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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Het seizoen zit er weer op. De balans wordt opgemaakt en een ieder kijkt zo op zijn 

eigen manier terug op het afgelopen seizoen. Weer een jaar s.v. ‘Grol’ zit er op. Vele 

hoogtepunten, en superlatieven over het kampioenschap van Grol 1 zijn niet aan 

te slepen. Terecht! Maar als ze mij zouden vragen, wat blijft je bij van dit seizoen, 

dan is het toch iets totaal anders. Niet de vroege uitschakeling van Oranje. Totaal 

niet boeiend eigenlijk. De officiële afsluiting van het seizoen zat er net op, met vele 

mooie woorden, mooie titels en nog veel meer, toen er nog geen week later een 

vreselijk auto-ongeluk plaatsvond op zomaar een gewone zaterdagmorgen, waarbij 

Edwin en Linda Eichenwald-Pos om het leven kwamen. Drie jonge kinderen waren 

bij het ontwaken op die bewuste zaterdagmorgen van het een op het andere moment 

zomaar ineens wees. Dat bedenk je toch niet! Wat een drama voor die kinderen 

en de beide families. Maar het raakte ook onze vereniging weer eens, al is het 

zijdelings en staat het in geen verhouding hetgeen het bij de directe nabestaanden 

teweeg brengt. Maar toch! Zoontje Dylan voetbalt bij s.v. ‘Grol’ en dan heb je er als 

vereniging toch al gauw iets mee. Samen met mijn medeleidsters Sanne en Marieke 

Rots had ik het kereltje 3 jaar onder mijn hoede gehad. Geen begenadigd talent, 

maar gewoon een leuke jongen die het gezellig vind om op zaterdag een balletje te 

trappen met zijn voetbalvriendjes en daarin veel plezier ondervind. Altijd plezier 

en samen met Tim Leusink ons zeer betrouwbare en bijna niet te passeren centrale 

duo achterin. Meestal was zijn moeder er wel bij. Altijd enthousiast over haar Dylan 

en de rest van het team, altijd positief, hartelijk en dankbaar, ook naar ons als 

leiders. Dat maak je wel eens anders mee. Je zag dat Dylan uit een warm nest kwam. 

Op het moment dat je dit vreselijke nieuws ter ore komt, is niets belangrijk meer 

en spookt je alleen maar door het hoofd hoe dit toch in hemelsnaam mogelijk is 

en wat er met die kinderen moet gebeuren. Ook ga je denken, wat kunnen wij als 

Grol F3 doen. Erg belangrijk iets van ons als s.v. ‘Grol’ te laten horen, vonden we 

en dat werd gewaardeerd. Het leverde momenten op die ik van mijn leven niet 

meer zal vergeten, ook al zal ooit de dementie toeslaan. De avond voorafgaande 

aan de uitvaart stonden we met ouders en spelers, in blauw Grol shirt, want zo 

kende Dylan zijn spelers alleen maar eigenlijk, bij het mortuarium. Onze spelertjes 

stonden nerveus te wachten op hetgeen komen ging. Toen dat moment, dat Dylan 

er aan kwam, fantastisch! Hij zwaaide al van ver naar zijn maatjes en glimlachte. 

Wat prachtig mooi om te zien, al had ik het liever niet meegemaakt. Hij was 

zichtbaar blij en trots dat al zijn teamgenootjes er waren, voor hem! Wat had ik 

met het mannetje te doen, maar wat was ik ook trots op mijn andere spelertjes 

en mijn dames, die er allen stonden met knikkende knieën. De dag erna wederom 

aanwezig, al was het team toen helaas niet compleet. Indrukwekkend allemaal, 

met veel Grol-bestuurders! Fijn! Als team besloten we dat we een week later nog 

een keertje bij elkaar wilden komen om ‘gezellig’ met elkaar bezig te zijn, met 

Dylan erbij. Een uurtje voetballen, daarna de speeltuin in. Even andere gedachten. 

Opa en oma erbij, jeugdbestuurslid oom Patrick. Wat had het mannetje plezier en 

wat werd het gewaardeerd door familie wat we gedaan hadden. Als s.v. ‘Grol’ dus. 

Zo’n simpel gebaar eigenlijk. Aan het einde van de morgen zit ik even alleen met 

Dylan te kletsen. Hij woont inmiddels in Eibergen bij twee fantastische voogden 

(gelukkig!), wat inhoudt dat hij daar naar school zal gaan en ook gaat voetballen 

naar alle waarschijnlijkheid, bij de fusieclub FC Eibergen. Ik zeg tegen Dylan; ‘Als 

je dan tegen Grol moet, dan schiet je de bal maar stiekem in eigen goal.’ Zegt hij 

op zijn karakteristieke manier keihard; ‘Oh neuh,Wally,’ en hij begint te lachen. Ik 

ook en denk direct aan het omkoopschandaal in Italië. Neem hier een voorbeeld 

aan. En Dylan, ik wil helemaal niet dat je in eigen goal schiet. Ik wil van jou wel 

verliezen. Jij hebt al genoeg verloren. 

Het ga je goed.....!
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Voorwoord:

Het onderstaande verhaal beschrijft een levendige bijeen-

komst in het sportcafé op zaterdag 24 juni jongstleden. Een 

groep enthousiaste voetbalkenners analyseert het WK in 

Duitsland tot op dat moment en dan met name de verrich-

tingen van Oranje. Helaas zijn een aantal episodes ingehaald 

door de wrange waarheid. Een bokswedstrijd tegen Portugal 

maakte op 25 juni een einde aan de Oranjekoorts. Het was 

ineens over en dat is bitter. We laten het verhaal van die 24e 

ongemoeid en zullen een kopie sturen naar de bondscoach. 

Gezellig was het; onze eigen jonge Jan Mulders praatten hon-

derduit, over wuppies tot ‘hogeschooltactiek’. Op tafel cola, 

sinas en chips. 

[T IM EBBERS EN HENRI  WALTERBOS ]

Joost Bongers (10), keeper van E4 en vol-

gend seizoen E2. Was twee jaar geleden 

nog middenvelder, maar heeft gekozen 

voor een plek onder de lat.

Saimi Woertman (10), middenvelder in 

E7 en na de vakantie uitkomend in E6. Ze 

voetbalt tussen vrijwel allemaal jongens, 

maar staat haar mannetje.

Mooi  toernooi
Het leven draait nu even alleen om voetbal 

en de wedstrijden worden zo veel moge-

lijk gevolgd. Ook de wedstrijden om 21.00 

uur, als de vaders en moeders een oogje 

dichtknijpen. Siem: ‘Ik kijk eigenlijk alles 

en vind ook alles mooi. Alleen Iran tegen 

Angola was niks aan. Meestal kijk ik sa-

men met de hond, omdat mijn moeder 

dan niet thuis is en mijn vader slaapt.’

De hele groep is het erover eens dat het 

een mooi toernooi is en Nederland het 

tot nu toe goed doet. Quint heeft wat dat 

laatste betreft nog wel een duidelijk punt: 

‘We hebben ook geluk, want we spelen 

veel te veel met de lange bal. Er wordt veel 

te weinig van achteruit opgebouwd en 

gecombineerd, dus is er geen ruimte en 

daarom is er veel balverlies. Verder moet 

Kromkamp op de plek van Heitinga en 

van Bommel sowieso gewisseld worden.’ 

Dat is klare taal!

De groep gaat verder in op de poppetjes 

en een aantal spelers wordt zonder par-

don een kopje kleiner gemaakt. Over de 

Villa SVG in het sportcafé
5

veelbesproken spits is Tim heel duidelijk: 

‘Van Nistel...nooit!’ Of toch wel af en toe..? 

‘Denk wel dat hij de 1-0 scoort tegen Por-

tugal en da’s wel handig. Maar toch zou 

ik hem eigenlijk het liefste willen vervan-

gen voor één van die andere lange spitsen, 

Vennegoor of misschien toch Hesselink, 

haha.’ Saimi en Joost luisteren geboeid 

naar de heren, maar vinden de tijd rijp 

even vakkundig in te grijpen. Saimi: ‘De 

wuppies zijn uitverkocht, maar ik heb ge-

lukkig nog net op tijd een grote gekregen.’ 

Joost vult aan met een ander sterk punt 

van Oranje: ‘Ons beste wapen is de hoed 

van Heineken en de Oranje radio, die heb 

ik ook.’ Hij kijkt daarbij enigszins jaloers 

naar Siem, die zo’n fraaie hoed op zijn 

hoofd heeft. Siem: ‘Van mijn vader gekre-

gen, die heeft een krat bier van Heineken 

gekocht voor de visite. Zelf drinkt ‘ie al-

leen Wieckse Witte en Grolsch.’

Joost luistert geboeid naar het luidruch-

tige gezelschap, kan zich vinden in de 

meningen en heeft zelf ook een uitgespro-

ken mening. Over Nederland is ‘ie zeer 

te spreken. Hij heeft voor de gelegenheid 

zijn kuif dan ook oranje geverfd. Over het 

meest rare moment tijdens dit WK is het 

gezelschap eensgezind. Een Kroaat die 

pas bij de derde gele kaart een rode krijgt, 

moet wel een hele vreemde vogel zijn.

Quiz  of  Portugal?
Het idee om een aantal quizvragen af te 

vuren, wordt door de aanwezigen met 

veel enthousiasme ontvangen. Al snel 

blijkt echter dat het niveau van de vragen 

zwaar beneden de maat is. Met twee vin-

gers in de neus en een minachtende lach 

worden de interviewers op hun nummer 

gezet. ‘Hebben jullie geen vragen waar we 

echt over na moeten denken?’, klinkt het 

zesstemmig. Dan maar snel over naar de 

wedstrijd tegen Portugal, de resultaten tot 

nu toe, de trainer en de opstelling. We zijn 

al ver gekomen, maar het kan en moet 

toch echt beter, aldus de meerderheid.

Joost: ‘Gewoon een aantal posities anders 

invullen. Boulahrouz en Kuyt in de basis. 

Achter meer zekerheid en voorin meer 

gevaar. Ik vind Kuyt beter dan van Nistel-

rooy.’ Saimi is eigenlijk best tevreden. ‘Zo-

lang Cocu maar speelt, gaat het wel goed. 

Dat is de beste speler en hij speelt bij de 

beste club van Nederland. Dat vind mijn 

vader ook.’

De twee specialisten Siem en Quint ma-

ken in een heftig onderonsje even uit hoe 

het met de leiding van Oranje gesteld is. 

Siem: ‘Van Basten doet het wel goed. Het 

had van mij ook Johan Cruijff mogen zijn, 

maar dan weet je nooit of het een voor-

deel is of een nadeel. Eigenlijk moeten 

we zien dat we Scolari krijgen.’ Tim vult 

lachend aan: ‘Ik heb liever Cruijff. Als die 

traint, is ie beter dan als ie commentaar 

geeft.’ Quint vindt het eigenlijk prima zo. 

‘Zolang Wim van Hanegem maar geen 

trainer is, vind ik het best.’

Plots wordt de discussie onderbroken door 

Ole die voor deze gelegenheid op de stoel 

gaat staan en met harde stem zijn buren 

Siem en Quint toesnauwt: ‘Jullie willen de 

hele tijd de sterspeler zijn. Laat ons ook 

eens. Ik heb nog geen letter gezegd.’ Grote 

ogen kijken hem aan en hij vervolgt zijn 

protest met een ode aan absolute sterspe-

ler Ronaldinho, die toch ook weer niet de 

beste van de wereld is. ‘Hij heeft wel een 

hele trukendoos, maar paal, lat en krui-

sing, dat moet ie doen.’ Wat de precieze 

bedoeling is van deze interruptie is even 

niet helemaal duidelijk, maar de groep is 

in ieder geval weer bij de les. Ole lacht.

Verder over de voorspelling en het vervolg 

van het toernooi. Nederland wint moei-

zaam van Portugal. Slechts één doelpunt 

wordt er gescoord en dat waarschijnlijk 

ook nog in de verlenging. Volgens Quint 

komt het zelfs aan op strafschoppen. Rob-

ben wordt door de meerderheid getipt als 

de maker van het enige doelpunt.

Het  vervolg
Als Portugal verslagen is, volgt de zware 

weg naar de finale en het kampioenschap. 

Joost: ‘We moeten gewoon goed voetballen 

en dan komt dat kampioenschap vanzelf.’ 

Het optimisme wordt gewaardeerd door 

zijn buurvrouw Saimi en ook de andere 

vier sluiten zich na enige bedenking aan 

bij deze analyse.

Quint: ‘Iedereen doet vaak zo ingewikkeld, 

we moeten gewoon winnen.’ Hij neemt de 

pen ter hand en in goed overleg met de 

andere  topanalytici worden de vakjes in 

het invulschema voorzien van namen. 

Het is eigenlijk heel simpel: Oranje ont-

doet zich nog even van Engeland, Brazilië 

en Argentinië en de beker kan op 9 juli 

mooi mee naar Nederland. 

Terwijl iedereen even dagdroomt over dit 

heuglijke feit, geeft Tim plots een sponta-

ne demonstratie midgetgolf en verhaalt: 

‘Ik heb vroeger zo’n stick in mijn kop 

gehad. Iemand die naast mij stond, sloeg 

de bal mis en raakte mijn hoofd. Ik was 

helemaal k.o. Ik was toen 1 jaar.’ Een heel 

Zaterdag 24 juni . . . . .
Altijd maar weer die arrogante Mart 

Smeets, de halve antwoorden van Youri 

Mulder en de onbegrijpelijke analyses 

van Johan Cruijff. Het is tijd voor een 

verfrissende kijk op de wereldkampi-

oenschappen voetbal. Want ook Tim, 

Siem, Quint, Joost, Ole en Saimi weten al-

les van combinatievoetbal, lange ballen 

en verstandige wissels. Het WK door de 

ogen van zes Grol-kids. ‘Boulahrouz en 

Kuyt moeten in de basis tegen Portugal. 

Achter meer zekerheid en voorin meer 

gevaar.’

Het is 10.30 uur. Een dag voor de achtste fi-

nale waarin Nederland Portugal ontmoet. 

De inzet is een zo lang mogelijk verblijf 

in Duitsland, dat wil zeggen: tot en met 

negen juli en geen dag korter. Op de hoek 

van de bar in het sportcafé zitten vijf oran-

je heren en een oranje dame op de plek 

van Nebs. Het is nog vroeg, dus die plek 

is nog een paar uur veilig. Uiteindelijk ne-

men we plaats aan de tafel in de serre, om 

eens flink te gaan babbelen over het WK 

en natuurlijk vooral over Oranje.

De gasten aan tafel zijn:

Tim Wieggers (8), middenvelder in F2 en 

volgend seizoen in E3.

Quint Kristen (11), nu voorstopper in E1 

en straks in D? (op dit moment nog niet 

bekend).

Siem Huijskes (11), middenvelder in D2 en 

het komend seizoen in D?

Ole Walterbos (7), linksbuiten van F2 en 

na de zomerstop van F1.

Tim Wieggers

Quint Kristen Siem Huijskes Ole Walterbos

Joost Bongers Saimi Woertman

•	Het	kantine	perso-

neel	vraagt	na	het	

Marveld	toernooi	aan	

keukenhulkje	Pascal	

‘Takkie’	ten	Brincke	hoe	

het	met	Annie	in	de	

snackbar	ging.	Takkie:	

‘Heel	goed,	jammer	dat	

het	leeftijdsverschil	te	

groot	is.’

•	Bianca	Zieverink	tegen	

Stefan	van	Beckhoven	

tijdens	de	lunch	bij	

het	Marveld	toernooi,	

toen	de	melk	op	was;	

‘Dan	zoek	je	maar	een	

zwangere	vrouw.’		

•	Gerard	Bos	tegen	Tom	

Kaak;	‘Over	4	jaar	zie	

ik	je	tegen	NEO.’	Zegt	

Patrick	Blanckenborg;	

‘Tegen	die	tijd	heb	je	

wel	D-cup,	Tom.’

•	Gerard	Bos	tegen	

Patrick	Blankenborg	

naar	aanleiding	van	een	

stukje	in	de	krant	over	

hetkampioenschap;	

‘Ga	je	naar	Babberich,	

Patrick?’	Antwoord:	

‘Had	ik	dat	nog	niet	

gezegd?’

•	Grol	9	schijnt	een	

science	fiction	film	op	

te	nemen	gezien	de	

eerste	regel	van	een	

ingestuurde	tekkel.	

‘Arnoud	Roorda	ligt	op 
snelheid,	en	er	wordt	
een	gemene	overtre-

ding	op hem	gemaakt.	
Heel	ongelukkig	komt	

hij	in	de	heg	terecht	

op	een	vogelnestje.	

De	5	jonge	struisvogels	

schijnen	het	overleefd	

te	hebben.’

‘Iedereen 

doet vaak 

zo ingewikkeld, 

we moeten 

gewoon 

winnen.’



