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[VOORWOORD]

Geachte lezer,

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje op gang en de lentekriebels 

beginnen bij menigeen te komen. Na een lange winterstop is het 

nu toch ook wel weer fijn ‘langs de lijn’. De laatste helft van het 

voetbalseizoen 2006-2007 is aangebroken en het vlaggenschip van de 

s.v. “Grol”, Grol 1, zal alles op alles moeten zetten om in deze klasse 

te kunnen blijven. Wij wensen dan ook de spelers en begeleiders van 

Grol 1, evenals alle andere teams binnen de Grol, veel succes toe met 

de laatste loodjes van dit seizoen.

Nu over naar het clubblad. Zoals u van ons gewend bent, is er ook in 

deze editie, de eerste uitgave van het nieuwe jaar, weer een diversiteit 

aan onderwerpen. Zo komt ‘kleine’ Max de Vries aan het woord en 

wordt er nog even uitgebreid stilgestaan bij carnaval 2007. Verder 

is er het interview met Johan, Pim en Bas Huijskes en worden Hens 

Brummelaar en Mattijs Wassink (medische staf) aan u voorgesteld. 

Ook de vaste rubrieken als ‘de vlag’ en de ‘speler van het kwartaal’ 

ontbreken dit keer niet.

Kortom, wij wensen u veel leesplezier en prettige Paasdagen toe.
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In mijn zoektocht naar aanstor-

mende talenten bij betaalde voetbal-

organisaties strand ik deze keer op 

Max de Vries jr. Waar ik twee edities 

geleden een gesprek heb gehad met 

een A-junior, zal ik deze keer de be-

levenissen en ervaringen van een 

C-speler uiteen proberen te zetten. 

Ook deze keer viel het me op dat het 

leven van een “profvoetballer” in spé 

ook niet over rozen gaat.

Voor dit interview rijd ik richting de 

Hartreize om vervolgens bij de fami-

lie de Vries aan te bellen. Vader Max 

en broertje Jan zitten gezellig in de 

woonkamer, maar nemen direct de 

benen naar boven om het interview 

in alle rust te laten verlopen. 

[PETER VAN DALEN]

Even voorstellen
Omdat ik de 13-jarige Max jr. persoonlijk 

nog niet kende, leek het me wel zinvol 

om eerst maar eens wat algemene infor-

matie over deze sluitpost van de Graaf-

schap C1 in te winnen. Max jr. speelt 

sinds drie jaar voor de kweekvijver van 

talenten uit het Oosten, de Graafschap. 

Na een jaar op het Marianum te hebben 

gezeten, verhuist hij naar een andere 

school, het Rietveld Lyceum te Doetin-

chem om zo meer met zijn hobby bezig 

te kunnen zijn. Hij is afgelopen jaar be-

gonnen met zijn 2e jaar VWO. 

MAX JR., VAN VELDSPELER
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Het belangrijk-

ste gesprek van 

het seizoen: 

de evaluatie-

gesprekken met 

de al of niet 

daarbij horende 

contract-

verlenging.

Of je nou 

A-junior 

bent of 

C-pupil, 

het leven als 

voetballer van 

de Graafschap 

staat garant 

voor weinig 

vrije tijd

TOT TOPKEEPER?

Vader Max sr. (42) en moeder Stephanie 

(37) zijn de gelukkige ouders van vier kin-

deren: de hierboven genoemde Max jr., 

de elf-jarige Sem, de negen jaar oude Lars 

en de zeven jaar oude Jan. U als lezer van 

dit blad zult Max sr. uit ver vervlogen tij-

den nog goed kennen als hardwerkende 

voorstopper. Beide broertjes, Jan en Lars, 

spelen respectievelijk in de F3 en de E4 

van de plaatselijke SV.

Max jr. heeft ook nog een trotse opa die 

ook naar de naam Max luistert. Om ver-

warring te voorkomen, zal ik het in dit 

stukje bij Max jr. en Max sr. houden. Opa 

Max wordt dus buiten schot gehouden. 

De voetbalcarrière
Alhoewel Max jr. nog maar de leeftijd 

van 13 heeft, kunnen we toch al praten 

over een voetbalcarrière. Omdat vader 

Max vroeger trainer was van de F-pups 

mocht hij op zeer vroege leeftijd, 5 jaar, 

al meetrainen bij de F-jeugd. Leuk om te 

weten is dat de fanatieke trainer soms 

strenger optrad tegen zijn zoon dan 

tegen zijn teamgenoten. Mocht de per-

soon in kwestie het niet eens zijn met 

deze uitspraak, u kunt terecht bij boven-

genoemde verslaggever, die dit gesprek 

op band heeft staan.

Max is als F-pupil begonnen in de F6 om 

vervolgens in de F3 te gaan spelen. In 

de F3 is Max regelmatig door zijn enkel 

geklapt, waardoor hij noodgedwongen 

in het doel moest gaan staan, omdat hij 

zijn ambities als profvoetballer geens-

zins in gevaar wilde laten komen. Na een 

half jaar gewenning als keeper maakt 

Max zijn debuut in de F1. Dit gaat hem 

zo goed af, dat hij als snel word gescout 

door de KNVB en door FC Twente. Bij deze 

club begint dan ook zijn “profcarrière”. 

Als E-speler mag Max een jaar op proef bij 

Twente D1. Na een redelijk goed verlopen 

seizoen moet hij het toch afleggen tegen 

een collega-keeper uit Duitsland. 

Gelukkig voor Max hebben ze bij de 

Graafschap lucht gekregen van de kee-

per uit onze vestingstad. Ze bieden 

hem aan om in de dat jaar opgerichte 

D2 te gaan keepen. Deze kans grijpt hij 

met beide handen aan en na een goed 

seizoen stroomt hij in bij de D1 van de 

Graafschap. Het daarop volgende sei-

zoen (2006/2007), mag hij de concur-

rentie aangaan met een andere keeper 

bij de C1. Tot twee weken terug ten tijde 

van het interview, we schrijven 7 maart 

2007, stond hij voor het eerst in de met 

4-0 verloren wedstrijd tegen de godenzo-

nen uit Amsterdam, in de basis terwijl 

zijn concurrent topfit was. Een hoopvol 

gegeven voor deze jonge keeper.

De week in een notendop
Of je nou A-junior bent of C-pupil, het 

leven als voetballer van de Graafschap 

staat garant voor weinig vrije tijd. Zo 

moet Max elke morgen rond half 7 zijn 

bed uit, omdat hij om kwart over zeven 

mee rijdt met zijn vader naar Zieuwent. 

Daar wordt hij samen met twee team-

genoten opgehaald door een busje van 

de Graafschap. Vervolgens wordt hij af-

gezet bij het trainingscomplex van de 

Graafschap, de Bezelhorst, waar zijn 

fiets staat. Tezamen met zijn twee team-

genoten gaat hij op het hoedeltje naar 

het Rietveld Lyceum. 

Eén van de redenen waarom Max overge-

stapt is naar deze school is omdat deze 

school een topsportcoördinator heeft. 

Dit impliceert dat Max jr., indien nodig, 

het laatste uurtje mag missen om te gaan 

trainen. Ook ten tijde van tentamens 

heeft hij het voordeel dat hij zijn tenta-

mens mag verplaatsen omwille van een 

avondwedstrijd, waardoor hij niet zou 

kunnen studeren. 

Max jr. traint elke doordeweekse dag, 

met uitzondering van vrijdag, van 15.30 

tot 17.00 uur. Op maandag en donder-

dag heeft hij keeperstraining van Edwin 

Susebeek. Deze toch wel bekende kee-

perstrainer is eigenaar van de “Gelderse 

Keepers School” in Veldhoek. Vorig jaar 

trainde hij zelfs de hoofdmacht van de 

Graafschap. Max jr. heeft het dan tij-

dens deze twee trainingsavonden zwaar 

te verduren, want alles moet goed gaan. 

