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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Het seizoen is inmiddels al een aantal wedstrijden gevorderd en zo langzamerhand 

gaan we al weer richting de winterstop. Voor de meeste voetballers breken 

(on)rustige voetballoze zaterdagen en zondagen aan. 

Het voetbalbedrijf s.v. “Grol” draait echter volop door achter de schermen en 

wordt er druk aan diverse winterprogramma’s gewerkt. De ervaring leert dat 

hierdoor voor wat betreft ouders van onze jeugd nogal verschillend tegen aan 

gekeken wordt. De een vindt het geweldig dat er zoveel georganiseerd wordt voor 

onze jonge gardes, anderen daarentegen vinden het nogal veel en zien ernaar uit 

zaterdags niet naar Den Elshof  te hoeven te pendelen. Niet omdat het kind niet 

wil, maar met name omdat de beleving bij desbetreffende ouders soms nogal 

ver te zoeken is en men het wel even welletjes vindt. Anderen vinden het maar 

lastig hun kind zaterdagmorgen niet naar de s.v. “Grol” opvangcreche’ te kunnen 

brengen, omdat ze dan niet even hun gangetje kunnen gaan. Vind de juiste weg 

hier maar eens in. De één is nooit genoeg af, de ander vindt het allemaal wel best. 

Hoe het ook zij, doe het maar eens goed! 

Fantastisch toch dat er zoveel georganiseerd wordt door tal van Grol-vrijwilligers, 

om ook in de winter als de weersomstandigheden en de velden het niet toelaten 

het favoriete spelletje uit te kunnen oefenen in de zaal wellicht, maar ook gewoon 

samen met je voetbalvriendjes en vriendinnetjes samen andere leuke dingen 

doen, alleen al voor de binding met elkaar en de club. 

Wederom leuk dit jaar dat we als s.v. “Grol” weer trots kunnen zijn op de nieuwe 

hoogheden van De Knunnekes. Ons aller Geert Jan Stokkers en zijn broer Rob 

werden uitverkoren dit jaar de Knunnekes-jubileumkar te trekken. Hoewel beide 

heren niet de nadruk willen leggen op een blauw-wit carnaval zijn ze uiteraard 

supertrots en wij als s.v. “Grol” vrienden natuurlijk ook met hen. Een felicitatie is 

hierbij zeker op zijn plaats. In het volgende clubblad wordt uitgebreid met beide 

hoogheden gepraat. 

Voor nu, veel leesplezier en alvast een prettige feestmaand toegewenst.

Namens de redactie,

Henri Walterbos, Hoofdredacteur   
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Na een bijzonder seizoen, waarin ons eerste elftal na de legendarische overwinning op 
aartsrivaal Longa (wie herinnert zich dit niet!!) alsnog het kampioenschap in de derde klasse 
wist binnen te slepen, krijgen de spelers het komende seizoen de loodzware taak om de 
geboekte terreinwinst richting de tweede klasse te consolideren. De hoofdmacht van de s.v. 
“Grol” staat dit jaar onder leiding van de nieuwe trainer André Simmelink en ook heeft het 
eerste elftal versterking gekregen van twee spelers “van buitenaf” (zoals teamleider Hennie 
Schovers ze noemt).
Aan het begin van dit seizoen heb ik de eer gekregen om deze twee nieuwkomers aan u 
voor te stellen. Een afspraak werd snel gemaakt en na een donderdagavondtraining kom ik 
gesprek met de nieuwe hoop in de Grolse bange dagen: te weten Jorrit Splitthoff en Erwin 
van de Wolfshaar.

[MAURICE  KRABBENBORG]

zegt hij direct: “Waar de trainer mij no-

dig heeft, ga ik staan”.

Op de vraag met welke bekende speler je 

hem kunt vergelijken heeft Jorrit geen di-

rect antwoord klaar. Wel valt op dat Jorrit 

ontzettend gecharmeerd is van Edgar Da-

vids, die we natuurlijk allemaal kennen 

in de rol van zwoegende middenvelder. 

En werk is iets wat Jorrit niet schuwt. De 

Doetinchemer vindt zichzelf een goede 

teamspeler met een groot loopvermogen. 

Hij is niet de meest technische speler oor-

deelt hij zelf, speelt vaak niet meer dan 

één man uit en levert dan de bal snel in 

bij een medespeler. Jorrit noemt zichzelf 

een aanjager in het veld, iemand die de 

beuk erin kan gooien en uiteindelijk al-

leen maar geïnteresseerd is in de drie 

wedstrijdpunten.

ERWIN VAN DE  WOLFSHAAR

Erwin van de Wolfshaar werd in Amers-

foort geboren op 15 juli 1984 en heeft hier 

tot zijn 7e levensjaar gewoond. Hierna is 

hij met zijn ouders, die een zeugenbedrijf 

gingen houden, verhuisd naar Ermelo. 

Vanaf zijn 14e woont hij in Vragender 

waar een tweede zeugenfokbedrijf werd 

opgezet, in totaal hebben de “Wolfsha-

ren” momenteel ca. 1500 zeugen verdeeld 

over Ermelo en Vragender. Na de VWO 

bezocht Erwin de Hoge Landbouwschool 

in Dronten en sinds vorig jaar is hij vol-

ledig betrokken bij het varkensbedrijf in 

Vragender.

Met zijn vriendin Sanne gaat Erwin graag 

een avondje stappen in bijvoorbeeld Lich-

tenvoorde of naar de Radstake (sinds zijn 

overgang naar de s.v. “Grol” is dit al op een 

lager pitje gezet, voegt Erwin er direct aan 

toe). Ook een bezoekje aan de bioscoop in 

Doetinchem wordt wel eens ingepland, 

maar door de drukke werkzaamheden 

komen de hobby’s toch soms in het ge-

drang.

Erwin is zijn voetbalcarrière begonnen 

bij de Veluwse Boys; daarna is hij overge-

gaan naar DVS’33 in Ermelo alvorens hij 

zijn voetballoopbaan vervolgde bij KSV 

in Vragender. Opmerkelijk is het feit dat 

Erwin vanaf het allereerste begin altijd in 

de spits heeft gespeeld, omdat hij (volgens 

zijn trainers en hemzelf) totaal niet kan 

verdedigen. De afgelopen vijf jaar speelde 

hij in de hoofdmacht van KSV en is, mede 

door zijn scorend vermogen, in de belang-

stelling komen te staan van de “grotere 

clubs” uit onze regio.

Zijn specifieke kwaliteiten liggen volgens 

Erwin zelf in zijn wendbaarheid en om-

dat hij tamelijk klein van stuk is, mag zijn 

snelheid ook als een wapen beschouwd 

worden. Verder heeft hij een neusje voor 

de goal (een echte afmaker dus) en mis-

schien lijkt hij wel een beetje op Michael 

Owen (“maar dan net ietsje minder”, 

grapt Erwin). Voor verbetering vatbaar is 

de balaanname en ook op het fysieke vlak 

valt nog het nodige te ontwikkelen. 

JORRIT  SPLITTHOF 

Jorrit Splitthof is geboren op 26 april 

1982 in Doetinchem, alwaar hij mo-

menteel samenwoont met zijn vriendin 

Wendy. Na zijn behaalde Mavo diploma 

is Jorrit direct aan de slag gegaan als 

glazenwasser, eerst in loondienst en in 

september van dit jaar bestaat zijn eigen 

glazenwasbedrijf alweer drie jaar.

Behalve het zelf actief voetballen is Jorrit 

een groot liefhebber van het spelletje in 

het algemeen en waar mogelijk probeert 

hij zoveel mogelijk wedstrijden te bekij-

ken. Buiten het voetbal om gaat hij graag 

een avondje stappen in zijn favoriete café 

“Zus en zo” of het “Trinity café”, beiden 

gehuisvest in Doetinchem (Jorrit vertelt 

in alle ernst dat hij zich vaak enorm 

stoort aan het agressieve gedrag van een 

deel van het uitgaanspubliek, met name 

onder de discobezoekers). Ook een eten-

tje buitenshuis met zijn vriendin of met 

vrienden behoort tot zijn favoriete bezig-

heden.

Jorrit heeft altijd bij de VV Doetinchem 

gespeeld (17 mooie seizoenen noemt hij 

ze zelf!) en aan de rechterkant heeft hij 

zowel in de verdediging, op het midden-

veld als op de rechtsbuitenpositie geac-

teerd. Zijn favoriete positie is echter op 

rechts tussen de linies, waar hij zich in 

dienst van het elftal kan opstellen. Wel 

Waarom hebben jullie voor de s.v. “Grol” 

gekozen en wat zijn de eerste indrukken die je 

hebt opgedaan?

Jorrit: “Ik heb eigenlijk altijd wel de wens 

gehad om eens te kijken waar voor mij 

persoonlijk het plafond ligt op het voet-

balgebied. Via de toenmalige trainer van 

Doetinchem die naar de s.v. “Grol” ver-

trok, een zekere André Simmelink, kwam 

eigenlijk het allereerste contact tot stand. 

Hij vertelde me dat een type speler als ik, 

een aanjager op het middenveld, goed bij 

de Grol zou passen”. Ook het feit dat hij 

al vijf keer in Groenlo tegen de Grol heeft 

gevoetbald met het vele en enthousiaste 

publiek langs de zijlijn heeft zijn uitein-

delijke keuze voor een stapje hogerop 

bespoedigd. “Dat het Groenlose publiek 

wel eens kritisch kan zijn, kan ik me heel 

goed voorstellen en dat mag ook op dit 

niveau”, zegt Jorrit.

Tot dusverre gaat de aanpassing met de 

rest van de Grol-selectie voorspoedig en 

het voorbije trainingskamp heeft tot een 

goede onderlinge band geleid.”De jon-

gens vroegen zelfs of ik nog kermis in 

Groenlo ging vieren”, voegt Jorrit er snel 

aan toe.

Erwin: “Ik ben waarschijnlijk in de belang-

stelling gekomen van enkele clubs in de 

regio, omdat ik in de voorbije seizoenen 

respectievelijk 28 keer gescoord heb in 

de 6e klasse (en hiermee topscorer van 

de regio) en 20 keer gescoord in de 5e 

klasse voor KSV. Na mijn optreden met 

een regioteam tegen de Graafschap en-

kele maanden geleden, nam allereerst 

Longa telefonisch contact met mij op en 

enkele dagen later volgde ook nog eens 

de s.v. “Grol”. Met de trainers van beide 

clubs heb ik gesproken, maar voor mij 

persoonlijk was de keuze voor Grol niet 

zo moeilijk, omdat de feeling met Longa 

gewoon een stuk minder is. Na een goed 

gesprek met de huidige trainer Simme-

link, waarin deze met een zeer overtui-

gend verhaal kwam en ook omdat deze 

trainer een goede uitstraling heeft (niet 

alleen zijn grote postuur is opvallend), 

Mogen wij ons even voorstellen:

Jorrit Splitthoff & Erwin van de Wolfshaar

heb ik zonder aarzeling besloten de club-

kleuren van Grol te willen verdedigen”. 

Wat zijn je doelstellingen voor het komende 

seizoen?

Jorrit: “Ik ga voor een basisplaats, maar ik 

begrijp dat dit geen makkelijke opgave 

is. Ik hoop natuurlijk dat ik door mijn 

instelling een positieve bijdrage kan leve-

ren aan het team en dit is belangrijker 

dan mijn persoonlijke doelstelling. Ik 

verwacht dat we het Grolse publiek kun-

nen vermaken met aantrekkelijk voetbal 

en een plaats in het bekende linkerrijtje 

moet tot de mogelijkheden behoren. Een 

periodetitel zou natuurlijk een groot suc-

ces betekenen”.

Erwin: “Mijn doelstelling voor het komen-

de seizoen is om in ieder geval bij de eer-

ste selectie te horen en hopelijk krijg ik 

nog enkele speelminuten. Zeker gezien 

de diversiteit in de spelersgroep, en ze-

ker in de voorhoede, kan de trainer met 

verschillende spelsystemen opereren. 

Met Kevin heb je bijvoorbeeld een zeer 

balvaste speler en ikzelf ben een veel be-

weeglijker type, waardoor de looppatro-

nen anders zullen moeten zijn”.