6 

mooi en bijzonder verhaal, maar hem 

wordt vriendelijk verzocht de stick weer 

terug te plaatsen in het rek en nog even 

over voetbal verder te gaan.

Dat is een goed idee volgens Ole. ‘Wanneer 

gaan we nou eens voetballen,’ zucht hij. 

Hij heeft schijnbaar op een heftig potje ge-

rekend want hij heeft zijn scheenbescher-

mers reeds om 07.00 uur aangetrokken. 

Hij geeft zelf ook maar even het antwoord: 

‘Nu, voetballen! Kom op jongens!’ Waar-

schijnlijk vindt hij het geklets welletjes, 

echte actie moet er komen. Spelen is toch 

ook veel leuker dan het er over hebben of 

naar kijken. Toch blijft ‘ie nog even zitten 

en doet zijn beklag over de Oranje toeter. 

‘Ik had er ook een willen hebben, maar 

in de spaarpot zat nog maar 28 eurocent 

en mijn vader en moeder wilden niet be-

talen.’

Toeters  en bel len
Al is de toeter dan niet voor iedereen be-

reikbaar, de vijf heren en de dame hebben 

absoluut niet te klagen over Oranje spul-

len. Joost begint en vertelt vol trots over 

zijn assortiment. ‘Ik heb een shirt, een 

paar petten, een Oranje voetbal en zelfs 

een Oranje radio. Verder een spuitbus met 

oranje lak zoals jullie zien.’ Saimi heeft na-

tuurlijk de mega wuppie en ook nog een 

heleboel andere dingen. ‘Ik heb een shirt, 

schoenen, posters op de slaapkamer, een 

bal, oranje saus voor op de patat en zelfs 

de Oranje megafoon.’ Tim heeft ook een 

paar mooie petten, shirts en schoenen. 

‘Verder heb ik ook nog oranje slingers, 

de EK-poster van twee jaar geleden en na-

tuurlijk het invulschema, want dat is echt 

belangrijk. ’De overige drie heren - Quint, 

Siem en Ole - luisteren geboeid naar de op-

somming van zoveel mooie spullen, maar 

hebben ook nog wel wat in de aanbieding. 

Quint schermt met zijn originele neder-

hosen, Siem toont trots zijn Heineken-

hoed met landenspeldjes en Ole vertelt 

over de bijzondere Oranje dvd met uniek 

beeldmateriaal die hij als enige denkt ge-

zien te hebben. De rest laat het er niet bij 

zitten en herinnert zich spontaan steeds 

meer moois.

Mooiste  moment
Op de vraag wat het mooiste WK-moment 

was, hoeven de zes niet lang na te denken. 

Voor Saimi en Joost is dat het doelpunt 

van Robben tegen Servie. Ole kan zich 

daar wel in vinden, maar gaat bij nader 

inzien toch maar voor de geweldige vrije 

trap van van Persie. Siem kiest de jui-

chende Pluisje (Maradonna) op de tribune 

en voor Quint blijft de kwalificatie van 

Nederland voor het WK het allermooiste 

moment. Dat is natuurlijk niet echt een 

WK-moment, maar wel erg belangrijk, 

anders had Oranje niet eens meegedaan. 

Tim gaat voor de scheidsrechter die te veel 

gele kaarten trok voor Oranje en na de 

wedstrijd ging bidden voor Nederland.

De f ina le
Het gezelschap heeft zich uitgesproken 

over het WK en is klaar om huiswaarts 

te keren. Voor we elkaar echter de hand 

schudden, blijken de vijf heren en de 

dame ook nog over heldere zangstem-

men te beschikken. Een paar Duitse 

vrienden in Heimatoutfits die midget-

golfsticks komen halen, worden dan 

ook hartelijk getrakteerd op het aloude 

voetballied. ‘Schade Deutschland alles 

ist vorbei, alles ist vorbei’, klinkt het re-

delijk zuiver en vooral heel hard en en-

thousiast. We geven ze als interviewers 

nog snel even de tip mee op de tochtige 

midgetgolfbanen toch vooral een jasje 

te dragen. Ze lachen en kunnen het wel 

waarderen en spreken de kinderen kalm 

toe: ‘Wir treffen uns im Endspiel’. Alhoe-

wel dit niet in het zojuist ingevulde sche-

ma staat, kunnen de Grol-kids zich wel 

vinden in zo’n treffen. Er staat immers 

al ruim 30 jaar een hele dure rekening te 

vereffenen. Als de kids huiswaarts keren 

blijken we echt met echte liefhebbers te 

maken hebben en gaat het gesprek ge-

woon verder. 

Olé, olé....

•	Volgens	Leo	Garsten-

veld	is	Ronald	Wientjes	

een	kerel	met	eierstok-

ken:	Altijd	geblesseerd!

•	Na	de	bruiloft	van	Rob	

en	Caron	had	Tom	Rooks	

een	zware	dag.	Als	er	

iemand	iets	af	komt	

spreken	bij	Tom	vraagt	

deze	aan	Tom,	die	hevig	

aan	het	puffen	en	

zuchten	is	of	ie	last	van	

het	weer	heeft.	‘Ze	mos	

eens	wetten	hoeveel	

glazen	bier	ik	ehad	

heb.’	Tom	had	dus	geen	

last	van	het	weer.	Nee,	

hij	had	er	gewoon	wéér	

last	van!

•	Als	blijkt	dat	de	

laatste	wedstrijd	

van	Grol	A1	niet	

doorgaat,	verzucht	Bas	

Huijskes;	‘Verdomme,	

al	twee	jaar	niet	meer	

gescoord.’	Niels	‘Wally’	

Holkenborg	daarop;	‘Ik	

heb	al	3	jaar	geen	bal	

goed	meer	geraakt.’

•	U	wilt	het	niet	

geloven,	maar	het	

is	echt	waar.	Tijdens	

het	internationale	

Marveldtoernooi	liep	

Rob	Stokkers	(overigens	

tot	groot	genoegen	van	

zijn	zoontje	Daan)	rond	

met	een	draagtas	van	

Ajax	uit	Amsterdam	

met	daarop	de	reclame	

van	hoofdsponsor	ABN-

AMRO.	En	wij	maar	

denken	dat	de	familie	

Stokkers	alleen	maar	

oog	heeft	voor	alles	wat	

met	Feyenoord	heeft	te	

maken.

	

Gooooal.....!



gas, water en loodgieterswerk,verwarming,
ketel onderhoud,ventilatie en airconditioning
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Jubilea, 

bedrijfsfeesten, 

opendagen, 

beurzen, 

productpresentaties...

sinds 1912

Een	nieuw	seizoen,	een	nieuw	gezicht!	
Hoofdtrainer André Simmelink

Komend seizoen zal onze hoofdmacht uitkomen in de tweede klasse J. Na het kampi-

oenschap van afgelopen jaar, zal dit veel vragen van de gehele Grol organisatie en in 

het bijzonder geldt dat voor de 1e selectie. Een niveau hoger, andere tegenstanders, 

andere omstandigheden. We gaan deze uitdaging ook aan met een andere hoofdtrai-

ner: André Simmelink.

[SANDER VAN BECKHOVEN ]

Hoewel we hem in de afgelopen jaren in 

de 3e klasse al een paar keer voorbij heb-

ben zien komen als trainer van toenma-

lige tegenstanders, vraagt dit om een die-

pere kennismaking met André. 

Zie hieronder een profiel van een 

bevlogen voetbaltrainer:

Personal ia

Naam:    

André Simmelink

Geboortedatum & plaats: 

24 juli 1961 geboren te Aalten

Burgerlijke staat: 

Getrouwd met Jorinca (L’voorde) en 

vader van 3 kinderen: Dio (19), 

Rosanne (16) en Basten (15)

Huidige woonplaats:

Doetinchem

Beroep: 

Decaan, docent voetbal, 

begeleider topsport i.c.m. studie aan het 

Graafschap College in Doetinchem.

Voetbalachtergrond 

‘Via de jeugd van Brummen, 2 jaar in 

de selectie gespeeld. Daarna 3 jaar in 

verschillende teams binnen AZSV gevoet-

bald. Vervolgens nog 2 jaar gespeeld bij 

v.v. Oeken. Daarna afgekeurd voor voetbal-

len. Toen ook pas over het trainersschap 

gaan nadenken. Overigens geen bijzon-

dere invloed van andere trainers gehad. 

Bij de meeste trainers moest er over en 

onder hekjes gelopen worden in plaats 

van voetballen!! In het betaalde voetbal 

hebben Feyenoord en De Graafschap spe-

ciale aandacht.’ 

Trainersloopbaan

‘Via verschillende opleidingen in het be-

zit gekomen van TC1 senioren en tevens 

actief als docent van de KNVB. Als trainer 

is het vooral een uitdaging om prestaties 

met een groep neer te zetten. Plezier en 

fanatisme op de training vormen daarbij 

de basis. Via de jeugd van DZC’68 en het 

tweede elftal van Babberich met selectie 

teams gaan werken. Via 2 jaar v.v. Oeken, 

2 jaar H&K (1x kampioen) en 4 jaar v.v. 

Doetinchem, vorig jaar bij Ulftse Boys 

werkzaam geweest. Bij Grol proberen we 

ons eerst te manifesteren als stabiele 2e 

klasser, om daarna te kijken wat er nog 

meer mogelijk is.’

Visie op Grol

‘De 1e indruk is een bevestiging van de 

indruk van eerdere bezoeken. Een goede 

organisatie met een prima uitstraling in 

de regio. Behalve een spelersgroep met po-

tentie ook het 2e elftal op niveau en veel 

jeugd erachter. Niet te vergeten de vele 

vrijwilligers die de club helpen. Al met al 

een club met mogelijkheden om door te 

groeien naar een hoger niveau.’ 

Seizoen 2006-2007

‘Zoals gezegd moeten we ons eerst richten 

op een stabiele positie in de 2e klasse. Hoe-

wel de ploegen in Twente wat minder be-

kend zijn (Grol 1 komt uit in de 2e klasse 

J red.) dan in Gelderland, vind ik dat we 

ons vooral met de eigen prestaties moeten 

bezig houden. Gebruik maken van onze 

eigen kwaliteiten en daarnaast de tegen-

stander op zijn zwakke punten aanvallen, 

zonder zijn sterke punten uit het oog te 

verliezen. Vanuit de 2e klasse moeten we 

eens gaan kijken of er nog voldoende rek 

in zit, waarbij duidelijk ambitie getoond 

mag worden.’

Dat er sprake is van een kundig trainer 

staat buiten kijf, hiervoor spreken de 

diploma’s voor zich. Maar vooral de be-

vlogenheid waarmee André het voetbal 

beleeft, werkt aanstekelijk en zorgt voor 

enorm veel energie. Energie die we ko-

mend seizoen hard nodig zullen hebben. 

De wisselwerking tussen trainer, begeleiding en de gehele selec-

tie zal de basis moet gaan vormen voor het komende seizoen. Het 

heeft geen zin te ver vooruit te kijken en de visie van de trainer 

om vooral van de eigen kracht uit te gaan, sluit aan bij de men-

taliteit in Grolle! 

Vanaf deze plek wensen wij hem enorm veel succes voor het ko-

mende seizoen. Het zal een seizoen worden vol nieuwe indruk-

ken en ervaringen. Met deze nieuwe indrukken en ervaringen be-

ginnen we weer aan een nieuw hoofdstuk bij de s.v. ‘Grol’, maar 

natuurlijk ook een nieuw hoofdstuk voor André Simmelink! 

Top 3  van André S immel ink :

Favoriete muziek:

AC/DC

Lenny Kravitz

John Hiatt

Favoriete films:

La Grande Bouffe (opzienbarende keuze, SvB)

Life of Brian

Letter to Breznjev 

Favoriete sportmomenten:

De 2-1 van Marco van Basten op het EK’88 tegen West-Duitsland

Het “vogelpoepje” van Hilbert van der Duim op het EK‘81

Gerrie Knetemann wereldkampioen wielrennen in ‘78

Favoriete voetballers:

Johan Cruijff

Diego Armando Maradonna

Dennis Bergkamp

Favoriete trainers:

Guus Hiddink

Ernst Happel

Ron Jans
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Voorzitterstaal

Grol 2, 3 en 4. Ook het recreatieve gedeel-

te bij de senioren heeft goed gepresteerd, 

waarbij Grol 9 een ludiek teamresultaat 

heeft neergezet door kampioen te wor-

den van het zogenaamde rechter rijtje. 

Klasse en tevens heel bijzonder! Naast 

het kampioenschap van Grol 2 bij de af-

deling zaalvoetbal (Futsal), mochten bij 

onze jeugdafdeling de teams F-2, F-4 en 

D-3 zich als najaarkampioen en F-9 als 

voorjaarskampioen laten huldigen. Ook 

hier nogmaals mijn felicitaties! 

Naast de vele sportieve activiteiten is 

de sportvereniging ‘Grol’ tevens een 

club, die als gevolg van al die overige 

(rand)activiteiten, bestuurlijke en andere 

zakelijke beslommeringen continue in 

beweging is. In dat verband wil ik in het 

kort ingaan op de lopende onderhande-

lingen met het gemeentebestuur van 

Oost Gelre inzake de noodzakelijke ver-

plaatsing, anders gezegd: de nieuwe si-

tuering van het GTC-tenniscomplex. Het 

college van b&w heeft ons bestuur niet 

alleen gevraagd daarin mee te denken, 

maar ook om daarin een behoorlijk stuk 

medewerking te verlenen. In het belang 

van de totale Groenlose gemeenschap en 

zeker wanneer daarbij tegelijkertijd een 

win-winsituatie kan worden bewerkstel-

ligd, zijn wij daartoe vanzelfsprekend 

gaarne bereid. Het is daarom dat wij op 

(let wel!) verzoek van hetzelfde gemeente-

bestuur een uitgebreide reactie, gepaard 

gaande met een omvangrijk eisenpakket, 

hebben opgesteld en aan onze lokale be-

stuurders hebben doen toekomen. Los 

van het gegeven dat hierin veel energie 

en tijd is gestoken, hebben wij daarbij 

niet alleen aan het clubbelang, maar 

zeker ook aan het algemeen gemeen-

schapsbelang gedacht. Als bestuur ver-

wachten wij geen groen licht op al onze 

ingebrachte eisen c.q. wensen, maar wat 

wij wel verwachten is een correcte be- c.q. 

afhandeling van het totaal, waarbij wij 

ook goed onderbouwde tegenvoorstel-

len tegemoet kunnen zien. Daarnaast 

zal het gemeentebestuur van Oost Gelre 

binnen het raamwerk van alle mogelijk-

heden en onmogelijkheden een duide-

lijke beleids- c.q. toekomstvisie moeten 

uitdragen, waarbij niet alle financiële 

medewerking van gemeentewege zich 

gaat richten op (sport)voorzieningen in 

de voormalige gemeente Lichtenvoorde! 

Tijdens de behandeling van deze aan-

gelegenheid is ook meerdere malen het 

hoofdstuk kunstgras voorbij gekomen. 

Ik moet toegeven dat ik hierin ook zelf 

de hand heb gehad door daarover het no-

dige te zeggen en te schrijven. Was ik pak 

hem beet driekwart jaar geleden nog een 

groot tegenstander van kunstgras, nu 

ik mij erin verdiept heb en ook diverse 

kunstgrasvelden heb bekeken, ben ik he-

lemaal om. Of je nu wilt of niet, dit is de 

toekomst en zelfs de naaste toekomst. Ik 

verzeker u dan ook, dat wanneer wij als 

gevolg van nieuwe ontwikkelingen geen 

partij meer zijn in de verplaatsing van 

het GTC-tenniscomplex, wij richting het 

gemeentebestuur bij een subsidieverzoek 

met betrekking tot een algehele renova-

tie van ons hoofdveld zullen inzetten op 

een kunstgrasveld. Uiteraard zal daar-

over in breed verband met onze leden 

van gedachten worden gewisseld.