Samen met twee keepers van de B1 wordt 

hij dan ook goed afgeknepen. De andere 

twee trainingsmiddagen doet hij gewoon 

met de groep mee. 

Na het trainen is het zaak snel te dou-

chen, want de pendelbus naar Groenlo 

staat om half 6 met ronkende motor 

klaar. Al met al is hij dan om 18.30 uur 

thuis waar zijn boeken boven  geduldig 

liggen te wachten en het huiswerk ge-

maakt moet worden.

Dan de dag waar het allemaal om draait!

Als Max jr. thuis speelt, begint de wed-

strijd om 14.30 uur, stadiontijd. Indien er 

een uitwedstrijd op papier staat, zijn de 

speeltijden nogal verschillend. Als voor-

beeld: een uitwedstrijd tegen Volendam 

begint om 12.00 uur. Dit betekent dus, 

dat hij rond half acht 

’s morgens (!!) wordt opgehaald en rond 

etenstijd thuis is. Een hele lange zaterdag 

dus. Zondag is voor velen een rustdag 

behalve voor keepers, die de zaterdag er-

voor niet hun kunstje konden doen. Van 

hen wordt verwacht dat ze op zondag 

meetrainen in Veldhoek bij de hierboven 

genoemde keepersschool.

 

De vergelijking
Als Max jr. op een zondag moet spelen, 

heeft hij de zaterdag ervoor een vrije dag. 

Op deze vrije dag is hij dan ook meestal 

te vinden op het voetbalveld om bij een 

aantal makkers van de C1 te kijken. Op 

de vraag wat het grote verschil is met 

zijn team, antwoordt hij zonder veel na 

te denken dat het tempo een stukje lager 

ligt. Waar je bij de Graafschap weinig tijd 

hebt om na te denken en de balcirculatie 

hoog moet zijn om tot een goede aanval 

te kunnen komen, kun je op wat lager ni-

veau ook qua tempo lager spelen. De spe-

lers hebben één of twee meer balbehan-

delingen nodig om de bal goed te hebben 

liggen. Uiteraard is dit verschil mede te 

verklaren door het voetbaltalent van de 

Graafschapspelers, maar ook omdat de 

“amateurs” minder trainen en niet het 

gemak van een kunstgrasveld hebben 

waarop het altijd goed trainen is.

Het seizoen tot nu toe
Door een blessure ten gevolge van een 

groeistuip heeft Max jr. de eerste twee 

maanden van het seizoen vanaf de zij-

kant toe moeten kijken. Na een vrij in-

tensieve revalidatie heeft hij zich, zoals 

verteld, terug weten te knokken in de 

basis. Ten tijde van het interview staat de 

Graafschap C1 er niet al te best voor. Ze 

staan momenteel laatste in de competi-

tie waar er twee teams rechtstreeks de-

graderen. Gelukkig voor de Graafschap 

gaan AZ en Stormvogels volgend seizoen 

fuseren, waardoor er nog maar één club 

de hoogste divisie moet verlaten. Momen-

teel staan er nog vijf wedstrijden op het 

programma en om maar eens een favo-

riete term van vele trainers op te rakelen: 

vijf finales! 

Als de competitie erop zit, zal de C1 nog 

op diverse toernooien aan moeten tre-

den alvorens ze van hun welverdiende 

vakantie mogen genieten. Maar voor ze 

hier aan toe komen, is eerst het belang-

rijkste gesprek van het seizoen: de evalu-

atiegesprekken met de al of niet daarbij 

horende contractverlenging. Waar uw 

verslaggever elk jaar op een stukje finan-

ciële verbetering zit te wachten, is voor 

deze jongens een handtekening onder 

een nieuw contract datgene waar ze een 

heel seizoen voor geknokt hebben.

De Graafschap
Om even het gevoel over het vlaggenschip 

van de Graafschap helder te krijgen, had 

ik als vraag op mijn lijstje staan of de 

Graafschap gaat promoveren. Ik kreeg 

Als E-speler 

mag Max 

een jaar op 

proef bij 

Twente D1. 
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geen mogelijkheid om mijn zin af te maken, want ik kreeg een 

zeer overtuigend “ja” te horen. Enigszins overdonderd door dit 

resolute antwoord was mijn vervolgvraag: “En wanneer gaat dit 

gebeuren dan?”. Een wat minder resoluter antwoord was “bin-

nen een paar wedstrijden”. Of deze jongeman verstand van za-

ken heeft kunt u een paar regels hieronder lezen……

Toekomstvisie
Als afsluitende vraag leek het me niet meer dan logisch om 

naar de toekomstvisie van Max jr. te vragen. Zoals ik in het be-

gin van het gesprek al had gemerkt, wil hij er alles aan doen om 

profvoetballer te worden. Hij wil doorbreken bij de Graafschap 

om vervolgens zo hoog mogelijk te keepen. De weg is nog lang 

en dat beseft hij ook, dus voorlopig bekijkt hij het van jaar tot 

jaar. Over een aantal weken is de eerste horde van deze lange 

hordeloop te nemen. Wordt het contract verlengd? 

Zelf heeft hij er vertrouwen in en met hem ondergetekende!

Wedstrijd Jan Sem Lars Max	jr. Max	sr.

Liverpool	–	Barcelona 1-2 X 1-0 X 1-1 X 1-2 X 0-2 X

Arsenal	–	PSV 2-0 X 1-1 X 0-1 V 2-1 X 2-0 X

Bayern	M.	–	Real	Madrid 1-2 X 2-2 X 1-2 X 0-1 X 2-1 V

Maak af:
Mijn favoriete Nederlandse keeper is:  
Edwin van de Sar.

Mijn favoriete keeper ter wereld is:   
Gomes.

Ik speel liever op kunstgras omdat:  

het afzetten beter gaat en omdat je niet 

weg glijdt wat op een gewoon veld wel 

kan gebeuren.

Ik zou ooit nog een keer willen keepen bij:  
Barcelona.

De beste speler bij de Graafschap is: 
Berry Powel.

Als ik geen profvoetballer word, dan wil
ik…….. worden:  
Geen idee, maar wel iets met sport.

Bij ons in het gezin heeft …. het meeste 
verstand van voetbal:  
Een volmondig “Ik!!”

De toets
Om de laatste stelling te testen heb ik vader Max, Lars, Sem en Jan uitgenodigd om 

even bij het gesprek te komen zitten. Helaas was Stephanie niet aanwezig om het 

gezin in huize de Vries te completeren. De wedstrijden, die ik de wel aanwezige perso-

nen heb voorgelegd waren:

Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien, heeft Max jr. geen van de wedstrijden goed 

weten te voorspellen. Ik hoop voor hem en iedereen, die de Graafschap een warm hart 

toedraagt, dat zijn andere voorspellingen wel juist zijn.

Tot slot
Na een fijn gesprek te hebben gehad met Max jr., was het vrij moeilijk om een 
er een overzichtelijk geheel van te maken. Tijdens ons gesprek kwamen de 
voetbalkwaliteiten van Max sr. ook nog even aan bod. Deze ooit zo bekende 
eerste-elftal speler slijt tegenwoordig zijn dagen bij Grol 7. Het antwoord op 
de vraag of Max jr. zijn vader weleens heeft zien voetballen, wil ik u niet ont-
houden:

“Nee, hij zit tegenwoordig bij Grol 7. Hij zit heel erg vaak op de bank en is dan 
alleen maar aan het ouwehoeren met Henk en Rudi Porskamp.”

U leest het, het kan snel gaan.......

