ( alias ‘de Bauer’) en Jan Hallers (voor 

wie het leven net een......is). Het leek me 

beter om over deze laatste levenswijsheid 

van Jan niet verder uit te wijden. “Nor-

maal gesprokken zit d’r nog ‘n paar klan-

ten bi’j ons aan tafeltje 13 zoas Hennie, 

Marc en Laurens, moar dee bekiekt veur 

ons de wedstrijd Bon Boys – Grol vanao-

vend. Wieter nog Johan en Pim Huijskes”. 

Volgens André komt Pim alleen bij hEn 

staan om te vertellen dat Grol 4 weer een 

keer punten heeft gepakt. Dus zo vaak is 

Pim er niet bij!

Op mijn eerste vraag aan de mannen wat 

hEn met elkaar verbindt antwoorden ze 

allemaal eenduidig: “Wi’j bunt buren, 

kennissen en kameröde van mekare, 

allemoal dezelfde klanten. Wi’j bunt al-

lemoal nog e’trouwd met onze eerste 

vrouwe”. Dit is volgens Jan Hallers een 

kwestie van afspraken noakomm’n. “Wi’j 

bunt altied op tied”. Later hoor ik wel 

wat Jan hiermee bedoelt; hij gaat name-

lijk altijd om 13 over 4 naar hun vaste 

tafeltje (tafeltje 13) en zet deze alvast vol 

met halve liters zodat de anderen zo aan 

kunnen schuiven. Misschien dat daar de 

naam Tafeltje 13 vandaan komt, maar 

dat werd niet helemaal duidelijk.

Volgens Alfons is het zondags bij de thuis-

wedstrijden van Grol altijd hartstikke 

gezellig. “We zijn Grolsupporters in hart 

en nieren. We proberen ook regelmatig 

een uitwedstrijd mee te pakken. Maar de 

afstand moet dan wel binnen een straal 

van 30 km liggen, want we gaan dan al-

tijd op de fiets. Maar de thuiswedstrijden 

zijn het gezelligst. Wi’j bunt altied met 

mekare an’t kèkel’n”. Waar ‘De Heeren’ 

alleen wel een hekel aan hebben is aan 

mensen langs de zijlijn met voortduren-

de negatieve kritiek!

Toen ik ‘De Heeren’ vroeg wat ze von-

den van de plannen om van veld 1 een 

kunstgrasveld te maken reageerde Jan 

gelijk met: ”Dat is op dit moment alleen 

maar ne hype. Dat is net as met dee nep 

karstbeume, dee rotdinge!” Volgens ‘De 

Heeren’ is het vooral een prestigestrijd 

van de voorzitter.

Als je het over Grol 1 hebt, dan denk je aan 

een goed georganiseerde vereniging waar 

het volgens ‘De Heeren’ aan bijna niets 

ontbreekt. “Behalve dan een elektronisch 

scorebord en een schaaltje borrelnootjes,” 

zegt Alfons. Direct na deze opmerking 

komt Annelies aan met een schaaltje; ze 

had de hint direct begrepen.

Wat de mannen wel een goede zaak vin-

den is dat ,de Grol’ na 4 jaar een nieuwe 

trainer krijgt. Niet dat ze Gerard Bos 

geen goede trainer vinden. Integendeel! 

Een toptrainer zelfs, met een perfecte 

mentaliteit! Maar na 4 jaar wordt het tijd 

voor weer een frisse wind. Ze willen langs 

deze weg Gerard Bos nog wel even veel 

succes wensen bij zijn nieuwe club. 

Verder willen ‘De Heeren’ nog kwijt dat 

ze later als ze wat ouder zijn ook graag 

bij de woensdaggroep willen. Die woens-

daggroep, samen met het gezicht van de 

Grol, Toon Hartman, verdienen volgens 

hen heel veel respect.

Toen ik ‘De Heeren’ bedankte voor de me-

dewerking was het inmiddels behoorlijk 

druk en gezellig geworden in de kantine. 

Dit was volgens Johan te wijten aan de po-

pulariteit van ‘De Heeren van Tafeltje 13’!

Aansluitend nog een aantal korte vra-

gen aan ‘De Heeren’:

•	Moet	Danny	Blind	blijven? ,,Nee”.

•	Is	een	zondagmiddagje	Grol	heilig? 

 ,,Ja, maar vooral gruwelijk gezellig!”

•	Hoort	daar	een	biertje	bij? 

 ,,Af en too völle biertjes, neet 

 overdreven.”

•	Wordt	Grol	1	kampioen? ,,Nee.”

•	Moet	het	Huisorkest	terugkomen? 

 ,,Ja, mooi!”

•	Is	Guus	groter	dan	Johan?	
 ,,As trainer wal.”

•	Moet	de	Grol	in	de	toekomst	spelers	
	 gaan	betalen? ,,Nee, jammer geld.”

•	Is	de	Grol	overgeorganiseerd?	
 ,,Nee, maar pas op, Grol is wal ne 

 amateurvereniging!”

•	Denken	jullie	ook	dat	Frans	Porskamp	
	 dadelijk	helemaal	gek	wordt	van	die	
	 tennisballen? ,,Maffer kan neet!! 

 Moar zonder gekheid; Bart Ueffing kan

  tell’n en Frans kan de bane veagen.”

•	Willen	jullie	nog	iets	kwijt	of	nog	ergens		
	 op	terugkomen? ,,’T was arg gezellig! 

 Dat wi’j nog völle bakken meugt 

 vertell’n.”

Nog een slotopmerking van Johan Huijs-

kes,	“Wi”j	bouwt	d’r	nog	ne	kere	langs”

Naschrift	hoofdredacteur:
Een jaar geleden ongeveer kreeg ik op een 

zondagmorgen onverwacht een nicht en haar 

man op bezoek, uit het westen des lands. Beste 

leu! Ze zaten dat weekend in Haakbergen, in 

een zomerhuisje. Uitgerekend op de dag dat 

mijn zoon Ole pupil van de week was, stonden 

ze aan de deur. Ik heette ze welkom en haalde 

ze binnen, maar vertelde deze middag abso-

luut naar Den Elshof te moeten voor Ole. ,,Ga 

maar mee,” zei ik. Daar hadden ze wel oren 

naar. Trots als ik was, liet ik ze het complex 

zien. Eén en al lof. De aftrap was inmiddels 

geweest en dus tijd om ook even het clubhuis 

te laten zien. Daar aangekomen voor ons vie-

ren een pilsje besteld. Geheel volgens traditie, 

halve liters dus. Mijn aangetrouwde neef gaf 

aan toch maar liever een glaasje bier te willen. ,,Mij geen grote,” zei hij 

zeker van zich zelf, met een volwassen Kinderen voor Kinderen accent. 

Hij keek zich de ogen al uit, al die voetballers achter die grote beugelfles-

sen. We zaten gezellig bij te kletsen in de serre. Broertje Frank kwam er 

nog even bij zitten, met een iets ander accent, dat van 7 tot 8 halve liters 

zeg maar. Toen het 13 minuten over 3 was, kijkt mijn neef iemand  aan 

en na, die met een arm vol halve liters aan komt lopen en zijn waar uit-

stalt op het tafeltje naast ons. Het betreft hier Jan Hallers. Twee minu-

ten later gevolgd door de gezonde verbruikers. Tien minuten later krijgt 

mijn neef de ogen eens zo groot als hij ziet dat de heren opstaan en naar 

buiten lopen voor de tweede helft, zich tijdens het opstaan nog een keer 

nagenietend met de hand of tong langs de mond vegend. Met andere 

woorden; ,,Heerlijk.” Het was net of mijn neef water zag branden. Dat 

kon toch niet waar zijn! In tien minuten zo’n grote fles en dan niets 

mankeren! Hij vertelde van zijn bijna buitenaardse ervaring zojuist en 

ik zelf kon toch een lichtelijke vorm van trots niet onderdrukken toen ik 

vertelde dat dit absoluut niet abnormaal is.