Afgezien van de komst van de voetbal-

school van onze voetbalvrienden Jos 

Porskamp en Nico Verrips en de talen-

tenschool van de regionale bvo De Graaf-

schap, zullen wij met betrekking tot de 

opleiding en vorming van onze eigen 

jeugd met ingang van het nieuwe sei-

zoen een nieuwe weg inslaan. Dankzij 

het vele voorbereidende werk van met 

name algemeen jeugdcoördinator Jos 

Porskamp en het jeugdbestuur onder 

aanvoering van voorzitter Marco Frank 

heb ik daar alle vertrouwen in. Nu ik het 

toch over besturen heb, wil ik in deze ru-

briek gaarne nog eens laten blijken dat 

Ondanks dat er voor een bestuur gelet op 

de vele nog af te wikkelen, alsmede nog 

voor te bereiden zaken nooit gesproken 

kan worden van een slappe periode, laat 

staan een rustige vakantieperiode, heb-

ben wij het voetbalseizoen 2005-2006 

inmiddels afgesloten. Vanzelfsprekend 

werd hét hoogtepunt van het afgelopen 

seizoen gevormd door het kampioen-

schap van Grol 1, behaald in de laatste 

competitiewedstrijd op 14 mei van dit 

jaar tegen aartsrivaal Longa ’30 uit Lich-

tenvoorde. Hierover is natuurlijk al heel 

veel gezegd en heel veel geschreven. Ik 

wil in deze bijdrage volstaan met het 

totale gebeuren aan te merken als een 

uniek hoogtepunt in het nu bijna 88-ja-

rige bestaan van onze prachtige sport-

vereniging ‘Grol’. Nadat wij in 1993, 

nota bene in het jaar van het 75-jarig 

jubileum, voor de eerste maal promotie 

wisten te bewerkstelligen naar de tweede 

klasse van de KNVB, maken wij met onze 

hoofdmacht andermaal deze stap. Ieder-

een, die daarin in mindere of in meer-

dere mate een steentje heeft bijgedragen, 

wil ik nogmaals van harte gelukwensen 

en tevens bedanken voor de inzet, me-

dewerking en enthousiaste supporting. 

De ontlading op de tweede zondag van 

mei was enorm, het was op de dag zelf, 

the day after en nog lang daarna met 

de drukbezochte kampioensreceptie als 

afsluiting één groot feest, dat met name 

uitblonk door spontaniteit, aan de dag 

gelegd door in eerste instantie de eigen 

geledingen, de eigen leden, de eigen 

supporters. Echt geweldig en iedereen 

daarom bedankt daarvoor! Natuurlijk 

zullen wij de derde klasse missen, maar 

tegelijkertijd is het voor onze talentvolle 

spelersgroep, onze nieuwe hoofdtrainer 

André Simmelink, verdere begeleidings-

staf, bestuur, sponsoren, supporters en 

verdere achterban een meer dan spor-

tieve uitdaging om te zien om ver wij 

reiken in de tweede klasse, ook al gaan 

wij nu richting Twente en verder. Met be-

trekking tot het afgelopen seizoen wil ik 

verder nog mijn waardering uitspreken 

voor de uiteindelijke resultaten van de 

overige prestatieve teams bij de senioren: 

[THEO HUI JSKES  ]

Was ik pak 

hem beet 

driekwart 

jaar geleden 

nog een groot 

tegenstander 

van kunstgras, 

nu ik mij erin 

verdiept heb 

en ook diverse 

kunstgrasvelden 

heb bekeken, 

ben ik 

helemaal om.
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Real Madrid wint Woensdagavondcompetitie
Na	een	zeer	spectaculaire	en	spannende	fina-

le	wist	Real	Madrid	de	wisselbokaal	van	onze	

eigen	 ‘Grol	 Champions	 League’	 in	 de	wacht	

te	 slepen,	 oftewel	 de	 Woensdagavondcom-

petitie,	 de	 interne	 F-competitie.	 Aangemoe-

digd	 door	 een	 groot	 aantal	 supporters	werd	

het	zeer	sterke	Ajax	nipt	met	4	-	3	verslagen.	

Ajax	 behaalde	 daarmee	 een	 verdienstelijke	

tweede	plaats.	

De	wedstrijd	om	de	3e	en	4e	plaats	ging	tus-

sen	Manchester	United	en	PSV.	Deze	wedstrijd	

eindigde	in	3	-	3.	Strafschoppen	moesten	uit-

eindelijk	 de	 beslissing	 brengen.	 Manchester	

was	 hierin	 de	 betere	 en	 eindigde	 daardoor	

ik erg trots ben op al onze bestuurders 

van de diverse geledingen binnen de ver-

eniging. De sterkste kant van onze club 

is dat praktisch alle werk wordt gedaan 

door vrijwilligers, maar met alle respect: 

het vrijwilligerswerk wordt niet alleen 

verricht door onze onvolprezen woens-

daggroep. 

Wat te denken van al die leiders en trai-

ners, die wekelijks uren en dagen belan-

geloos opofferen voor onze club. En zo 

ook diverse bestuursleden, die eveneens 

belangeloos onvoorstelbaar veel werk en 

dus veel tijd in de s.v.. Grol steken. Ook 

dat mag en moet eens gezegd worden! 

Dat het in alle opzichten zo goed gaat 

met de club, legt ons op diverse terreinen 

geen windeieren en dit laatste zeker wat 

betreft de sponsoring. De professionele 

uitstraling en presentatie van de club, 

mede het gevolg van grote activiteiten, 

zoals bijvoorbeeld het internationale 

Marveldtoernooi, en bijzondere sportie-

ve gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de 

wijze waarop wij het kampioenschap van 

Grol 1 invullen en uitdragen, heeft een 

positieve weerslag op bestaande en ook 

potentiële, dus nieuwe sponsoren. 

Blij zijn wij dan ook met de bijzonder po-

sitieve reacties van ondermeer algemeen 

hoofdsponsor Univé Verzekeringen, in 

deze regio beter bekend als Univé Over-

Gelder, hoofdsponsor afdeling senioren: 

Party Rent en hoofdsponsor jeugdafde-

ling: Rabobank Achterhoek-Oost. Wat de 

verdere sponsoring betreft, wil ik hier 

nog even een uitzondering maken voor 

de V.S.V.G. (Vrienden van de sportvereni-

ging ‘Grol’), die dit jaar de sponsoring 

van een totale nieuwe geluidsinstallatie 

voor haar rekening heeft genomen. Grote 

klasse en dus hartelijk dank daarvoor! 

Rest mij u allen een fijne vakantie toe te 

wensen. Geniet er volop van en kom ge-

zond weer thuis. Tot ziens in het nieuwe 

voetbalseizoen, tot ziens op het sport-

park ‘Den Elshof’. Straks reken ik weer 

op uw aller medewerking!

Uw voorzitter.

als	derde.	Leeds	United	en	Celtic	speelden	om	

plaats	5	en	6.	Leeds	produceerde	op	de	laat-

ste	wedstrijddag	nog	een	mooie	zevenklapper	

door	Celtic	met	7	 -	0	 te	verslaan.	Na	afloop	

van	de	wedstrijden	werd	de	grote	wisselbo-

kaal	uitgereikt	aan	het	succesvolle	team	van	

Real	Madrid.	Coach	Jos	Nijland	werd	even	later	

ook	nog	uitgeroepen	tot	beste	coach	en	was	

het	succes	daarmee	compleet.	Ook	waren	er	

nog	enkele	 spelers	die	 in	het	 zonnetje	wer-

den	 gezet:	 Jelle	 Rijks	 werd	 uitgeroepen	 tot	

beste	keeper,	Rick	Elschot	tot	beste	verdedi-

ger,	Laura	Nijland	tot	beste	middenvelder	en	

Wiebe	Porskamp	tot	beste	aanvaller.	Zij	ont-

vingen	allen	een	mooie	oorkonde.	Alle	spelers	

die	hadden	deelgenomen	aan	de	competitie,	

maar	 liefst	 60	 deze	 editie,	 ontvingen	 een	

zakje	snoep	voor	hun	geleverde	prestaties.	De	

succesvolle	voorjaarseditie	van	de	Woensdag-

F-competitie	werd	hiermee	op	een	feestelijke	

wijze	afgesloten.

	

Eindstand:
1.	Real	Madrid

2.	Ajax

3.	Manchester	United

4.	PSV

5.	Leeds	United

•	Scheidsrechter	van	

Dongen	vertelt	in	

zijn	spontane	speech	

na	afloop	van	het	

Marveldtoernooi	dat	hij	

het	geweldig	vindt	wat	

er	bij	s.v.	‘Grol’	gebeurt:	

,,Daar	kunnen	jullie	al-

len	zeer	trots	op	zijn....

En	dan	een	burgemees-

ter	die	niet	alleen	maar	

zijn	plichtpleging	doet	

en	weer	opstapt.	Jullie	

burgemeester	zit	er	

gezellig	bij,	een	biertje	

mee	te	drinken.	Ik	

kom	volgend	jaar	zeker	

terug.”	Burgemeester	

Heijman	gaat	daarop	

direct	staan	en	roept	

spontaan:	,,Ik	kom	

volgend	jaar	ook	zeker	

terug.”

	

•	Voormalig	topspeler	

van	Ajax	Piet	Keizer	zit	

tijdens	het	internatio-

nale	Marveldtoernooi	

in	de	tot	restaurant	

omgebouwde	sporthal	

een	kopje	thee	te	

drinken.	Komt	vrijwillig-

ster	Resie	Wildenborg-

Theissen	tegenover	de	

nu	al	legendarische	

linksbuiten	te	zitten	en	

zegt:	“Weet	u	wel	dat	

ik	u	dat	kopje	thee	hebt	

ingeschonken	en	weet	

u	wel	dat	u	altijd	mijn	

grote	idool	was	toen	ik	

nog	jong	was!”

Dezelfde	Resie	tegen	

Wim	Jansen:	,,Jazeker	

ken	ik	oe	wal.	Ik	ken	

dee	oudjes	wal...”.	

,,Bedankt,”	zegt	

een	lachende	Mister	

Feyenoord.
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Naam: Tjiko Wolberink • Geb. Datum:15-01-1978 • Speler 
van: Grol 8 • Lid van s.v. ‘Grol’ sinds: ‘Vanaf de F jeugd. Heb 

nog een paar jaar bij de senioren  Grolse Boys  gevoetbald  

Met een vriendenteam. Maar voetbal sinds 2001 weer bij de 

s.v. ‘Grol’’ • Loopbaan binnen  de Grol:  ‘Ik heb in de jeugd 

altijd gekeept, maar ben tegenwoordig rechtsback bij Grol 8. 

Heel af en toe keep ik nog.’ • Werk: ‘Ik werk als timmer-

man bij www.meerdink.nl.’ • Gezin: ‘Ik heb een hele lieve 

vriendin Tessa, en een net zo lieve dochter Indy.’ • Toekomst 
plannen: ‘Ik heb geen toekomst plannen. Het moet komen 

zoals het komt.!En het moet gaan zoals het gaat!’ • Favoriete 
Club: ‘Feyenoord, en aankomend seizoen gaat het lukken......’ 

• Hobby’s: ‘Voetbal’. • Leukste/mooiste bezit: ‘Dat  is mijn 

dochter Indy !!’ • Goede eigenschap: ‘Dit vind ik moeilijk om 

te zeggen. Dit moet men maar vragen aan mensen die me 

goed kennen!’ • Slechte eigenschap:  ‘Ik ben erg eigenwijs.’ 

• Lievelingseten: ‘De gehaktbal van mijn moeder, en de vis-

schotel van mijn schoonmoeder!’ • Leukste/mooiste plek 
van Groenlo: ‘Thuis bij mijn 2 vrouwen.’ • Hekel aan: ‘Ik 
heb een hekel aan mensen die negatief over een persoon 

praten, maar het niet zelf tegen die persoon durven te zeg-

gen.’ • Favoriete TV programma: ‘De Lama`s en de wereld 

draait door.’ • Favoriete muziek: ‘Groove, funk, soul, en de 

goeie platen van de Top 40.’ • Favoriete kroeg: ‘Café Kras.. 

lekker eigenwijs.’ • Mooiste voetbal moment: ‘Kampioen-

schap met de C1 en het kampioenschap van Grol A1.’ • Trai-
ner waar je het meeste van geleerd hebt: ‘ Tonnie ( Fut) 

Vaarwerk en Toon Hartman.’ • Grootste wens: ‘Dat ik maar 

eens een groot geldbedrag mag winnen. En dan zeggen ze 

wel eens; geld is ook niet alles! Maar het is wel makkelijk 

als je het hebt!!’ • Favoriete drinken: ‘Koffie en een lekker 

koud colaatje, met af en toe een scheut(je) Malibu.’ • Ideale 
dagje/avondje uit: ‘Ideale wil ik het niet noemen, maar ik 

vind het wel geweldig om eens af en toe naar een feestje zo-

als Dance Valley te gaan.’ • Mooiste vrouw van de wereld: 
‘Ik heb er 3! Tessa mijn vriendin , Indy mijn dochter en mijn 

moeder natuurlijk!!’ • Leukste moment van je leven: ‘Dat 

was de geboorte van mijn dochter Indy. Dat is toch wel zoiets 

bijzonders!’ • s.v. ‘Grol’ vind ik... een mooie club! Het heeft 

zijn positieve en het negatieve, maar je kunt het toch niet 

naar iedereen zijn wens doen. Hoe de s.v. ‘Grol’ met de jeugd 

omgaat is super. De accommodatie  ligt er altijd netjes bij. En, 

ik wil onze voorzitter Theo Huijskes ook nog even noemen. 

Er wordt wel eens wat over hem gezegd, over onder andere 

zijn lange toespraken. Maar, wat deze man doet voor de s.v. 

‘Grol’! Wat wij als spelend en ondersteunend lid van de s.v. 

‘Grol’ niet zien! Zoveel vrije tijd. En ik weet niet hoe lang hij 

al voorzitter is. Daar neem ik mijn petje voor af! Want ik zie 

niemand dit ooit evenaren wat onze voorzitter voor de s.v. 

‘Grol’ gedaan heeft , en nog steeds doet!’

Speler van het kwartaal: Tjiko Wolberink



Groot, groter, grootst? 
Europese top of Wereldtop?
Op 19, 20 en 21 mei 2006 vond het 16e 

Internationale Marveld toernooi plaats. 

Wederom was het Sportpark “Den Els-

hof” omgetoverd tot een waar jeugd-

voetbal topsportcentrum. Was dit toer-

nooi vorig jaar al 5 sterren waardig dan 

is men nu op weg naar een zesde ster. 

Gelukkig is gekozen voor een driedaags 

toernooi en het deelnemersveld zag er 

dit jaar nog weer spectaculairder uit, 

met nieuwkomers als Real Madrid en 

Chelsea en Nederlands nieuwe ‘top drie 

ploeg’ AZ uit Alkmaar. Helaas is de or-

ganisatie nog niet in staat om het weer 

te beïnvloeden, met name de zaterdag 

werd geplaagd door veel regen en on-

weer, maar de voetbalkwaliteiten bleven 

gewoon bovendrijven!

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

Vrijdagavond 18.00 uur werd de ope-

ning van het toernooi verricht door 

burgemeester Heijman van de gemeente 

Oost-Gelre. Waar het de bedoeling was 

om dit buiten op veld 1 te doen, werd er 

toch maar uitgeweken naar de sporthal. 

Voorzitter van het organisatiecomité Ben 

Bomers (wat een prachtige vrome foto in 

de toernooigids trouwens) verwelkomde 

alle teams en scheidsrechters, en be-

dankte nog eens de vele vrijwilligers die 

de voorgaande dagen het sportpark klaar 

hadden gemaakt voor dit geweldige toer-

nooi! Daarnaast wenste hij het Grolteam 

veel succes en gaf hij hen de raad mee 

om vooral van het toernooi te genieten. 

Met name door te voetballen tegen zulke 

gerenommeerde ploegen en te kunnen 

gebruikmaken van alle faciliteiten die 

aangeboden worden voor alle teams op 

met name Marveld Recreatie. Helaas was 

Ajax, evenals voorgaande jaren, te laat 

aanwezig om de opening mee te kunnen 

maken. Zij misten zo het welkomstwoord 

van Ben aan de Engelse ploegen. In een 

schitterend “Allo, Allo” Engels werden zij 

van harte welkom geheten, het Spaans 

van de voorzitter Marveldtoernooi com-

missie was zelfs sensationeel en zeer 

professioneel. Hierna presenteerde Ellen 

Simmelink, P-R zaken, op enthousiaste 

wijze een wervelende voetbalshow van 

Youssef en Ruud, waar de verschillende 

spelers zelf ook hun kunstjes mochten 

vertonen.

Om 19.00 uur begon de eerste wedstrijd, 

Schalke ’04 – FC Barcelona, geen slecht 

affiche voor een openingswedstrijd! Maar 

de mooiste en sensationeelste wedstrijd 

volgde hierna pas, de “Clash of the Ti-

tans”, tussen de Engelse grootmachten 

Chelsea en Manchester United. Deze 

twee ploegen hielden het uiteindelijk op 

een 4 - 4 eindstand. Een unicum dit jaar 

dus dat het toernooi op de vrijdagavond 

begon. Op wens van meerdere clubs was 

hiervoor gekozen. De verhouding belas-

ting/belastbaarheid was voorgaande edi-

ties, in twee dagen, toch wel wat scheef 

getrokken. Om deze verhouding beter 

te kunnen afstemmen is er dus voor een 

driedaags toernooi gekozen, achteraf had 

de organisatie hierdoor ook meer ruimte 

om het toernooi zaterdagmiddag, volko-

men terecht, vanwege het onweer een 

half uur stil te leggen.