Wat valt je op aan de s.v. “Grol” als geheel 

t.o.v. de verenigingen waar je tot nu toe hebt 

gespeeld? 

Erwin: “Ten opzichte van Vragender be-

staat er natuurlijk een aantal grote ver-

schillen. Bij de s.v. “Grol” staan er altijd 

verzorgers langs de kant op wie je een 

beroep kunt doen en dit geeft natuur-

lijk al snel een vertrouwd gevoel. Tevens 

spelen we altijd met goede ballen en dit 

gecombineerd met de meer technische 

vaardigheden van de spelers ten opzichte 

van KSV geeft natuurlijk een heel ander 

spelbeeld”.

Jorrit: “Natuurlijk is de Grol een grote 

club met dito uitstraling, hebben ze een 

fantastische aanhang en alles is tot nu 

toe tot in de puntjes geregeld. Wat mij 

vooral opvalt is het feit dat de spelers 

zelfs na een verloren oefenpotje nog een 

half uur slechte zin hebben, en dit past 

prima met mijn wedstrijdinstelling. Een 

trainer moet in de groep kunnen en dur-

ven staan en dus qua gezelligheid moet 

hij kunnen meedoen”. Volgens Jorrit zijn 

de voorwaarden bij de Grol hiervoor ze-

ker niet slecht, al is het natuurlijk wel zo 

dat een trainer allereerst moet worden 

beoordeeld op zijn werk. Hij weet dat An-

dré Simmelink zelfs spelers van 24 jaar 

(Jorrit zelf is zo oud) nog beter kan ma-

ken en dus belooft het dit jaar een mooi 

seizoen te worden”.

TOT SLOT

Jorrit, maak de volgende zin af: Als ik Marco 

van Basten zou zijn dan .....

”zou ik meer gifkikkers in het Neder-

lands elftal zetten zoals een Edgar Davids 

en ook een Klaas-Jan Huntelaar is zo’n 

type. Tegen Portugal op het afgelopen 

WK speelde Nederland wat mattig en 

had Figo uit de wedstrijd geschopt moe-

ten worden. Nederland miste wat rotzak-

ken. Verder houd ik me er eigenlijk niet 

zoveel mee bezig”.

Erwin, maak de volgende zin af: Als koning van 

Nederland zal Willem-Alexander .....

“het Nederlands elftal feliciteren met de 

EK-titel in 2008. Maar eerlijk gezegd heb 

ik niet zoveel op met ons koningshuis. 

Wel zou ik met zo’n vrouw als Maxima 

enorm trots zijn”.

ERWIN VAN DE  WOLFSHAAR

JORRIT  SPLITTHOF 

Jorrit heeft 

altijd bij de 

VV Doetinchem 

gespeeld 

(17 mooie 

seizoenen 

noemt hij 

ze zelf!) .

Erwin is zijn 

voetbalcarrière 

begonnen bij 

de Veluwse 

Boys, daarna is 

hij overgegaan 

naar DVS’33 in 

Ermelo alvorens 

hij zijn voetbal-

loopbaan ver-

volgde bij KSV 

in Vragender.
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[MARC ROTS]

Jullie naam: Roel & Teun Bruins

Geboren op: Roel op 19 september 1997

 Teun op 27 augustus 1999

Zit in de: Roel in de E3 bij Diana Nijland en

  Marion Walterbos.

 Teun inde F5 bij Myron Meekes,  

 Richard Bruins en Iris Scheinck

School: Allebei op de RK Watermolenschool

Beste Leider/Trainer: Roel: Nico Verrips v/d voetbalschool

 Teun: Myron Meekes

Lekkerste eten: Roel: soep bij oma

 Teun: boerenkool van mama en papa

Beste vriendje: Roel: Tim

 Teun: Rowan, Ritse en Wout

Niet lekker: Roel: ovenschotel

 Teun: stamppot zuurkool

Favoriete Voetbalclub: Roel: s.v. “Grol”

 Teun: Ajax

Positie in het veld: Roel: links achter

 Teun: laatste man

Coolste Muziek: Roel: Anna Boot

 Teun: Ik ben ‘t zat….. van Ali B.

Drinkt het liefst: Roel: cola

 Teun: dubbelfris

Op zaterdagavond:  Teun en Roel: chips en cola  

 TV kijken en spelletjes doen

Favoriete TV Programma: Roel en Teun: Galactic Football !

Ik vind de Grol…: Roel: SUPERCLUB

 Teun: GOEIE CLUB

Spelers van het kwartaal:
Roel & Teun Bruins



gas, water en loodgieterswerk,verwarming,
ketel onderhoud,ventilatie en airconditioning
 
Parallelweg 17  7141 DL Groenlo.
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Jubilea, 

bedrijfsfeesten, 

opendagen, 

beurzen, 

productpresentaties...

sinds 1912

Hoe gaat het met…

Rudi Groot Zevert?

[R IK  GOCKEL]

Rudi Groot Zevert speelde eind jaren 

zeventig in de spits van Grol 1. Rudi is 

nu 49 jaar en werkt in Eibergen voor een 

interieurbouwer. Hij woont al geruime 

tijd met zijn vrouw Wilma en twee kin-

deren, Ruud en Carlijn, in Haaksbergen. 

De clubbladredactie zocht hem op en 

werd geconfronteerd met een sportman 

in hart en nieren.

Een telefoontje op een zekere zaterdag-

avond van wijlen Harrie Emaus bracht 

een kentering in zijn voetballoopbaan. 

Rudi Groot Zevert: “Men had nog een wis-

sel nodig voor Grol 1 en trainer Harry Not-

ten zat ergens op een feest. Ik speelde in 

Grol 5 en had eigenlijk een stapje terug 

gedaan, maar op dat moment kon ik geen 

‘nee’ zeggen”. Rudi ging mee, viel in en 

scoorde. Sindsdien was hij twee seizoenen 

een vaste waarde in de eerste selectie. Een 

elftal zonder echte uitschieters, maar wel 

een team met veel balans en degelijkheid. 

Wolfgang Zuidinga, Paul Overkemping 

en Tonnie Vaarwerk namen de ploeg dik-

wijls op sleeptouw. Rudi typeert zichzelf 

als een centrumaanvaller, die goed kon 

koppen en kaatsen. In die tijd werd er vol-

gens Rudi onder trainer Bertus Mensert, 

die Harry Notten opvolgde, spartaans ge-

traind. Spelers waanden zich af en toe op 

‘Duindigt’. Het motto was ‘ren je rot’; con-

ditietrainingen voerden de boventoon. 

Zijn eerste trainingen werkte Rudi af ach-

ter de Aloysiusschool in Groenlo en pas 

later op Den Elshof. In de B-jeugd beleefde 

hij zijn mooiste momenten als voetballer. 

“Tegen alle verwachtingen in speelden 

we de finalewedstrijd op een groot in-

ternationaal toernooi in Mannheim. We 

versloegen grote Europese topploegen en 

verloren uiteindelijk via een strafschop-

penserie”. 

In zijn laatste jaar bij s.v. “Grol” was Rudi 

inmiddels verhuisd naar Haaksbergen. 

Wilma werkte daar in de verpleging en 

had een kamer. Hij pendelde flink, want 

naast de trainingen met het eerste elftal, 

deed hij samen met Tonny Hartman Grol 

B1. Na dat jaar werd hij gevraagd te komen 

voetballen voor VV Haaksbergen, destijds 

nog hoofdklasser. Twee jaar voetbalde hij 

nog in de hoofdmacht van Haaksbergen. 

“We degradeerden uit de hoofdklasse en 

ik miste de sfeer die ik bij Grol gewend 

was”. Rudi stortte zich vanaf dat moment 

op de tennissport en werd een respecta-

bele speler op C1-niveau. 

Na een vervelende schouderblessure werd 

de aandacht verplaatst naar de fietssport. 

In de zomermaanden op de weg en de rest 

van het jaar op de ATB. Rudi Groot Zevert, 

broer van Grol 3-spits Jeroen Groot Zevert, 

specialiseert zich momenteel vooral op de 

ATB-marathons. Dit zijn mountainbike-

tochten tussen de 100 en 150 kilometer, 

kortom alleen voor echte bikkels. Natuur-

lijk is duurtraining een voorwaarde om 

zulke enorme inspanningen te kunnen 

verrichten. Rudi zit dan ook drie tot vier 

keer in de week op de fiets. Volgend jaar 

wordt hij 50 jaar en daarvoor wil hij graag 

een grote ‘TransAlpentocht’ op zijn naam 

geschreven hebben. Ambities genoeg dus.

Daarnaast is Rudi actief bij het fietscrossen (BMX). Geïnspireerd 

door het wedstrijdfietsen van zijn zoon Ruud, is hij na verloop 

van tijd als jeugdtrainer aan de fietscrossclub verbonden geble-

ven.

Momenteel heeft hij een zeer fanatiek groepje jeugdige BMX-

ers onder zijn hoede. Discipline en gedrevenheid zijn hierbij de 

belangrijkste uitgangspunten; flierefluiters zijn op zijn training 

niet welkom.

Heeft hij de voetbalsport dan helemaal vaarwel gezegd? Nee, 

dat niet. Op zaterdag gaat hij vaak mee om zijn kinderen te zien 

sporten. Met Carlijn (13 jaar) gaat hij naar hockey kijken en met 

Ruud (15 jaar) naar HSC’21. Ruud is gestopt met fietscrossen en 

voetbalt nu in B3. Omdat dit elftal aan het begin van dit seizoen 

zonder jeugdleiders de competitie in zou moeten, heeft Rudi met 

een viertal ouders de schouders eronder gezet. Verder volgt hij 

het amateurvoetbal voornamelijk vanuit de krant. Rudi: “Ik kijk 

altijd even wat Grol 1 heeft gedaan, dat wil je toch weten. Voor 

het overige is de interesse voor s.v. “Grol” langzaam minder ge-

worden. Ons gezin is volledig op Haaksbergen georiënteerd”. 

Toch zou Rudi het fantastisch vinden om nog één keer te trai-

nen met de jongens met wie hij eind jaren zeventig heeft ge-

voetbald bij s.v. “Grol”. Een soort van reünie. De toekomst zal 

uitwijzen of iemand zich geroepen voelt hier initiatief voor te 

nemen. Eén man zal in elk geval niet af laten weten: sportman 

Rudi Groot Zevert uit Haaksbergen!



10 T W E E  V R I E N D E N

Twee vrienden, twee levens
Woensdagavond, Champions League 

avond. Omstreeks het fluitsignaal voor 

de start van de wedstrijd Arsenal-Barca 

(?????) bel ik aan om mijn eerste inter-

view als redacteur van dit blad af te 

nemen. De deur gaat open en voor mij 

staat Michel Kamphuis, speler van de 

Graafschap A1. Ik kom binnen en zie dat 

de fotograaf zijn kunstje er al op heeft 

zitten. In een relaxstoel zit vader Wil-

lem Kamphuis en in de bank zit Rik van 

Dongeren, speler van Grol A1. Michel en 

Rik zullen de twee hoofdrolspelers zijn 

waar het om gaat vanavond.

De reden dat ik vanavond bij deze twee 

vrienden aan tafel zit is dat ik graag dui-

delijk wil krijgen wat de verschillen zijn 

tussen de levens van deze twee jongens. 

De één is al een aantal jaren bezig om 

topsport te beoefenen. De ander beleeft 

voetbal op een andere manier, namelijk 

op amateurniveau. Als rode draad loopt 

voetbal door het leven van Michel. Rik 

ziet het voetbal als een ontzettend leuke 

hobby, maar is meer bezig om zijn studie 

tot een goed einde te brengen en zich te 

verdiepen in vervolgstudies. Doel van het 

gesprek: wat zijn de verschillen, overeen-

komsten, leuke dingen, minder leuke din-

gen etc. aan het leven dat ze leven.