Kleintje Fancy Fair nieuw fenomeen?
In	 het	 verleden	 werden	 er	 tijdens	 de	

Fancy	Fairs	van	de	VSVG	kinderrondes	ge-

speeld,	die	erg	 in	 trek	waren	bij	de	aan-

wezige	 kinderen.	 Omdat	 deze	 trekkingen	

nogal	kostbare	tijd	vergden	en	niet	in	het	

drukke	schema	pasten	werd	hier	later	van	

afgezien.	 Toch	 was	 de	 VSVG	 van	 mening	

dat	ook	de	 jeugd	aan	haar	 trekken	moet	

komen.	Derhalve	werd	bij	wijze	van	proef	

tijdens	de	Voorjaars	 Fancy	 Fair	 op	1	 april	

2006	besloten	over	te	gaan	tot	een	zoge-

naamde	Kleintje	 Fancy	 Fair	 of	Mini	 Fancy	

Fair.	 Er	 werd	 een	 grabbelton	 geïnstal-

leerd	 en	 de	 grote	 enveloppenkraam	was	

weer	van	stal	gehaald.	Ook	werd	er	voor	

de	 ouders	 en	 kinderen	 gedraaid	met	 het	

heuse	 Rad	 van	 Fortuin.	 Getuige	 de	 reac-

tie	 van	 ouders	 en	 kinderen	 is	 deze	 hap-

pening	 voor	 herhaling	 vatbaar.	 De	 VSVG	

zal	zich	tijdens	de	evaluatie	beraden	of	dit	

festijn	 herhaald	 wordt	 en	 zo	 ja	 in	 welke	

vorm.	Het	was	 in	elk	geval	voor	de	VSVG	

een	verademing	te	zien	wat	er	zich	op	een	

normale	 zaterdagmorgen	afspeelt	op	den	

Elshof.	Wat	een	auto’s,	fietsen,	ouders	en	

kinderen	 (en	 die	 prachtige	 mini	 pups!!).	

Een	fantastische	aanblik.

Wie	de	jeugd	heeft...........................

We zijn 

Grolsupporters 

in hart 

en nieren.
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De Ballen gaan weer vallen
In	navolging	van	de	acties	‘Autie	waar	Boutie	‘	

en	‘Waar	vallen	de	ballen’	organiseert	de	VSVG	

de	derde	 in	de	 rij	 als	 vervolg	op	beide	eerder	

geslaagde	acties.

Nu	is	het	motto:	De	Ballen	gaan	weer	vallen.

De	komende	tijd	gaat	de	inschrijving	op	de	ka-

vels	(van	het	hoofdveld)	weer	rond	op	den	Els-

hof	en	kunt	u	een	gokje	wagen.	Evenals	bij	de	

vorige	acties	zullen	er	weer	vele	 fraaie	prijzen	

te	 winnen	 zijn.	 De	 complete	 prijzenlijst	 wordt	

in	een	later	stadium	bekendgemaakt.	Het	halve	

varken	 (populair	 bij	 de	 Fancy	 Fairs)	maakt	 ze-

ker	deel	uit	van	het	prijzenpakket.	Actie	warm	

aanbevolen.													

VSVG		Vrienden	s.v.	“Grol”.
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[ G E R R Y  VA N  D O N G E R E N ]

Grol en Carnaval...
C A R N A V A L    19



Onder	 aanvoering	 van	 Prins	 Max	 en	 Adjudant	

Bart	 trok	 er	 een	 grote	 bonte	 stoet	 door	 de	

Grolse	 binnenstad	 op	 carnavalszondag.	 Daarin	

een	groot	aantal	Grolleden.	Verspreid	 in	diverse	

vriendengroepen,	maar	ook	de	Wagenbouwgroep	

s.v.”Grol”,	 onder	 leiding	 van	 hoofdgeitenbreier	

Arnoud	 Roorda.	 De	 laatste	 dagen	 voorafgaande	

aan	de	grote	optocht	werd	bij	Kramer	en	Molen-

veld	de	laatste	hand	aan	de	wagen	gelegd.	Het	

resultaat	mocht	er	zijn.	Zo	vond	ook	de	jury,	want	

wederom	ging	Grol	aan	de	haal	met	de	hoofdprijs.	

Een	sterk	staaltje	wederom	en	felicitaties	zijn	hier	

dan	ook	zeer	zeker	op	zijn	plaats.		

Opnieuw hoofdprijs wagenbouwers s.v.”Grol”

20 H O O G  B E Z O E K

De woensdagavond voor de Carnaval staat al jarenlang in het teken van een bezoek van de Knunnekes aan de wagenbouwgroep van de s.v. “Grol”. Op 

woensdag 22 februari is het de eer aan Prins Max en Adjudant Bart de Vries, vergezeld door een afvaardiging van de optochtcommissie, om plaats te ne-

men in de bomvolle kantine van de s.v. “Grol”. En wat ooit begonnen is als een bezoekje onder het genot van een biertje om de drukke wagenbouwers 

een hart onder de riem te steken, is inmiddels uitgegroeid tot een alternatieve buutavond met tal van podiumacts en quasi-serieuze toespraken. 

performance zorgen voor een uiterst ver-

makelijke avond. 

Hennie Wildenborg en Christian Rein-

ders vertolken twee vissers aan de Grolse 

gracht, die er flink op los ouwehoeren. 

Rob Oude Luttikhuis gooit een Twentse 

moppentrommel over de bühne en een 

vertegenwoordiger van de kegelclub ver-

telt met serieuze ondertoon dat zij één 

van de meeste serieuze kegelclubs van 

Groenlo zijn.

Al met al een mooie avond om de week 

ouderwets door midden te zagen en goed 

in de stemming te komen voor de Carna-

val. Alaaf!!

•	Prachtig	dat	fanatisme	

van	de	jongste	Grol-

voetballertjes.	Martiz	

Bennink	nodigde	voor	

zijn	partijtje	vooral	

voetbalvriendjes	uit.	

Het	was	op	een	

woensdag,	de	dag	van	

de	woensdagavondcom-

petitie.	De	uitnodiging	

wordt	afgesloten	met;	

,,We	brengen	je	weer	

thuis	en	je	bent	op	tijd	

terug	voor	de	woens-

dagavondcompetitie.”

•	De	kampioensfeestjes	

zijn	binnenkort	weer	

niet	van	de	lucht.	

Recepties	in	ons	sport-

café.	De	leiders	van	

Grol	F1,	Peter	Legro	en	

Hans	Jurgen	Dibbets	

hebben	zichzelf	het	

gehele	seizoen	al	

ingedekt	tegen	het	

mogelijk	niet	halen	van	

een	eventueel	kampi-

oenschap.	Toch	hebben	

zij	wellicht	aan	het	

eind	van	het	seizoen	

de	meeste	‘recepties’	

achter	de	rug.	Elke	

zaterdag,	trouw	rond	

het	middaguur,	zitten	ze	

aan	de	‘receptietafel’.	

En	zoals	u	wellicht	weet	

uit	eigen	ervaring	lopen	

recepties	meestal	wel	

uit.....Olé,	olé,	olé,	olé,	

hik....!

•	Volgens	Antoon	ten	

Hoopen	vinden	som-

mige	spelers	het	nog	

fijner	om	geblesseerd	te	

zijn	dan	dat	ze	moeten	

voetballen...

   21

Gouden speld met bal 
en steek voor Max en Bart
Het is eigenlijk geen avond om over te schrijven; je moet er gewoon bij zijn geweest.

[ R I K  G O C K E L ]

“Wie komen er op zo’n avond”, zult u 

wellicht denken? Een kort overzicht 

van de aanwezigen: de wagenbouwers 

natuurlijk, maar ook de Grol 3-ters met 

aanhang, Max de Vries senior, enkele 

verdwaalde verstekelingen aan de bar, 

afgeleide leden van de kegelclub even 

verderop, het bestuur van de Grol niet te 

vergeten, drie uitrustende jeugdtrainers, 

een aantal ‘Porskampjes’ en een lokale 

fotograaf. Kortom: alle ingrediënten voor 

een gezellige feestavond.

De aftrap doet voorzitter Theo Huijskes, 

die een waarderingsspeld voor Max en 

Bart heeft meegenomen. De onderschei-

ding, een gouden speld met daarop een 

bal en een steek, is door het Grolbestuur 

in 1999 in het leven geroepen ten behoe-

ve van de door de Knunnekes gekozen 

prinsen en adjudanten, die een bijzonde-

re staat van dienst hebben voor de Grolse 

voetbalclub. Max en Bart hebben name-

lijk diverse functies bekleed, variërend 

van jeugdleider, trainer tot bestuurslid. 