Al vele toeschouwers waren op de vrij-

dagavond aanwezig en gelukkig bleef het 

deze avond droog. Later in het clubhuis 

werd het vanzelf natter. De organisatie 

had drie sprekers uitgenodigd om voor 

de sponsoren een verhaal over het jeugd-

voetbal te houden. Helaas waren er niet 

erg veel sponsoren aanwezig, zodat me-

nig kantine gast ook aan kon schuiven.

Erik ten Hag (hoofd opleidingen van FC 

Twente/Heracles en assistent trainer), 

Joop Brand (vertrekkend hoofd opleidin-

gen van PSV) en Mark Dempsey van Man-

chester United vertelden boeiend hun 

kijk op het jeugdvoetbal. Opvallend was 

het dat Joop Brand het niet bepaald eens 

was met Erik ten Hag!

De zaterdag stond in het teken van drie 

poulewedstrijden voor iedere ploeg. He-

laas werkte het weer niet echt mee maar 

het voetbal bleef de boventoon voeren. 

Met name in poule Pepsi speelde zich een 

spannende strijd af, aan het eind van de 

dag waren er nog 5 ploegen die de volgen-

de dag verder konden naar de kruisfina-

les! Alleen AZ viel hier uit de toon. Deze 

ploeg mag dan wel tot de top drie van 

Nederland behoren, bij de grote heren 

en ongeveer hofleverancier van Oranje 

zijn, in de c-jeugd is dit bepaald nog niet 

het geval. In alle poule- wedstrijden wist 

de ploeg niet te scoren, alleen om de 11e 

plaats werd tegen een moegestreden s.v. 

‘Grol’ 3 maal gescoord en gewonnen. In 

poule Univé begon FC Twente/Heracles, 

op de vrijdagavond, met een onverwachte 

overwinning op Real Madrid, maar stelde  

zaterdag toch enigszins teleur. Vooraf 

waren er bij met name Erik ten Hag toch 

hoge verwachtingen. Het elftal trad im-

mers aan met 3 jeugdinternationals on-

der 15, maar uiteindelijk was er voor hen 

niet meer dan een 10e plaats weggelegd. 

De negende plaats was verassend voor 

de Champions-league winnaar FC Barce-

lona. Was dit team in de twee voorgaande 

edities nog goed voor een finaleplaats (vo-

rig jaar zelfs winnaar), dit jaar lukte het 

niet, door de nederlaag op zondagmor-

gen tegen Supersport Feyenoord werd het 

team slechts 5e in de spannende Pepsi 

poule. De echte klassespelers van vorige 

jaren ontbraken nu echter zodat een 9e 

plaats blijkbaar het hoogst haalbare was. 

Dat het Marveld-toernooi door sommi-

gen al gezien wordt als het sterkste onder 

15 jaar toernooi van de wereld/europa 

zorgt ervoor dat clubs als Real Madrid en 

Chelsea dolgraag deelnemen in Groenlo. 

“Chelski” van Roman Abramovitsch heeft 

een grote naam en is voor ieder toernooi 

natuurlijk een geweldige ploeg om in 

huis te hebben. Deze ploeg staat bekend 

om het kopen van spelers uit allerlei 

competities (o.a. Salomon Kalou en And-

rei Shevchenko) maar eigen jeugdspelers 

breken er maar zelden door. Ook van dit 

c-jeugd team kan natuurlijk nog niet al-

les gezegd worden, maar uitzonderlijke 

talenten heb ik en de toernooiscouts volgens mij niet gezien, 

vandaar misschien ook hun 8e plaats op dit sterke toernooi!

Landskampioen PSV kon ook dit jaar met hun c-jeugd team weer 

geen hoge ogen gooien, waarschijnlijk weer tot grote teleurstel-

ling van Joop Brand en ondergetekende! Ook zij stonden er op 

zaterdagmiddag goed voor, maar een nederlaag tegen Schalke 

op zondagmorgen gaf de doorslag dat zij uiteindelijk 7e wer-

den. Dat René Meulensteen bij Manchester United werkt met 

de Coerver methode is nog niet echt in het resultaat terug te 

vinden. Ook bij de c-jeugd was een 6e plaats dit jaar het hoogst 

haalbare, al leek het technisch vermogen van de spelers toch 

omhoog te gaan in vergelijking met voorgaande jaren. Als je 

hun kleine middenvelder (nr. 14!) zag of de goede nummer 9 

(Nicky Atose) dan belooft dit misschien toch nog wat voor de 

toekomst. Zij verloren in ieder geval om de 5e plaats nog wel 

van Schalke ’04, dat net als vorig jaar opviel met technisch ver-

zorgd voetbal. De “Königsblauen“ uit Gelsenkirchen, favorieten 

van de Party Rent directie, maakten een goed toernooi door en 

vochten er echt voor ook nog vijfde te worden. Duits bloed ver-

raad zich hierin niet! Dat Real Madrid als vervanger van Juven-

tus(?) gekomen was maakte het toernooi absoluut niet zwakker. 

Hun geweldige uitstraling, in hun witte thuis- en zwarte uit-

tenues en het verzorgde voetbal had eigenlijk een finaleplaats 

verdiend. Hun nummer negen, Samuel Saiz Alonso, werd ge-

kroond tot voetballer van het toernooi en als hij al zijn kansen 

benut had was Real ook winnaar van het toernooi geworden.

Nu verloren zij, onterecht, via penalty’s in de kruisfinale van 

Ajax en gingen zij tegen Feyenoord ten onder in de strijd om 

de 3e en 4e plaats. Al met al zeker een aanwinst voor het Mar-

veld toernooi. Feyenoord Rotterdam werd dus derde in deze 

editie. Nadat zij redelijk eenvoudig in hun groep verder waren 

gekomen gingen zij zondag in de halve finale tegen Supersport 

Feyenoord, hun sattelietclub in Zuid-Afrika, ten onder. Zwaar 

teleurgesteld kwamen de spelers na deze wedstrijd van het veld 

maar het tekent hun goede mentaliteit er alles voor te geven 

om uiteindelijk toch nog derde te worden in dit sterk bezette 

toernooi!

Dat Ajax de laatste jaren garant staat voor een finaleplaats op 

het Marveldtoernooi was ook dit jaar weer te zien. Met Rodney 

Sneijder, het broertje van international Wesley Sneijder in hun 

gelederen werd er uiteindelijk wederom een finaleplaats afge-

dwongen. Met het typische Ajax-voetbal, met goede en gevaar-

lijke buitenspelers en een nummer 10 met de punt naar voren, 

speelden zij zondagmiddag de finale. Na het wederom specta-

culaire optreden, met eigentijdse muziek, van de Leo Harmonie 

kon de eindstrijd beginnen.  Hierin bleek de verrassing van het 

toernooi, Supersport Feyenoord uit Johannesburg Zuid Afrika, 

te sterk en beslisten zij in de verlenging de finale met 2-1 in hun 

voordeel!

Deze technisch zeer begaafde ploeg vermaakte menig toeschou-

wer niet alleen met hun voetbal maar ook zeker met hun rit-

megevoel en danskunsten. Als onderdeel van hun warming-up 

zongen, klapten en dansten zij zich klaar voor de wedstrijden. 

Hun keeper, Sherwin Naicker, liet met name in de halve finale 

zien waarom hij tot de beste keeper van het toernooi werd uit-

geroepen! 

Een smet op hun mooie overwinning was toch wel dat drie spe-

lers in 1990 geboren waren en zodoende geen C-spelers meer 

waren. Misschien heeft de organisatie deze ploeg naast de s.v. 

De “Königsblau-

en “ uit 

Gelsenkirchen

maakten een 

goed toernooi 

door en vochten 

er echt voor 

ook nog vijfde 

te worden. 

Duits bloed 

verraad zich 

hierin 

niet!
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Sjaak Swart

Piet Keizer

Wim Jansen
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‘Grol’ ook dispensatie verleent?

Simpiewei Nkosie van Supersport en Nic-

ky Atose van Manchester United werden 

topscorer van het toernooi. Wie zou toch 

al de prijzen komen uitreiken? De orga-

nisatie had ons al weken via publicaties 

in lokale kranten in het ongewis gelaten 

of zij een gerenommeerd iemand uit de 

voetbalwereld naar Groenlo hadden kun-

nen halen. Gedurende de toernooidagen 

liepen heel wat prominenten rond op 

“Den Elshof”. Wat te denken van Piet Kei-

zer, Sjaak Swart, Tonnie Pronk, Wim Jan-

sen en Michel Valke. Maar deze namen 

zullen voor de hedendaagse jeugd niet 

veel meer betekenen. Nu zal Gerard Bos 

de Groljeugd misschien nog wel wat zeg-

gen maar ik denk niet dat de deelnemen-

de spelers van hem nog dagen hebben 

wakker gelegen. Voor Gerard als afscheid 

nemende hoofdtrainer van onze club 

misschien een hele mooie taak, maar 

voor zo’n groot en professioneel toernooi 

met de vele aankondigingen had men 

toch iemand anders verwacht.

Maar misschien hangt ook hier een groot 

prijskaartje aan? Zo zijn er bij mij meer-

dere vragen hoe zo’n geweldig toernooi 

zich kan bedruipen met zo’n internati-

onaal sterk deelnemersveld. Het mogen 

dan c-jeugd teams zijn, maar zij komen 

denk ik niet voor een appel en ei in 

Groenlo spelen, dan heb ik het nog niet 

eens over de reiskosten. Dat hier sponso-

ren voor zijn heb ik in het programma-

blad kunnen zien. Natuurlijk de grote 

hoofdsponsor met hun eet en slaapfaci-

liteiten maar daarnaast ook de top-, veld 

en poule-, ster financieel-, ster materieel, 

team-, co- en “normale” sponsoren. Wat 

is hun bijdrage?, wat kosten bepaalde 

ploegen?, wat krijgen deze ploegen? en 

wat is er volgend jaar te verwachten? Om 

hier antwoorden op te hopen krijgen heb 

ik contact gezocht met Ellen Simmelink, 

PR vrouw van de organisatie, en Marco 

Frank verantwoordelijk voor sponsoring 

en teamcontacten. 

Inderdaad zijn er verschillende catego-

rieën van sponsoren, deze krijgen voor 

hun bijdrage ook een evenredige tegen-

prestatie geleverd. In de vorm van passe-

partouts, naamvermeldingen en grootte 

van de advertenties. Vorig jaar was men 

gestart met veldsponsoren en voor het 

eerst dit jaar waren er poulesponsoren. 

Van al dit sponsorgeld worden de teams 

gefinancierd, de reiskosten vergoed en 

soms in combinatie met het toernooi 

van Varsseveld waar de B-jeugd van PSV, 

Ajax en Feyenoord hierdoor samen kon-

den reizen naar de Achterhoek. Andere 

sponsoren stellen materiaal beschikbaar 

om de sporthal in te richten, speelkas-

ten in de kantinehal, computers, etens-

waren en drinkwater en andere mate-

rialen die nodig zijn. De buitenlandse 

teams worden netjes met een bus van de 

luchthaven waar zij landen opgehaald. 

De teambegeleider pikt het gezelschap 

daar op en neemt hen met de bus mee 

naar Groenlo. De vliegtickets en bus voor 

de ploegen worden door de Marveld or-

ganisatie betaald. Startgeld of overige 

vergoedingen worden er niet betaald, er 

wordt vanuit gegaan dat de ploegen zelf 

ook graag komen! Zo is ook het niveau 

van de scheidsrechters duidelijk omhoog 

gegaan, een aantal van hen fluit zelfs in 

de eredivisie en een aantal staat op de 

drempel hiervan. Ook deze heren krijgen 

een kleine financiële vergoeding en ook 

zij worden ondergebracht op Marveld en 

krijgen hun eten en drinken op zijn tijd. 

Alles wordt dus via sponsorbijdragen be-

taald en de s.v. ‘Grol’ draagt hier niet in 

bij. Wel staan zij voor eventuele verliezen 

garant maar dit heeft nog niet plaatsge-

vonden! Wel is de organisatie bezig het 

toernooi in een stichting onder te bren-

gen wat belastingtechnisch weer zijn 

voordelen heeft.

Wat de prijsuitreiking betreft was het 

toch wel de bedoeling om een speciaal 

iemand naar Groenlo te halen. Door het 

vroege einde van de eredivisie competitie 

waren vele spelers en trainers al op vakan-

tie en sommigen vragen er gewoon teveel 

geld voor! Zo waren Louis van Gaal en 

Martijn Meerdink op vakantie, Ron Jans 

belde laat af en Sjaak Swart werd tijdens 

het toernooi ook nog gepolst, helaas.

Ondanks het slechte weer is de organisa-

tie toch zeer tevreden over het toernooi 

van 2006, zo werden er meer entreekaar-

ten verkocht en was ondanks het weer 

de stemming bij spelers en begeleiders 

prima. Dat men over is gegaan naar een 

driedaags toernooi is in hun ogen dan 

ook een goede zet geweest. De al genoem-

de verhouding belasting/belastbaarheid 

was nu duidelijk verbeterd en ook het 

stilleggen van het toernooi op zaterdag 

was nu geen probleem.

Hoe volgend jaar verder? Het halen van 

een Italiaanse topclub blijft nog steeds 

een wens ( achteraf bleek Juventus toch te 

kunnen komen. Zij zouden eerst om het 

Italiaans kampioenschap moeten spelen, 

zij hadden als alternatief graag met een 

team van eerstejaars spelers nog willen 

komen maar dit vond de organisatie niet 

goed genoeg. Later bleek men toch te 

kunnen maar was Real al vast gelegd,red) 

en misschien is een nationaal team in 

deze leeftijdsklasse een optie? Op mijn 

vraag of we een Zuid-Amerikaans team 

kunnen verwachten (Argentijns of Brazi-

liaans zoals o.a. in Terborg) zegt Ellen dat 

men hier nog niet aan gedacht heeft. Be-

gin volgende maand (juli) wordt er door 

de organisatie geëvalueerd en wordt er 

weer gekeken wat de wensen zijn en wat 

er mogelijk is. In ieder geval willen zij zo 

vroeg mogelijk beginnen met het bena-

deren van teams omdat deze vele aanbie-

dingen krijgen.

Dat het toernooi steeds meer gewaar-

deerd wordt blijkt wel uit de stijgende 

toeschouwersaantallen, het zichzelf 

aanbieden van gerenommeerde clubs 

maar ook aan de volgende reacties die 

de organisatie van verschillende deel-

nemers kreeg.

Marco,

I	would	like	to	thank	you	and	the	committee	

of	Marveld	for	such	a	wonderful	tournament	I	

thoroughly	 enjoyed	myself	 this	 year	 and	 re-

ally	appreciated	everything	you	and	the	com-

mittee	did	for	me	especially	the	outstanding	

accommodation	that	you	arranged	it	was	gre-

atly	appreciated.	Without	a	doubt	I	think	the	

tournament	is	going	from	strength	to	strength	

year	 on	 year	 and	 is	 becoming	 a	much	more	

recognized	great	tournament	not	only	nation-

ally	but	also	internationally	which	it	deserves.	

I	 was	 so	 delighted	 I	 was	 able	 to	 come	 over	

again	this	year	and	referee	at	this	tournament	

it	was	an	honour	 to	 referee	 in	 such	a	highly	

competitive	competition	but	even	more	of	an	

honour	 to	 referee	 the	 final	 which	 I	 enjoyed	

immensely	and	will	always	to	with	me	where	

ever	I	go.	Your	tournament	is	one	which	eve-

ryone	involved	should	be	highly	proud	of	and	

it’s	great	to	see	everyone	pulling	together	in	a	

great	team.	The	team	makes	the	tournament	

so	 successful	 because	 everyone	 is	 involved	

and	everyone	works	together	in	such	a	great	

atmosphere	which	 is	 rare	 to	see.	Once	again	

can	I	thank	you	for	an	outstanding	three	days	

with	 you	 and	 highlight	 again	 the	 amount	 of	

enjoyment	I	had	throughout	your	tournament.	

Hopefully	if	I	am	re-invited	next	year	I	should	

have	learnt	a	 little	Dutch!!!	Thank	you	Marco	

and	the	committee.

Yours	in	sport

Ryan	Johnson

Geachte	organisatie	Marveld	Toernooi,

Bij	deze	wil	ik	jullie	graag	bedanken	voor	de	

gezellige	 dagen	 die	 ik	 afgelopen	 weekend	

Reactie’s van deelnemers aan het Marveldtoernooi
heb	gehad	gedurende	jullie	toernooi.	Ondanks	

het	 slechte	weer	en	dat	voetbal	mij	niet	erg	

interesseert,	 heb	 ik	 met	 volle	 teugen	 geno-

ten.	Ik	heb	me	erg	thuisgevoeld,	net	alsof	ik	

in	Spanje	was	maar	dan	in	Groenlo.	Wat	jullie	

als	organisatie	doen	is	zo	speciaal,	dat	wij	als	

vrijwilligers	 allemaal	ons	uiterste	best	doen.	