Eierzoeken op Den Elshof
Zoals gebruikelijk, vindt ook dit jaar weer het traditionele eierzoeken 

plaats op sportpark Den Elshof. Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar (ook 

niet leden) worden uitgenodigd om op 1e Paasdag vanaf 15.30 uur 

deel te nemen aan de eierzoekwedstrijd. Na afloop is er voor de kinde-

ren nog een lekkere attentie. Deelname is gratis.
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Jubilea, 

bedrijfsfeesten, 

opendagen, 

beurzen, 

productpresentaties...

sinds 1912

Hens en Mattijs geven kleur aan medische staf

Jarenlang bestond de (para)medische staf uit een aantal vertrouwde gezichten, maar doordat Jan Froeling en Ivo Versteegen aan het einde 
van vorig seizoen een stapje terug deden, moesten de beleidsbepalers op zoek naar nieuwe krachten. Twee aan de weg timmerende studen-
ten binnen onze vereniging werden door Ben Bomers ‘warm’ gemaakt en sprongen in het diepe. Sinds 1 augustus van het vorige jaar zijn 
Hens Brummelaar en Mattijs Wassink drie keer in de week in de weer om de selectiespelers van s.v. “Grol” te prepareren voor de wedstrijden 
in het weekend. In deze bijdrage een impressie van beide fysiotherapeuten in opleiding. 

Leeftijd:	 23	jaar

Geboorteplaats:	 Winterswijk

Relatie met:	 Noortje

Opleiding:	 2	jaar	bewegingswetenschappen;	momenteel	

	 2e	jaars	student	binnen	versnelde	opleiding	

	 fysiotherapie	in	Enschede

Werkervaring:	 komende	jaar	stage;	verzorger	van	Supersport	

	 Feyenoord

Voetbalcarrière:	 vanaf	6	jaar	lid,	voetballer	in	Grol	11	(zaterdagvoetbal)

Ambitie:	 wil	graag	actief	blijven	in	de	sport.	De	relatie	

	 tussen	sport	en	sportblessures	moet	centraal	staan.

Voetbalblessures:	 ontstaan	vaak	doordat	een	voetballer	lange	tijd	stil	

	 staat	en	dan	ineens	een	explosieve	sprint	aangaat;	

	 ook	het	type	veld	kan	invloed	hebben.

Samenwerking met hoofdtrainer:	 goed.	De	trainer	accepteert	als	een	voetballer	niet	fit	

	 wordt	bevonden.	

Samenwerking 

binnen de medische staf:	 iedereen	heeft	zijn	eigen	werkwijze.	Leereffect	is	groot	

	 bij	Ronald	Beusink,	die	de	jeugd	behandelt	en	

	 beroepsmatig	als	therapeut	actief	is.	

Sportpsychologie:	 het	belang	hiervan	wordt	onderschat.	

	 De	voetballer	moet	ook	mentaal	sterk	zijn.

Kunstgras:	 kan	voor	overbelasting	zorgen.	Het	kunstgras	op	de	

	 Bezelhorst	in	Doetinchem	(dikke,	platgelopen	sprieten)	

	 heeft	Grol	1	veel	blessures	gekost,	met	name	

	 aanhechtingsklachten.

Blessurepreventie:	 spelers	begeleiden	als	ze	terugkomen	van	een	

	 blessure

Leeftijd:	 23	jaar

Geboorteplaats:	 Winterswijk

Relatie	met:	 Jasmijn

Opleiding:	 fysiotherapie;	momenteel	4e	jaars	student	en	bezig	

	 met	het	schrijven	van	een	scriptie	over	de	opbouw	

	 van	de	zenuwen	en	de	gevolgen	hiervan	voor	de	

	 belasting	van	de	spieren;	cursus	manuele	therapie

Werkervaring:	 stage	bij	praktijk	in	Lichtenvoorde	en	ziekenhuis	in	

	 Winterswijk	(onder	begeleiding	van	Ivo	Versteegen)

Voetbalcarrière:	 tot	15	jaar	lid	van	SSSE,	vervolgens	3	jaar	in	Ierland	

	 woonachtig,	vervolgens	half	jaar	Grol	A1,	voetballer	

	 in	Grol	11	(zaterdagvoetbal)

Ambitie:	 voorkeur	gaat	uit	naar	werken	in	een	ziekenhuis,	

	 vanwege	de	multidisciplinaire	setting.	

	 Omdat	werkgelegenheid	niet	erg	goed	is,	

	 niet	te	ver	vooruit	kijken.

Voetbalblessures:	 hebben	vaak	te	maken	met	de	verhouding	belasting	

	 –	belastbaarheid;	blessures	hebben	complexe	

	 oorzaken.

Samenwerking	met	hoofdtrainer:	 goed.	Door	de	grote	selectie	krijgen	anderen	een	kans	

	 als	een	basisspelers	geblesseerd	is.

Samenwerking	

binnen	de	medische	staf:	 de	samenstelling	van	de	medische	staf	is	dit	jaar	sinds		

	 lange	tijd	veranderd.	Jan	Baks	loopt	al	heel	lang	mee	

	 en	is	gewend	op	een	bepaalde	manier	te	werken.	

	 Respect	hiervoor,	maar	dat	neemt	niet	weg	dat	we	ook	

	 veranderen.

Sportpsychologie:	 ook	de	psychische	gesteldheid	van	een	voetballer	is	

	 van	invloed	op	de	belastbaarheid.	Mentaal	

	 sterke	voetballers	zijn	weerbaar	en	hebben	minder	

	 kans	op	een	blessure

Kunstgras:	 afhankelijk	van	soort	grasspriet.	Een	veld	moet	veren	

	 en	spelers	moeten	onder	de	bal	kunnen	komen.	

	 Bij	Tura	’88	in	Duisburg,	waar	Grol	1	in	de	winterstop	

	 oefende,	raakten	spelers	niet	geblesseerd.

Blessurepreventie:	 spelers	inzicht	geven	in	de	aard	van	de	blessure	en

	 hoe	daarmee	om	te	gaan.

MATTIJS WASSINKHENS BRUMMELAAR

[R IK  GOCKEL]
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[TIM EBBERS]

Naam: Robin Huurdeman

Geboren:  27 april 1994

Zus:  Sharon

Speler van:  Grol D2

Lid:  eerst twee jaar F, toen twee jaar volley 

 samen met een goeie vriend, maar nu 

 alweer een paar jaar voetbal

Leiders:  Bert Franssen, René Jansen

Positie:  laatste man en als langste speler bij 

 iedere corner in zestienmetergebied 

 van de tegenstander en proberen met 

 de kop te scoren

Sterke punt: verdedigen

Zwakke punt: techniek

Ergste blessure: ingescheurde kruisband, opgelopen in 

 de kampioenswedstrijd november 

 2006 tegen HSC ‘21. Na een kijkoperatie 

 en fysiotherapie, rentree half maart 2007

Voetbalclub: Grol, Vitesse en Twente

Speler: Wesley Sneijder en Ronaldinho

Vriend: een heleboel vrienden 

Hobby: voetbal en computer; games en msn

School: Marianum Groenlo, havo/ vwo 1

Vakantie:  na jaren met de caravan naar Frankrijk, 

 dit jaar naar de Middellandse Zee

 in Spanje

Eten: patat

Muziek: de mp3 staat vol met een heleboel 

 verschillende muziek

T.V.:  ‘de wedstrijden’ kijk ik altijd, maar 

 ik hoop dat het weer naar de NOS 

 gaat i.v.m. onze schotelantenne

De zaterdag:  om tien uur thuis weg, een uur later 

 voetballen, dan met een paar vrienden 

 bij iemand thuis ‘tienen’ en dan 

 weer naar het grolveld B1 of A1 kijken

De Grol:  mooi en gezellig

Speler van het kwartaal:
Robin Huurdeman
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“Achter de schermen van” 
het Internationaal Marveldtoernooi
Het Marveldtoernooi werd tot op heden georganiseerd onder auspiciën c.q. 
verantwoordelijkheid van de s.v. “Grol”. Dit was om diverse redenen niet lan-
ger gewenst, waarop besloten is de organisatie per 1 december jl. in een stich-
tingsvorm onder te brengen, te weten de Stichting Internationaal Marveld-
toernooi. Een puur formele kwestie, voor de rest verandert er niets. 