Die bijzondere staat van dienst wordt 

niet veel later ook in een wat ander 

daglicht gesteld. Dat Max als speler een 

goede klant was van de tuchtcommissie 

van de KNVB werd fijntjes uit de doeken 

gedaan door Mario Klein Gunnewiek die 

het ‘Dossier de Vries’ behandelde.  Ook 

Rudi Porskamp neemt de “De Vriesjes’ op 

geheel eigen wijze op de hak, maar toont 

zich als oud-adjudant ook solidair. Om 

voldoende weerstand op te bouwen met 

de drukke carnavalsdagen in het vooruit-

zicht, overhandigt hij Max en Bart een 

kistje sinaasappels. 

De grappen en grollen zijn niet van 

topniveau, maar een combinatie van 

onbenulligheid, subtiliteit en een goede 
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•	Jeroen	van	Dalen	

was	aanwezig	bij	

de	voetbalwedstrijd	

Feyenoord	–	Ajax.	Zegt	

zijn	broer	Peter	in	de	

kantine,	toen	Jeroen	

op	tv	verscheen;	,,Hij	

zit	tenminste	in	het	

stadion	en	niet	op	het	

politiebureau	zoals	

de	vorige	keer.”

•	Ole	Walterbos	(Grol	

F2)	tegen	oppasmeisje	

Marieke	Rots,	leidster	

Grol	F3;	,,Weet	jij	wat	

buitenspel	is?”	,,Nee,”	

verontschuldigt	zij	

zich.	Ole:	,,Nou,	dat	is	

het	zelfde	als	drie	op	

een	rij.”

•	Michel	Hoffman	wil	

graag	aan	de	Oude	

Winterswijkseweg	

wonen.	Zegt	Frans	

Porskamp,	de	mogelijk	

nieuwe	uitbater	van	de	

nieuwe	kantine	van	de	

Groenlose	Tennisclub	op	

sportpark	Den	Elshof;		

,,Mien	hoes	kö’j	altied	

kopen.”	,,Ik	koop	toch	

zeker	gin	museum,”	

aldus	Michel.

Reactie Grolbestuur op voorstel gemeente 
Het bestuur van de sportvereniging 

‘Grol’ heeft inmiddels uitvoerig ge-

reageerd op het voorstel van de ge-

meente Oost Gelre met betrekking 

tot de verplaatsing en dus de nieuwe 

situering van het tenniscomplex van 

de Groenlose Tennisclub GTC.

Het college van burgemeester en 

wethouders van Oost Gelre heeft de 

bestuurders van Grol voorgesteld om 

het meest oude trainingsveld (achter 

veld 2) in ruil af te staan voor een 

compleet met nieuwe verlichting en 

omheining aangelegd kunstgrasveld 

op één van de overige velden op het 

sportpark ‘Den Elshof ’ aan de Oude 

Winterswijksweg.

Op het trainingsveld, dat daarmee in 

eigendom overgaat naar de gemeente-

lijke overheid, zouden dan vervolgens 

zeven tennisbanen en een clubhuis 

kunnen worden gerealiseerd ten be-

hoeve van de plaatselijke GTC.

Het Grolbestuur wil vooralsnog niet 

ingaan op de inhoud van de schrifte-

lijke reactie op het voorstel van het 

gemeentebestuur, alsmede op het 

door het college van burgemeester 

en wethouders verzochte en door de 

Grolse voetbalclub samengestelde en 

ingediende pakket van eisen. 

“In dit stadium lijkt het ons wenselijk 

om één en ander op bestuursniveau te 

houden. Zeker zolang wij nog niet we-

ten hoe het college gaat reageren op 

ons pakket van eisen, zullen wij onze 

leden, onze directe buren en andere 

belangstellenden nog niet belasten 

met zaken, waarvan op dit moment 

de haalbaarheid nog niet exact kan 

worden ingeschat”, zegt Theo Huijs-

kes. 

“Wel zullen wij een extra algemene le-

denvergadering beleggen en met onze 

directe buren een bespreking plan-

nen op het moment dat het gemeente-

bestuur heil ziet in onze ideeën, met 

andere woorden medewerking wil 

verlenen aan onze eisen.”

Het Grolbestuur is van mening dat het 

eventueel afstoten van een trainings-

veld, anders gezegd het in eigendom 

overdragen van de daarmee gepaard 

gaande grond een dergelijke impact 

heeft voor de gehele vereniging, dat 

de leden daarover zeker moeten wor-

den gehoord. Ook de mogelijke over-

stap van natuurgras naar kunstgras 

brengt een dergelijke omvangrijke 

wijziging teweeg dat men daarover 

graag de mening van de leden wil we-

ten.

Dat het Grolbestuur in de tussen-

tijd niet stilzit, blijkt overigens ook 

uit het feit dat men zich al geruime 

tijd aan het oriënteren is op kunst-

gras. Zo was men met een delegatie, 

bestaande uit bestuursleden en ver-

tegenwoordigers van enkele andere 

geledingen, op vrijdag 24 maart jl. op 

stap om diverse kunstgrasvelden te 

bekijken. Zo werden de kunstgrasvel-

den van GVVV en DOVO Veenendaal 

aan een inspecterend oog onderwor-

pen en reisde men vervolgens door 

naar Almere voor het bekijken van de 

kunstgrasvelden van FC Omniworld 

om daar vervolgens aansluitend de 

competitiewedstrijd FC Omniworld 

- De Graafschap (op kunstgras) bij te 

wonen.

Afgevaardigden	van	verschillende	Grolgeledingen	inspecteren	het	kunstgras	van	FC	Omniworld	in	Almere.

Regelmatig	wordt	ze	met	de	camera	gesig-

naleerd	op	ons	sportcomplex.	Was	het	eerst	

met	 haar	 eigen	 camera,	 tegenwoordig	 ko-

men	we	haar	ook	regelmatig	tegen	met	de	

camera	 van	 de	 s.v.”Grol”.	 Op	 verzoek	 van	

onze	 clubblad	 fotograaf,	 Gerry	 van	 Donge-

ren,	 verzorgt	 Marion	Walterbos	 samen	met	

hem	de	fotografie	voor	ons	clubblad.	Binnen	

de	vereniging	is	zij	al	lang	geen	onbekende	

meer.	Ze	is	fanatiek	supporter	van	haar	bei-

de	 zonen,	 Pelle	 en	 Ole,	 die	 respectievelijk	

in	Grol	F3	en	Grol	F2	uitkomen.	Daarnaast	is	

zij	jeugdleider	van	Grol	F2.

Even voorstellen...



24 S E D I K E  C I S S E

Bovenstaand rijtje namen illustreert deze bijdrage in uw clubblad. De drie ge-

noemde personen kennen elkaar niet, maar ze hebben ontegenzeggelijk overeen-

komsten. Eén van de overeenkomsten is dat ze te maken hebben gehad met het be-

leid van onze huidige minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie: Drs. Maria 

Cornelia Frederika Verdonk.

[ S A N D E R  VA N  B E C K H O V E N ]

Salomon Kalou, 
Taïda Pasic, Sedike Cisse...

Het liefst was 

Sedike over 

de omheining 

gesprongen, 

had het blauwe 

shirt aangetrok-

ken dat hem 

zo mooi stond, 

stuurde de 

gehele Varsse-

veldse defensie 

het bos in, om 

vervolgens het 

Grolpubliek in 

absolute extase 

te brengen. 

In dit clubblad geen politieke stand-

punten en tevens de verduidelijking dat 

“IJzeren Rita” verantwoordelijk is voor 

waarschijnlijk de lastigste portefeuille 

in de hedendaagse Nederlandse politiek. 

Dit verhaal gaat over de tragiek van een 

vluchteling. Vluchtend uit een uiteen-

gevallen moederland, en eenzaam neer-

gestreken in de achterhoek. Het moge 

duidelijk zijn, het onderwerp is niet de 

jongeman die komende zomer Wereld-

kampioen wil worden, niet de jongedame 

die voor haar Nederlandse VWO diploma 

vecht; het gaat om oud Grol speler Sedike 

Cisse, Liberiaan van geboorte maar in de 

bepalende jaren van zijn jeugd eenzaam 

neergestreken in Groenlo. Nog meer gaat 

deze bijdrage over de bijzondere indruk 

die deze jongen heeft achtergelaten, in de 

korte tijd dat hij voor ons actief was. 