Als	 jullie	 het	 op	 prijsstellen	 zou	 ik	 volgend	

jaar	weer	graag	van	de	partij	zijn.

Groetjes	en	tot	volgend	jaar,	

Betty	Raben-Manzano

Hallo	Tonnie	Zieverink,

Namens	 het	 bestuur	 van	 Blau	 und	Weiss	 En-

schede	wil	 ik	 jullie	 hartelijk	 danken	 voor	 de	

gastvrijheid	die	wij	mochten	genieten	tijdens	

het	 Marveldtoernooi.	 Helaas	 speelden	 de	

weersomstandigheden	 niet	 mee,	 waardoor	

onze	inbreng	beperkt	bleef	tot	één	dag.	Mijn	

vader	en	tevens	BWE-voorzitter	-	ik	moest	zelf	

voetballen	 -	 is	 zondagochtend	 nog	 wel	 ge-

weest,	maar	 zag	door	 de	 regen	geen	heil	 in	

een	langer	verblijf.	

Ondanks	 het	 slechte	 weer	 hebben	 we	 toch	

genoten	 van	 onze	 deelname	 aan	 het	 Mar-

veldtoernooi.	 Bijvoorbeeld	 van	 de	 1-0	 zege	

van	 Schalke	 04	 tegen	 Ajax.	 Ook	 bij	 andere	

teams	 liepen	een	aantal	prachtige	 spelers	 in	

het	veld.	

En	 de	 spits	 van	Grol	 (Pascal?)	 die	 toch	maar	

mooi	kan	 zeggen	dat	hij	 twee	 fraaie	 treffers	

heeft	gescoord	tegen	Manchester	United.	

Het	 verbaasde	me	 dat	 Supersport	 Feyenoord	

uiteindelijk	het	toernooi	won.	Ik	heb	ze	zater-

dag	een	hele	wedstrijd	gezien	tegen	Schalke.	

Daar	 ontsnapten	 ze	 vooral	 in	 de	eerste	helft	

aan	een	achterstand.	Schalke	miste	na	rust	bij	

0-0	een	strafschop.	Uit	twee	snelle	counters	werd	het	alsnog	2-0	voor	

Supersport.	Toch	waren	de	spelers	fysiek	sterk	en	atletisch	en	beschik-

ten	ze	over	een	goede	techniek.	Na	de	zege	tegen	Schalke	 liepen	ze	

al	luid	zingend	over	het	terrein,	na	de	finale	zal	het	wel	helemaal	een	

groot	feest	zijn	geweest.	

Ik	hoop	dat	jullie	er	ook	volgend	jaar	in	slagen	de	jeugd	van	Schalke	04	

naar	Groenlo	te	halen.	Dan	zouden	wij	ook	graag	weer	een	uitnodiging	

tegemoet	 zien.	 Met	 een	 beetje	 beter	 weer	 zijn	 we	 dan	 zeker	 twee	

dagen	van	de	partij.	

Met	königsblaue	groet,

Erwin	ten	Vergert,	secretaris

FC	Schalke	04	fanclub

Blau	und	Weiss	Enschede

Marco,	

On	behalf	of	all	the	staff	and	players	from	Chelsea	I	would	like	to	thank	

you	and	the	committee	for	a	wonderful	weekend	-	the	feedback	from	

the	staff	and	players	on	our	return	 journey	was	so	positive!!!!	Please	

pass	this	on	to	all	concerned.	I	spoke	to	Ben	(	not	our	guide	)	and	he	

asked	me	for	more	detailed	feedback	but	our	only	real	concern	was	the	

washing	of	kit	and	I	think	this	could	be	easily	solved.	My	best	wishes	

to	you	and	hopefully	we	can	return	next	year.

Thanks	again,

Gerry

Dear	Marveld	Tournament,

I	would	like	to	take	this	opportunity	to	thank	you	for	an	unforgettable	

and	 outstanding	 tournament,	 I	 truly	 believe	 that	 you	 are	 rasing	 the	

level	&	setting	the	standards	in	Youth	tournaments.

We	would	 like	to	thank	you	for	the	opportunity	to	compete	 in	such	a	

high	caliber	event	and	for	all	of	your	effort	and	hard	work.

Looking	forward	to	seeing	you	next	year.

	

Kind	regards

Giancarlo	Ballossini	&	The	SSFYA	Team

Supersport	Feyenoord	Youth	Academy	Team	Manager

•	Marion	Walterbos	

heeft	haar	taak	als	

fotgrafe	van	het	

Marveldtoernooi	zeer	

serieus	genomen.	

Ze	was	vrijdags	zeer	

vroeg	present	en	

ging	zondagavond	als	

laatste	weg.	Ze	ging	

tegelijktertijd	met	de	

organisatie	naar	huis,	

3	uur!

	

Van al dit 

sponsorgeld 

worden 

de teams 

gefinancierd...
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Zoals het inmiddels traditie is geworden 

binnen de s.v. ‘Grol’, werd ook dit jaar 

de afsluiting van het seizoen uitbundig 

gevierd. Het hele weekend op sportpark 

Den Elshof stond dan ook in het teken 

van voetbal en alles wat het mogelijk 

maakt om als een amateurclub een 

groot charisma te verwerven. Een groot 

charisma heeft de club, dat bleek tijdens 

de kampioenreceptie van Grol 1 en dat 

bleek ook het weekend van 10 en 11 juni 

maar weer eens. In groten getale hadden 

de voetballers, supporters en iedereen 

die de s.v. ‘Grol’ een warm hart toedraagt, 

zich weer verenigd op het sportpark. De 

eerste helft werd zaterdags afgetrapt 

door de jeugd van de plaatselijke SV en 

op zondag werd de tweede helft afgeslo-

ten door de senioren teams. Het waren 

twee ontzettend mooie, stralende en 

soms ook ontroerende dagen die zeker 

als ‘geslaagd’ de geschiedenisboeken 

van de s.v. ‘Grol’ in zullen gaan!

   21

Afsluiting van het seizoen 2005 – 2006
[ J O N AT H A N  L A M M E R S ]

Afs lu i t ing van de jeugd
Op de zaterdag verzamelden alle jeugd 

spelers zich op sportpark Den Elshof. Het 

was een fantastische dag. Niet alleen qua 

weer, maar vooral ook door het prachtige 

programma dat door de vele vrijwilligers 

in elkaar was gezet voor iedere lichting. 

Zo heeft de jongste geleding binnen onze 

club (de zaterdagmorgen F-pups) op zater-

dagochtend nog een allerlaatste training 

afgewerkt onder de bezielende leiding 

van Max de Vries. Na afloop werden ze 

voorzien van een hapje en een drankje 

en konden ze wachten op het hoogtepunt 

van de dag: De finale van de penaltybo-

kaal 2006!

De E- en F- pupillen hadden ook een spor-

tieve activiteit op het programma staan. 

Zij zijn met het enorm warme weer lek-

ker af wezen koelen in het subtropische 

zwemparadijs van Marveld Recreatie. Na-

dat ze een paar uurtjes lekker met elkaar 

en de begeleiding hebben kunnen relaxen 

in het zwembad, trokken de zwemmertjes 

weer richting het eigen Grolveld, waar 

een aantal van de spelers probeerde de 

penaltybokaal binnen te halen.

Voor de C- en D-jeugd stond wel echt een 

intensieve middag op het programma; 

een survivalmiddag. Door het trekken van 

een lootje werden drie verschillende groe-

pen gemaakt. Deze groepen leverden deze 

middag met elkaar een sportieve prestatie. 

Iedere groep kreeg één onderdeel en ging 

dat die middag uitvoeren. De survivalon-

derdelen waren; Mountainbiken, steppen 

op een grote step en handboogschieten. 

Voor het steppen en mountainbiken was 

een parcours op en rondom het Marveld 

gecreëerd. Dit parcours diende door de 

groep op een goede en snelle manier afge-

werkt te worden. Het handboogschieten 

was een individuele activiteit in de ten-

nishal op Marveld. Ook deze activiteiten 

werden door een ieder ontzettend gewaar-

deerd en enthousiast beoefend.

De B-junioren hadden zich verzameld op 

Den Elfhof voor een ouderwets toernooi-

tje straatvoetbal (streetsoccer). Op de par-

keerplaats waren twee kleine veldjes uitgezet waar de jonge he-

ren hun kunsten konden vertonen. In partijtjes van 20 minuten 

werd er ‘vijf tegen vijf’ gestreden om de eeuwige roem. Nadat ook 

deze sportieve activiteit ten einde was konden de spelers zich op 

gaan maken voor de penaltybokaal 2006. 

Van iedere jeugdgeleding binnen s.v. ‘Grol’ namen een aantal 

spelers deel aan dit toernooi. Iedere speler mocht vijf keer schie-

ten op het doel, verdedigd door Mark Reinders (Keeper eerste se-

lectie).Nadat vijf ronden vol mooie doelpunten en mooie reddin-

gen waren afgerond bleek dat er een aantal spelers nog op een 

zelfde puntenaantal stonden. Er volgde een ‘afvalsysteem’, om 

en om. Mees ten Brinke, de titelverdediger van vorig jaar was ook 

van de partij. Het mocht voor hem alleen niet baten. Een herha-

ling zat er niet in. Hij behaalde uiteindelijk toch nog een keurige 

vierde plaats. De finale ging tussen twee jonge uitblinkers in het 

penalty schieten, te weten Erik Pos en Sil Brockötter. Na een span-

nende knock-out ronde was het uiteindelijk toch Sil Brockötter 

die de beker en wisselbeker boven zijn hoofd mocht houden. Een 

fantastische prestatie van de voetballer uit de E1.

Vervolgens werd de dag afgesloten door jeugdvoorzitter Marco 

Frank, met de prijsuitreiking voor de penalty bokaal en de be-

kendmaking van het team van het jaar, voor de jeugd. Van de 

drie genomineerde teams was het Grol D5 dat aan het langste 

eind trok. Ondanks dat de andere teams (F1 en E7/8) ook een 

goede prestatie hadden geleverd, was de grote teamgeest die bin-

nen de D5 heerst van doorslaggevend belang. Aan hen werd de 

prijs dan ook overhandigd. Op deze manier werd de dag op een 

goede manier afgesloten door de jeugd. Nadat alle kinderen naar 

huis waren en alle spullen waren opgeruimd hebben alle jeugd-

leiders nog kunnen genieten van een aangeboden barbecue en 

het bijbehorende sapje. Ik heb gehoord 

dat het nog lang rumoerig is gebleven op 

het sportpark. 

Senioren 
Onder tropische omstandigheden vond 

zondagochtend de aftrap plaats van het 

traditionele huistoernooi. Praktisch alle 

teams waren met een delegatie aanwezig. 

Nadat ieder team vier poulewedstrijden 

had gespeeld kwamen Grol 1 en 2 als win-

naars uit de strijd. Zij speelden de finale. 

Onder een strak blauwe lucht en met een 

in alle hevigheid brandende zon begon 

deze titelstrijd. Na een spannende 20 mi-

nuten kwam uiteindelijk toch Grol 1 als 

winnaar uit de strijd door Grol 2 met 2-0 te 

verslaan. Ondertussen was in de kantine 

het feest al volop aan de gang. Beide fina-

listen zochten dan ook snel de douche op 

om zich in het feestgedruis te mengen. De 

kantine was voor de gelegenheid geweldig 

mooi aangekleed en voorzien van maar 

liefst drie grote schermen. Want niet al-

leen de afsluiting van het seizoen trok de 

gezelligheid, maar deze middag vond om 

15.00 uur de kick-off van de eerste poule 

wedstrijd van Nederland tegen het Servië 

& Montenegro van Mateja Kezman plaats. 

Rond 12.45 uur (15 minuten later dan in 

het draaiboek vermeld, ‘Grols Kwartier-

tje’?) begon dan ook het officiële gedeelte. 

Het draaiboek hiervoor was zo aangepast 

dat na afloop alle bezoekers samen naar 

ons Nederland elftal zouden kunnen 

gaan kijken. Zo gezegd zo gedaan!

Op een afsluiting van het seizoen zijn er 

natuurlijk veel onderwerpen die bespro-

ken moeten worden en veel prijzen die 

worden verdeeld. Nadat Martien Over-

kemping, voorzitter van de organiserende 

Supportersclub met mooie woorden de 

middag had geopend, was het aan Rudi 

Porskamp om de winnaars van het huis-

toernooi te huldigen. De prijs Grol 1 won 

was, hoe kan het ook anders, een krat 

Grolsche beugels. Ondertussen kregen 

ook alle andere deelnemende teams een 

consumptie aangeboden om al proostend 

dit seizoen achter zich te laten. Vervol-

gens was het tijd voor de verloting, gepre-

senteerd door Anton Frank. De hoofdprijs 

hiervan werd gewonnen door de man die 

dit jaar ook al samen met Grol 1 de titel 

pakte in klasse 3C; trainer Gerard Bos. Hij 

won een prijs die hem, ondanks zijn ver-

trek, waarschijnlijk altijd aan Groenlo zal 

doen laten denken; een ingelijste foto van 

Antoon Frank en zijn paardje Autie. 

Na de verloting was het aan Hennie Wil-

denborg, van de VSVG, om de Support 

Award 2005-2006 uit te reiken. Hiervoor 

waren drie teams genomineerd, te weten; 

Grol 2 zaalvoetbal, Grol 5 en Grol 1 veld-

voetbal. Nadat Hennie middels een paar 

mooie woorden de spanning op had laten 

lopen, was het aanvoerder Frank Ooster-

holt van Grol 1 die de prijs van Team van 

het Jaar in ontvangst mocht nemen. Een 

grote eer voor een bewogen en spannend 

seizoen. Grol 1 kreeg een ingelijste teke-

ning van een voetballer waaronder Grol 1 

was bijgeschreven in het rijtje van Teams 

van het Jaar, die de eer eerder te beurt wa-

ren gevallen. Ook werd er nog aandacht 

besteed aan de medische staf. Zij werden 

verbaal in het zonnetje gezet en Jan Froe-

ling en Jan Baks ontvingen een nieuwe wa-

terzak cadeau. Nadat Hennie Wildenborg 

zijn woordje had gedaan gaf hij het woord 

over aan Bob Lebbink van het Bestuur Se-

nioren. Hij vroeg de aandacht voor een 

aantal belangrijke mensen binnen de s.v. 

‘Grol’ die hun huidige functie volgend jaar 

niet meer zullen uitvoeren. Extra werden 

de keepers van s.v. ‘Grol’ nog even uitge-

licht. Zij hebben een erg zwaar seizoen 

gehad, doordat een aantal keepers veel 

met blessures te kampen hebben gehad. 

Hierdoor moesten veel keepers vaker een 

wedstrijd keepen. Als vertegenwoordiger 

voor deze keepers werd Roy Reinders ge-

huldigd. Hierna werden alle namen opgenoemd van belangrijke 

mensen die hun functie volgend jaar niet meer uitoefenen. 

Namens de clubbladcommissie nam Henri Walterbos de gelegen-

heid om Gerard Bos te bedanken voor 4 onvergetelijke jaren s.v. 

‘Grol’. Kreten als ‘vaatje buskruit’,‘warm en bijzonder mens’ en 

‘sociaal’ passeerden de revue. Henri sprak de woorden zoals alle 

aanwezigen er over dachten. Trainer Gerard Bos verdient heel 

veel respect!

De hoogtepunten van iedere afsluiting van een seizoen zijn toch 

wel de bekendmaking van: ‘de supersupporter’, ‘de verenigings-

man of -vrouw van het jaar’ en ‘de voetballer van het jaar’.

Door het bekijken van een prachtige foto DVD werd de eerste win-

naar bekend gemaakt. Allerlei straatnamen, plekjes in Groenlo 

en huizen van supporters van onze club kwamen voorbij. Toch 

kwamen de foto’s steeds dichterbij de Oude Winterswijkseweg. 

Hier woont namelijk de winnaar van Supersupporter 2005-2006. 

De allerlaatste foto toonde het huis op nummer 6, het huis van 

winnaar Piet Zemann. Er volgde een staande ovatie! 

Vervolgens was het de eer aan Theo Huijskes om de verenigings-

man/-vrouw van het jaar bekend te maken. Nadat Theo nogmaals 

op een mooie manier vertelde dat de vereniging alleen kan be-

staan door de ontzettend belangrijke hulp van de vrijwilligers 

ging hij naar de benoeming van de winnaar 2006. Hij sprak de 

volgende omschrijving uit: “Al 45 jaar lid van de s.v. ‘Grol’, lang 

gevoetbald op recreatief niveau, van leider tot grensrechter tot 

scheidsrechter, hij heeft een zeer bij de Grol betrokken familie, 

de verenigingsman van het jaar is: Hennie Wildenborg.” Weder-

om kwamen alle aanwezigen in de benen om een staande ovatie 

te geven aan deze verenigingsman 2006. Deze mensen verdienen 

veel respect.