Even voorstel len:
Als eerste is Michel aan de beurt. Hij is 18 

jaar en woont in Groenlo. Op zijn vijfde 

begon zijn carrière bij de s.v. “Grol” als F-

pupil. Als 1e jaars D-pupil wordt Michel 

overgeheveld naar de C-1 met twee andere 

spelers om dat jaar onder de begeleiding 

van Frank Walterbos en Marcel ten Barge 

kampioen te worden. Zijn tweede jaar in 

de C1 van s.v. “Grol” zal niet volgen; Mi-

chel maakt de stap naar de ‘Superboeren’ 

waar hij tegenwoordig in de A1 voetbalt.

Naast het drukke leven als voetballer 

volgt hij de opleiding ‘Sport, Gezondheid 

en Management’ in Nijmegen. Na het 

afronden van de HAVO heeft hij zich op 

deze studie gestort en zit inmiddels in het 

tweede jaar. 

Leeftijdsgenoot Rik is ook begonnen bij 

de F-pupillen. Hij doorloopt de hele jeugd 

tot aan de A1 toe waar hij nu als 2e-jaars 

speelt. Rik is qua voetbal niet zo getalen-

teerd als Michel, waardoor hij bij de over-

gang van de ene leeftijdsklasse naar de 

volgende vaak in het tweede elftal komt 

te spelen. Als 2e-jaars speler doorloopt hij 

wel alle selectie-elftallen van de betref-

fende lichtingen.

Als studie volgt Rik de SPW (Sociaal Peda-

gogisch Werk) op het Graafschap College 

in Groenlo. Momenteel is hij bezig met 

zijn laatste jaar en loopt hij stage bij de 

Korenburg in Winterswijk. De Korenburg 

is een school die leerlingen onder haar 

hoede neemt, die niet binnen het gewone 

basisonderwijs opgevangen kunnen wor-

den en hier begeleid worden. Als hij deze 

studie succesvol weet af te ronden, wil hij 

graag iets gaan doen in de jeugdzorg of 

een opleiding aan de PABO gaan volgen.

Voetbal
Zoals gezegd speelt Rik momenteel als 2e-

jaars bij de plaatselijke SV onder leiding 

van Arréan Arink. In de voorgaande jaren 

als selectiespeler moest hij altijd ontzet-

tend zijn best doen om bij de groep te 

blijven. Voetballend geen hoogvlieger, 

maar zoals Michel hem omschrijft een 

“waterdrager”. Altijd knokken en voorop 

in de strijd om de felbegeerde drie punten 

binnen te halen. Vanuit de jeugd heeft hij 

altijd op verdedigende posities gespeeld, 

maar tegenwoordig speelt hij onder Ar-

réan op het middenveld. 

Het verhaal van Michel is iets anders. Van-

af het moment dat hij in de D1 zit, speelt 

hij in vertegenwoordigende elftallen van 

de KNVB voor de provincie Gelderland. De 

Graafschap en Twente nodigen hem uit 

voor een proeftraining, maar omdat Mi-

chel dat jaar de overstap maakt naar het 

Marianum, wordt er in samenspraak met 

de ouders en trainer besloten om nog een 

jaar te wachten met de transfer. Als hij 2e 

jaars C is, vertrekt Michel dan toch om 

zijn kansen bij de Graafschap te beproe-

ven. Hij begint de opleiding als linkerspits 

maar trainer Jan Vremann ziet Michel 

als links-back en tot de dag van vandaag 

speelt hij ook op die positie. 

 

Zoals bij elke sport zijn er leuke aspecten 

en minder leuke aspecten, die om de hoek 

komen kijken bij het beoefenen van je 

hobby. Omdat Michel 6 à 7 keer per week 

traint, zit er minimaal 1 keer per week 

conditietraining tussen en de verslagge-

ver weet uit eigen ervaring dat dit geen 

leuk onderdeel is. Daar staat tegenover, 

dat hij elke dag bezig mag zijn met zijn 

allergrootste hobby: het voetbal. 

Als ik aan Rik hetzelfde vraag, komt de 

reden die elke amateurvoetballer zal aan-

dragen waarom ze op voetballen zitten: 

[PETER VAN DALEN]

Rik van Dongeren en Michel  Kamphuis

Omdat Michel 

6 à 7 keer per 

week traint zit, 

er minimaal 

1 keer per week 

conditietraining 

tussen en de 

verslaggever 

weet uit eigen 

ervaring, dat 

dit geen leuk 

onderdeel is.
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het fanatiek bezig zijn met het spelletje 

en de gezelligheid na het voetbal. Rik 

heeft het erg naar zijn zin in de A1. Het 

is een gezellige groep en daarom is het 

altijd goed vertoeven na een training of 

wedstrijd bij Rob in de kantine. Het na-

deel van amateurvoetbal vindt hij de ge-

drevenheid van zijn medespelers. De ene 

speler baalt als er een wedstrijd verloren 

is en de ander vergeet het snel en is met 

de zaterdagavond bezig. Rik behoort tot 

de eerste categorie en kan er dus wel eens 

van balen als teamgenoten niet zo fana-

tiek zijn als hij zelf is. 

Als lezer van dit clubblad zullen de na-

men Hersi, Glusevic en Biseswar u vast en 

zeker bekend in de oren klinken. Dit zijn 

spelers waar Michel in het tweede van 

de Graafschap wel eens tegen gevoetbald 

heeft. Deze mannen, die ik alleen van de 

televisie ken, moet Michel proberen uit te 

schakelen en hij ervaart dit als zeer posi-

tief om mee te maken.

Wat binnen de amateurtak van de voet-

ballerij als belangrijke eigenschap wordt 

aangevoerd, de gezelligheid en saamho-

righeid van een team, is bij de profs ver 

te zoeken. Zo vertelt Michel dat hij en zijn 

vader na een wedstrijd om kwart over vier 

in de auto stappen naar huis. Geen evalu-

atie met teamgenoten, geen plannen voor 

het weekend doornemen, niets van dit 

alles. En zodra de stap naar de senioren 

genomen is komt er een ander aspect bij. 

Waar de saamhorigheid in de jeugd nog 

redelijk aanwezig is, verandert deze op 

het moment dat die stap ook gezet is. De 

concurrentie is moordend, dus het is ie-

der voor zich. 

Dit zal bij de elftallen van de Grol niet 

voorkomen en daar is Rik blij mee.

School
Ondanks dat Rik en Michel hun hobby op 

verschillende niveau’s uitoefenen zijn ze 

beiden ontzettend druk. 

Rik loopt stage in Winterswijk en Michel 

is bezig met zijn opleiding in Nijmegen. 

Michel valt onder het protocol “topsport-

begeleiding”. Dit houdt in dat hij niet aan 

de aanwezigheidsplicht van 80% hoeft te 

voldoen. Tevens staan er in de kleine let-

tertjes, dat hij iets minder punten nodig 

heeft om over te gaan naar het volgende 

jaar. Verder moet hij net als alle andere 

leerlingen gewoon alle tentamens maken 

op de daarvoor geplande dag. 

Omdat Michel zeven keer per week traint 

en Rik twee keer per week, leek het me 

interessant om u een inzicht te geven in 

het leven van beide jongens, te beginnen 

met Michel.

Ook het leven van profvoetballer is spé 

gaat niet over rozen. Michel staat dagelijks 

tussen 07.00 uur en 07.30 uur op om naar 

school te gaan. Op maandag en woensdag 

volgt hij tot 13.00 uur college in Nijmegen 

en gaat dan met de trein naar Doetin-

chem om zijn training van 17.15 tot 18.45 

uur af te werken. Snel douchen om de bus 

te halen zodat hij op zijn vroegst om 21.00 

uur thuis is. De dinsdag en donderdag 

starten met hetzelfde ritueel. Eerst naar 

school en dan naar de club. Op dinsdag 

heeft Michel twee trainingssessies van 

anderhalf uur op het kunstgrasveld van 

Sportpark “De Bezelhorst” te Doetinchem. 

Op donderdag herhaalt dit schema zich 

met het verschil, dat de eerste training in 

het krachthonk van de Graafschap plaats-

vindt om de spiermassa op peil te houden. 

De dag voor de wedstrijd wordt er rustig 

getraind en worden de jongens klaarge-

stoomd voor de wedstrijd. De duur van de 

zaterdag is afhankelijk of ze uit of thuis 

spelen. Bij een uitwedstrijd is Michel de 

hele zaterdag in touw met voetbal. Ze rei-

zen altijd met een grote bus en zijn ander-

half uur voor de aanvang van de wedstrijd 

aanwezig op het betreffende veld. U kunt 

zich voorstellen dat bij een uitwedstrijd 

tegen bijvoorbeeld Heerenveen de spelers 

niet voor acht uur ’s avond’s in Doetin-

chem terug zijn. Huiswerk maken doet 

Michel tijdens het reizen tussen Groenlo, 

Doetinchem en Nijmegen.

Rik begint zijn week vrij relaxed met een 

terugkomdag van stage op het Graafschap 

College in Groenlo. De rest van de week 

pakt hij om 07.30 de bus richting Winters-

wijk om naar zijn stageplek te gaan. De 

dag eindigt om 15.00 uur en om 16.00 uur 

is Rik terug in het mooie vestingstadje. 

Op dinsdag en donderdag is het haasten 

om op het voetbalveld te komen om 18.00 

uur de E9 te trainen en vervolgens zelf te 

trainen met de A1. Op zaterdagmorgen is 

er geen kans om uit te slapen omdat hij 

de talenten van de E9 moet begeleiden in 

hun wedstrijd om daarna zelf een goede 

prestatie neer te zetten in de A1. Waar 

Michel na de wedstrijd vaak nog moet rei-

zen, duikt de A1 de kantine in.

Het programma door de week verschilt 

dus ontzettend. Maar zaterdagavond ziet 

er voor beiden hetzelfde uit. Ze zitten in 

dezelfde vriendengroep en gaan elke za-

terdagavond stappen met elkaar. Vaak zit-

ten ze ook op verjaardagen van vrienden 

en vriendinnen bij elkaar omdat Anniek, 

dochter van Frans en Annelies Frielink 

van bodega “De Kroon”, en de vriendin 

van Michel, Mirthe, werkneemster van 

uitbater Rob Porskamp , vriendinnen van 

elkaar zijn. Zondags zijn ze ook vaak sa-

men te vinden op sportpark Den Elshof 

om het vlaggenschip aan te moedigen. 

Een vaste afsluiter van het weekend is ’s 

avonds op 19.00 uur voor het kastje zitten 

om De Wedstrijden te aanschouwen. 

Toekomstvis ie
Na 2,5 uur met deze jongens te hebben ge-

praat, besluit ik een einde te maken aan 

de avond met de vraag welk toekomstper-

spectief ze hebben. 

Rik wil eerst zijn huidige studie succesvol 

afronden en daarna verder studeren om 

klaar te zijn voor het land der werkenden. 

Qua voetbal wil hij zo lang mogelijk pres-

tatievoetbal blijven spelen. Enerzijds om-

dat hij er veel plezier in heeft en ander-

zijds om in goede conditie te blijven. 

Ook Michel wil zijn studie met succes 

afronden, maar dat is momenteel niet 

zijn hoofddoel. Op dit moment is voetbal 

belangrijker, omdat hij deze kans maar 

één keer krijgt. Mocht hij deze niet grij-

pen, dan is het profvoetbal een afgesloten 

hoofdstuk en dat ligt anders met school 

concludeert Michel. Een jaar overdoen 

is geen ramp en is te overzien. Zijn doel 

is om in 2008 te debuteren in de hoofd-

macht van de Graafschap. Een verdere 

planning naar subtoppers, toppers en 

clubs in het buitenland heeft hij nog niet 

gemaakt. Hij bekijkt het stap voor stap en 

het 1e van de Graafschap is het eerste doel 

wat hij wil verwezenlijken. 

Samen hopen ze nog wel veel plezier te 

beleven, zowel binnen het voetbal als bui-

ten het voetbal. 

Al met al heb ik een zeer leuke avond be-

leefd met deze twee gezellige vrienden. 

Hoe ze toch intensief met elkaar in con-

tact blijven ondanks de drukke en zeer 

verschillende levensstijlen.  