Sedike ken ik persoonlijk als jeugdleider 

van de B jeugd een aantal jaren geleden. 

Een prachtige voetballer met een fabel-

achtige techniek en voorzien van een 

geweldig sociaal karakter. Voor mij is een 

bepaalde herinnering voor altijd verbon-

den met deze jongen. Tijdens “zijn” eerste 

toernooi in het Drentse Nieuw Buinen 

ging hij, met een van trainer Mike Peeters 

geleende matras en slaapzak, mee. We 

hadden een geweldig toernooi weekend, 

uiteraard met hem in een glanzende 

hoofdrol. Niet eens zozeer door de doel-

punten en de assist, maar vooral door 

het ontwaken op de zaterdagochtend. ’s 

Ochtends lag Sedike naast mij en één voor 

één ontwaakten de spelers en begeleiders 

van Grol B1. Een kroeskopje met slaperige 

ogen keek mij aan, maar vooral de enor-

me glimlach staat me nog helder voor de 

geest. Sedike werd wakker en verbaasde 

iedereen door liggend op zijn matras de 

bal hoog te houden!! Deze typerende actie 

gaf ons een onoverwinnelijk gevoel. Toen 

wisten we eigenlijk al dat dit toernooi 

voor ons was.............!!

Tijdens Kerst afgelopen jaar word ik aan-

gesproken door selectie speler Julien Har-

bers. Hij heeft in de jaren bij Grol, maar 

ook de jaren erna, contact gehouden met 

Sedike. Inmiddels woonachtig in Ensche-

de, en spelend voor Enschedese Boys, stu-

deert Sedike in Enschede en is hij onzeker 

over zijn toekomst. Julien vertelt me dat 

het niet zo goed gaat met zijn vriend, en 

dat hij een brief geschreven heeft hierover. 

Zie hieronder een zeer pakkend relaas 

over een vriendschap tussen 2 jonge men-

sen uit 2 werelden maar met één ziel!

 

Sedike Cisse
Uit het oog, maar nooit uit het hart!

Kerst 2005; hoe zou het toch zijn met mijn oude 

Grolmaatje Sedike Cisse? Kerst is iets voor met 

je familie. Ik stel me voor hoe het moet zijn om 

alleen kerst te moeten vieren, zonder familie. 

Niet wetende hoe het met hen is in een land 

hier ver vandaan, jezelf constant afvragen of ze 

überhaupt nog wel leven. Alleen op de wereld 

kan dus echt.

Oudjaarsdag 2005; weer die gedachte aan mijn 

vriend ‘Sediek’. Het laat me nooit los, zeker niet 

bij zulke aangelegenheden. Ik ben Sedike de 

laatste tijd een beetje uit het oog verloren. Iets 

wat ik nooit had willen laten gebeuren, omdat 

ik vond dat iemand hem moest kunnen bijstaan 

wanneer dat nodig mocht zijn. Als vriend, op 

wie je te allen tijde terug kan vallen. Samen met 

Sander Nijhoff en onze voormalige trainer Den-

nis Seesing lieten we Sedike merken dat hij er 

wat ons betreft nooit alleen voor zou staan. Ook 

andere voormalig teamgenoten namen nog wel 

eens contact op met ons vroegere teammaatje. 

Hij vroeg ook altijd naar de ‘jongens van de A1’. 

‘Hoe gaat het met die leider, met bril en sigaret, 
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ehhh Toon?!’ ‘en met Pieke Peekers?’, waarmee 

hij natuurlijk Pieter Peeters bedoelde. ‘Doe ze de 

groetjes!’ ging het dan. Regelmatig belde ik hem 

of ging langs bij Sedike, waar het er op zijn ka-

mer altijd piekfijn uitzag. Sedike is sowieso een 

mooie verschijning; lang, zo donker als maar 

kan, gemillimeterd, golvend kroeshaar waar je 

met geen vinger aan mocht komen, altijd mooi 

gekleed volgens de laatste mode en een betove-

rende lach. Een ijdeler persoon als Sedike ben ik 

zelden tegengekomen.

De laatste tijd was Sedike’s telefoon ineens onbe-

reikbaar en ook in Enschede, waar hij intussen 

was komen te wonen, was deze geweldige jongen 

ineens onvindbaar. Eerder liep ik Sedike regel-

matig tegen het lijf bij het busstation, ging ik bij 

zijn huis langs om wat Voetbal International’s 

te brengen, haalde hem op om bij mij in Groenlo 

langs te komen, of belde ik hem regelmatig op 

na de uurtjes op school in Enschede om wat af te 

spreken. Gewoon, om te kijken hoe het met mijn 

vriend gaat. Maar de laatste weken lijkt Sedike 

van de aardbodem te zijn verdwenen. De laatste 

keer dat we met elkaar afspraken was alweer 

dik 3 maand geleden. Toen liet hij in vage om-

schrijvingen min of meer doorschemeren terug 

te willen naar zijn Liberia. Op zoek naar over-

gebleven familieleden en zijn eigen roots. Sedike 

sprak hier nooit over en had me al eens verteld 

dat ook liever niet te doen. Dit was te moeilijk 

voor hem. Maar deze keer liet hij zich er wel over 

uit, hetzij mondjesmaat. Ook deze keer nemen 

we weer afscheid zoals altijd, waarbij ik hem op 

het hart druk me altijd te bellen mocht er iets 

zijn! Dinsdagavond 3 januari trilt mijn telefoon. 

Een onbekend nummer, begint met +34. Ik neem 

aan zoals gebruikelijk bij een mij niet bekend 

nummer. ‘Met Sedike’ klinkt aan de andere kant 

van de lijn, ‘nog gefeliciteerd met het nieuwe 

jaar’ zegt ie. Als ik erover nadenk moet ik la-

chen om zijn typische, maar goede beheersing 

van de Nederlandse taal. Wat ik vermoed blijkt 

waar te zijn, Sedike heeft zoals ie zelf zegt ‘wat 

probleempjes’ en kan me maar kort spreken. Hij 

klinkt emotioneel en kan niet zeggen waar ie is. 

Hij zegt me waarschijnlijk morgen te bellen en 

dan het hele verhaal uit te leggen. 

Ik vraag of ik hem niet op kan halen. ‘Dat gaat 

niet’ zegt ie. Ik druk hem op het hart me morgen 

te bellen rond 12 uur. 

Onder de indruk van het telefoontje besluit ik 

te gaan onderzoeken waarvandaan hij mij toch 

gebeld heeft. Het blijkt Spanje te zijn! Hij is dus 

zowel op als naast het veld onnavolgbaar...

De burgeroorlog in zijn Afrikaanse thuisland, 

Liberia, verscheurde het leven van oud-Grolspe-

ler Sedike Cisse. Helemaal alleen naar Groenlo 

gekomen en begonnen te voetballen in Grol B3 

(waar men er al snel achter kwam dat hij wel 

heel wat meer in zijn mars had) en ‘met de bal 

getoverd’ tot Grol A1, waarna hij vertrok naar 

Enschede en bij Enschedese Boys ging voetballen. 

Sedike mist hier de warmte van een club als s.v. 

“Grol” en verliest al snel het plezier in het spelletje. 

Zoals wel vaker wordt gezegd, gaat plezier in 

sport en prestaties op school hand in hand. Ook 

op school mist Sedike, een heel slimme jongen, de 

discipline om er iets van te maken. Sedike doet 

dan de opleiding magazijnbeheer. Hoeveel je Se-

dike ook op het belang van een diploma wijst, hij 

pakt het niet bepaald op. Niet omdat hij niet wil, 

maar ik denk dat hij de keuze al had gemaakt 

terug te keren naar zijn moederland en daar 

weinig waarde zou worden gehecht aan zo’n pa-

piertje. Daarnaast was Sedike veel te druk met 

het uitoefenen van zijn favoriete sporten, voetbal 

en basketbal. Ook heeft hij een brede vrienden-

kring, waardoor hij altijd wel op weg was naar 

een bekende.