Tot slot van het officiële gedeelte was het aan trainer Gerard Bos 

om de speler van het jaar bekend te maken. Na een indrukwek-

kende en vooral ook gevoelige toespraak kwam hij bij de num-

mer drie. Dit jaar ging deze eer naar de man die vorig jaar de 

prijs nog won, en wel Patrick Blankenborg. De strijd om de eerste 

en tweede plaats was een ware ‘close finish’ zo vertelde Bos. Toch 

ging uiteindelijk de eer naar de teruggekeerde Grolzoon; Tom 

Kaak. Kaak liet Frank Oosterholt, die tweede werd net achter zich. 

Nadat dit alles bekend was gemaakt was het officiële gedeelte ten 

einde en kon het feest losbarsten, wat ook letterlijk gebeurde.

De prijswinnaars werden door alle aanwezigen gefeliciteerd en 

vervolgens werd als 1 groep meegeleefd met de verrichtingen 

van Oranje. Het was een mooie dag en een fantastisch weekend 

waarover nog lang nagepraat zal gaan worden!

Team van het jaar

Streetsoccer

Hennie Wildenborg,

Verenigingsman van het jaar

Piet Zemann,

Super Supporter

Tom Kaak,

Voetballer van het jaar
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Kampioenen gehuldigd

Na het spontane kampioensfeest op zon-

dag 14 mei, toen Grol het reeds jaren zo 

felbegeerde kampioenschap in de derde 

klasse C binnensleepte, werd de kam-

pioenen 8 juni een kampioensreceptie 

aangeboden in City Lido. De gehele 

avond hartelijke woorden richting onze 

vereniging, onder het mom ‘nu hoor je 

het ook eens van een ander’ en van trots 

glimmende gezichten aan Grolzijde, 

van voorzitter Theo Huijskes tot en met 

de ‘dames’ bij het receptieboek, Saimi 

Woertman en Inge Hulshof, voetballend 

in de E-klasse. 

Bob Lebbink had als ceremoniemeester 

een druk avondje. Hij mocht de diverse 

sprekers aankondigen. Nadat Theo 

Huijskes iedereen welkom had gehe-

ten was het eerst Johan Dollekamp die 

namens de KNVB alles wat deze avond 

het Grol blauwwit maar een warm hart 

toedraagt toesprak, en zijn felicitaties 

overbracht. Zonder stroop om de mond 

te willen smeren, wond Dollekamp er 

geen doekjes om; ‘Grol is uniek! Ik voel 

me altijd bijzonder goed thuis bij sv 

‘Grol’. Altijd een gastvrije ontvangst. Ben 

dan ook blij hier te mogen staan.’ Aan-

sluitend hing hij spelers, begeleiding en 

trainer allen een officiële medaille om.  

Namens de scheidsrechtersvereniging 

Winterswijk en omstreken was het de 

aimabele Willie te Dorsthorst die met 

enkele ‘ons-kent-ons’-achtige humo-

ristische kwinkslagen de kampioenen 

toesprak. ‘Onlangs kwam ik langs Den 

Elshof. Zag ik Theo Huijskes daar met 

een meetlint lopen. Ik vroeg aan hem 

wat hij aan het doen was. Vertelde hij 

me dat hij bezig was om uit te meten 

waar het standbeeld van scheidsrechter 

John Dijkman zou moeten komen te 

staan, want als deze ons in Doetinchem 

in de laatste minuut geen strafschop 

had gegeven, waren we nooit kampioen 

geworden.’ Aldus te Dorsthorst die ‘en 

passant’ nog even opriep tot meer res-

pect voor ‘de man in het zwart’; ‘Het zal 

niet lang meer duren voordat het zover 

is dat standaardelftallen door verenin-

gingsscheidsrechters gefloten worden 

en dat alleen de elite-elftallen nog een 

scheidsrechter aangewezen krijgen.’ Als 

presentje bood hij Grol 1 grensrechter 

Frans Klein Gunnewiek 2 nieuwe KNVB 

‘assistent-scheidsrechter vlaggen’ aan. 

Hoofdsponsor van sv ‘Grol’, Univé Ver-

zekeringen, bood bij monde van Toine 

Faber een cheque van 500 euro aan, te 

besteden bij Mark’s Sport, de nieuw nog 

te vestigen sportzaak van Grol-doelman 

Mark Reinders. Clemens Kortes, voorzit-

ter Longa 30, richtte op een hartverwar-

mende humoristische manier het woord 

tot de aanwezigen, waarbij uiteraard de 

rivaliteit tussen beide regionale voetbal-

grootmachten niet onbesproken bleef. 

‘Wij hadden die bewuste zondag al een 

bosje bloemen bij ons. Werd me al ge-

zegd dat ik die zeker bij Oxalis gehaald 

had, maar dat was mooi niet zo! Ze 

kwamen van de Esso, want ze stonken 

nog naar benzine.’ Kortes keek al vast 

een jaar vooruit, in zijn eigen glazen 

bol, hoewel het na zijn uitspraak meer 

leek op een kijkje in enkele glazen, vol!; 

‘Volgend jaar zijn we weer samen. Wij 

in de 2e klasse, en jullie ook, als jullie 

tenminste een beetje jullie best doen.’ 

Warme woorden klonken uit de mond 

van Ger Melissen, voorzitter van v.v. Doe-

tinchem. ‘Het is fantastisch om in de 3e 

klasse kampioen te worden. Jammer 

dat jullie er uitgaan. De contacten met 

het Grolbestuur zijn geweldig. De deur 

van Doetinchem staat altijd open voor 

jullie.’ Burgemeester Heijman sprak na-

mens de gemeente Oost Gelre. ‘Voetbal 

is een bindend element in de gemeen-

schap Groenlo.’ Theo Huijskes kwam er 

later in zijn slotwoord nog op terug dat 

hij het vreemd vond dat zijn ‘voorma-

lige baas’, binnen de gemeente Haaks-

bergen, met lege handen was gekomen. 

‘Het cadeau van jullie voor ons, daar 

komen we nog wel op terug,’ hiermee 

hoogstwaarschijnlijk doelend op de aan-

staande besprekingen omtrent de moge-

lijke aanlegging van een kunstgrasveld 

bij verplaatsing van het tenniscomplex 

naar Den Elshof.  Uit eigen Grolgele-

deren was het Rinus Meulenbeek die 

als voorzitter van de Vrienden van 

s.v. Grol (VSVG), mede namens de Sup-

portersclub, een ‘substantieel bedrag’, 

zoals hij het omschreef, toezegde als 

bijdrage in de extra kosten die volgend 

seizoen gemaakt zullen worden met ver-

dere uitwedstrijden in het vooruitzicht; 

‘Vrienden heb je niet voor niets. Zolang 

als jullie meer kosten zullen maken, mag je op ons rekenen.’ 

Namens Grol 1 was het elftalleider Hennie Schovers die zijn 

gevoel van een uitgekomen jongensdroom uitsprak. ‘Kampi-

oen worden op de laatste wedstrijddag en dan ook nog tegen 

Longa. Dat is een droom van elke Grolse jongen. Alles heeft op 

mij een bijzondere indruk gemaakt. We hopen volgend jaar 

op net zo veel steun van onze trouwe supporters te mogen 

rekenen.’ Gerard Bos blikte vervolgens terug op 4 jaar Grol, 

daarbij ook op in totaal 8 jaar Achterhoek, zijn 4 dienstjaren 

bij Longa 30 meegerekend. ‘Ik ben ooit bij Longa aangeprezen 

door Rinus de Jongh. Ik heb hem dan ook speciaal uitgenodigd 

vanavond.’ Hij gaf Longa voorzitter Kortes nog even mee dat 

hij het nog steeds een ‘historische blunder’ vindt dat er nooit 

geen kampioensreceptie geweest is voor het kampioenschap 

waarmee hij zijn Lichtenvoordse periode afsloot. ‘We hebben 

het geflikt,’ zo begon hij zijn bijna half uur durende betoog. 

‘Op 29 april 2005 sprak ik de woorden ‘I have a dream’. Ja, soms 

moet je wat doen om het spul scherp te houden. Ik sta hier 

nu met een gevoel van trots en weemoed.’ Bos vertelde dat hij 

het 4 jaar terug knap lastig had gehad met de keuze waar hij 

voor stond. ‘Ik kon kiezen tussen Neede en Grol en heb toen 

Charly Boschker (doelman Longa, red) om advies gevraagd. 

Deze was heel stellig. Gerard je moet niet moeilijk doen. Je 

moet gewoon voor Grol kiezen. Het is een prachtige club. Ze 

bloast doar wal, moar ie bloast wal terugge.’ Verder gaf hij 

zijn opvolger André Simmelink mee vooral toch wel zijn oor 

te luister te leggen bij de vijfde collonne; de woensdaggroep.’ 

Natuurlijk sloot Bos af met ‘Egeltje,’ daarbij ondersteund door 

‘zijn jongens’. Het slotakkoord was voor Theo Huijskes die ver-

telde na afloop nog trotser te zijn dan vooraf. En natuurlijk, 

wat is een Grolfeest tegenwoordig zonder Jeroen Doest? Juist 

ja. Niets dus. Niet tussen de schuifdeuren deze keer, maar op 

het grote podium van City Lido.

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

Burgemeester Heijman kwam inderdaad met lege handen.
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[ M A U R I C E  K R A B B E N B O R G ]

De speciale interesse voor ‘Onze s.v. ‘Grol’
In gesprek met Lidy Huethorst

De spelers 

gingen na

de trainingen 

niet altijd naar 

het huidige 

‘sportcafé Den 

Elshof’, maar 

naar het 

gezellige 

optrekje 

van Lidy

Na veel speurwerk, buurtonderzoeken, 

omzwervingen, Interpol, Peter R. De 

Vries en ga zo maar door,  krijg ik uitein-

delijk de gouden tip in mijn zoektocht 

naar het adres van mijn gesprekspart-

ner voor een gesprek voor het clubblad 

van ons aller Wally. Ik begeef mij daar-

na richting Lievelde waar ik vriendelijk 

wordt ontvangen door Lidy Huethorst, 

die zojuist revaliderende is van een 

kijkoperatie aan haar knie. Haar fraaie 

onderkomen is sfeervol ingericht en 

ook de grote achtertuin wordt met de 

nodige zorg onderhouden. 

Jeugd
Lidy Huethorst groeit op in buurtschap 

Zwolle op huize Bernarda en hier ont-

staat haar speciale interesse voor het 

voetbal. Haar vader speelde ooit bij Ajax, 

....Breedenbroek wel te verstaan. Ook 

haar broer was een groot liefhebber van 

het spelletje, waar we allemaal zo veel 

plezier aan beleven. Zo herinnert ze zich 

nog het paaltje trappen van haar broer 

en zijn schoolvriendjes (waaronder een 

zekere Ben Bomers – jazeker: die!), op het 

erf van de boerderij en waarbij het ple-

zier meestal eindigde met een daverend 

schot en een gesneuvelde ruit van één 

van de stallen.

Werk
Na haar schoolperiode werkt Lidy aller-

eerst op kantoor, daarna enkele jaren als 

laborante en vervolgens kwam ze bij de 

Nedap in Groenlo in dienst, waarbij ze 

onder andere de verantwoording draagt 

voor de controle op het eindproduct. 

Naast haar dagelijkse werkzaamheden 

probeert Lidy veel tijd vrij te maken voor 

haar hobby’s, zoals de mode, fotografie, 

tekenen en natuurlijk de sport in al haar 

facetten.

Porskamp
In de jaren ’80 woonde Lidy in het ‘kleine 

bakstenen gebouw’ bij de familie Pors-

kamp, tegenover de sportvelden van de 

s.v. ‘Grol’. Mede door het fanatisme van 

de Porskamps (er gaan zelf geruchten dat 

SBS6 hier een real-life-soap van wil ma-

ken!!) groeide ook de interesse van Lidy in 

het reilen en zeilen van onze vereniging. 

Door verschillende bezoekjes aan wed-

strijden van ons eerste elftal leerde ze 

veel mensen kennen en gingen de spelers 

na de trainingen niet altijd naar het hui-

dige ‘sportcafé Den Elshof’ (wat mij be-

treft een onsmakelijke verbastering van 

het geliefde woord ‘kantine’, MK), maar 

naar het gezellige optrekje van Lidy. Na 

haar Porskamp-periode verhuisde Lidy 

nog diverse malen, maar door haar werk-

zaamheden bleef ze toch vertoeven in de 

omgeving van Groenlo en momenteel re-

sideert ze (zoals reeds boven beschreven) 

in Lievelde.

S .v.  ‘Gro l ’
Sinds het afgelopen seizoen is Lidy lid 

van de Supportersclub en is hierdoor 

de interesse voor het voetbal in het alge-

meen, en met name die voor s.v. ‘Grol’, al-

leen nog maar gegroeid. Zeer veel indruk 

heeft de algemene ledenvergadering van 

het afgelopen jaar op haar gemaakt. Aller-

eerst de bloemlegging voor de overleden 

leden, met daarna het bijbehorende mo-

ment van stilte. Het heeft haar bijzonder 

geroerd. Ook indrukwekkend vond ze het 

uitreiken van de speldjes aan de zes jubi-

larissen die 50 jaar lid waren van de s.v. 

‘Grol’. Als absoluut hoogtepunt noemt 

ze echter de uitreiking van de gouden 

KNVB-speld aan voorzitter Theo Huijskes. 

”Zeker op zijn plaats voor iemand die 

zoveel doet voor de vereniging,” aldus 

Lidy. Ook een bezoekje aan het Marveld-

toernooi wordt jaarlijks ingepland. “Als 

je de namen van de verschillende deelne-

mende clubs hoort, dan denk je dat je in 

het buitenland vertoeft, en dat allemaal 

in Groenlo bij de Grol”, aldus een dolen-

thousiaste Lidy. “Ook de organisatie van 

dit toernooi, alsmede alle vrijwilligers 

binnen de vereniging, en dan met name 

de terreincommissie verdienen dan ook 

de welverdiende pluim”, vindt Lidy. Ze 

weet dat er heel wat komt kijken om een 

dergelijk evenement te organiseren. “Na-

tuurlijk versterkt een en ander ook het 

saamhorigheidsgevoel binnen de vereni-
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ging en derhalve ziet de toekomst er zeer 

rooskleurig uit”, aldus Lidy. “Als je ziet 

hoe jong en oud in Groenlo met elkaar 

omgaan tijdens en na een wedstrijd van 

het eerste elftal, met of zonder een hapje 

en een sapje, dan kan ik hier alleen maar 

vrolijk van worden”.  

Tennis
Lidy is een groot liefhebber van sport in 

het algemeen, zowel passief als actief. 

Zelf brengt ze vele uren door op de ten-

nisclub, al kan ze na haar knieoperatie 

helaas niet actief deelnemen. Maar, bij 

mooi weer zal ze zo veel mogelijk tijd vrij-

maken om haar favoriete sport wederom 

te gaan te beoefenen. Over de vraag of het 

goed is voor de tennisclub om terug te ke-

ren naar het sportpark Den Elshof heeft 

Lidy nog niet zozeer nagedacht. „Het is 

voor de Grolse jeugd niet verkeerd om 

bij een andere vereniging een kijkje in 

de keuken te nemen en derhalve kan een 

eventuele verplaatsing van de tennisver-

eniging een positieve uitwerking hebben 

op de actieve Grolse jeugd.”

Tot slot wil Lidy het eerste elftal met 

het begeleidingsteam vanaf deze plek 

nogmaals feliciteren met het behaalde 

kampioenschap. “Fantastisch was de 

cruciale overwinning op Longa.” 

Zeker gezien het feit dat Lidy precies 

tussen deze twee zeer ‘hete vuren’ in 

woont, maakte deze wedstrijd zeer 

bijzonder, maar gelukkig wist haar s.v. 

‘Grol’ de zege uit het vuur te slepen en 

zodoende op het nippertje het kampi-

oenschap te behalen. 

Sjappoo.

E- en F-kamp
Door:	Mart	Pauwels	(pupil)

Het	 e	 en	 f	 kamp	was	 dit	 jaar	weer	 heel	 leuk	

(behalve	dat	je	niet	mocht	insmeren).

We	hebben	een	heleboel	spelletjes	gedaan.	

Donderdag	morgen	op	de	fiets.	Leuke	fietstocht	

was	het	behalve	dat	we	soms	op	Floris	moesten	

wachten	want,	die	had	een	fiets	die	bijna	niet	

vooruit	kwam.	Nog	wat	spelletjes	gedaan	zo	als	

koekhappen	en	spijkerpoepen.

Het	was	bij		boerderij	de	Haverkamp.