In het weekend van 1, 2, en 3 juni 2007 

zal al weer voor de 18e keer het Interna-

tionaal Marveldtoernooi gehouden wor-

den. Voor velen van jullie is deze datum 

misschien nog ver weg, maar voor het 

bestuur van de Stichting Internationaal 

Marveldtoernooi (zoals de organisatie 

zich vanaf heden zal presenteren) is het 

aftellen reeds begonnen. Met dit artikel 

wil het bestuur jullie enig inzicht geven 

in wat er allemaal achter de schermen 

gebeurt, m.a.w. wat er allemaal geregeld 

dient te worden alvorens er op vrijdag 1 

juni a.s. om 18.00 uur het Marveldtoer-

nooi officieel wordt geopend.

Het bestuur bestaat uit 7 leden en ieder 

lid heeft zijn of haar eigen taak binnen 

het bestuur. Na het toernooiweekend 

neemt het bestuur enkele weken ‘vrijaf’ 

om daarna vol enthousiasme al weer te 

starten met de voorbereidingen van het 

volgende Marveldtoernooi. 

Vrij snel na het toernooi wordt een evalu-

atiemoment gepland. Tijdens deze evalu-

atie wordt het toernooi uitvoerig geëva-

lueerd. Eventuele verbeterpunten voor 

het komende toernooi worden genoteerd 

en in het draaiboek opgenomen. 

In augustus - september komt het be-

stuur vervolgens bijeen om te besluiten 

welke teams er voor de volgende editie 

uitgenodigd worden. Als het bestuur het 

eens is over de uit te nodigen teams kun-

nen de onderhandelingen starten. Voor 

teams die al vaker op het toernooi zijn 

geweest, volstaat vaak één telefoontje of 

brief en zegt men vrijwel direct toe te zul-

len deelnemen. 

Voor nieuwe teams moet hier toch flink 

wat meer tijd uitgetrokken worden. Zij 

kennen het toernooi niet en willen eerst 

meer informatie over bijv. het deelne-

mersveld, de opzet van het toernooi, 

aantal wedstrijden, de maaltijden, het 

onderdak etc. etc. Vaak volgen meerdere 

telefoontjes over en weer, waarop een 

team uiteindelijk wel of niet toezegt. 

Het komt echter ook voor dat een club 

zelf contact met ons opneemt met het 

verzoek of zij aan het Marveldtoernooi 

mogen deelnemen. Een goed voorbeeld 

hiervan is Real Madrid, die tijdens een 

toernooi in de winterstop ergens in Span-

je in contact komt met de begeleiding 

van FC Barcelona en de volgende dag 

naar het bestuur belt met de vraag om te 

mogen deelnemen. 

In de periode tussen september en de pre-

sentatie van het deelnemersveld tijdens 

de nieuwjaarsreceptie (1e zondag van 
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Nieuw lid voor 

de woensdaggroep 

s.v.“Grol” in 2072: 

Jelle Eskes

januari) komt het bestuur nog enkele 

keren bijeen. Dit om te spreken over di-

verse zaken, w.o. sponsoring, deelnemen-

de teams en hoe gaan wij de presentatie 

vorm en inhoud geven.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie maakt het 

bestuur ieder jaar het deelnemersveld 

bekend, althans voor zover dat mogelijk 

is. Tevens worden andere bijzonderhe-

den kenbaar gemaakt. Zo is de afgelopen 

keer gemeld dat voor het 18e Internatio-

nale Marveldtoernooi gekozen is voor 

een andere formule. Daar waar voorheen 

6 Nederlandse en 6 buitenlandse teams 

werden uitgenodigd, is dit jaar gekozen 

voor de formule 5 : 7 (vijf Nederlandse en 

7 buitenlandse teams). Vorig jaar was het 

bestuur al overgestapt van een tweedaags 

naar een driedaags toernooi. Dit alles 

om het niveau van het toernooi in ieder 

geval te behouden en zo mogelijk nog 

omhoog te halen. Bij de opzet van het 

toernooi wordt telkens zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de wensen van 

de deelnemende teams. 

Na de nieuwjaarsreceptie gaat het be-

stuur verder met de voorbereidingen 

van het toernooi. De frequentie van de 

vergaderingen gaat omhoog ( 1 x in de 

4 weken) en in de aanloop van het toer-

nooi worden meer en meer de puntjes 

op de ‘i’ gezet. De sponsors worden be-

naderd en tijdens deze bezoeken worden 

erg veel zaken geregeld w.o. inrichting 

sporthal, maaltijden, vervoer, accom-

modatie, drukwerk enz. Tevens wordt 

alles aangaande het programmaboek in 

gang gezet, de arbitrage wordt geregeld, 

de vrijwilligers worden gevraagd en inge-

licht over hun taken, diverse nevenacti-

viteiten worden voorbereid, de PR krijgt 

steeds meer handen en voeten, de accom-

modatie wordt in gereedheid gebracht 

en ga zo maar door.

Dit alles tot het grote moment is aangebroken: de officiële ope-

ning van het 18e Internationale Marveldtoernooi op vrijdag-

avond 1 juni a.s. om 18.00 uur. Drie dagen sportpark Den Elshof 

met aansprekende teams, veel mooi en spectaculair voetbal, 

drie dagen genieten dus. Wie wil daar niet bij zijn?

Zoals jullie in het kort hebben kunnen lezen komt er veel kij-

ken bij het organiseren van een dergelijk toernooi. Maar weet 

ook dat het bestuur wordt ondersteund door vele sponsoren en 

vrijwilligers. Zonder hen was het organiseren van een dergelijk 

groot en prestigieus toernooi niet mogelijk. Het bestuur van het 

Internationaal Marveldtoernooi hoopt jullie allemaal weer te 

mogen begroeten tijdens deze dagen. 

Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit:

Poule Univé: 
Chelsea, s.v. “Grol”, Feyenoord, Ajax, Maccabi Haifa FC en ?

Poule Pepsi: 
FC Twente / Heracles, PSV, Shakthar Donetsk, Bayern München, 
Manchester United en Real Madrid
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Drie generaties
Praten met Johan, Pim en Bas gaat o.a. over het bezoeken van 

uitwedstrijden van Grol 1 achter op de bagagedrager van het 

oude brommertje van Harrie Bekke, het voetballen in een py-

jamabroek, stervoetballer Herman Wientjes, Johan Neeskens 

en Jupp Heijnckes, het elftal van Stef Oldenkotte en voetballen 

op zaterdagmiddag. Drie generaties die ieder hun eigen kijk 

op de s.v. “Grol” hebben, maar het alledrie eens zijn dat deze 

vereniging een ongekende gezelligheid kent. Eigenlijk is de s.v. 

“Grol” voor hen een stuk van hun leven! 

Als ik de huiskamer van Pim en Marion Huijskes betreed, zit-

ten de heren gespannen op het bankstel te wachten wat er 

komen gaat. Als zij even later aan de grote tafel aanschuiven, 

komt het verhaal op gang.

neet lukten”. “Smederij Huuskes uit de 

Lepelstraat (een neef) was meer construc-

tiewerk, en Huuskes uit de Nieuwstraat 

eigenlijk een boerensmid”.