Ik denk en hoop dat velen binnen s.v. “Grol” hem 

nog weten te herinneren als een schitterende 

voetballer, met vaak onnavolgbare technische 

hoogstandjes, sleepbewegingen en zijn typische 

loopje; het was haast een draf waarin hij zich 

over het veld bewoog. De bal altijd aan een denk-

beeldig touwtje. Vaak waren zijn acties beslis-

send en bijna was hij naar de FC Twentejeugd 

gegaan. Een voetballer als hij had zo’n kans 

verdiend. In gedachte bespeelde ‘Cissé’, zoals wij 

hem vaak noemden, de velden van de Europese 

topclubs. ‘Sediek’ is idolaat van voetbal, hij weet 

alles! Liverpool is zijn favoriete ploeg. De even-

eens uit Liberia afkomstige legende George Weah 

(oud AC Milan) is zijn held. Hij heeft ‘m zelfs 

eens ontmoet op een feestje voor de Liberiaanse 

gemeenschap in Enschede. Dat was wat! 

Sedike had ook niets liever gedaan dan bij s.v. 

“Grol” blijven voetballen. Helaas kunnen jongens 

als Sedike zich nooit definitief ergens vestigen en 

worden ze van hort naar her gestuurd. Hij kwam 

ook graag terug bij de club waar hij zich zo thuis 

voelde. Op het kerstzaalvoetbaltoernooi van 2004 

speelt Sedike, hij woont dan al in Enschede, mee 

en laat weer eens zijn verbluffende technische 

hoogstandjes zien. Zelfs het spannende slot van 

de competitie van ons eerste elftal vorig seizoen 

volgt hij op de voet en hij is dan ook vastbeslo-

ten de beslissingswedstrijd in Zieuwent bij te 

wonen. Het liefst was Sedike over de omheining 

gesprongen, had het blauwe shirt aangetrokken 

dat hem zo mooi stond, stuurde de gehele Vars-

seveldse defensie het bos in, om vervolgens het 

Grolpubliek in absolute extase te brengen. Dit 

was Sedike, altijd dromen van glorie. Ik had het 

hem zo graag gegund...

Ik spreek voor mezelf en weet dat meerdere 

Grol-leden het zo hebben ervaren, maar Sedike 

veroverde in elk geval mijn hart! Niet alleen als 

voetballer, maar ook als persoon. Je zag eerlijk 

gezegd bijna altijd het verdriet van zijn verleden 

in zijn ogen. Het verleden was bij Sedike ook 

zijn heden, hij was getekend door alles wat er in 

zijn moederland was gebeurd. Sedike was alleen, 

maar binnen ons team van de A1 waren wij zijn 

familie, trainer Dennis Seesing en leider Toon 

Hartman voorop. 

Maar vraag Jan Baks naar Sedike en ook op 

hem heeft hij een onuitwisbare indruk achter-

gelaten, net zoals bij de toenmalige B3 onder de 

fantastische leiding van Jos Lensink en Norbert 

Ars eerder was gebeurd. Voor dit team was Se-

dike simpelweg veel te goed. Wanneer Sedike 

kon voetballen of alleen al zijn onuitputtelijke 

kennis over voetbal met ons kon delen, dan 

flikkerden zijn ogen en verdwenen zijn zorgen. 

Ook namen we Sedike regelmatig mee naar de 

discotheek. Hier kon hij een andere passie van 

hem goed uitleven, namelijk muziek en dansen. 

Evenals op het voetbalveld was ook de dansvloer 

voor hem vertrouwd terrein en werden we ook 

hier verrast met allerlei hoogstandjes!

Nu wacht ik op het tweede telefoontje van mijn 

vriend. Ik maak me zorgen en allerlei scenario’s 

passeren de revue in mijn hoofd. Intussen heb 

ik besloten maar een stuk over Sedike Cisse te 

schrijven, omdat ik de mensen die het zich afvra-

gen wil laten weten hoe het hem vergaat. Zo’n 

geweldige voetballer en zo’n geweldig persoon 

kunnen we niet zo maar vergeten, vind ik. Hij 

laat me niet los! Ik word verdrietig als ik denk 

hem nooit meer terug te zullen zien, zonder el-

kaar het beste te hebben kunnen wensen of om 

nog eens lekker samen een balletje te kunnen 

trappen zoals we zo vaak hebben gedaan. Maar 

ik ben er trots op Sedike te hebben mogen leren 

kennen en ben blij voor hem dat hij waarschijn-

lijk zijn droom is achterna gegaan; terug naar 

zijn vaderland!

Bovenstaande tekst heeft Julien mij ge-

stuurd eind vorig jaar. De verhalen over 

Salomon en Taïda geven het echter direct 

weer een actueel karakter. Ik heb het er 

nog vaak over met Julien. Sedike heeft 

inmiddels nog een aantal keren gebeld 

vanuit Spanje. Hij bereidt zijn reis voor 

die met de bus via Marokko, Mauritanië, 

Mali en Guinea naar Liberia moet leiden. 

De vele kilometers afstand zullen deze 

vriendschap niet kapot krijgen. 

Nogmaals, spreken zowel Julien als ik 

niet onze mening uit over het gevoerde 

beleid. We willen echter alleen onze 

herinnering aan Sedike uiten. Een schit-

terend voetbaltalent en een fantastische 

jongen. Zelfs in deze situatie heeft hij het 

lef om zijn droom na te jagen. Hiervoor 

niets anders dan respect, zeer veel........

•	Grol	1	heeft	een	

bespreking	daags	na	de	

buutavond,	zegt	Joost	

Frank;	,,De	nöhletonne	

steet	al	kloar	in	de	

bestuurskamer.”

•	Toon	Hartman	hard	

zijn	rikketik	een	beetje	

van	slag.	Hij	kreeg	daar-

voor	een	stroomstoot	

toegediend,	adviseert	

Rik	Gockel	hem;	,,Ik	zou	

maar	geen	bier	drinken	

Toon.	Of	mag	je	het	op	

therapiebasis?”

•	Hennie	Schovers	

vraagt	aan	Jan	Baks	of	

deze	internet	heeft.	

,,Nee,”	zegt	Jan,	,,Wal	

een	visnet.”

•	Martijn	Rooks	scoorde	

tijdens	de	training,	

roept	hij	keihard;	

,,Eto’o....”	Waarop	de	

trainer	roept;	,,Eet	ook	

veel...!”

•	Rob	Oude	Luttikhuis	

vindt	Stef	Oldenkotte	

wel	een	echt	vader-

figuur:	,,Alleen	jammer	

dat	de	kindere	van	Stef	

in	de	vloerbedekking	

zit.”
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Naam:	Wout Walterbos

Geb.	Datum:	18 september 1999

Speler	van	team:	zaterdagmorgen selectie

Lid	van	s.v.	“Grol”	sinds:	maart 2005

School:	De Watermolen groep 3

Favoriete	bezigheid	op	school:	lezen

Minst	leuke	bezigheid	op	school:	rekenen

Toekomstplannen:	brandweerman worden

Hobby’s:	voetballen

Leukste/mooiste	bezit:	mijn knikkers

Goede	eigenschap:	ik heb bijna altijd goede zin

Slechte	eigenschap:	soms mijn zusjes plagen

Lievelingseten:	pannenkoek

Leukste	 plek	 van	 Groenlo:	 het voetbalveld 

van de Grol

Hekel	aan:	ruzie maken

Favoriete	TV	programma:	Totally Spies

Favoriete	muziek:	Angels van Robbie Williams

Favoriete	voetbalclub:	Ajax en Feyenoord

Mooiste	voetbalmoment:	dat ik een doelpunt 

gemaakt heb

Trainer	van	wie	je	het	meeste	geleerd	hebt:		

Max en Sander

Grootste	wens:	heel veel geld

Favoriete	drinken: cola

Ideale	dagje	uit:	naar de dierentuin

Favoriete	kleding:	feestkleding

Beste	vriendje:	Ritse, Rowan en Teun

Mooiste	vakantie:	Naar Turkije met het vlieg-

tuig

Liefste	meisje	 van	 de	wereld:	 Renee, maar 

ook Milou en Kirsten

Leukste	moment	 van	 je	 leven:	 op vakantie 

met de tent

S.v.	“Grol”	vind	ik...:	super leuk

Speler  van het  kwartaal :  Wout  Walterbos
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[ I V O  V E R S T E E G E N ]

Jos Porskamp, Technisch 
Coördinator jeugdopleiding
Bij de s.v. “Grol” wordt, sinds 4 jaar geleden de Commissie Opleiding en Vorming 

is ontstaan, intensiever gewerkt met een technisch beleidsplan jeugd. Dit plan be-

schrijft in detail de organisatorische kant van het technische beleid voor de jeugd-

afdeling en beschrijft globaal de inhoudelijke/technische kant. Hiermee wordt ge-

tracht het technische beleid binnen onze vereniging te verbeteren. Dat dit alleen 

stapsgewijs kan, is gezien de omvang van het plan niet meer dan logisch. Ieder jaar 

zal er intensief met delen uit het plan gewerkt gaan worden, alles met als doel het 

verbeteren van het technische jeugdbeleid binnen onze vereniging. De omzetting 

van de theorie naar de praktijk haperde nog wel eens en daarom heeft het jeugdbe-

stuur en de Commissie Opleiding en Vorming besloten dit te gaan verbeteren, door 

het invoeren van een nieuwe functie: Technisch Coördinator Jeugdopleiding.