NB. Ten tijde van het interview was er 
sprake van dat Michel zijn kruisband 
had afgescheurd tijdens een duel te-
gen AZ. Woensdag 8 november 2006 
heeft hij een kijkoperatie gehad en 
hieruit is gebleken, dat er niets kapot 
is. Hierdoor kan hij zijn revalidatie 
doorzetten en is hij op korte termijn 
weer op de velden te bewonderen.

•	Hoofdtrainer	André	

Simmelink	is	tijdens	de	

wedstrijd	Grol	–	Grolsche	

Boys	uit	zijn	pak	

gescheurd.	Vervolgens	

heeft	zijn	vrouw	in	Lich-

tenvoorde	een	nieuwe	

spijkerbroek	voor	hem	

gehaald,	maar	deze	was	

naar	verluidt	3	maten	te	

klein.	Menigeen	vraagt	

zich	nu	dan	ook	af	wat	

zijn	vetpercentage	is…

•	Bert	Oesterholt	is	

scheidsrechter	bij	de	

wedstrijd	Grol	D1	–	SKVW	

D1.	Op	een	gegeven	

moment	wordt	er	door	

een	speler	van	SKVW	een	

handsbal	gemaakt	in	het	

strafschopgebied.	Bert	

zegt	tegen	deze	speler:	

“Je	krijgt	nu	een	penalty	

tegen,	maar	eigenlijk	

moet	ik	je	ook	nog	een	

rode	kaart	geven”.	Hierop	

zegt	de	speler	in	kwestie:	

“Als	ik	jou	was,	zou	ik	dat	

maar	niet	doen”.

•	Walter	Vrijdag	vraagt	

aan	Jos	Nijland,	na	de	

bekerwedstrijd	van	Grol	7	

(gewonnen	met	3-2),	

waar	Henk	Porskamp	is.	

Jos	antwoordt	hierop:	

“Naar	Genève	voor	de	

loting,	voor	de	volgende	

ronde	van	Grol	7”.

•	Tom	Rooks	zegt	tegen	

Betsie	Schovers:	

“Jullie	bunt	net	mug-

gen.	A’j	ze	neet	kunt	

gebroeken,	zit	ze	boven	

op	ow”.
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GROENLO	–	Rabobank	Achterhoek	Oost	heeft	

vrijdagmiddag	13	oktober	het	contract	als	

hoofdsponsor	van	de	jeugdafdeling	van	de	

s.v.	“Grol”	verlengd.	De	bank,	die	al	vanaf	

1997	 de	 Grol	 jeugd	 sponsort,	 heeft	 het	

contract	 verlengd	met	 3	 jaar.	 “Grol	 is	 de	

grootste	vereniging	van	Groenlo.	Wij	staan	

als	 bank	 midden	 in	 de	 samenleving	 en	

vinden	het	uitermate	plezierig	dat	wij	de	

grootste	 vereniging	mogen	 sponsoren	 en	

dan	met	name	de	jeugdafdeling.	Want	wie	

de	jeugd	heeft,	heeft	de	toekomst	en	dat	

is	 voor	 ons	 heel	 belangrijk”,	 zegt	 André	

Poll	van	de	Rabobank	Achterhoek	Oost.	

Het	 contract	werd	getekend	 in	het	bijzijn	

van	Grolsecretaris	Tonnie	Zieverink,	jeugd-

voorzitter	 Marco	 Frank	 en	 Grolvoorzitter	

Theo	 Huijskes.	 Van	 de	 Rabobank	 Achter-

hoek	Oost	waren	aanwezig	André	Poll	en	

Leo	Lankveld.

Sponsorcontract	Grol	jeugd	verlengd

Grol	 F-1	wordt	de	komende	vijf	 seizoenen	gesponsord	door	 Ten	

Broeke	Kunststof	 Leidingen.	Dit	bedrijf,	 gespecialiseerd	 in	 leve-

ring	en	assemblage	van	leidingen,	pijpen	en	buizen,	is	sinds	janu-

ari	van	dit	jaar	te	vinden	op	de	Sliem	in	Groenlo.	Eigenaar	Rob	ten	

Broeke	begon	hiermee	voor	zichzelf	en	is	samen	met	inmiddels	

vijf	werknemers	succesvol	gestart.	Rob	ten	Broeke	is,	met	twee	

zoons	als	spelend	lid	bij	de	s.v.	“Grol”,	geen	onbekende	voor	de	

s.v.	“Grol”.	Met	ingang	van	het	huidige	seizoen	is	hij	dus	tevens	

kledingsponsor	van	Grol	F-1.	Deze	pupillenselectie	 is	volledig	 in	

het	nieuw	gestoken.	Op	zaterdag	30	september	vond	in	het	bijzijn	

van	Rob	ten	Broeke	de	officiële	presentatie	van	de	nieuwe	tenues	

en	de	trainingspakken	plaats.

Ten Broeke 
Kunststof Leidingen 
sponsor Grol F-1Grol	C1	wordt	de	komende	vijf	seizoenen	gesponsord	door	Koppelman	Reclame.	André	

Koppelman	besloot	anderhalf	jaar	geleden,	na	20	jaar	bij	Reclamestudio	Zelhem	te	heb-

ben	gewerkt,	voor	zichzelf	te	beginnen.	Koppelman	Reclame	is	daarmee	de	opvolger	van	

Hoenderboom	Reclamewerk.

Naast	andere	vormen	van	sponsoring	binnen	de	s.v.	“Grol”,	is	Koppelman	Reclame	nu	

dus	ook	sponsor	van	een	jeugdselectieteam.	Tevens	is	men	daarmee	kledingsponsor	van	

het	Grol-team	dat	deelneemt	aan	het	Internationale	Marveldtoernooi	van	de	s.v.	“Grol”,	

dat	in	2007	plaatsvindt	in	het	weekend	van	1,	2	en	3	juni.

De	goede	 relatie	van	het	bedrijf,	dat	gespecialiseerd	 is	 in	belettering	van	o.a.	auto’s,	

reclameborden	en	textiel,	met	de	s.v.	“Grol”	wordt	daarmee	voortgezet.

Koppelman Reclame
nieuwe sponsor Grol C-1
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Wie zaterdag ’s ochtends nog half slaperig op het voetbalveld aankomt, wordt 

altijd weer op een heel prettige manier wakker geschud door het ongeremde 

enthousiasme van de jongste aanwas binnen onze voetbalclub. Terwijl me-

nigeen een kwartiertje daarvoor nog dacht aan een heerlijk bakje koffie in 

de gezellige kantine, is bij het aanschouwen van de jonge voetballertjes (die 

al in vol ornaat staan te trappelen om te trainen) alle ellende van het op-

staan meteen vergeten!

[MARC ROTS]

ma staat, geloof je soms je ogen niet. 

Prachtige guitige koppies die er zin in 

hebben. Ze kijken je dan met grote ogen 

aan en lijken te willen zeggen “trainers 

niet te veel poespas; het liefst spelen we 

partijtje”.

Laten we het eens hebben over de di-

verse tenuetjes die de kleine spelertjes 

aan hebben. Ze vormen samen een mooi 

bont gezelschap. Op de ruggetjes prij-

ken allerlei namen van de huidige en 

vroegere Topvoetballers. 

Logisch ook dat de papa’s, mama’s, 

opa’s en oma’s er dus voor zorgen dat 

de eerste verrichtingen van hun kroost 

vastgelegd worden op beeld. Met de digi-

tale camera’s in de aanslag volgen ze de 

talentjes nauwlettend. 

Waarschijnlijk wordt er bij velen langs 

de lijn ook al een vergelijking gemaakt 

Daar staan dan zo’n 30 à 40 kinderen, 

in dit geval jongens. Sommigen wat on-

wennig, anderen enthousiast en onge-

duldig om te beginnen met de training. 

Vaak zijn de kinderen al een minuut of 

15 voor aanvang van de training op het 

veld. Een vast trainingsveld heeft de Za-

terdagochtend Selectie helaas niet. Vroe-

ger werd er steevast op het eerste veld 

getraind. Nu is het elke week afwachten 

op welk veld er gebald kan worden.

Tijdens de training zijn er altijd enkele 

leiders aanwezig om de kinderen in de 

gaten te houden. Maar nog belangrijker 

is dat ze al lekker met hen aan het voet-

ballen gaan.

Wanneer dan om half elf de training be-

gint en de groep kinderen en leiders bij 

elkaar komen om even door te nemen 

wat er voor die ochtend op het program-

Jonge hondjes op zaterdagochtend

met grote jongens zoals Van Persie of 

Robben.

Tijdens de training worden de kinde-

ren begeleid door een aantal enthou-

siaste leiders: Edwin Tuller en Sander 

van Dongeren. Zij zorgen ervoor dat er 

voldoende aandacht is voor de acties en 

de prestaties van de kinderen. Die aan-

dacht is ook nodig omdat er een aantal 

boys soms zo enthousiast is dat er niet 

Op de ruggetjes 

prijken allerlei 

namen van 

de huidige en 

vroegere Top

de talentjes

meer naar de ander gekeken wordt. Zo 

komt het dan nog wel eens voor dat er 

een kleintje een bal recht op zijn dopje 

krijgt. Dan vloeien er natuurlijk even 

tranen maar de leiders zijn dan snel ter 

plaatse om ze te troosten en de pinge-

laars in te dammen.

Zoals elk groot feest afgesloten wordt 

met vuurwerk, sluit de training van de 

Zaterdagochtend Selectie af met penalty 

schieten. Het is een geweldige afsluiting 

van een uurtje trainen waarin de kinde-

ren hun beste beentje voor zetten. 

Niemand wil die penalty missen onder 

het toeziend oog van de hele familie en 

al die andere toeschouwers die elke za-

terdagochtend weer slaperig meegaan 

om te kijken naar de talentjes totdat het 

enthousiasme van de kids hen in hun 

grip heeft.

Eerst een penalty nemen en dan een penalty keepen betekent 

naar de kleedkamer met z’n allen waar een lekker bekertje 

ranja klaar staat. Gratis om de dorst te lessen en dan snel on-

der de douches met z’n allen. 

Ook dat is weer een feestje op zich. De ouders moeten hun 

kids wel een aantal keren vragen of ze nu eindelijk eens onder 

de stralen vandaan willen komen. Dan snel aankleden en hup 

naar huis. Potverdikkie weer een week wachten voordat we 

weer lekker kunnen trainen denken ze bij zichzelf. Daar doen 

we het bij de Grol toch voor !!!
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KUNSTGRAS en TENNISBANEN
op SPORTPARK “DEN ELSHOF”?

Hierbij citeer ik onze voorzitter in het 

vorige clubblad: “Was ik pak hem beet 

driekwart jaar geleden nog een groot te-

genstander van kunstgras, nu ik mij erin 

verdiept heb en ook diverse kunstgras-

velden heb bekeken, ben ik helemaal 

om”. Maar hoe komt de s.v. “Grol” nu aan 

deze kunstgrasvelden? Er wordt gespro-

ken over de verhuizing van de Groenlose 

Tennis Club naar sportpark “Den Elshof”. 

Deze zouden eventueel op het huidige 

trainingsveld van de Grol kunnen ko-

men, maar hiervoor wil de s.v. “Grol” dan 

wel weer compensatie van de gemeente 

Oost Gelre! Deze compensatie betekent 

(een) kunstgrasveld(en?). Hierover schij-

nen de onderhandelingen gaande te 

zijn, het bestuur van de s.v. “Grol” heeft 

zijn plannen en eisen ingediend waarop 

de gemeente kan reageren. Deze plan-

nen zijn zowel van clubbelang als ook 

van gemeenschapsbelang, zoals Theo 

Huijskes in vorig clubblad al aangaf.

Gaat het gemeentebestuur hier niet mee 

akkoord, dan gaat de s.v. “Grol” een ver-

zoek tot subsidie indienen voor renova-

tie van het eerste veld, of om zelfs hier 

een kunstgrasveld van te maken! Het 

paradepaardje van ons sportpark met 

zijn authentieke tribune moet dan echt 

van kunstgras gaan worden? Gelukkig 

wordt er in breed verband nog met de 

leden van gedachten gewisseld over dit 

precaire onderwerp. Het is de toekomst; 

in gemeentes om Groenlo en zelfs in 

Oost Gelre, zijn er al kunstgrasvelden en 

ieder jaar komen er meer. Weg de geur 

van gras, de grasvlekken in de broeken 

en het zand onder de schoenen! Maar 

ook geen geklungel meer in de modder 

of op een knollentuin op een herfstach-

tige trainingsavond.