Gerard (‘Pim’)
Pim, eigenlijk Gerard, is van 5 mei 1956. 

Hij is binnen de Grolse gracht geboren 

op de Barakkenplas (“in dat olde hok” vol-

gens Johan) als oudste van de 3 kinderen. 

Heel Grolle kwam kijken en omdat Johan 

zo’n goede klant van Meyer was, het café 

in de Lepelstraat, kwam Grada Meyer als 

eerste. Pim heeft nog twee zussen, dus 

werd hij vroeger lekker in de watten ge-

legd, maar niet door juffrouw Nijland op 

de Canisiusschool. Na de lagere school 

volgde de Mavo aan de Papendijk waarna 

de HAVO aan het Marianum het volgende 

adres was. Hierna volgden 2 jaren aan de 

Detailhandelschool (met Peter Rooks) met 

als doel eventueel de zaak van zijn vader 

over te nemen. “Moar hier was he niks 

veur weert” aldus vader Johan, dus werd 

het de Pedagogische Academie. Na de 

diensttijd ging Pim werken aan de Willi-

brordusschool, daarna de Canisiusschool, 

twee jaar aan de LTS in Haaksbergen, 17 

jaar aan de lagere school in Gaanderen en 

nu inmiddels al weer 7 jaar aan de Jozef-

school in Winterswijk. Ook is Gerard nog 

misdienaar geweest samen met Ben Bo-

mers. Waar de naam Pim vandaan komt, 

weet blijkbaar niemand. Toen hij bij de s.v. 

[ IVO VERSTEEGEN]

Volgens Johan 

was Pim geen 

echte voetbal-

ler: “Als er 

ietsje wind was 

dan hat he de 

pyjamabokse al 

onder de voet-

balbokse an”.

Huijskes!

“Grol” kwam voetballen, kreeg hij deze 

naam en nu kent iedereen hem als Pim. 

Hij is getrouwd met Marion en heeft twee 

kinderen: dochter Elke en zoon Bas.

Bas
Deze Bas is op 8 mei 1987 geboren in het 

ziekenhuis te Winterswijk. Hierna ging hij 

naar de Willibrordusschool in Groenlo. 

Daarna volgde het Marianum waar hij het 

VMBO heeft afgerond. Van hieruit is hij 

naar Doetinchem gegaan, naar het MBO 

Administratie. Hiervoor is hij 3 weken 

geleden geslaagd en inmiddels is hij inge-

stroomd op het Saxion in Enschede. Hier 

volgt hij de HBO opleiding bedrijfsecono-

mie. Bas woont nog thuis, dit bevalt hem 

prima en hij is nog vrijgezel (volgens opa 

nog zoekende naar een mooie vlam), dus 

dames er is nog kans!

Hoe ziet de carrière van de heren er bij 
de Grol uit?
Johan is al vele jaren lid van de s.v. “Grol”, 

hoeveel precies zou hij niet weten. Hij is 

nog niet onderscheiden hiervoor. Wel is 

hij geridderd voor het feit dat hij 50 jaar 

hoefsmid was, 30 jaar bij de brandweer 

actief en vrijwilliger van de ruiterclub 

als smid. Zelf heeft hij nooit bij de Grol 

gevoetbald, want hij zat meer ‘achter de 

peerde’. Had hij tijd over, dan ging hij kij-

ken bij het voetbal. Toen hij 15 jaar was 

ging hij al naar Grol kijken, zondags met 

Harrie Bekken achterop de bagagedrager 

van zijn oude NSU motortje naar de uit-

wedstrijden! “Ajax Oosterholt in de goal 

op blote peute”! Herman Wientjes was 

volgens Johan de ster van de s.v. “Grol” in 

die tijd, Herman was de buurman en van 

de 10 cornerballen draaide hij zeker 7 in 

één keer erin! “Als den de bal an de peute 

had kwam er geen ene an!” Tegenwoordig 

ziet Johan, wegens gezondheidsredenen 

van zijn vrouw, alleen de thuiswedstrij-

den van onze hoofdmacht, het tafeltje 13 

in de kantine is een vaste club van suppor-

ters waar Johan deel van uit maakt.

Pim maakt ook deel uit van deze tafelrid-

ders, maar is als leider van Grol 4 vaak bij 

zijn elftal te vinden. Zijn voetbalcarrière 

bij onze club begon pas in de A-jeugd. 

Volgens Johan was Pim geen echte voet-

baller: “Als er ietsje wind was dan hat he 

de pyjamabokse al onder de voetbalbokse 

an”. Voor die tijd voetbalde hij altijd in de 

Nieuwstraat met Ben Bomers en de jon-

gens van Leevers. Ook achter de Canisius-

school werd er gevoetbald en menig ruit 

is toen gesneuveld. “In de A-jeugd was 

Ben eigenlijk 2 jaar ouder, maar hij wou 

per se in dit elftal voetballen. Met uitwed-

strijden reed hij in de auto van zijn vader, 

terwijl hij dus eigenlijk 17 zou zijn!” Daar-

na kwamen de senioren, naar de eerste 

selectie die onder leiding stond van Van 

der Pal. Hij heeft ongeveer 7 wedstrijden 

in Grol 1 gevoetbald, maar voornamelijk 

in Grol 2 met jongens als Henk Wolters, 

Dickie Dibbets, Hein Freijer en Ronald 

Porskamp. Hierna volgden vele jaren in 

Grol 3 en 4 wat toen al vriendenteams 

waren. Spelers uit die elftallen waren Leo 

Luttikhold, Henk Wolters, Huub Abbing 

en Toon Sprenkeler. Op 42 jarige leeftijd 

is Pim gestopt met voetballen, de laatste 

jaren was hij al speler / leider en voetbalde 

hij vaak 1 helftje, maar toen zijn team te-

gen tweede elftallen kwam te voetballen 

is hij gestopt. Als leider ging het van Grol 

8 naar 7 naar 6 naar 5 en nu Grol 4, me-

nig kampioenschap gevierd met jongens 

als Arjan Blanken, Tim Ebbers, Freddy te 

Veluwe en Ronald Wientjes.

Een aantal jaar geleden is Pim 3 jaar als 

leider gestopt. Hij is toen toegetreden 

tot het seniorenbestuur onder leiding 

van Rinus Meulenbeek. Die 3 jaar is hij 

contactpersoon voor de elftallen 1 t/m 4 

geweest, dit was mooi werk, maar enorm 

tijdrovend. Harrie Notten stapte toen op 

als Hoofd Opleiding en Vorming en Henk 

Veldhuis werd als hoofdtrainer ontslagen. 

Dit betekende veel vergaderen en regelen, 

zodat er vele uren tot in de nacht op het 

Grolveld werden doorgebracht. “Als je dit 

goed wil doen, kost dit te veel tijd en aan-

gezien ik het altijd goed wil doen als ik 

iets doe, lukte dit niet meer”. Na die 3 jaar 

is hij, in het seniorenbestuur, contactper-

soon voor de 1e en 2e jaars seniorenspelers 

geworden en contactpersoon van de Para 

Medische Begeleidingsgroep, bovendien 

coördineert hij de onder 21 competitie. 

Bas is al sinds de F-jeugd bij de s.v. “Grol” 

aan het voetballen. Over het algemeen 

speelde hij niet in de selectie elftallen, 

een jaar C1 en een jaar A1 uitgezonderd. 

Hij heeft 4 kampioensshirts in de kast 

hangen van Grol D3, C1 en 2 maal B2. 