Sinds 23 september 2005 is dit Jos Porskamp; hij is verantwoordelijk voor het uit-

voeren van de genoemde plannen, de invoering, coördinatie, bewaking en evaluatie 

van de veranderingen en hij is verantwoordelijk voor de verdere verbetering van de 

opleiding binnen de jeugd!

gegaan, inmiddels was hij oefenmeester 2 

door het C.I.O.S. diploma! Door de week 

dus studeren in Den Haag en in het week-

end voetballen in Grolle. Doordat Jos niet 

meer trainde, gingen zijn voetbalcapaci-

teiten achteruit en heeft hij, tot zijn 30e, 

afwisselend in het eerste en tweede ge-

speeld. Op de sportacademie werd hij dus 

leraar lichamelijke opvoeding maar ook 

tennisleraar. Hij heeft les gegeven aan de 

middelbare technische school in Ensche-

de en tennisles in alle gemeenten die zo 

ongeveer om Groenlo heen liggen. Later 

heeft hij bij de s.v. “Grol”, toen het zaal-

voetbal in opkomst kwam, gezaalvoetbald 

met o.a. illustere vedetten als Ben Bomers, 

Rudie Porskamp en Ronald Porskamp. 

Als ik Jos vraag wanneer zijn trainerscar-

rière gestart is, geeft hij aan dat hij gedu-

rende zijn studie op de sportacademie al 

trainer was bij Victoria Hilversum. Hier 

trainde hij het eerste en de C-jeugd en, ja 

hoor, met beide teams werd hij kampioen. 

Maar zijn ogen beginnen pas echt te glin-

steren als hij vertelt dat, toen hij terug 

naar Groenlo kwam, hij de dames ging 

trainen. Wat Theo Huijskes in 10 jaar als 

Jos Porskamp is een telg van de, in 

Groenlo, wel bekende Porskamp familie. 

Hij is geboren en getogen in Groenlo aan 

de Oude Winterswijkseweg. Samen met 

Theo Hulshof heeft hij menig uurtje voor 

de doelen van het Grolveld doorgebracht: 

“Als Johan Koehorst er dan met zijn auto 

aan kwam rijden, gingen we beiden plat 

op het veld liggen, maar vaak zag hij ons 

toch en werden we van het veld gehaald!“ 

Op ongeveer 10-jarige leeftijd is hij bij de 

Grol met voetballen begonnen en echt 

waar, na 5 jaar maakte hij al zijn opwach-

ting in het eerste elftal. In de C1 werd hij 

kampioen, scoorde 43 goals, ging naar 

de B1, speelde daar maar 1 wedstrijd en 

toen had Harrie Notten hem al naar de 

A1 gehaald. Aan het eind van dat seizoen 

ging hij dus naar Grol 1. Een seizoen later 

was Jos al in Deventer bij de A-jeugd van 

Go Ahead Eagles, in de beroemde voetbal-

school/internaat onder leiding van Barry 

Hughes. Van hieruit is hij naar het C.I.O.S. 

in Overveen gegaan, hij voetbalde toen 

in Amstelveen dat toen in de zaterdag 1e 

klasse voetbalde (hoofdklasse zaterdag be-

stond toen nog niet). Vanaf de C.I.O.S. is 

hij naar de sportacademie in Den Haag 
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damestrainer niet gelukt was, lukte hem 

wel: hij werd het eerste jaar direct kam-

pioen en heeft de dames in totaal 2 jaar 

getraind. Omdat hij ook al veel tennisles-

sen gaf, is hij als voetbaltrainer gestopt, al 

heeft hij nog een aantal keren de Grolda-

mes geholpen als deze geen trainer meer 

hadden.

Inmiddels is Jos getrouwd met Anita en 

wonen ze samen met hun 6 kinderen in 

Groenlo. Via een eindfeest van het elftal 

van zijn zoon Thomas, kwam Jos aan de 

praat met Frans Heming (jeugdbestuurs-

lid). Van hem hoorde hij dat zij aan de 

slag wilden met de Wiel Coerver methode. 

“Dat kan niet”, was zijn eerste reactie, “dit 

is te complex om met vrijwilligers aan te 

kunnen pakken”. Maar goed het begin 

was gemaakt, Jos gaf aan tijd en interesse 

te hebben. Hij was namelijk net gestopt 

met werken; na 17 jaar als leidinggevende 

/ zetbaas in de ICT-branche gewerkt te heb-

ben was hij toe aan iets nieuws. Momen-

teel studeert hij Psychologie aan de open 

universiteit. Na een gesprek met Hemmie 

Oolthuis (toenmalig Hoofd Opleiding en 

Vorming) en Marco Frank is er besloten 

om een pilot periode van beide kanten 

te starten. Als vrijwilliger lukt dit niet, 

omdat het gewoonweg teveel tijd kost en 

hij er iedere dag mee bezig is. Jos is dus 

‘professional’ en staat als Technisch Co-

ordinator Jeugdopleiding op de loonlijst 

bij de s.v. “Grol”. Hij wordt hierbij geassi-

steerd door Nico Verrips, iemand met de-

zelfde kijk op voetbal en bovendien al met 

enige ervaring. Nico was namelijk 4 jaar 

Technisch Coördinator bij hoofdklasser 

Drachster Boy’s. Inmiddels heeft er een 

evaluatie plaatsgevonden en gaan beide 

partijen ermee door! Jos heeft gezien dat 

het bij de Groljeugd hard nodig is!

In de wandelgangen bij de Grol en in di-

verse locale publicaties heb ik iets gelezen 

over de Wiel Coerver methode, de Soccer 

Pal en over bewegingsscholing bij de jeugd 

van de s.v. “Grol”, maar wat houdt dit nu 

precies in? Als ik dit Jos dan ook vraag wat 

het is en hoe het dan toegepast kan wor-

den bij de s.v. “Grol”, volgt er een vurig 

en inspirerend verhaal. Compleet met de-

monstraties van het Soccer  Pal balletje in 

het netje tot Coerver bewegingen met een 

bal en coördinatie / stabiliteitsoefeningen, 

dit alles uitgevoerd op de plavuizen in de 

keuken van huize Porskamp en eindigend 

achter boeken en de computer kijkend 

naar een website vol met oefenstof en or-

ganisaties van trainingen. Een kort relaas 

hiervan volgt nu:

De Wiel Coerver methode blijft binnen 

Nederland een hot item. Waar de K.N.V.B. 

er nog sceptisch tegenover staat, wordt 

er in andere landen dankbaar gebruik 

van gemaakt (o.a. Rene Meulensteen bij 

Manchester United en Ricardo Moniz bij 

Tottenham Hotspur). Belangrijk voor de 

Grol-jeugd is om baas te worden over de 

bal. Max de Vries begint hier al mee bij 

de jongsten op de zaterdagmorgen. Max, 

vroeger toch niet bekend om zijn techni-

sche gaven, leert de kinderen al de voet 

over de bal en de voet op de bal te zetten. 

Dit is al het begin van een schijnbeweging 

en hier is coördinatie voor nodig. Hoe kun 

je nu met links schieten als je niet goed 

op je rechter been kunt staan? Jos heeft 

alle DVD’s van Coerver gezien en pakt 

hieruit datgene wat voor de Groljeugd 

relevant is. Hoe doe je dit dan? Vraag ik 

me af. Daarvoor heeft Jos zijn kennis van 

bewegingswetenschappen die hij op het 

C.I.O.S.  en op de sportacademie heeft 

geleerd bovendien koopt hij vele boeken 

over deze onderwerpen en past dit dan in 

de praktijk toe! “Vele trainers zijn met de 

E- en D-jeugd al te tactisch bezig terwijl de 

balcontrole er nog niet eens is”!