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

De laatste maanden zijn er vragen gerezen 

of het spelen op kunstgras schadelijk zou 

zijn. Met name het rubberstrooisel op het 

kunstgras, gemaakt van oude autobanden, 

zou hiervoor de oorzaak kunnen zijn. De 

eerste onderzoeken wijzen uit dat alleen 

in zeer hoge concentraties deze dampen, 

die door wrijving bij het voetballen ont-

staan, van deze rubberkorrels schadelijk 

kunnen zijn! Zie ook onderstaande arti-

kelen uit de Gelderlander en de Officiële 

Mededelingen van de K.N.V.B.:

1. Sporten op kunstgras is niet schadelijk 

voor de gezondheid. Het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

heeft dat laten weten aan staatssecretaris 

Van Geel van Milieu. 

De afgelopen maanden ontstond enige 

ophef over de mogelijk schadelijke ef-

fecten van de rubberkorrels, die op on-

geveer driehonderd kunstgrasvelden in 

Nederland zijn gestrooid. Van Geel vroeg 

daarop advies aan het RIVM. Het instituut 

heeft geconcludeerd dat er zo weinig 

kankerverwekkende PAK’s vrijkomen uit 

de korrels, dat er geen sprake is van een 

gezondheidsrisico. De producenten van 

kunstgrasvelden, de voetbalbond KNVB 

en sportkoepel NOC*NSF, willen niette-

min alle onzekerheden wegnemen en zijn 

bezig met een vervolgonderzoek. De mi-

nisteries van VROM en VWS werken mee 

aan dat onderzoek.

De rubberkorrels zijn meestal gemaakt 

van gemalen oude autobanden en bevat-

ten de zogeheten polycyclische aromati-

sche koolwaterstoffen (PAK’s) en die kun-

nen kankerverwekkend zijn. De korrels 

zijn onmisbaar voor de moderne kunst-

grasvelden, omdat ze bij slidings schaaf-

wonden voorkomen.

Vanaf 2010 is het probleem de wereld 

uit. Dan mogen autobanden niet meer 

worden gemaakt met behulp van PAK’s 

houdende procesoliën. Rubberkorrels uit 

deze autobanden bevatten dan ook geen 

PAK’s meer. De ministerraad heeft op 30 

juni ingestemd met dit Europese verbod.

De conclusies van het RIVM zijn voor de 

fabrikant van kunstgras Ten Cate niet ver-

rassend. ,,Het is een bevestiging van wat 

we al wisten. De industrie had namelijk 

zelf al een onderzoek gedaan’’, aldus een 

woordvoerder van het bedrijf uit Almelo.

2. Ondanks verschillende berichten in de 

media is er geen speelverbod voor rubber 

ingestrooide kunstgrasvelden. Uit een 

onderzoek van de GGD in Arnhem bleek 

dat er boven een kunstgrasveld bij een 

voetbalvereniging dampen waren aange-

troffen met kankerverwekkende stoffen. 

Niettemin vormde die vondst voor de ge-

meente Arnhem geen aanleiding om het 

spelen op de nieuwe generatie kunstgras-

velden te ontraden of te verbieden. Eerder 

waren de commissie rubber infill, waarin 

onder andere vertegenwoordigers van 

rubberproducenten, het onderzoeksbu-

reau Intron, NOC*NSF en de KNVB zitting 

hebben, en het RIVM al tot de conclusie 

gekomen dat de gemalen autobanden, 

waarvan de rubber instrooi korrels zijn 

gemaakt, stoffen bevatten die schadelijk 

kunnen zijn voor de volksgezondheid en 

het milieu.

Naar aanleiding van deze onderzoeken 

werd eveneens geconcludeerd dat nader 

onderzoek gewenst, maar dat de hoeveel-

Uit een 

onderzoek 

van de GGD in 

Arnhem bleek 

dat er boven 

een kunstgras-

veld bij een 

voetbalvereni-

ging dampen 

waren aange-

troffen met 

kankerverwek-

kende stoffen.

Kunstgrasvezels op basis van polyethyleenkorreltjes. Kunstgrasvezels op basis van polyethyleenkorreltjes. 
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“Misschien 

ben je ook nog 

te vroeg om 

een kunstgras 

speelveld aan 

te leggen. De 

ontwikkelingen 

hierin gaan zo 

snel en er is 

nog geen 

enkele 

nationale of 

internationale 

topclub die op 

kunstgras zijn 

wedstrijden 

speelt, dit zal 

toch ook zijn 

redenen 

hebben”

heid aangetroffen stoffen zo laag is dat 

een negatief advies voor het gebruik van 

de velden niet nodig was. In november 

is een breder onderzoek van het RIVM 

gereed waaruit moet blijken welke gevol-

gen het gebruik van rubber ingestrooide 

kunstgrasvelden kan hebben. Tot die 

tijd laat de KNVB beslissingen over het 

gebruik of de (verdere) aanleg van derge-

lijke velden over aan de opdrachtgevers 

en producenten.

In november schijnen er meer testuitsla-

gen bekend te worden gemaakt. 

Er worden zeker nog onderzoeken naar 

kunstgras gedaan, zo ook over de bles-

suregevoeligheid, de dempinglagen en 

de materiaalkeuze van het kunstgras. 

Wat vinden de leden van de s.v. “Grol” 

nu eigenlijk van het hele kunstgrasver-

haal? Gaat de Groenlose Tennis Club 

(G.T.C.) weer eventueel onze “buurman” 

worden?

Tijd om hier eens navraag naar te gaan 

doen bij enkele leden:

• Jos Penterman, jeugdleider van de Grol E2 

  en voorzitter van de G.T.C.:

Komen de tennisbanen terug 

naar “Den Elshof”? 

“Dit is afhankelijk van wat de s.v. “Grol” 

wil. Zij hebben een eisenpakket inge-

diend en afhankelijk van het antwoord 

van de gemeente Oost Gelre zal de G.T.C. 

aan het woord komen. Dan zal er een 

driehoeksgesprek plaatsvinden hoe en 

wat de invulling wordt. Het is dus afhan-

kelijk van A) of de s.v. “Grol” een veld wil 

afstaan. B) onder welke condities willen 

zij dit. C) wil de G.T.C. naar sportpark 

“Den Elshof”?

De gemeente heeft de tennisclub een 

eerste voorstel gedaan, een verhuizing 

naar “Den Elshof”. Alhoewel de G.T.C. het 

liefst op de huidige locatie blijft, staan ze 

niet onwelwillend tegenover dit voorstel 

en willen ze constructief hierin meewer-

ken. 

De huidige locatie is ideaal, goed bereik-

baar voor de kinderen, maar helaas is er 

geen mogelijkheid tot uitbreiding. Maar 

aangezien de GTC nog een pachtrecht 

van ± 10 jaar heeft en de gemeente er 

graag wil bouwen heeft de GTC ook wel 

degelijk een aantal eisen te stellen! Zo 

wil de GTC graag 8 banen en toekomstige 

groeimogelijkheden”.

Wat vind je eigenlijk van het idee, terug naar 

“Den Elshof”?   

“Kan een prima oplossing worden waar 

de GTC nogmaals constructief aan mee 

zal werken met ook hun eigen eisen-

pakket. Zo is een goede afscheiding van 

beide sportparken gewenst. Niet dat zo-

als vroeger een heel voetbalteam langs 

de lijn een dames single tennispartij 

gaat becommentariëren!  Over het club-

gebouw moet dan ook nog maar eens ge-

sproken worden bij de invulling van de 

plannen”.

Gaat de GTC op kunstgras tennissen?

“Dit zal net als bij de s.v. “Grol”  afhan-

kelijk zijn van de stemming onder de 

leden. Tijdens de algemene ledenverga-

dering zal eerst over de verhuizing ge-

stemd moeten worden. Daarnaast is het 

belangrijk of het een seizoensvereniging 

blijft, dan kan er ook op gravel verder ge-

speeld worden. Willen de leden een heel 

jaar kunnen spelen dan worden andere 

baansoorten een optie”.

Moet de s.v. “Grol” gaan voetballen 

op kunstgras?

“Het ene jaar ben ik leider van mijn zoon 

Koen en het andere jaar van zoon Tim, 

zelf voetbal ik niet meer. Ik heb al wel 

eens in Lichtenvoorde op het kunstgras 

gelopen en het voordeel is dat je zo’n veld 

veel intensiever kunt gaan gebruiken. 

Het is al knap dat de terreincommissie 

ieder jaar weer een trainingsschema voor 

alle elftallen weet op te stellen maar na 2 

maanden zie je dat het trainingsveld en 

veld 3 al behoorlijk naar de knoppen zijn. 

Van de jongens hoor ik dat het grootste 

probleem is dat ze moeten wennen aan 

het kunstgras, de bal stuitert harder en 

“loopt”sneller. Het probleem met kunst-

gras zit volgens mij in het hoofd, maar 

na enige oefening heb je als thuisclub 

wel weer een voordeel. Gras is gewoon 

het mooiste maar gezien de intensiteit 

van gebruik bij de s.v. “Grol” is kunstgras 

een prima optie”.

                                           

• Arréan Arink, trainer van Grol A en 

  speler van Grol 4:

Hoe sta je tegenover voetballen op kunstgras?

“Als trainingsveld geef ik de voorkeur aan 

kunstgras, je hebt namelijk het hele sei-

zoen de beschikking over een prima trai-

ningsveld. De wedstrijden speel ik toch 

liever op normaal gras! Bij HSC’21 en op 

het CIOS heb ik op kunstgras gespeeld 

maar het is toch meer zaalvoetbal dan 

buiten, de bal stuitert harder en de bal 

gaat sneller. Men zegt dat er tegenwoor-

dig slidings kunnen worden gemaakt 

op kunstgras maar, volgens mij, dan wel 

bij bepaalde weersinvloeden c.q. een nat 

veld, anders komen er toch brandblaren 

op de benen”!

Zijn er volgens jou gezondheidsrisico’s 

verbonden aan voetballen op kunstgras?

“Ik heb laatst wel een artikel in de krant 

gelezen over de kunstgrasvelden van ESA 

in Arnhem. Daar bleek wel degelijk te 

worden gesproken over gezondheidsri-

sico’s en dan met name over kankerver-

wekkende stoffen in de rubberkorrels”. 

Moet veld 1 kunstgras worden?

“Dit is niet mijn voorkeur, als veld 1 een 

kunstgrasveld wordt, dan wordt het een 

speelveld en daarop speel ik liever op 

gras. Dus kunstgras liever op een veld 

om op te trainen. Misschien ben je ook 

nog te vroeg om een kunstgras speelveld 

aan te leggen. De ontwikkelingen hierin 

gaan zo snel en er is nog geen enkele na-

tionale of internationale topclub die op 

kunstgras zijn wedstrijden speelt, dit zal 

toch ook zijn redenen hebben”!

Komen er door kunstgras meer blessures?

“Weet ik niet; er wordt gezegd van wel, 

met name door de hardere ondergrond 

maar ik denk ook dat er voorzichtiger zal 

worden gevoetbald”.

• Hens Brummelaar, aankomend 

   fysiotherapeut en verzorger van Grol 1

   en voetballer van Grol 11:

Voetballen op kunstgras?

“Ik heb er zelf nog geen wedstrijd op ge-

voetbald maar wel meermaals overheen 

gelopen tijdens de oefencampagne van 

Grol 1. Ik denk dat het voor technische 

spelers wel fijn spelen is maar “buffe-

laars” worden erdoor beperkt. Als voet-

baller speel ik persoonlijk wel liever op 

gewoon gras (zal hij zelf een technicus of 

dan toch een buffelaar zijn ?)”.

Is de kans op blessures groter op- kunstgras?

“Waarschijnlijk specifieke blessures wel. 