We	zijn	aangekomen,	tassen	gezocht	de	kamers	

verkent	en	buiten	voetballen.	

De	leiders	hadden	een	quiz	georganiseerd.

Edje	deed	het	bij	de	E.

Je	kreeg	een	vraag	en	je	moest	dan	naar	A	B	of	

C	lopen	binnen	vijf	sec.

’s	Avonds	nog	film	gekeken	ice	age	2,	 lachen,	

vooral	 met	 dat	 eekhorentje	 lagen	 we	 in	 een	

deuk.

Vrijdag		kwamen	de	f	pupillen	de	zogenaamde	

eendagsvliegen.

De	 E	 ging	 ’s	morgens	 survivallen.	Dat	was	 la-

chen	vooral	door	de	modder	tijgeren	(dat	vind	

ik	dan	weer	leuk	vies	worden).	

’s	Middags	hadden	wij	het	voetbal	toernooi	en	

die	hadden	we	gewonnen	en	de	survival	ook.

’s	Avonds	nog	film	gekeken	ice	age	2.

Zaterdag	 de	 dag	waarop	 de	 bonte	 avond	was	

eerst	oefenen	we	deden	we	wil	rock	you.

Maar	 die	 duurde	 volgens	 Dennis	 en	 Mark	 te	

kort.

En	toen	deden	we	jet	’s	gehts	los.

Degene	 die	 hadden	 gewonnen	 met	 de	 play-

backshow	was	groep	vier	van	de	E	en	van	de	

F	weet	 ik	niet	welke	groep	maar	 ik	weet	wel	

welk	nummer	linking	park,	in	the	end.

En	de	vossenjacht	die	’s	middags	ook	nog	was	

gehouden	hadden	wij	gewonnen,	groep	1	kam-

pioenen!!!!!!!

Zondag	terug,	we	werden	door	de	ouders	ont-

vangen	op	het	sportpark	den	elshof.

We	kregen	een	broodje	knakworst	en	een	bal	

waarvan	die	van	mij	lek	is	gegaan.	

	

Vader en zoon Meekes: Myron en Sven.....

Door:	Sven	

’s	Morgens	moesten	we	wel	ver	fietsen.	

Maar	gelukkig	waren	er	opdrachten	tussendoor.	

Daar	kon	je	punten	verdienen	en	kreeg	je	wat	

lekkers.	Snoep,	een	appel,	ranja.	

Toen	we	er	waren,	gingen	we	de	spullen	naar	

de	kamer	brengen.	

Ik	 lag	 onder	 in	 een	 stapelbed	met	 heel	 veel	

jongens	op	de	kamer.	Dat	was	wel	heel	leuk.

Op	het	grote	veld	hebben	we	elke	dag	gevoet-

bald	tegen	de	leiders.	Volgens	mij	hadden	wij	

wel	het	vaakst	gewonnen.	

De	 dag	 toen	 de	 andere	 jongens	 kwamen	 (1-

dags	 kinderen)	 was	 ook	 heel	 leuk.	 Toen	was	

er	een	voetbalcompetitie	en	een	survival.	Met	

de	 survival	 zijn	we	allemaal	heel	vies	gewor-

den.	Op	het	 laatst	moesten	we	allemaal	door	

de	modder.	

Een	 andere	 dag	 moesten	 we	 in	 het	 bos	 de	

leiders	 zoeken.	 Die	 waren	 verkleed	 (vossen-

jacht).	Als	zij	 	 schreeuwden	konden	wij	horen	

waar	ze	waren.	Sommigen	kon	je	snel	vinden.	

Tina	 Turner	 (“Tina	 Turner	 tandpasta”)	 ,	 Baby	

(“mama”),	 een	 Schot	 (does	 anyone	 have	 a	

whisky?”)	 en	 een	Ninja	 (Ninja).	 Anderen	wa-

ren	wel	moeilijk.	Vooral	Heidi,	die	had	zich	heel	

goed	verstopt.

Met	de	ouderavond	hadden	we	ook	veel	pun-

ten	gescoord.	Vincent	was	een	hele	goeie	zan-

ger	van	onze	band	(playbackshow).	Er	was	een	

groot	podium	en	alle	papa’s	en	mama’s	klapten	

heel	hard.

Toen	we	terug	gingen	fietsen	was	ik	best	wel	een	beetje	moe.	

Op	de	tribune	kregen	we	allemaal	nog	een	mooie	bal	en	wilde	iedereen	

nog	voer.	We	kregen	een	broodje	knakworst.	Toen	die	op	was	ben	ik	met	

papa	en	mama	naar	huis	gegaan.

(Myron)

Als	nieuweling	in	de	groep	van	leiders	heb	ik	erg	genoten.	Vooral	van	de	

manier	waarop	de	leiders	de	grote	groep	kinderen	weten	te	vermaken.	

Je	merkt	dat	één	en	ander	georganiseerd	is.	Alles	loopt	bijna	vanzelf.	De	

taakverdeling	was	dan	ook	al	gemaakt,	 tijdens	de	vergadering	vooraf-

gaand	aan	het	kamp.	Bij	deze	nog	eens	even	‘petje	af’	voor	de	leiders,	

die	elke	dag	de	warme	maaltijd	bereid	hebben.

In	 eerste	 instantie	 had	 ik	me	 opgegeven	 als	 leider,	 omdat	 Sven	 6	 is.	

Wellicht	was	dat	te	jong?	

Als	er	iets	zou	zijn,	dan	zou	ik	in	de	buurt	zijn.	Maar	achteraf	gezien	was	

dat	helemaal	niet	nodig.	

Geweldig	zo’n	kamp.	

•	Marion	W.	vertelde	

dat	ze	Piet	Schrijvers	

maar	een	onaardige	

onsympathieke	man	

vond;	,,Ik	zei	tegen	

hem.	Goh,	u	bent	Piet	

Schrijvers.	Zou	u	even	

op	de	foto	willen.	Kijkt	

ie	toch	chagrijnig.”	

Niet	zo	verwonderlijk:	

het	ging	namelijk	om	

Piet	Keizer!
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Voetbal tweede gemengde sport?

De KNVB afd. Oost is voornemens om in de toekomst gemengde teams in te voeren in de afdeling senioren. Ik las er over op de sportpagina in 

Dagblad Tubantia in een artikel (zie boven) en een column (zie pag. 31) van Fardau Wagenaar, ooit enkele jaren zeer gewaardeerd lid van onze eigen 

clubbladredactie. Even een rondje maken langs enkele mensen die er vast wel een mening over hebben vanuit hun functie, hun betrokkenheid met 

het geheel of gewoon omdat er ze vast wel iets van vinden.

Rob van Meurs 
(nieuwe voorzitter Bestuur Senioren):  

‘Er zijn stellingen die zeggen dat ge-

mengd voetbal een must is voor de ont-

wikkeling van het damesvoetbal. Laten 

we de volgende punten even op een rij 

zetten: In de praktijk is gebleken dat in 

het jeugdvoetbal tot 14 jaar het geen 

probleem lijkt te zijn voor het spelen van 

gemengd voetbal. Alhoewel menige jon-

gen, die in het veld een panna krijgt van 

een meisje, daar anders over zal denken. 

Wat kunnen problemen gaan worden 

als er gemengd gevoetbald gaat worden 

in de senioren? Op fysiek gebied bijvoor-

beeld. Tijdens trainingen en wedstrijden 

is de belasting, vanwege het lichamelijke 

contact, vele malen hoger dan in het 

damesvoetbal. Het gevolg is dat er veel 

blessures kunnen gaan ontstaan, zoals: 

spierletsels, overbelasting van pezen en 

gewrichten en rugklachten. Daarnaast 

zorgt het gemengd voetbal voor een 

verdere versnippering van het dames-

voetbal. Menige voetbalvereniging heeft 

momenteel al problemen om een res-

pectabel damesteam binnen de lijnen te 

brengen en het gemengd voetbal zal der-

halve geen positieve wending geven aan 

de ontwikkeling van het damesvoetbal. 

Op het sociale en pedagogische vlak is er 

volgens mij ook geen winst te behalen. 

Het kan zelfs mentaal voor de dames een 

probleem kunnen gaan worden. Het is 

natuurlijk niet leuk om als dame tijdens 

de trainingspartijtjes altijd als laatste 

gekozen te worden. Je hebt al het gevoel 

een minderheidsgroepering te zijn en 

dat gevoel wordt er dan door de mannen 

nog eens fijn ingewreven. Ik zal zeker 

niet komen met de zo vaak genoemde cli-

ché uitspraken zoals: Dan ga ik lekker in 

de mandekking spelen of thuis onrustig 

wachtende echtgenotes die denken aan 

het gemengd douchen. Onzin allemaal 

natuurlijk. Er kunnen natuurlijk wel 

problemen gaan ontstaan met betrek-

king tot kleed- en douchegelegenheden. 

Dit geeft veel druk op een vaak toch al 

te krappe accommodatie. We kunnen als 

mannen allerlei argumenten aanhalen 

en ons in diverse bochten gaan wringen, 

maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Het 

is net als met het vogelschieten met de 

kermis. Dat is alleen vanuit de overle-

vering al voorbestemd aan de mannen. 

Vrouwen onder elkaar lekker voetballen 

is prima, maar het gemengd voetballen 

in de senioren is net een brug te ver. Na-

vraag leerde dat in het Bestuur Senioren 

over het gemengd voetbal nog nooit ge-

sproken is. Ik heb ook niet het gevoel dat 

dit ooit een echt agendapunt zal gaan 

worden. De toekomst zal het echter gaan 

uitwijzen.’

Sanne Rots 
(jeugdleidster, van gemengd team, Grol F3)

‘Ik zou er niet voor kiezen om gemengde teams in te voeren bij 

de senioren. Bij de jeugd is het tot op zekere leeftijd geen pro-

bleem, maar bij de senioren lijkt het me voor zowel de mannen 

als de vrouwen niet prettig voetballen. Mogelijk is er dan teveel 

niveauverschil en fysiek gezien lijkt het me onprettig, bijvoor-

beeld tijdens duels. Ook lijkt het me dat de sfeer 

binnen een team verandert/ beïnvloed wordt als vrouwen en 

mannen gemengd worden. Laat de mannen en de vrouwen 

maar lekker apart voetballen!’

 

Erik Woertman 
(recreatief voetballer Grol 9, maar ook vader van voetballende dochter 

Saimi, Grol E6)

‘Als de KNVB dit serieus overweegt zie ik voor wat betreft het 

niveau waarop ik acteer weinig voordelen. Allereerst is mijn 

vraag; spelen wij niet te ruw voor de dames en zullen zij zich 

niet gaan ergeren aan ons taalgebruik? Ook een probleem dat 

je nogal eens meemaakt bij verschillende regionale clubs is een 

tekort aan kleedkamers, dit betekent

dan met 2 elftallen in 1 kleedkamer. Hierbij ga ik er van uit dat 

de dames en heren zich gescheiden omkleden en douchen. Dus 

dit betekent een nog groter tekort aan kleedkamers.

Wat betreft het meekomen op spelniveau voorzie ik geen na-

deel, qua conditie, techniek en spelinzicht echter de snelheid 

en acceleratie die ik zondags ‘s morgens ontwikkel zullen de 

dames nooit kunnen halen. Lees; zelfs Edwin Bosman kon mij 

niet bijhouden.’

Michel Hoffman 
(ex-spits Grol 1, liefhebber) 

‘Gemengde teams bij voetbal? Nee! Met korfbal kan het toch 

ook, moar ja, dat bunt ok gin kearls! Bij korfbal heb je als tegen-

stander ook altijd met iemand van gelijke sexe te maken, maar 

bij voetbal niet. Dus nooit doen!’
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Majorie Nijbroek 
(prominent damesvoetbalster VIOS B)

‘Op zich is er natuurlijk niets op tegen 

dat de KNVB af en toe met nieuwe plan-

nen komt, integendeel. Dat kan ik alleen 

maar toejuichen. Alleen zie ik persoon-

lijk weinig in het voorstel voor gemeng-

de teams bij de senioren. De verschillen 

tussen dames- en herenvoetbal zijn over 

het algemeen groot, met name op het fy-

sieke vlak. Ikzelf voetbal in het eerste van 

Vios Beltrum en zie er het nut niet van 

in om een aantal mannen in te passen of 

andersom: een aantal damesspeelsters in 

een mannenteam te laten voetballen. Ik 

vind het geweldig om aan het einde van 

het seizoen de competitie af te sluiten 

met een mix-toernooi, maar laten we het 

daar lekker bij houden. Ik zit echt niet 

te springen om een gemengde competi-

tie. Het is daarentegen wel heel goed als 

meisjes die ‘het’ in zich hebben, zo lang 

mogelijk tussen de jongens voetballen. 

Dat beleid passen we ook toe bij Vios. 

Een aantal talentvolle speelsters speelt 

tussen de jongens. Voor hun ontwikke-

ling is dat alleen maar goed en daar heb-

ben we, de damesafdeling, op de lange 

termijn alleen maar baat bij, want deze 

meiden staan over een x-aantal jaren on-

getwijfeld ‘hun mannetje’ in het eerste 

damesteam.’

Theo Huijskes
(voorzitter s.v. ‘Grol’ en 

ooit zeven jaar trainer/coach van de afdeling 

damesvoetbal van s.v. ‘Grol’).

‘Ondanks dat ik nooit een tegenstander 

ben geweest van damesvoetbal en zeker 

niet van meisjesvoetbal, zie ik het plan 

om gemengde teams in te voeren bij de 

senioren helemaal niet zitten. Wanneer 

dit de oplossing moet zijn om de terug-

loop van het aantal recreatieve senio-

renteams bij de voetbalverenigingen een 

halt toe te roepen, zitten wij met ons 

allen wel op het verkeerde spoor. Van 

oudsher is de voetbalsport in principe 

bedoeld voor jongens en mannen. Maar 

er is natuurlijk niets mis mee dat in een 

later stadium ook meisjes en dames deze 

nog altijd meest populaire volkssport 

zijn gaan beoefenen. Ik heb altijd het 

standpunt gehuldigd dat wanneer meis-

jes en dames zin hebben om hetzij recre-

atief, hetzij prestatief tegen een bal aan 

te trappen, dit ook moet kunnen. In mijn 

visie dient iedere voetbalvereniging daar-

toe de mogelijkheden te bieden. Maar om 

hieraan nu uitvoering te gaan geven via 

het inzetten van gemengde teams bij let 

wel de senioren, vind ik een aanfluiting 

en zelfs een degradatie van de voetbal-

sport. Natuurlijk zijn er sporten, die met 

gemengde teams beoefend kunnen wor-

den. Maar de voetbalsport leent zich daar 

absoluut niet voor. Anders ligt dat bij het 

meisjesvoetbal en dan met name bij het 

pupillenvoetbal. Dat men hier jongens en 

meisjes in gemengde teams binnen de lij-

nen laat acteren, is begrijpelijk. Het gaat 

hier nog altijd om een honderd procent 

speelse beleving van de voetbalsport en 

is het voor de jongens en meisjes in een 

gemengd team nog een soort onschuldig 

vermaak. Bij de senioren ligt een en ander 

totaal anders. Daar zal gemengd voetbal 

door zowel de actieve als de passieve voet-

balliefhebber in het belachelijke worden 

getrokken. En wie worden hiervan de 

dupe? Exact, degenen die het heel hoog 

op hebben met de voetbalsport en deze 

sport ook als liefhebberij nummer één in 

teamverband willen uitoefenen, alsmede 

in teamverband uitgevoerd willen zien. 

Daarom kan ik persoonlijk totaal niets 

met deze nieuwe, ik noem het maar bela-

chelijke ideeën. Dit alles kan toch nooit 

de bedoeling zijn geweest. Dus laten wij 

gewoon doorgaan op de wijze zoals wij 

nu bezig zijn, waarbij er voor de meisjes 

en dames ook voldoende ruimte c.q. ge-

legenheid is en blijft om deze prachtige 

sport uit te oefenen.’

De KNVB moet zich dus nog maar eens 

flink achter de oren krabben met dit 

idee.

•	Hans	Scheinck	in	zijn	

beste	Spaans	tegen	

Maarten	Overkemping	

als	hij	3	halve	liters	

vraagt	voor	de	trainers	

van	Barcelona	en	Real	

Madrid;	,,Maarten,	uno,	

dos,	tres	halve	litros.”

Hennie	Schovers	kijkt	

tevreden	naar	de	stevig	

drinkende	Spanjaarden	

en	roept	naar	zijn	

Grolsch-collega	Hans	

Emaus:	,,Hee	Köpken.	

Mon’n	oaverwarken.	

Halve	liters	veur	

Spanje.”