De Coerver oefeningen worden altijd in de 

warming up en in het technische gedeelte 

van de training geoefend! Coerver is het 

ontwikkelen van veelzijdige, dynamische 

balvaardigheid waardoor de tegenstander 

individueel en/of collectief gedomineerd 

kan worden, er kansen gecreëerd en ge-

scoord kan worden. 

De Soccer Pal methode is door Michel  

Bruyninckx ontwikkeld, deze werkt in 

Leuven (België) aan de universiteit waar 

de grootste talenten van België komen 

om te trainen. In de laatste 5 jaar zijn 

er 14 van deze talenten international ge-

worden en volgens mij spelen er vele nu 

in de Nederlandse eredivisie! De Soccer 

Pal methode is coördinatie, stabiliteit en 

techniek training. Een bal in een netje 

aan een koord waarop een blokje beves-

tigd is. De grootte en gewicht van de bal 

kan aangepast worden aan de leeftijd van 

de beoefenaar. De bal blijft altijd in bereik 

en de trapbewegingen kunnen variëren 

en veelvuldig herhaald worden. Deze 

herhaling, daar zit het nu net in volgens 

Jos. De kinderen moeten de zelfdiscipline 

hebben om huiswerkoefeningen te gaan 

doen en regelmatig te oefenen. Gebeurt 

dit, dan zie je ook echt vooruitgang; dit 

heeft Jos bij zijn eigen kinderen geconsta-

teerd! Niet toevallig wordt hij waarschijn-

lijk de vertegenwoordiger van Soccer Pal 

in Nederland, hij geeft zelfs al clinics op 

scholen in Arnhem en ook de Graafschap 

schijnt er in geïnteresseerd te zijn! 

“Conditie is natuurlijk ook nodig maar het 

heeft weinig zin dat je wel veel kunt lopen 

maar nog geen voorzet kunt geven”!

Deze Soccer Pal methode zal dus in de 

Wiel Coerver methode geïntegreerd moe-

ten worden net als de bewegingsscholing, 

het derde speerpunt.

Bewegingsscholing is nodig om de techni-

sche, tactische en fysieke handelingssnel-

heid te verhogen. Kinderen zitten tegen-

woordig veel binnen, hoe krijg je ze weer 

naar buiten en zet je ze aan tot beweging. 

Nu is het zaak om de theorie over te bren-

gen naar de praktijk, een tik spelletje in 

je training is al een vorm van bewegings-

scholing, hier zijn wel 20 variaties op en 

kunnen ook met bal uitgevoerd worden. 

Zo kun je al in 20 trainingen variëren in 

bewegingsscholing! Dus hoe leer je kinde-

ren goed te bewegen zodat het voetballen 

ook makkelijker wordt?

Wie	sneller	“baas”	is	over	de	bal,	heeft	

meer	tijd	om	een	spelprobleem	op	te	lossen.

=	technische-	en	tactische	handelingssnelheid

Wie	sneller	bij	de	bal	is	heeft	meer	tijd	om	

de	bal	speelklaar	te	maken.

=	fysieke-	en	technische	handelingssnelheid

Wie	een	beter	spelinzicht	heeft,	heeft	meer	

tijd	om	“baas”	te	worden	over	de	bal.

=	tactische-	en	technische	handelingssnelheid

Prachtig verhaal met demo’s, zo lang-

zaam aan beginnen mij stadiongeluiden 

te suizen in de oren en zie ik al menig 

Grolvoetballer toekomstig in het prach-

tige Philips stadion te Eindhoven in de 

eredivisie spelen! Maar is dit alles niet te 

hoog gegrepen voor de s.v. “Grol”, spelend 

in de derde klasse amateurs?

“Als de medewerking er is en men zich 

niet te afwachtend opstelt, dan niet”, 

klinkt het vastberaden. Er zullen interne 

cursussen worden gegeven om de trainers 

en begeleiders op te leiden. Er is een web-

site die ze kunnen bezoeken waar allerlei 

oefenstof op staat en waar ze hun eigen 

inbreng kwijt kunnen! De trainers en 

spelers zullen er meer plezier in beleven, 

het gaat puur om de spelers van 5 tot 12 

jaar. Deze kinderen leren in deze leeftijd 

snel en veel. Vele spelertjes vragen voor de 

training al: “Wat gaan we vandaag weer 

leren”? Je moet het plezier met het leren 

kunnen combineren en natuurlijk blijf 

je als amateurvereniging afhankelijk van 

vrijwilligers, deze moeten er open voor 

staan want er verandert zoveel in de trai-

ningsmethoden en inzichten.

Belangrijkste is misschien nog wel dat de 

s.v. “Grol” hierin wil investeren! Jos wil sa-

men met Nico Verrips een interne voetbal-

school oprichten. Tien weken opleiding 

van trainers en spelers met evaluaties en 

toetsingsmethoden. Dit zal dan door de 

Grol of de ouders (contributieverhoging?) 

betaald moeten worden. Zij hebben nog 

veel tekortkomingen bij het jeugdvoetbal 

van de s.v. “Grol” geconstateerd en willen 

hier graag verbetering in gaan brengen! Coerver, Soccer Pal, 

bewegingsscholing, technische training, tactische training 

en conditietraining grijpen in elkaar in hun methode. De 

s.v. “Grol” moet dus keuzes maken en Jos begrijpt ook wel 

dat het kostenplaatje haalbaar moet zijn; je leidt je eigen ka-

der op dus kan het voor de vereniging veel opleveren. Het is 

een stappenplan waar ieder jaar weer iets nieuws ingevoegd 

moet gaan worden. Gaan de resultaten komen, dan gaan de 

mensen er achter staan! Landelijke tendens is dat het aan-

tal vrijwilligers steeds minder wordt en dat er professionals 

ingeschakeld moeten worden. Het is zelfs de bedoeling om 

het programma tot 18 jaar uit te breiden en eventueel door 

in de senioren! Jos heeft hierover ook al een gesprek gehad 

met de nieuwe hoofdtrainer Andre Simmelink; deze stond er 

positief tegenover dus wie weet, is Michel Hoffman toch nog 

te vroeg gestopt!

Hoe verloopt het eigenlijk tot nu toe?
Het hele programma is dus tot nu toe bedoeld voor de groep 

5 tot 12 jarigen en 5 elftallen zijn een pilot gestart: F1. F2, E1, 

D2 en D4. Op 1 avond is aan deze begeleiders de bedoelingen 

uitgelegd. Daarnaast zijn er trainingen gegeven met Soccer 

Pal, bewegingsscholing en de Coerver methode. Tien weken 

lang is er met deze elftallen zo getraind en daarna heeft er 

een evaluatie plaatsgevonden. Aan de groepen die wel goed 

geoefend hadden, was dit goed te zien, net als diegenen die 

niet goed geoefend hadden!  Er waren positieve reacties van 

de trainers en begeleiders en dan met name van de begin-

nende trainers; de ervaren trainers moeten nog leren de rode 

draad te zien. Zelf is Jos nog niet zo tevreden, het gaat hem 

nog niet snel genoeg, maar misschien is hij wel te ambitieus. 

In iedere geval gaan ze nu door met een grotere groep F, E 

en D jeugdtrainers, voor hen is er op 31  maart en 7 april 

een interne cursus gepland. Daarnaast wil Jos de website nog 

gaan uitbreiden met foto’s en filmpjes, naast de vele moge-

lijkheden aan oefenstof die er al op staan!

Het klinkt mij de hele avond zeer professioneel in de oren, 

vandaar ook de vraag of hij hier niet zijn beroep van wil ma-

ken? Hij geeft inmiddels toch ook al clinics en er zijn meerde-

re respectabele voetbalverenigingen geïnteresseerd, blijft hij 

nog wel bij de s.v. “Grol”?  Professioneel hiermee bezig zijn is 

voor hem geen doelstelling, maar zeg nooit “nooit”. 

Al met al dus nog genoeg werk voor onze Technisch Co-

ordinator jeugdbeleid. “De besten komen vanzelf boven 

drijven, maar elke speler kan individueel beter worden. 