Door de hardere ondergrond wordt de 

belasting op de gewrichten en spieraan-

hechtingen groter, dus meer rug-, knie- 

en heupblessures. Daarnaast is kunstgras 

ook nog eens stroever en stugger, dus de 
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•	Jean	Paul	Papen	bestelt	

op	een	zondagochtend	

een	broodje	ham	en	

een	kopje	koffie.	Het	

broodje	ham	wordt	keurig	

netjes	op	een	schaaltje	

geserveerd.	Hierop	zegt	

Toon	Hartman:	“Annelies,	

daar	hoef	je	toch	geen	

schaaltje	bij	te	doen;	da’s	

toch	veel	te	duur”.	“Ja”,	

zegt	Annelies,	“daar	is	de	

prijs	ook	naar”.		

•	Tijdens	de	Lichtenvoord-

se	kermis	zegt	Sabine	te-

gen	Jorrit:	“Kom,	we	gaan	

naar	huis”.	Jorrit	wilde	

echter	niet	mee,	totdat	

Sabine	met	een	grote	zak	

snacks	voorop	liep	en	Jorrit	

om	de	25	meter	een	snack	

voorhield.	Hij	wist	niet	hoe	

hard	hij	moest	lopen.

kans dat de voet blijft staan is groter met 

als gevolg meer enkel- en knieblessures! 

Grol 1 heeft in de voorbereiding veel op 

kunstgras getraind en we zagen toch wat 

meer blessures, maar misschien was dit 

ook wel het gevolg van de grotere belas-

ting van 3 maal per week trainen”.

Zijn er gezondheidsrisico’s aan voetballen op 

kunstgras?

“Dat geloof ik niet”! 

• Dennis Dibbets, keeper van Grol 1:

Voetballen op kunstgras?

“Het heeft wel wat, je moet als voetbal-

ler zeer nauwkeurig zijn, je elftal moet 

spelers in huis hebben die technisch 

zijn. Als keeper heeft het het voordeel 

dat de bal makkelijker in te schatten is, 

er is niet de kans dat de bal op een “pol-

letje” komt en daardoor plotseling van 

richting verandert! Voor mijn gevoel is 

het ook niet zo dat de bal harder stui-

tert”.

Val je als keeper harder op kunstgras?

“Nee hoor, voor mijn gevoel is het zeker 

niet harder als op gewoon gras bij het 

duiken en vallen. Alleen een sliding 

moet je niet op het kunstgras maken 

(op het veld van HSC’21 dat toch nog vrij 

modern is), dat kostte me brandblaren 

op mijn scheenbeen. Bij het glijden blij-

ven de benen dus niet heel”!

Is kunstgras blessuregevoeliger?

“In de voorbereiding hebben we met 

Grol 1 regelmatig op kunstgras gespeeld 

en enige jongens klaagden wel over pijn 

in de hakken, liezen en de hamstrings. 

Bij mij zelf waren de hamstrings dui-

delijk pijnlijker. Waarschijnlijk worden 

deze plekken toch meer belast? Ik ge-

loof wel dat als je drie maal per week 

op kunstgras voetbalt er een gewenning 

optreedt en de blessuregevoeligheid af 

zal nemen”.

Moet veld 1 een kunstgrasveld worden?

“Vind ik geen goed plan; als er kunstgras-

velden komen, dan het huidige trainings-

veld of veld 3. Veld 1 moet een speelveld 

blijven met gewoon gras. Kunstgras is 

meer voor trainingsvelden”.

Zijn er gezondheidsrisico’s aan kunstgras?

“Op televisie heb ik een documentaire 

gezien dat de rubber ”kogels” kanker-

verwekkend zouden kunnen zijn, maar 

echt bewijs is hier nog niet voor dacht ik 

(alleen in zeer hoge concentraties, red.). 

Mocht dit inderdaad wel zo zijn, dan is 

dit natuurlijk een kwalijke zaak!

Eigenlijk hoop ik dat de s.v. “Grol” er 

niet aan begint, in ieder geval niet als 

speelveld”.

Het beeld dat voetballers hebben van 

kunstgras is vaak gebaseerd op de eer-

ste generaties kunstgrasvelden met als 

referentie een perfect natuurgrasveld. 

Om te zorgen dat het kunstgras opti-

maal voldoet aan de behoeften van de 

sporters, hebben TNO en Koninklijke 

Ten Cate - leverancier van kunstgrascon-

cepten en -materialen - projecten gestart 

om nieuwe materialen te ontwikkelen 

en kunstgrasvelden te verbeteren. Zo is 

er onderzoek gedaan naar balgedrag, 

blessurerisico’s en de gevolgen van sli-

dings. Mede gebaseerd op deze ontwik-

kelingen heeft de FIFA het spelen van 

wedstrijden op deze nieuwe kunstgras-

velden toegestaan.

Steeds meer Nederlandse sportvelden 

krijgen kunstgras. Een kunstgrasveld 

biedt enorme voordelen in de exploita-

tie, omdat het langer en vaker bespeel-

baar is dan natuurgras. Sporters zijn 

niet altijd blij met deze verandering. 

Hun beeld van kunstgras is vaak nog 

gebaseerd op de eerste generatie kunst-

grasvelden. Het nieuwste kunstgras is in 

vele opzichten superieur aan de oude 

plastic matten. Mede dankzij onderzoek 

dat TNO samen met fabrikanten uit-

voert. Met interviews is voetballers naar 

hun mening gevraagd. Hoe ervaren ze 

de verschillende soorten kunstgras? Met 

experimenten kijkt TNO hoe de speler 

beweegt op het veld. Hoe ervaart de spe-

ler een sliding? Hoe maakt hij een keer-

beweging? 

De schoen is een belangrijk onderdeel 

in de interactie tussen sporter en kunst-

gras. Daarom doet TNO ook onderzoek 

naar het meest geschikte schoeisel voor 

kunstgras. De onderzoeksresultaten 

zijn verwerkt in een computermodel. 

Fabrikanten kunnen hiermee snel een 

nieuw concept voor veld of schoen door-

rekenen.

Bij de aanschaf van een nieuw kunst-

grasveld, kunnen sportclubs kiezen uit 

een aantal soorten. Om die keuze te ver-

eenvoudigen, gaat TNO een keuzehulp 

ontwikkelen. Clubs krijgen begeleiding 

en objectieve informatie. Maar min-

stens zo belangrijk is dat sporters kun-

nen proefspelen op een aantal soorten 

kunstgras. Om zo te voelen en ervaren 

welke mat het prettigst speelt.

Het blessurerisico op kunstgras heeft 

de aandacht van TNO. Met literatuuron-

derzoek en registratie van klachten en 

blessures proberen we het ontstaan van 

blessures in kaart te brengen. Het door 

TNO ontwikkelde Blessure Informatie 

Systeem is hierbij een goed hulpmiddel. 

(Bron TNO Nederland.)

Zo zijn er dus verschillende meningen 

over kunstgras voetbalvelden en  de 

voor en nadelen. We moeten de bespre-

kingen van de gemeente met de s.v. 

“Grol”, maar eerst afwachten en hope-

lijk komt er daarna een overleg van de 

leden om over te gaan op kunstgras of 

niet. Natuurlijk is het een prima moge-

lijkheid om het hele jaar door op goede 

omstandigheden te kunnen trainen, 

het veld kan zeer intensief gebruikt 

worden. Anderzijds blijkt het spelen 

van wedstrijden op gras toch nog steeds 

de voorkeur te hebben. Wat zijn verder 

de gezondheidsrisico’s en de blessure 

kansen? Dat hiernaar nog meerdere 

onderzoeken lopen maakt duidelijk dat 

dit nog een heet hangijzer is. Toch blijf 

ik het ook nog vreemd vinden dat wel 

verenigingen als Omniworld, Cambuur 

en Heracles Almelo wedstrijden spelen 

op deze velden maar dat de echte Neder-

landse en buitenlandse topclubs hier 

nog niet toe over gegaan zijn. Nog geen 

Ronaldinho, Shevchenko of Totti op 

kunstgras dus!

Ook de Groenlose Tennis Club wacht 

de besprekingen geduldig af en zal 

aan de onderhandelingstafel gaan 

zitten als het verhuizingplan naar 

“Den Elshof” kan gaan beginnen. Dat 

zij ook een aantal eisen hebben lijkt 

mij niet meer dan logisch. Kunnen 

uitbreiden is namelijk voor hun ook 

een vereiste en de kans is groot dat 

een aantal leden van de s.v. “Grol” 

zich dan ook als nieuw lid van de ten-

nisclub zal gaan aanmelden als dit 

alles samenvalt op Sportpark “Den 

Elshof”! Wie weet!
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Ondanks	het	verlies	voor	de	pupillenselec-

tie	van	Grol	F1	(Longa	‘30	F1	won	met	5-2),	

gingen	de	teams	na	afloop	toch	gezamen-

lijk	op	de	foto.

Kiekje !!!
Grol	B-1	is	volledig	in	het	nieuw	gestoken	door	haar	sponsor	Nico	

Winkel	Optiek.	Nico	Winkel	 is	al	 sinds	2000	kledingsponsor	van	

het	selectie-team	van	de	B-junioren.	Op	zaterdag	14	oktober	vond	

in	het	bijzijn	van	Nico	Winkel	de	officiële	presentatie	van	de	nieu-

we	tenues	plaats.

Nico Winkel 
sponsor Grol B-1

Mark	Sport	 is	de	nieuwe	kledingsponsor	van	Grol	B-3.	Het	 juni-

orenteam	 is	 het	 nieuwe	 voetbalseizoen	begonnen	met	 volledig	

nieuw	 tenue.	Mark	 Sport	 is	 een	nieuwe	 sportzaak	 in	het	hartje	

van	Groenlo.	

S.v.	“Grol”	 is	verheugd	dat	een	 speler	uit	eigen	geledingen	de	

band	met	de	s.v.	“Grol”	door	sponsoring	van	zowel	een	jeugd-	als	

een	seniorenelftal	heeft	versterkt	en	een	contract	voor	5	jaar	is	

aangegaan.

Mark Sport
sponsor Grol B-3

Zaterdagmorgen	28	oktober	werd	door	Theo	Huijskes,	voorzitter	van	s.v.	“Grol”	met	trots	

het	1200ste	lid	van	de	vereniging	bekend	gemaakt.	Na	de	training	van	de	zaterdagmor-

gengroep	moesten	alle	aankomende	talentjes	zich	in	een	kring	om	de	voorzitter	opstellen.	

“Weten	jullie	waarom	wij	dit	doen?”	was	de	vraag	van	Theo	Huijskes	aan	de	kinderen	van	

de	zaterdagmorgengroep.	“Ja,	want	we	krijgen	een	zak	chips”,	wist	één	van	de	kinderen	

die	in	de	kring	stond	te	vertellen.	“Nee,	dat	komt	straks.	Het	is	vandaag	groot	feest.	Wij	als	

voetbalvereniging	Grol	hebben	iets	te	vieren	terwijl	er	niemand	jarig	is.	Wij	hebben	heel	

veel	leden	die	zoals	jullie	voetballen,	maar	ook	leden	die	niet	voetballen	en	alleen	naar	

voetbal	komen	kijken”,	vertelt	Huijskes	aan	de	kinderen.

Om	het	begrijpelijk	te	houden	voor	de	kinderen	probeerde	Huijskes	uit	te	leggen	hoeveel	

1200	leden	waren.	“We	hebben	het	1200ste	lid	ingeschreven	met	naam	en	geboorteda-

tum,	dat	zijn	er	200	meer	als	1000.”	Hierop	reageerde	één	van	de	voetballertjes	door	tegen	

V.l.n.r.:	Voorzitter	Jeugd	Marco	Frank,	Twan	Wieggers,	Voorzitter	Grol	Theo	Huijskes

de	voorzitter	te	zeggen	dat	hij	wist	hoeveel	1+1	is	“dat	is	2”	riep	

hij	super	trots.