		

•	Annelies	na	aflloop	

van	de	eerste	

Marvelddag	tijdens	

het	afdekken	van	de	

schalen	waar	de	nog	

ongebakken	patat	en	

frikandellen	in	zitten,	

in	de	tot	cafetaria	om-

gebouwde	werkplaats;	

,,Loa’k	d’r	moar	gauw	

wat	oaver	hen	doon,	

want	d’r	zölt	hier	nog	

wal	een	paar	muuze	

rondtippel’n.	Neet	dat	

d’r	mi-j	mon’nvrog	ene	

oetsprunk.”

	

•	Sedert	vrijdag	19	

mei	jl.	(de	eerste	dag	

van	het	internationale	

Marveldtoernooi)	heet	

onze	nieuwe	gemeente	

officieel	Oost	Gelre.	En	

dan	hoort	Lichtenvoorde	

er	net	bij,	begint	het	

dezelfde	vrijdag	en	

zeker	de	dag	erop	

volgende	direct	hard	

te	regenen.	Hartelijke	

dank,	maar	we	sproeien	

liever	zelf....

Na	de	afsluiting	van	het	seizoen	op	zondag,	stond	de	eerste	wed-

strijd	 van	 Nederland	 op	 het	WK	 in	 Duitsland	 op	 het	 programma.	

Drie	grote	schermen	in	het	sportcafé	en	een	groot	aantal	uitzinnige	

Grolmensen	die	zich	alleen	voor	dit	soort	uitzonderlijke	gevallen	in	

het	oranje	hijsen.	Sommigen	hadden	er	echter	toch	nog	een	t-shirt	

onder	aan	getrokken	in	verband	met	de	angst	voor	allergische	re-

acties.	Niet	op	kleurstoffen	deze	keer,	maar	op	de	kleur	zelf.	Velen	

hadden	op	een	grotere	score	gehoopt	dan	de	magere	1-0.	Het	doel-

punt	werd	met	een	daverend	applaus	begroet.	Rob	Porskamp	had	

namelijk	aangekondigd	er	bij	ieder	doelpunt		een	rondje	in	te	doen.	

Gelukkig	was	het	voor	de	Oranje	spelers	niet	andersom,	dat	ze	geen	

doelpunt	 hoefden	 te	 maken,	 voor	 elke	 halve	 liter	 die	 genuttigd	

werd,	per	persoon.	Dan	was	de	score	historisch	geweest.			

WK-koorts
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Hoera, de spelerspas is terug

Johan	Klaassen	heeft	op	zondagochtend	elders	verplichtingen.	Teamgenoot	Jan	van	de	Berg	is	geschorst.	

Niet	zo	moeilijk	lijkt	me.......

Mocht	u	het	helemaal	niet	meer	weten,	dan	kunt	u	altijd	nog	voor	de	ouderwetse	fopmethode	kiezen:	de	bril	of	een	

plaksnor.

Eindelijk de spelerspas is terug: gerechtigheid in het amateurvoetbal!

Met ingang van het komende voetbalseizoen is de herinvoering van de spelerspas, die in 1996 

definitief werd afgeschaft, een feit. De spelerspas werd destijds verworpen, omdat de kaart 

fraudegevoelig zou zijn en binnen de bond was geen rechtlijnigheid over het al dan niet ver-

plicht stellen ervan. Inmiddels is in district West 2 een herinvoeringproject gedraaid en het 

aantal excessen in het amateurvoetbal is daar enigszins teruggedrongen. De verenigingen in 

dit district zijn zeer enthousiast en pleiten unaniem voor de handhaving van de pas. Op de 

zogenaamde evaluatieavonden gaven ze dat te kennen. Opmerkelijk is dat het aantal nieuwe le-

den gestegen is. Hieronder staan kort twee ervaringen van mensen die nauw betrokken waren 

bij de terugkomst van de spelerspas.

Gerard van Rijk is bestuurslid amateurvoetbal. 

Tegen ons clubblad verklaart hij: “De spelers-

pas is om vast te stellen of iemand die deel-

neemt aan een wedstrijd, daadwerkelijk speel-

gerechtigd is. Met het invoeren van de pas 

willen we tegengaan dat iemand die geschorst 

is, gewoon doorvoetbalt onder een andere 

naam. Ook wat de molestaties van scheids-

rechters betreft is er een belang. Zonder de pas 

is iemand, die een arbiter onjuist behandeld, 

moeilijk te traceren. Ik denk dat de spelerspas 

met foto ook hierin een positieve bijdrage kan 

leveren.”

Kortom, we willen terug naar ‘zuiver voetbal’. 

Het zijn namelijk altijd andere verenigingen 

die sjoemelen en dat moet maar eens afgelo-

pen zijn. Toch zijn er ook kanttekeningen te 

bedenken. Het is geen volwaardig legitimatie-

middel en het levert voor de clubs een enorme 

administratieve rompslomp op: foto’s maken, 

handtekeningen zetten en begeleiders infor-

meren. En al die verenigingsmensen zijn al zo 

druk. 

De plaatselijke fotograaf is natuurlijk een 

groot voorstander van de pas. Daarnaast wordt 

de herinvoering natuurlijk aangegrepen door 

de creatieveling en hobbyfraudeur binnen de 

club om de regels te omzeilen. En zeg nou zelf: 

dat soort mensen lopen toch overal rond!

Een aantal praktijkvoorbeelden op een rijtje

Bij	het	maken	van	het	pasje	zeg	je	tegen	een	wat	slaperig	

bestuurslid	dat	je	E.	Oude	Grote	Beversborg	bent	en	dat	je	uit	

Lichtenvoorde	komt.	Succes	tuchtcommissie	van	de	KNVB.

Het	is	ook	erg	belangrijk	om	als	elftal	een	representatieve	indruk	bij	de	scheidsrechter	achter	te	laten,	wanneer	hij	de	pas-

jes	doorneemt	voor	de	wedstrijd.	Lange	haren,	tatoeages	en	gouden	oorringen	maken	scheidsrechters	onnodig	wantrou-

wend.	Uit	ons	omvangrijke	clubarchief	kwamen	we	twee	mensen	tegen	die	het	goede	voorbeeld	geven.	Oordeelt	u	zelf.

Je	kunt	als	Leon	Geelink	zijnde	natuurlijk	ook	het	pasje	van	

je	vader	meenemen,	toen	die	zelf	nog	32	jaar	was.	Kwestie	

van	even	de	duim	op	de	geboorte	datum	houden.	

Martin van de Weide, jeugdsecretaris van HFC 

Edo uit Haarlem, is absoluut voor de spelerspas. 

In een telefonisch onderhoud zegt hij: “Steeds 

vaker spreken trainers en begeleiders hun twij-

fels over de leeftijd van de tegenstanders uit. 

Zo waren we laatst te gast bij een vereniging in 

Amsterdam. Na afloop zag ik twee ‘C-junioren’ 

in de auto stappen en wegrijden.”

D-kamp                   
Zoals	 elk	 jaar	was	 er	 ook	 dit	 jaar	weer	 een	 D-

kamp.	Één	volle	week	van	training	en	afzien,	van	

samenspel	en	competitie,	maar	vooral	van	vreug-

de	en	lol.	Vijf	dagen	lang	alles	tot	in	de	puntjes	

geregeld	en	verzorgd!	

Overal	lachende	gezichten	en	fanatieke	kreten...

D-kamp	2006	was	begonnen!

Maandag:	een	start	als	geen	ander	met	als	eerste	

onderdeel	de	“verschrikkelijke	tocht	deur	Grolle.”	

Afzien	 tot	 op	 het	 tandvlees	 maar	 uiteindelijk	

heeft	iedereen	het	gehaald!

Dinsdag:	de	hel	van	Zieuwent;	van	indianenbrug-

gen	tot	modderige	sloten;	alle	ingrediënten	voor	

een	top-survival	waren	aanwezig.

Woensdag:	toen	de	schemer	inviel	en	menig	lamp	

in	de	woonkamers	uitging,	begonnen	de	puppil-

len	aan	de	alom	gevreesde	en	geroemde	spoken-

tocht	van	het	D-kamp.	Volgens	de	officiële	telling	

is	iedereen	weder	gekeerd....

Donderdag:	Een	keer	andersom;	niet	de	jongens	

maar	de	ouders	waren	zenuwachtig!	

Op	 vrijdag	 16	 juni	 was	 het	 kantinebaas	 Rob	

Porskamp	die	het	 ja-woord	gaf	 aan	 zijn	 Caron.	

Dat	werd	gevierd	met	twee	dagen	feest.	De	eer-

ste	dag	voor	 familie	en	vrienden,	de	dag	erna	

voor	 andere	 genodigden	 en	 voor	 iedereen	 die	

het	 paar	wenste	 te	 feliciteren.	 Op	 de	 foto	 het	

gelukkige	paar,	 gadegeslagen	door	 de	 reïncar-

natie	van	Jovando	zou	lijkt	het,	Ludwig	van	het	

befaamde	 5	 sterren	 café,	 net	 over	 de	 grens,	

een	 waar	 kuuroord	 voor	 vele	 Grolse	 heren.	

Vele	 aanwezigen	 sloten	 het	 jonge	 paar	 in	 hun	

Hét Kiekje !!!

F9 Kampioen
Op de foto: Tobias Adema, Myron Baten, Martiz Bennink, Ritse Huiskes,

Remon Krabben, Timo Roeterdink, Roar Storteler, Jan de Vries en de 

leiders Max de Vries, Richard Baten, Roderick Rasquin en Philipe Rasquin.

harten,	niet	 in	de	 laatste	plaats	omdat	Rob	en	

Caron	vlak	voor	sluitingstijd	nog	aangaven	een	

half	 uur	 door	 te	 gaan	met	 tappen	 en	 feesten.	

Wilko	Poortman	werd	er	emotioneel	van,	en	had	

een	minuut	later	het	bierschuim	achter	zijn	bril	

staan.	De	avond	ervoor	was	het	de	broer	van	de	

bruidegom,	Kees	Porskamp,	die	zijn	emoties	niet	

meer	de	baas	kon	en	zichzelf	afvoerde,	een	uur	

voor	het	einde	van	de	avond.	Kees	heeft	naar	

het	 schijnt	 altijd	 moeite	 met	 afscheid	 nemen.	

Diverse	horecabazen	wisten	dit	echter	al.	

Met	klamme	handen	en	knikkende	knieën	kwa-

men	ze	binnen,	om	aan	het	eind	van	de	avond	

met	 een	 lach	 en	 een	 “Corpus	 die	 Schwalcke”	

weer	te	vertrekken.	Geslaagd!	Met	name	Miquel	

Porskamp	BEDANKT!

Vrijdag:	Voor	de	jongens	die	nog	puf	hadden,	was	er	nog	het	zeepvoetbal	en	

als	afsluiting	patat;	te	moe	om	nog	wat	te	zeggen	was	dit	de	rustigste	dag	

van	het	kamp.

Dit	alles,	en	de	bezielende	leiding	van	kampleiders	Jochem	en	Stef	maakte	

ook	D-kamp	2006	weer	 tot	een	supergeslaagd	evenement	waar	nog	 lang	

over	gepraat	zal	worden!
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Onze vlag
U vraagt zich natuurlijk al jaren af hoe 

de organisatie van het Marveld-toernooi 

er iedere keer weer in slaagt om zulke 

gerenommeerde namen naar Groenlo te 

halen. ‘Nou, zo dus!,’ zult u denken, na 

het zien van de foto. Toch werkt het niet 

zo. Op de onderstaande foto staat geen 

lobbyiste van het Marveld-toernooi. Dit 

is het werk van uw eigen Vlaggenist 

die probeerde een voet tussen de deur 

te krijgen bij het grote Real-Madrid. Ik 

wilde ook eindelijk wel eens ontdek-

ken wat het grote geheim is van de 

organisatie van het Marveld-toernooi. 

Hoe kan het toch dat de tentakels van 

de toernooi-organisatie zelfs tot in de 

diepste spelonken van Europa’s groot-

ste clubs reikt. Kijk, je kunt dan recht-

streeks naar de toernooi-organisatie 

stappen en vragen hoe ze dat ieder jaar 

weer klaar spelen, maar de kans is klein 

dat ze het achterste van hun tong laten 

zien. Ze geven hun geheim vast niet zo 

maar prijs en ik geef het geheim van de 

Vlaggenist natuurlijk ook niet zo maar 

prijs. Ik probeer er dan wel op geheel 

eigen wijze achter te komen. Bovendien 

kom ik er dan ook nog eens uit. Een-

maal staand voor het indrukwekkende 

Santiago Bernabeu stadion voel ik me 

opeens heel klein worden. Het stadion, 

genoemd naar Santiago Bernabeu, die in 

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

1912 debuteerde in het eerste van Real 

als midvoor en in 1943 president van 

de club werd. In 1944 presenteerde hij 

het plan voor de bouw van het stadion 

en in 1947 werd het stadion geopend 

onder een andere naam. Als dank voor 

de grote en doorslaggevende inspannin-

gen besloot men om in 1955 het stadion 

naar Santiago Bernabeu te vernoemen. 

Hij is ook de man die de legendarische 

Alfredo di Stefano alias “de blonde pijl” 

naar Madrid haalde in 1953. Dit leidde 

tot een langdurig conflict met Barcelona, 

dat namelijk ook dacht men “di Stefano” 

gekocht had. Uiteindelijk besloot de 

Spaanse bond dat hij het eerste seizoen 

bij Madrid zou spelen en het volgende 

seizoen bij Barcelona. Na zijn uitermate 

slechte start bij Real, besloot Barcelona 

dat ze “di Stefano” in Madrid mochten 

houden. Hier kregen ze spijt van. Vier 

dagen na dit aanbod scoorde hij vier 

van de vijf doelpunten tegen Barcelona! 

Uiteindelijk speelde hij 624 wedstrijden 

voor Real, waarin hij 402 keer scoorde. 

Real Madrid is ook de club van Leo Been-

hakker en Guus Hiddink geweest. Nu op 

het moment van schrijven zijn beiden 

inmiddels succesvol actief in de eerste 

ronde van het WK in Duitsland. Hiddink 

was niet zo succesvol bij Real, maar Been-

hakker beleefde er grootse triomfen. Hij 

Tijdens	de	drukbezochte	en	bovenal	erg	gezellige	kampioensreceptie	van	

Grol	1	in	Uitgaanscentrum	City	Lido	stonden	zij	gebroederlijk	naast	elkaar	

met	natuurlijk	een	biertje	in	de	hand:	burgemeester	Henk	Heijman	van	

de	gemeente	Oost	Gelre	en	Michel	Hoffman,	niet	alleen	oud	spits	en	aan-

voerder	van	Grol	1,	maar	nog	steeds	free-lance	inspirator	van	de	hoofd-

macht	van	 s.v.	 ‘Grol’	en	bovendien	mede-directeur	van	Party	Rent.	De	

vraag	is	nu:	was	het	een	serieus	gesprek,	dat	beiden	voerden	of	hadden	

Henk	en	Michel	 een	bierpraatje	met	 elkaar,	waarvan	de	 inhoud	 totaal	

niet	belangrijk	is?	Als	redactie	van	het	clubblad	denken	wij	echter	dat	het	

een	serieus	onderhoud	is	geweest,	waarbij	het	gespreksonderwerp	wel	

eens	het	kampioenscadeau	van	de	gemeente	Oost	Gelre	zou	kunnen	zijn	

geweest.	Michel	Hoffman	kennende,	heeft	 hij	 het	 gegeven	dat	burge-

meester	Heijman	met	lege	handen	de	felicitaties	kwam	aanbieden	niet	

onbelicht	gelaten.	Hij	zal	ongetwijfeld	zoiets	hebben	gezegd	als:	“Henk,	

wanneer	twee	kunstgrasvelden	niet	tot	de	mogelijkheden	behoort,	zorg	

dan	straks	in	ieder	geval	voor	één	kunstgrasveld!”	Of	zou	het	over	iets	

totaal	anders	gegaan	zijn?	Bijvoorbeeld	een	rekening	van	een	stomerij.

Hét Kiekje !!!

werd er drie keer landskampioen en won er één keer de beker. 

Nu we het toch over trainers hebben moet ik ineens denken 

aan de triomfen van Geard Bos. Hij heeft ook een hele mooie 

erelijst als trainer. Met als laatste bekroning het kampioens-

schap met s.v. ‘Grol’ in de tombola van de 3e klasse C. In één 

keer wordt het geheim van het Marveld-toernooi me duidelijk. 

Grote klasse bereikt door eenvoud. Gewoon als eerbetoon aan 

de vertrekkende sympathieke eigen trainer, deze trainer de 

prijzen te laten uitreiken op het grootse Marveld-toernooi. 

Zonder uiteindelijk een voet binnen te hebben gekregen bij 

Real valt alles op zijn plaats. Gerard, het ga je goed bij NEO 

in Borne. Ik ben naar Duitsland. Na de vakantie hoort u hier 

meer over. Ik wens u allen een prettige vakantie. Tot volgend 

seizoen langs de lijn, waar het volgend jaar wel eens een stuk 

stiller kan zijn.