Met name D3 was een topjaar met spelers 

als Wesley Helmers, Niek van Oostrom en 

Gijs Konings. Dit alles natuurlijk onder de 

bezielende leiding van Stef Oldenkotte: 

“Een geweldige trainer die veel organi-

seerde voor ons!” Nu gaat Bas, al een paar 

jaar, één week in het jaar met Stef mee om 

het D-jeugd kamp te organiseren. Ook aan 

het jaar in de C2 met Rob van Meurs en 

“Ideaal, eerst 

een potje voet-

ballen en dan 

direct door naar 

Kras en City!”. 

“Stel je voor dat 

je zondagmor-

gen vroeg moet 

spelen, ben je 

net thuis moet 

je er al weer 

uit om te gaan 

voetballen”.
Johan
Johan Huijskes is een geboren en geto-

gen Grollenaar (“Wat dacht ie dan?”) 

van 16 mei 1927. Hier ging hij naar de 

Canisiusschool, waarna hij de ambacht-

school in Winterswijk volgde. Doordat 

het beginpunt van het schooljaar toen 

net veranderde, moest hij nog een half 

jaar langer naar school, “Nog vaker mijn 

fietsband lek gestoken, ik had toch zo’n 

hekel aan school!” Na deze 3 jaar ging hij 

bij zijn vader in de smederij werken. Op 

zaterdagmorgen een paar ‘peerdjes’ van 

de brouwerij beslaan en dan om twaalf 

uur, met een zak gereedschap, op de fiets 

om om 1 uur in Lochem naar school te 

gaan voor een cursus hoefbeslag. Na 

1 jaar was hij toen rijksgediplomeerd 

hoefsmid, waarna er nog een cursus in 

Utrecht volgde om nog eens onderwijzer 

hoefsmid te worden. Om de zaak van zijn 

vader te kunnen overnemen, moest hij 

in de avonduren nog het middenstands-

diploma halen. Veel zin had hij er niet in, 

zodat het ook een 6 jarige studie gewor-

den is. Al met al dus een geleerde kerel 

deze smid! In 1963 heeft hij uiteindelijk 

de smederij van zijn vader overgenomen 

en tot kort voor zijn 77e verjaardag heeft 

hij nog paarden beslagen, maar moest 

hij helaas door gezondheidsredenen op-

houden met werken. Inmiddels had zijn 

schoonzoon de zaak al enige jaren overge-

nomen. “Eigenlijk wa’k meer peerdekeerl 

as smid, kon peerde besloan die anderen 

Herman 

Wientjes was 

volgens Johan 

de ster van de 

s.v. “Grol” in 

die tijd, Herman 

was de buurman 

en van de 10 

cornerballen 

draaide hij 

zeker 7 in één 

keer erin! 

V.l.n.r. Bas, Johan (boven) en Gerard (Pim)
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Ben Hoytink bewaart hij nog goede herin-

neringen. Inmiddels voetbalt Bas in Grol 

12, het tweede zaterdagteam van de s.v. 

“Grol”. Dit team heeft hij zelf mede opge-

richt en bestaat dan ook uit vrienden die 

liever op zaterdag spelen. “Ideaal, eerst 

een potje voetballen en dan direct door 

naar Kras en City!”. “Stel je voor dat je 

zondagmorgen vroeg moet spelen, ben 

je net thuis moet je er al weer uit om te 

gaan voetballen”. De gezelligheid staat 

voor hem voorop en niet om het aller-

hoogste te spelen, hij weet van zichzelf 

dat Grol 1 voor hem te hoog gegrepen is. 

Dat zijn vrienden Robin Schuurmans en 

Christiaan Pillen wel in de selectie spelen 

vindt hij overigens wel prachtig! In Grol 

12 speelt hij mid-mid of laatste man, 

waarbij het middenveld zijn voorkeur 

heeft. Het team staat op een tweede plek 

en heeft nog kampioensaspiraties, onder 

de bezielende leiding van Jan Overkamp. 

Deze kreeg laatst op zijn verjaardag, waar 

hij alle spelers thuis had uitgenodigd, een 

prachtige regenjas waar Harrie Vermee-

gen ooit beroemd mee is geworden. Of het 

de moeite waard is om dit elftal te bekij-

ken weet ik niet maar in ieder geval is hun 

site dit wel. Een prachtige Grol 12 site die 

ieder half jaar door Björn Haarlink weer 

een nieuw ontwerp krijgt.

Als ik Bas vervolgens vraag wat er nu zo 

goed is aan de s.v. “Grol” valt er even een 

stilte: ”De accommodatie vind ik prach-

tig”. Alleen de accommodatie of alleen de 

kantine? “De kantine natuurlijk ook en 

daarnaast kent iedereen elkaar en is het 

dus 1 grote familie”! (waar heb ik dit vaker 

van een Huijskes gehoord?)

Pim vindt het geweldig dat bij de Grol 

alles door vrijwilligers en door Grolsen 

wordt gedaan, er wordt niet betaald aan 

spelers van buitenaf! De gezelligheid is 

natuurlijk ook fantastisch, je bent ermee 

opgegroeid en het is nu een stukje van 

mijn leven geworden!

Voor Johan staat ook de gezelligheid 

voorop, het contact met de mensen bij de 

s.v. “Grol” en natuurlijk tafel 13 zondags! 

Bij uitwedstrijden kijkt hij maandags als 

eerste in de krant wat Grol gemaakt heeft: 

“As Grol verspölt hef, heb ik ’n helen dag 

de pest erin”. Hij is er trots op dat hij een 

echte Grolse is!

Is er ook iets slecht bij de s.v. “Grol”? Toen 

werd het echt lang stil……….. want slecht 

kun je niets noemen omdat het vele werk 

door vrijwilligers wordt gedaan.

Johan vindt het vermaak voor het pu-

bliek mooi, maar als de trainer de spelers 

zegt dat je niet naar City mag op zater-

ene dee ‘t better kan! Als hee wegvalt, 

bunt er probleme!”

Bas vindt het prima zo, heeft hier verder 

geen mening over.

Pim wil dan nog even terugkomen op het 

punt of er kritiek is op de s.v. “Grol”. Het 

is zeker geen kritiek maar een punt van 

zorg. Namelijk de ontwikkeling van het 

voetballen op zondag in de toekomst! Hij 

merkt het nu ook als contactpersoon van 

de 1e en 2e jaars senioren dat er weinig 

jongens zijn die nog op zondag willen 

voetballen. Zijn eigen zoon Bas is hierin 

een goed voorbeeld. Dit is geen Grols pro-

bleem, maar een landelijke trend! Oftewel 

het zondagvoetbal vergrijst!!! (zal hij hier-

bij zichzelf bedoelen?)

Volgens Bas denken de jongens in de A-

jeugd: “Kan ik Grol 1 of 2 halen dan ga 

ik zondags voetballen, anders liever op 

de zaterdag met vrienden voor de gezel-

ligheid, de derde helft en dan door naar 

Kras”!

Heeft Bas dan geen interesse om jeugd-

leider te worden? “Nee klinkt het stel-

lig, ik ga liever zaterdagmorgen werken 

(Enorm Huijskes-Boevink) en ‘s middags 

voetballen”.

Hoe zit het met Grol 1, wat denken de 
heren hiervan?

Bas geeft aan dat hij vorig jaar veel ge-

keken heeft, maar dit jaar nog maar een 

paar keer geweest is. Hij vindt het een 

goede zaak dat de jeugd een kans krijgt 

en gelooft er wel in dat ze in de tweede 

klasse blijven!

Johan gelooft dit niet (volgens Pim is hij 

dan ook een geboren pessimist). “De jongs 

bunt neet vinnig genog”. Als ze allemaal 

de inzet van Tom Klein Zeggelink zouden 

hebben, dan bleven ze er wel in! Er is ge-

dag- avond, dan schaf het maar af. Hard 

werken kun je ook wel als je de avond 

daarvoor gefeest hebt. ”Dat mot wi’j ok”! 