Twan	Wiegers	 werd	 deze	 zaterdagochtend	 in	 het	 zonnetje	 gezet	

omdat	de	ouders	hem	als	1200ste	lid	van	de	voetbalvereniging	Grol	

aanmeldden.	Hij	werd	overspoeld	met	cadeaus.	Van	jeugdvoorzitter	

Marco	Frank	kreeg	hij	een	oorkonde	die	hem	er	altijd	aan	helpt	her-

inneren	dat	hij	het	1200ste	lid	van	Grol	was.	Tevens	ontving	hij	een	

sporttas,	een	bal,	een	echte	grolsjaal	en	uit	handen	van	de	voorzit-

ter	van	VSVG,	Rinus	Meulenbeek	een	envelop	met	inhoud.	Bloemen	

en	felicitaties	waren	er	voor	de	moeder	en	vader	van	Twan.

Grol 
huldigt 1200ste lid
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Grol	A-1	wordt	de	komende	vijf	seizoenen	

gesponsord	 door	 Autorijschool	 Stellinga	

–	Ton	Noten.	Verkeersschool	Stellinga	is	al	

jaren	 een	 begrip	 in	 het	 Oosten.	 Bij	 Stel-

linga	kan	men	terecht	voor	alle	rijbewijzen	

en	landelijk	staat	men	met	name	bekend	

om	de	succesvolle	spoedopleidingen.	

Autorijschool	Ton	Noten,	acht	jaar	geleden	

verhuist	van	Ulft	naar	Groenlo,	is	drie	jaar	

geleden	samengegaan	met	Verkeersschool	

Stellinga	 in	 Eibergen.	 Sindsdien	 leefde	

men	 al	met	 het	 idee	 om	 een	 jeugdteam	

van	de	s.v.	“Grol”	te	gaan	sponsoren.	Met	

ingang	van	het	huidige	seizoen	is	dit	dus	

gerealiseerd.	

Autorijschool Stellinga - Ton Noten 
kledingsponsor Grol A1

Grol huldigt trouwe leden
Tijdens de algemene ledenvergadering 

van de voetbalvereniging Grol werden 

maandag 2 oktober vier leden gehuldigd. 

De vier jubilarissen zijn dit jaar vijftig 

jaar lid van de club, die in 1918 werd opge-

richt. Het lidmaatschap van Jan Froeling 

bij de s.v. “Grol” ging in op 1 augustus 

1956. Henk te Barge werd lid op 1 okto-

ber 1956. Jan en Henk, Benny te Bulte en 

Willy Oostendorp ontvingen net als hun 

voorgangers het ‘Gouden Grolspeldje’ uit 

handen van voorzitter Theo Huijskes.

De eerste onderscheidingen werden in 

1993 uitgereikt tijdens het 75-jarig be-

staan. Inmiddels is de ‘Gouden Grolspeld’ 

uitgereikt aan 42 personen.

V.l.n.r.	Benny	te	Bulte,	Jan	Froeling,	Willy	Oostendorp	en	Henk	te	Barge.

•	Tom	klein	Zeggelink	

had	er	na	de	Grolse	

kermis	de	gedachten	

niet	helemaal	bij,	want	

hij	stuurde	de	geboor-

tekaart	voor	Jelle	naar	

Sander	en	Manon	en	

de	geboortekaart	voor	

Stefano	naar	Mus	

en	Marieke.	

•	Walter	Vrijdag	heeft	

vliegangst,	waarop	

Remco	Wolters	zegt:	

“Woar	he’j	last	van?	

He’j	moar	‘ns	

ne	kere	proatangst!”.

•	Astrid	Woertman	zegt	

tegen	haar	man	Erik:	

“Kom	nu	niet	zo	laat	

thuis”,	waarop	Erik	

zegt:	“Astrid,	maak	je	

geen	zorgen.	Dit	is	pas	

een	oefenwedstrijd.	

De	competitie	begint	

volgende	week	pas”.
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Erik Schuurmans: een kei van een Grollenaar

Hij is ondernemer, vader, echtgenoot, voet-

baller en carnavalsgek. Maar bovenal is Erik 

Schuurmans (44) een rasoptimist die de dingen 

met enthousiasme en gedrevenheid aanpakt. 

“Als je toezegt, moet je er natuurlijk helemaal 

voor gaan. Vertrouwen op een goede afloop en 

af en toe denken: ‘Alles komt goed jongens!’”

LICHTENVOORDE - Op zoek naar Haydnstraat 

2 in Lichtenvoorde word ik aangesproken door 

Aloys Molendijk, die met een buurtbewoner 

staat te kletsen. “Woar mo’j noar toe?”, vraagt de 

directeur van Texaco tankstation. “Erik Schuur-

mans”, antwoord ik kort. “Einde van de stroate 

links, dat Grolse huus”.

Het blijft ook na ruim vijftien jaar de Grollenaar 

in  Lichtenvoorde. 

“Toen wij lang geleden besloten hadden om een 

huis te gaan bouwen in Lichtenvoorde, was de 

eerste reactie van onze vrienden: Dan duurt geen 

twee jaor, dan bunt ze weer terugge in Grolle”, 

vertelt Erik lachend. Ze hadden geen gelijk. 

Het was niet echt de bedoeling om zich in Lich-

tenvoorde te vestigen en Erik had vroeger net 

als ieder Grols jongetje een automatische an-

tipathie. “As ik vrogger met de fietse de bult af 

kwam achter Leevelder, deed ‘t mien al pien an 

de ogen”. 

Het viel achteraf erg mee met die piene en Erik, 

vrouw Ellen en dochters Niké (11) en Mignon (9) 

voelen zich zelfs zeer prettig in Keistad. Erik: 

“Grolle is prachtig, Lichtenvoorde is mooi en 

als je in de één kunt wonen, in de ander kunt 

werken en in beide feest kunt vieren, dan zit je 

goed toch?”

Carrière
Erik is geboren in Groenlo in 1962 aan de Win-

terswijkseweg. Het huis tegenover de oude 

A.B.T.B., waar vader Schuurmans zijn leven lang 

gewerkt heeft. Na een jaar juffrouw Groot Bruin-

derink op de Canisius, vervolgt Erik de lagere 

schooltijd op de Aloysius. Bijzondere scholen die 

net als de A.B.T.B. behoren tot de vergane glorie.

Op oude foto’s herken je precies mensen van 

nu en er is vaak niet veel veranderd aldus Erik. 

“Neem nou Erik Porskamp. Geen steek veran-

derd, alleen wat minder haar”.

De eerste voetballessen op het trapveldje in de 

Groeneweg kwamen tijdens het schoolvoetbal 

goed van pas. Erik: “Aloysius en Canisius streden 

die tijd om het kampioenschap en ik weet nog 

goed dat laatstgenoemde de eerste prijs pakte, 

maar dat wij de grootste lol hadden. Tom Rooks 

voorop met de reserve beker in de hand en de 

halve school in polonaise door Grolle erachter 

aan”. 

Na de M.A.V.O. in Groenlo volgt de M.T.S. in Hen-

gelo, richting landmeetkunde.“Dat is vooral wer-

ken in de buitenlucht en dat zag ik wel zitten”, 

vertelt Erik. 

Na militaire dienst in Seedorf en links en rechts 

wat baantjes, krijgt hij via een kennis een baan 

bij de provincie Overijssel als landmeetkundige. 

De richting was goed, de afstand niet. Het moest 

toch gebeuren in zijn geliefde Achterhoek. Erik: 

“Pas toen Truus Stokkers, moeder van Geert-Jan 

en Rob, mij wees op een vacature bij de gemeen-

te Doetinchem, kwam ik weer dichter bij huis 

terecht”. 

Na een aantal jaren was het ambtenaarschap 

aan vervanging toe en in ‘98 werd de eerste stap 

genomen naar een eigen zaak. “Met collega Nico 

Rolink bedachten we een plan voor onszelf te 

gaan beginnen. We hadden intussen aardig wat 

contacten en fantaseerden over mogelijkheden 

de Achterhoek te gaan veroveren. Omdat je als 

ambtenaar regelmatig een verloren uurtje nut-

tig kunt invullen, konden we al behoorlijk wat 

contacten leggen en kreeg de zaak steeds meer 

vorm. Ons eerste grote project was het verzorgen 

van de maatvoering van de Rabobank in Groenlo 

voor Reukers Bouw. Een hele belangrijke eerste 

grote stap waar ik de heren Jan en Wim Reukers 

nog steeds dankbaar voor ben”.  Op dag één van 

het nieuwe millennium kon de toost uitgebracht 

worden en werd met goeie champagne de doop 

gevierd van ‘Landmeetkundig Bureau de Ach-

terhoek’, later omgetoverd tot ‘L.B.A.’ Erik: “De 

naam was veel te lang. In het begin kwamen we 

tijdens telefoongesprekken met potentiële klan-

ten vaak niet verder dan het uitspreken van die 

naam en kreeg je als antwoord: “met wie?’’.

L.B.A. voert  inmiddels projecten uit in de geo-

desie, civiele techniek en maatvoering. In strak 

geregisseerd overleg met projectontwikkelaars, 

overheidsdiensten, kabelbedrijven, wegenbou-

wers en aannemers worden bouwplannen, ka-

vels, viaducten, wegen en ondergrondse infra-

structuren in kaart gebracht en uitgezet. Erik 

runt de zaak op kantoor, Nico buiten en Ellen 

doet de administratie. Samen met de 

collega’s is de sfeer prima, wordt er na-

tuurlijk gelachen maar vooral hard ge-

werkt. Erik: “De afgelopen jaren waren 

niet de beste in de bouw en wegenbouw, 

desondanks hebben wij ons er doorheen 

geslagen. Ik denk dat nu het positivisme 

bij iedereen terug is en dat er weer stevig 

aan de weg getimmerd kan worden”. 

Voetbal
Na wat valse nootjes op muziekles en 

een paar houterige radslagen bij Rap & 

Snel, begon Erik op achtjarige leeftijd bij 

de Grol. Al snel kreeg hij de bijnaam Ket, 

een afkorting van de vroeger zeer popu-

laire tovenaar Catweazle, van de gelijkna-

mige serie op t.v. Erik: “Of ik op hem leek 

of trekjes van hem had weet ik niet, maar 

de naam was geboren”. De naam Ket is 

nog steeds actueel en even beroemd als 

Mus, Hakkie en Nebs.. Als licht en klein 

kereltje werd de pupil stevig onder han-

den genomen door trainers als Toon 

Hartman en Hans Huijskes. Erik: “Om-

dat ik vroeger fysiek niet bij de sterksten 

hoorde, kwam ik het eerste seizoen van 

mijn leeftijdsklasse meestal in de tweede 

teams terecht. Niet echt een straf, want 

ook daar werd zeer fanatiek gevoetbald 

en werden kampioenschappen behaald. 

Het mooiste jaar was misschien wel B2 in 

seizoen ‘76/’77 onder leiding van Ronald 

Porskamp en Ben Bomers”. 

Zoals voor bijna alle jeugdvoetballers 

waren ook voor Erik de kampen de hoog-

tepunten van het seizoen, zowel als spe-

ler als jeugdleider. “ Ik kan me nog heel 

goed herinneren tijdens het allereerste 

kamp van de jeugd in Kranenburg bij 

Vorden, dat Charles Huisman wel op 

een heel bijzondere manier zijn leeftijd 

illustreerde: hij at de eerste kampavond 

negen frikadellen”.

“Na de jeugd heb ik jaren gespeeld in Grol 

3. Een mooie tijd met trainers als Michel 

Frenken en Bennie Wielakker. Maakte 

Bennie overal een feestje van, Michel 

pakte het met zijn tactische uiteenzettin-

gen op Gamma-plakkaten - tenminste op 

papier -  een stuk serieuzer aan”.

De successen in het derde bleven niet on-

opgemerkt en dus volgde promotie naar 

het tweede met zowaar een kampioen-

schap. “Het duurde maar driekwart jaar, 

maar dat Marc Wissink voor de kampi-

oenswedstrijd tegen ESCA in Arnhem de 

fles champagne al bijna ontkurkte, Fut 

hem vakkundig op zijn vingers tikte en 

wij de wedstrijd met 5-0 wonnen, was wel 

heel bijzonder”, grijnst Erik.

“Een heel mooie tijd heb ik gehad in 

Grol 4, onder leiding van Jan Froeling. 