De resultaten van de elftallen gaan dan ook vanzelf om-

hoog”.

Citaat: “Ooit was Ajax wereldberoemd om zijn jeugdoplei-

ding. Clubscouts zorgden voor een constante stroom van 

talent naar Amsterdam. In de Watergraafsmeer stond de 

“Voetbal Universiteit” waar dat talent volgens de regels 

van het totaalvoetbal werd klaargestoomd voor het eer-

ste elftal. Het leverde voetballers op als Cruyff, Rijkaard 

en Bergkamp. De basis van het kampioenselftal uit 1995 

was tien jaar eerder gelegd in de opleiding. Wie dus over 

10 jaar wil scoren op het voetbalveld, moet nu investeren 

in een goede jeugdopleiding.” (Frank Nauta).

Wiel	Coerver	methode

Fase	1 Fase	2 Fase	3

5-8	jaar 8-10	jaar 10+	jaar

Snel	voetenwerk
Souplesse
Beweeglijkheid

Basisbewegingen Schijn-	/	
passeerbewegingen

HANDELINGSSNELHEID

Balbeheersing	=	
technische	handelingssnelheid

Lichaamsbeheersing	=	
fysieke	handelingssnelheid

Spelbeheersing	=	
tactische	handelingssnelheid
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Onze vlag
De winter en de winterstop duren me 

veel te lang. Kijk, ik vind het leuk hoor 

al die sneeuw, alleen het is zo verrekte 

koud. De winterspelen in Turijn zijn 

net achter de rug. Ik heb er enorm van 

genoten. Op een enkele valse start na 

dan. Ja, ik doel inderdaad op dat akke-

fietje met Marianne Timmer. Dat heeft 

toch helemaal niets met een valse start 

te maken, maar in mijn ogen meer met 

een valse starter. Ik vind het wonderlijk 

dat alles in de topsport steeds profes-

sioneler wordt, maar dat de mensen 

die belangrijke beslissingen moeten 

nemen nog steeds op een amateur-ba-

sis moeten werken. Als je alles profes-

sionaliseert, dan moet je daar ook de 

starters en scheidsrechters bij betrek-

ken. Zet als starter bij het schaatsen 

een professionele kleiduivenschieter 

neer, die schiet tenminste wel op tijd 

raak en kan dan meteen mooi trainen 

voor de Olympische Zomerspelen. Nee, 

even alle gekheid op een stokje. Kijk 

nu naar het voetbal. Het is toch te gek 

voor woorden dat in het betaald voet-

bal in verscheidene landen, waaronder 

Nederland, scheidsrechters op een ver-

edelde amateur-basis moeten werken. 

Er wordt jaarlijks voor miljoenen uit-

gegeven aan spelerssalarissen en aan 

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

het land van Youri Mulder is. Ja, van Youri Mulder, die schijnt 

hier een paar maanden per jaar woonachtig te zijn. Ik kan 

hem geen ongelijk geven. Ik besluit mijn wandeling voort te 

zetten richting het Paleis. Het is werkelijk onvoorstelbaar 

hoe dichtbij ik kan komen. U gelooft het of niet, maar tot aan 

de voordeur. Vervolgens zet ik mijn wandeling voort door de 

paleistuinen. Niet te geloven die openheid hier in Noorwe-

gen. Dit zie ik mij bij onze Koningin nog niet doen. Daar mag 

je alleen de paleistuin in als je tweede bent geworden op het 

WK voetbal. Ik ben benieuwd wat er dit jaar gaat gebeuren 

na het WK in Duitsland, misschien mogen “onze jongens van 

Oranje” dan zelfs wel bij de Koningin in het paleis komen. 

Wel voeten vegen, hoor! Ik schrik op uit gedachten, want ik 

krijg een sms’je: “Longa-Grol” afgelast, wegens slecht weer. 

“Wegens slecht weer?”, denk ik dan. Het is daar toch altijd 

slecht weer. Het regent en sneeuwt daar het hele jaar door, 

zelfs in september nog. Dat is ook de reden dat ze dat kunst-

grasveld hebben gekregen. Die jongens in het Oranje hebben 

het niet begrepen. Jammer, maar ik ben blij dat Longa-Grol 

op 5 maart 2005 is afgelast. Kan ik nog mooi twee keer genie-

ten van de derby van 3C. Ik zie u langs de lijn.

vergoedingen voor het spelen in het na-

tionale elftal. Dit laatste dient in mijn 

ogen alleen om de eer te gaan. Scheids-

rechters moeten het doen met eenvou-

dige vergoedingen en als ze een beetje 

pech hebben, krijgen ze als bonus een 

tirade van een speler die het niet eens 

is met zijn beslissing. Zouden sommige 

scheidsrechters zich daarom laten om-

kopen of een weddenschap afsluiten op 

de uitslag van de eigen gefloten wed-

strijd? Gewoon om de eigen portemon-

nee te spekken of om de boel dwars te 

zitten. Ik weet het niet. Misschien ben 

ik wel bevangen door de kou en krijg ik 

daarom van die rare gedachtegangen. 

Net als ik dit allemaal zit te bedenken, 

doemt het Koninklijk Paleis voor me 

op hier midden in Oslo. Werkelijk een 

schitterend gezicht met al die sneeuw. 

Het is alsof de kou als sneeuw voor de 

zon verdwijnt. Ik besluit een Noorse 

zonder nors gezicht te vragen om even 

voor me te poseren met onze vereni-

gingsvlag. Enthousiast werkt ze mee, 

al snapt ze er niet veel van. Dat is ook 

meer dan logisch. Wat weten die Noren 

nou van voetbal. Bijna nooit kwalifice-

ren ze zich voor een EK of WK. Hun bes-

te prestatie is de 2e ronde van het WK 

in 1998. Terwijl Noorwegen toch ook 

Nu	mijn	debuut	als	schrijver	van	het	clubblad	een	

feit	is,	werd	mij	ook	vriendelijk	verzocht	mezelf	

even	bij	u	-	geachte	lezer	–	te	introduceren.	Dat	

blijft	altijd	een	raar	ding.	Je	zet	je	zelf	toch	een	

beetje	 in	de	etalage	en	er	zijn	nog	steeds	een	

heleboel	mensen	die	graag	‘winkeltjes	kijken’.	

Het	moet	niet	te	kort	en	saai,	zodat	u	–	geachte	

lezer	 –	 denkt:	 “Wat	 een	 dahlia,	 die	 nieuwe”.	

Het	moet	ook	niet	te	lang	en	te	wollig,	zodat	u	

denkt:	“Wat	een	praatzieke,	die	nieuwe”.	Nee,	

het	moet	 er	 tussenin	 en	 alleen	 dat	 wat	 ertoe	

doet...also:

Mijn	 naam	 is	 Tim	 Ebbers,	 ben	 geboren	 op	 25	

maart	1966	in	de	Groeneweg	te	Groenlo.	Ik	heb	

na	de	studie	wat	verschillende	banen	gehad	en	

werk	 nu	 ruim	 13	 jaar	 bij	 een	 bedrijf	 in	 recla-

Even voorstellen...
meproducties	 te	 Lichtenvoorde.	 Sinds	 de	 jeugd	

ben	ik	lid	van	de	Grol	en	heb	ik	-	met	een	paar	

tussentijdse	pauzes	-	tot	twee	jaar	geleden	ge-

voetbald.	

Ook	volg	ik	de	verrichtingen	van	het	eerste,	ken	

veel	mensen	 die	 voetballen	 of	 op	 een	 andere	

manier	erg	betrokken	zijn	en	heb	een	stel	vrien-

den	met	allerlei	functies	binnen	de	vereniging.	

Ik	 ben	 dus	 redelijk	 op	 de	 hoogte	 van	 wat	 er	

speelt	in	deze	mooie	club.	

Leuke	 verhalen,	 bijzondere	 mensen,	 sportieve	

prestaties:	ze	worden	door	de	redactie	van	het	

clubblad	heel	fraai	weergegeven	en	vormgege-

ven.	Het	is	een	groep	enthousiaste,	creatieve	lie-

den	en	ik	vind	het	dan	ook	een	mooie	uitdaging	

hieraan	mijn	steentje	te	kunnen	bijdragen.				