Ook de trainer zelf moet geen theedrinker 

zijn, in Grolle kun je het dan vergeten (Pie-

neman?). Hij moet wel mee kunnen doen, 

maar natuurlijk wel op een fatsoenlijke 

manier! Gerard Bos was een prima kerel, 

lekker fanatiek en schreeuwend zoals Jo-

han zelf en hij dronk tenminste ook nog 

eens een pilsje mee.

Theo Huijskes, onze voorzitter, blijkt fami-

lie te zijn (een neef van Johan en Pim). Wat 

vinden de heren van zijn rol? Pim heeft 

veel waardering voor Theo: “Hij is ook één 

van de vrijwilligers van de s.v. “Grol”, ter-

wijl de functie wel een betaalde job zou 

kunnen zijn qua tijd en inhoud”. Johan is 

er ook heel duidelijk in: “Zeuk d’r moar 

•	Theo	Kaak	kreeg	een	

fietsstoeltje	om	met	

zijn	kleinzoon	Jakob	te	

gaan	fietsen.	Hij	moest	

wel	eerst	oefenen	om	

te	fietsen,	aangezien	hij	

dit	nooit	doet.	Om	hem	

alvast	te	laten	wennen	

aan	een	extra	gewicht	

van	zijn	kleinzoon	op	

de	fiets,	hebben	ze	hem	

maar	een	zak	aardap-

pelen	in	de	fietsstoel	

gelegd.

•	Walter	klein	Gun-

newiek	vraagt	de	

woensdag	na	carnaval	

aan	Toon	Hartman:	

“Toon,	woar	heb	

i-j	dan	esloap’n	met	

carnaval?	De	aftershave	

en	de	tandenborstel	

lagen	neet	meer	in	de	

scheidsrechterskleedka-

mer…”

•	De	meeste	kinderen	

moeten	van	hun	ouders	

eerst	op	zwemles,	

voordat	ze	op	voetbal	

gaan.	Titus	Hoffman	

echter	niet:	“Mijn	vader	

en	mijn	opa	zeggen	

dat	je	eerst	goed	moet	

kunnen	voetballen,	

dan	komt	zwemmen	

vanzelf”.	

•	Als	Wim	Meuleman	

met	Max	de	Vries	sr.	

het	sportcafé	betreden	

om	te	kaarten,	vraagt	

Rob	Porskamp	aan	Wim:	

“Wie	he-j	dan	no	bi-j	

ow?”.	Wim’s	antwoord	

hierop	was:	“Mien	

petekind”.	
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woon te weinig vechtlust, want er is wel 

genoeg kwaliteit. 

Ook Pim gelooft er nog wel in dat Grol 1 

in de tweede klasse blijft, al vindt hij wel 

dat ze erg afhankelijk zijn van Frank Oos-

terholt en Patrick Blanckenborg. Blijft de 

selectie compleet en fit oké, maar vallen 

er een paar weg, net als bij Grol 4, dan kan 

zelfs degradatie een feit zijn.

Voetballen in de tweede klasse is leuk, 

maar dan wel met jongens die uit Grolle 

komen; persoonlijk vindt Pim spelers van 

buitenaf maar niets.

Ook Bas vindt dat als Grol 1 problemen 

in de achterhoede krijgt er een groot pro-

bleem gaat ontstaan.

Pim vindt dat het hele prestatieve deel 

steeds minder wordt in het amateurvoet-

bal. Kijk naar Grol 4, dit team met menig 

oude heer, speelt nog tegen SDOUC 2, 

terwijl SDOUC 1 nota bene in de 1e klasse 

voetbalt! Bij de s.v. “Grol” waren er een 

paar jaar geleden nog 4 prestatieve elftal-

len nu met veel moeite nog net 3. Bij de 

jeugd wordt het steeds minder, vroeger 

voetbalden die jongens altijd, nu trainen 

ze allen 1 tot 2 keer per week en zitten 

ze achter hun computer of Playstation! 

Volgens Johan zijn de jongens van Pillen 

een uitzondering, deze buurjongens voet-

ballen nog de hele dag achter het huis, 

zij staan ermee op en gaan er mee naar 

bed. Bas weet nog goed dat hij vroeger op 

kamp door Toon Hartman met de badslip-

pers om de oren werden geslagen, het was 

toen veel harder, er was veel meer disci-

pline: “Nu zijn het Sissy’s die denken laat 

maar…….”.

Kunstgras?
Johan: “Die Keieslöppers hebt het, dus 

mot wi’j het ok hebben”. En juist op veld 

1: “Die anderen kunt wal schuppen in de 

koele”! 

Bas vindt het helemaal niets. Hij heeft 

er een aantal keren op gespeeld: “Ik kan 

er niet op voetballen, de bal loopt te snel 

en stuitert amper. Het is niet geweldig, je 

gaat er zachter in en maakt geen slidings 

meer”.

Pim vindt het heel simpel, het hoofdveld 

moet een grasveld blijven dat wel opge-

knapt moet worden. Het kunstgras is nog 

in ontwikkeling en geen enkele gerenom-

meerde club speelt er al op. Kijk alleen 

maar eens naar de Amsterdam Arena met 

hun slechte grasmat, zelfs die leggen er 

nog geen kunstgras neer. “Pas kunstgras 

op veld 1 als de Arena dit ook heeft”. Wel 

is het voor de trainingen ideaal om de 

druk van de trainingsvelden af te halen. 

Bovendien is het trainingsveld ongeveer 1 

maand voorzien van gras en daarna wordt 

het snel slechter, met een dieptepunt in 

de wintermaanden.

In ieder geval moet de s.v. “Grol” nooit een 

veld inleveren en liever nog een veld erbij 

krijgen, vindt Pim. Gezien de trainings-

drukte is dit geen overbodige luxe en door 

de vergrijzing op de zondag, minder seni-

oren en zaterdags dus meer drukte, is er 

dan veel ruimte nodig!

Bas vindt “Den Elshof” echt een voet-

balcomplex en hoopt niet dat er in de 

toekomst een tennisclub bij komt: “Dan 

loopt het veel te veel heen en weer”.

Tijdens het interview loopt Johan meer-

maals richting televisie om te zien hoe 

het met Ajax gaat. Zij spelen deze avond 

voor de beker tegen Willem II. Door de re-

acties van de heren bekruipt mij het enge 

gevoel dat alle drie fans van deze club uit 

Amsterdam zijn. En ja hoor, dit blijkt ze-

ker zo te zijn! Volgens Johan moet ten Cate 

snel weg, omdat hij een hekel aan Hunte-

laar heeft. Ten Cate wil teveel “biljarten”, 

en terug en terug; hij zou meer Engels 

voetbal moeten spelen: “Knal den bal noar 

veurten, zodat Huntelaar kan afronden! 

Den “Jan Babel” is meer een pingelaar”.

Pim zag in zijn jeugd de opkomst van 

Ajax met Cruijff, Neeskens, Haan en Krol. 

Als zij vroeger buiten voetbalden was de 

één Neeskens de ander Cruijf en Ben Bo-

mers was altijd Jupp Heijnckes of Günter 

Netzer?! 

Bas groeide op met de gouden generatie 

van 1995 (dit is al een lange tijd de laatste 

gouden generatie geweest. red!) en genoot 

van de spelers als Kiki Musampa en Nor-

din Wooter (opmerkelijk, toch niet echt 

de grote sterren, tekent misschien zijn 

bescheiden karakter?).