We speelden in dezelfde klasse als het 

derde en het tweede, dus de afgunst was 

groot en dan met name bij het tweede. 

Misschien ook wel begrijpelijk, denk ik 

achteraf. Het ging er bij ons zeer fanatiek 

aan toe met spelers als Laurens en Erwin 

te Veluwe, Fut, Felix de Vries, Max de 

Vries, Tonnie Zieverink en Hans Emaus. 

Maar naast fanatisme was er ook vooral 

saamhorigheid en betaalden we zelfs sa-

men de boetes. Zoals tijdens een flink uit 

de hand gelopen duel in Vorden, waar de 

vrouwelijke scheidsrechter beschuldigd 

werd van het nemen van beslissingen 

met een visluchtje. Het fanatisme van 

toen is nu nog steeds te zien in Grol 7, 

waar ik alweer een aantal jaren speel met 

veel jongens van toen. Prachtig is het dat 

de rijpere jeugd zoals Stef Kroekenstoel, 

Paul Overkemping en Felix de Vries nog 

zo enorm gedreven is. Elke keer als een 

speler nieuwe voetbalschoenen heeft, 

reageert de groep verbaasd:  ‘Goh, ga je 

toch nog weer een jaartje door?’”  

Naast het actieve voetbal, mede-oprich-

ting van de supportersclub, jeugdleider-

schap heeft Erik veertien jaar deel uit-

gemaakt van het jeugdbestuur. “Ik werd 

gevraagd door toenmalig voorzitter Fut 

en zag dat wel zitten. Het kost de nodige 

uurtjes, maar het is ontzettend nuttig 

werk en als je toezegt, moet je er natuur-

lijk helemaal voor gaan. 

Vertrouwen op een goede afloop en af en 

toe denken: ‘Alles komt goed jongens!’

We hadden toen volop plannen en die 

moet je als bestuurder presenteren en 

verdedigen. Dat laatste ging niet altijd 

even makkelijk, omdat je dan toch af en 

toe van de gebaande paden af moet wij-

ken. Het ging ons naast een stuk gezel-

ligheid toch vooral om mogelijkheden de 

jeugd goed te laten voetballen, we zijn 

ten slotte een voetbalclub”.  

Drieters
22 jaar geleden besloten een paar maffe 

carnavalisten een unieke club op te rich-

ten: de Grol-3-ters. Tonnie Zieverink, 

Rudie en Ronald Porskamp, Mario Klein 

Gunnewiek, Marcel Elsinghorst en Erik 

Schuurmans namen het initiatief en in-

tussen bestaat de club uit ruim 50 man, 

inclusief kids. Erik: “Het begon als gein-

tje om mee te doen met de optocht en 

het is behoorlijk uit de hand gelopen. 

Ontzettend gezellig om met zo’n grote 

groep ieder jaar het carnaval te vieren. 

Het begint meestal met het zaalvoetbal 

op oudejaarsdag. Na het ballen naar de 

Lange Gang waar, na de nodige biertjes, 

de ideeën voor het komende carnaval 

vanzelf komen.

Dat een aantal lieden dan om twaalf uur, 

liggend op één oor ergens in de verte 

vuurwerk hoort knallen, mag de pret 

niet drukken: het motto is geboren en 

daar gaat het om.

Tijdens de dolle dagen wordt de wagen 

op zaterdag voor de optocht in elkaar 

getimmerd. De kleding, door de dames 

zorgvuldig geprepareerd, wordt gepast 

en de liederen ingestudeerd. Klassiekers 

als ‘Ome Joop, Ome Joop, Ome Joop, 

Joop, Joop’ en ‘Moo, d’r zit ne vlege op de 

lamp’. Daarna is het één grote polonaise 

die ook uitwerking heeft op de andere 

carnavalsvierders. Mooie momenten zijn 

er te veel om op te noemen, maar ieder 

jaar is er de chinees met het gebed van 

voorganger Mario: “Heer, we laten U we-

ten dat wij nu chinees gaan eten”. 

De enige die in de beginjaren altijd ont-

brak was Rudie (Kappie) Porskamp, die 

gezellig 300 meter verderop in zijn uppie 

bij Floor een patatje zat te bikken”. 

De groep heeft de afgelopen jaren al een 

paar hoogheden voortgebracht. Zojuist 

genoemde Rudie werd in 1999 gepresen-

teerd als adjudant der Knunnekes, naast 

Prins Rob van Meurs en dit jaar natuur-

lijk het koppel Max en Bart de Vries. 

Het toont maar weer eens dat een gezel-

lige, actieve carnavalsclub niet onopge-

merkt blijft en zeker niet als dit al 22 jaar 

het geval is. Erik: “Het wordt natuurlijk 

groots aangepakt. Net als ieder jaar waar-

schijnlijk weer op het laatste moment, 

maar dat mag de pret niet drukken. Het 

wordt sowieso weer super gezellig met 

ons vaste motto: “het is pas feest, als de 

drieters zijn geweest”.

Al 30 seizoenen leeft Erik in Lichten-

voorde - Groenlo, onlangs omgetoverd 

tot gemeente Oost Gelre. Seizoenen die 

gescheiden worden door de carnaval in 

Grolle en de kermis in Keistad. Heer-

lijkheden waar hij in een gemoedelijke 

sfeer stoom kan afblazen. Tussendoor 

werkt ie aan gezonde uitbreiding van 

zijn bedrijf, voetbalt ie met inzet en 

enthousiasme bij de Grol en geniet met 

zijn vrouw Ellen en dochters Niké en 

Mignon van iedere dag. Zo is het leven 

van een optimist! 

•	Piet	Arets	vroeg	of	

hij	nog	enkele	uurtjes	

achter	de	bar	mocht	

helpen:	

“Ik	wil	de	tuinman	mijn	

tuin	laten	omspitten,	

maar	dat	kan	ik	echt	

niet	betalen”.

•	“Beter	dan	Gunnewijk	

zijn	er	geen	bedden.	

Ik	heb	zo’n	mooi	bed	

dat	ik	er	niet	eens	in	

slaap”,	zegt	Jan	Baks.

•	Nick	Hulzink	deed	als	

vakantiewerk	aardap-

pelen	rapen,	waarmee	

hij	3	Euro	per	uur	

verdiende.	Op	de	vraag	

of	dit	bruto	of	netto	is,	

antwoordt	Nick:	

“Ik	weet	het	verschil	

niet”.	

•	Een	wijs	gezegde	van	

een	‘wijs’geleerde	Toon	

Frank:	“Altied	völle	

eleerd,	dan	geet	d’r	

völle	verkeerd”.

•	Henny	Kok	zit	gezellig	

aan	de	bar	en	zegt:	

“Bezit	is	zorg”,	waarop	

een	ander	persoon	in	

moeilijkheden	zegt:”A’j	

geen	bezit	hebt,	he’j	

ok	zorg”.

•	Rudi	Porskamp	is	op	

2e	huwelijksreis	(25	

jaar	getrouwd)	naar	

de	Canarische	Eilanden	

geweest.	Een	verslag-

gever	ter	plekke	meldt	

dat,	sinds	Rudi	op	de	

Canarische	Eilanden	is	

gesignaleerd,	enkele	

mensen	last	hebben	

van	lasogen.	Dit,	in	

verband	met	Rudi’s	

witte	benen,	oftewel	

“melkflessen”.
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Onze vlag
Het is al weer een tijdje geleden dat ik 

u heb toegeschreven via ons vertrouwde 

clubblad. De vakanties zijn inmiddels 

weer voorbij en de competitie is alweer 

volop aan de gang. Onlangs liep ik on-

der der Brandenburger Tor in Berlijn en 

dacht ik met veel plezier terug aan mijn 

vakantie. Voor de vakantie deelde ik u 

al mede dat ik mijn vakantie zou door-

brengen in Duitsland en wel tijdens 

het WK. Dit is ook gebeurd en tot volle 

tevredenheid, kan ik u mededelen. Nou, 

ja volle tevredenheid. Bepaalde dingen 

had ik graag anders gezien, maar hier 

later meer over. Ik heb genoten van de 

feestvierende Oranje massa. Tijdens een 

van de vele polonaises zag ik een be-

kend gezicht en wel die van de voorzit-

ter van de s.v. “Grol”. Ook hij bezocht in 

hoogst eigen persoon het WK. Hij ging 

daar in Neurenberg helemaal uit zijn 

dak samen met zijn vrienden. Helaas 

kon ik daar geen foto’s van maken zon-

der mijn identiteit te onthullen. Ja, deze 

is zelfs voor de voorzitter van s.v. “Grol” 

geheim. De feesten in Duitsland rond 

het WK waren geweldig. De supporters 

en zeker de Oranje supporters gedroe-

gen zich voorbeeldig. Het was dan ook 

jammer dat dit keer uitgerekend de 

spelers van Oranje zich niet wisten te 

gedragen in de wedstrijd tegen Portugal. 

Dat door de wolgeverfde professionals 

zich zo lieten verleiden door een nog 

geslepener tegenstander. Voetbal werd 

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

bijna letterlijk oorlog. Jammer, want 

deze heren van Oranje dienen wel als 

voorbeeld voor onze (voetbal)jeugd. 

Ook was de scheidsrechter mede debet 

aan deze wanvertoning, hetgeen mijn 

eerdere pleidooi voor volledig profes-

sionele scheidsrechters maar weer eens 

onderschrijft. Het waren overigens niet 

alleen “onze jongens” die zichzelf niet 

onder controle hadden. Ook één van 

de grootste voetballers aller tijden liet 

zich verleiden en wel Zinédine Zidane. 

Nou behoorde die nooit bepaald bij de 

doetjes, en daarom richt hij zich nu als 

commissaris bij Danone hele dagen op 

andermans toetjes. Door de wedstrijd 

tegen Portugal kwamen wel de eerste 

scheurtjes in de onschendbaarheid van 

onze Bondscoach San Marco van Basten. 

Nu ik dit artikel zit te schrijven hebben 

net Van Nistelrooij en Van Bommel zich 

bedankt voor het Nederlands elftal. Dit 

is toch ook weer een scheurtje. Bovenge-

noemd feit is een schoolvoorbeeld van 

hoe belangrijk communicatie is. Toch 

siert het Van Basten dat hij zijn fouten 

in de communicatie toegeeft. Wat ik 

ook nog steeds prachtig vind is dat hij 

geen boetes uitdeelt aan spelers die te 

laat komen. Wat voor effect heeft een 

boete ook, bij voetbalmiljonairs die 

dit lachend betalen. Nee, deze spelers 

moeten als straf een mop vertellen voor 

de groep, hetgeen menig speler als een 

echte straf ervaart en dit is dan weer 

Dit	kiekje	is	in	augustus	gemaakt,	toen	de	

D3	een	rondleiding	kreeg	in	de	Amsterdam	

Arena,	voor	de	wedstrijd	Ajax-PSV.	Grol	D3	

was	namelijk	kampioen	geworden	en	Stef	

heeft	ervoor	gezorgd	dat	de	 jongens	ook	

een	 rondleiding	 konden	 krijgen.	 Het	was	

een	onvergetelijke	dag.	

Hét Kiekje !!!

een mop op zich. Nu ik hier over nadenk moet ik gelijk aan 

de s.v. “Grol” denken. Misschien is bovengenoemde straf een 

aardige suggestie voor de trainer van ons eerste elftal. Volgens 

mij zouden we dan op dit moment bij de eerste selectie al over 

een aantal behoorlijk ervaren moppentappers beschikken. Als 

sportcafé-baas en vorst Rob Porskamp een beetje goed oplet, 

dan kan hij zo een aantal nieuwe talenten selecteren voor de 

buutavonden van de Knunnekes. Zo snijdt het mes mooi aan 

twee kanten en worden de spelers in ieder geval ergens opge-

steld. Waar je al niet aan denkt bij een foto van der Branden-

burger Tor. Ik hoop voor alle teams van de s.v. “Grol” dat de bal 

iedere wedstrijd één keer vaker in de Tor van de tegenstander 

verdwijnt, dan word je dit seizoen vanzelf kampioen.