Hij keek altijd voetbal met zijn vader en 

deze was nu eenmaal voor Ajax. Wordt 

deze ploeg toch nog eens kampioen, dan 

gaat hij met Luc te Veluwe en Milan Bos-

man naar het Leidse plein! Zijn er “grote 

wedstrijden” van Ajax dan gaat hij deze 

in de kantine kijken. Verder heeft Bas 

een aantal jaren een seizoenkaart van de 

Graafschap gehad. Al heeft hij zelf niet zo-

iets om op het allerhoogste niveau te spe-

len, hij is wel helemaal gek van voetbal!

Nu ik de favoriete Ajax spelers gehoord 

heb vraag ik hun naar de favoriete Grol-

spelers.

Johan: Michel Hoffman: “een vinnigen 

en eigenwiesen, dat bunt vaak de besten” 

ook Frank Oosterholt is er zo één: “een 

halven Davids”. En natuurlijk Tom Klein 

Zeggelink, hij maakt soms een flater maar 

hersteltdeze dan ook weer en ook een ‘vin-

nigen’”!! 

Pim: Arréan Arink en Ivo Versteegen: “Zij 

kunnen niet tegen hun verlies! Van dat 

soort draakjes heb je er een aantal nodig, 

anders word je geen kampioen”.

Bas: “Gaffel, die is bikkelhard. En Wouter 

Scharenborg, die speelt iedere wedstrijd 

goed!”

Als blijkt dat Ajax gewonnen heeft en de 

avond op zijn eind loopt, wil Pim toch nog 

ergens op terug komen. In die drie jaar 

dat hij contactpersoon van de eerste 4 elf-

tallen was, kom je situaties tegen waar je 

beslissingen moet nemen die gemanoeu-

vreerd worden in belang van de persoon 

en de s.v. “Grol”. Je hebt met allemaal vrij-

willigers te maken, maar bepaalde beslis-

singen moeten genomen worden. Gevolg 

is dat bepaalde personen voor wie je je 

nek uitgestoken hebt je nu “niet meer 

met de kont aankijken”. 

Het is belangrijk dat je veel vrijwilligers 

houdt! Zoals ook jeugdleiders, deze krij-

gen tegenwoordig veel kritiek, terwijl ze 

soms wel oppas voor de kinderen lijken. 

Ook Bas heeft van bekenden, die jeugd-

leider zijn, al vaker gehoord dat als hun 

kinderen gewisseld worden de ouders veel 

commentaar gaan leveren. Pim vindt dat 

bestuursleden veel werk moeten verzet-

ten en dit moet wel op te brengen zijn. 

Bepaalde functies zouden eigenlijk een 

soort Melkertbaan moeten zijn, in ieder 

geval verkijken veel mensen zich op de 

inhoud van zo’n bestuursfunctie!

Al met al een enerverende avond met 

drie generaties Huijskes. Mooi om te 

horen dat de s.v. “Grol” veel in hen los-

maakt. Johan Huijskes, toch een lokale 

beroemdheid, de zaal van het City Cen-

trum is naar hem genoemd, omdat hij 

Amor (de dekhengst) en de andere peer-

de van de Radstake altijd besloeg.

Zijn zoon Pim, seniorenbestuurslid en 

succesvol leider van Grol 4, man van de 

woorden ‘vedettes’ en ‘boterletter’, die 

het belangrijk vindt dat de Grol ook 

Grols blijft met spelers en vrijwilligers 

uit onze vestingstad. En zijn zoon Bas, 

een enorme liefhebber van het spelletje 

voetbal, bescheiden en voetballend voor 

de gezelligheid met zijn vrienden. Be-

wust op zaterdag! 

•	Henny	Schovers	gaat	

op	4	februari	naar	de	

ledendag	van	de	Knun-

nekes.	Wanneer	hij	

wordt	gewezen	op	het	

feit	dat	Grol	1	die	dag	

naar	DOS	moet	en	dat	

Henny	hierbij	niet	ge-

mist	kan	worden,	zegt	

Henny:	“Flikker	op,	ik	

heb	bij	de	toenmalige	

trainer	Gerard	Bos	al	

aangegeven	dat	ik	4	

februari	niet	meekan”.	

•	Over	de	wisselende	

weersomstandigheden	

van	de	laatste	tijd	zegt	

Jan	Baks:	“In	januari	

was	het	zo	warm	dat	

ik	de	bromvliegen	nog	

voor	de	ramen	zag	

zitten”.	

Wij beschikken over 
2 dartbanen en een poolbiljart.

Tevens is er ook gelegenheid voor
het geven van 

feestjes en vergaderingen.

Inl ichtingen: tel .  0643149599
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Het grote voordeel van

Albert Heijn

Wallerbosch  Groenlo
Openingstijden: ma/di/wo/do 8.00 t/m 20.00

 vrijdag  8.00 t/m 21.00

 zaterdag 8.00 t/m 20.00

Beltrumsestraat 40,  7141 AM GROENLO 

Ook in dit jubileumjaar, het 44-jarig bestaan van carnavalsvereniging „De Knunnekes“, was het aantal Grolleden dat meedeed aan de carnavals-

optocht weer overweldigend. Van Grol F4 tot de wagenbouwgroep van de Grol en van de Grol 3-ters tot de Vrienden van de s.v. “Grol“ (VSVG); jong 

en oud deed mee. De Vrienden van de s.v. “Grol“ deelden zelfs prijzen uit aan het publiek, hetgeen in zeer goede aarde viel. De Grolleden beleef-

den zichtbaar veel plezier aan het meedoen aan de grote Grolse carnavalsoptocht. Kosten nog moeite werden gespaard om weer met prachtige 

kledingcreaties en wagens het publiek,  dat deze zondag talrijk vertegenwoordigd was, langs de kant van de weg te vermaken.

Een ding is duidelijk „Grolleden leven voor carnaval“.

Hieronder een foto-impressie van de Grolse carnavalsoptocht.

Grolleden leven voor Carnaval
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Op hun wagenbouwlocatie, waar ze 

druk bezig waren om een wagen te 

bouwen, samen met hun ouders, wer-

den ze vereerd met een bezoek van de 

hoogheden Prins Geert-Jan  en Adju-

dant Rob.

Rob Stokkers is samen met Bertie Hiel-

tjes leider van Grol F4. Het prinsenpaar 

waardeerde het enorm dat de speler-

tjes een wagen bouwen en deelnemen 

aan de optocht. Ze hadden daarom be-

sloten  om de spelertjes hiervoor een 

onderscheiding te geven.

Nadat  ze door de fotograaf op de foto 

waren gezet, kregen ze ook nog een zak 

met snoep en speelgoed. De ouders ke-

ken onder het genot van een hartver-

sterkertje, naar de erg blije kinderen, 

die het spelen en bouwen even verga-

ten en de zak met inhoud snel aan een 

nader onderzoek onderwierpen.

Onderscheiding 
voor spelertjes Grol F4
Het	was	een	grote	verrassing	voor	de	spelertjes	van	Grol
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De wagenbouwavond van de s.v. “Grol” 

is al jaren een vast onderdeel in het 

volle programma dat de Prins en Ad-

judant van de Veste Grol af moeten leg-

gen voorafgaand aan de 3 dolle dagen. 

Sinds 1973 bouwt men elk jaar een fan-

tastische carnavalswagen en dat wordt 

de laatste jaren de woensdagavond 

voorafgaand aan carnaval beklonken, 

tijdens een zeer gezellige avond vol 

met buuts en andere optredens.

De avond werd geopend door de cere-

moniemeester c.q. voorzitter van de 

s.v. “Grol” Theo Huijskes, waarna er 

optredens waren van ondermeer Rob 

Oude Luttikhuis, Christian Reinders en 

Hennie Wildenborg. Tussen de optre-

dens door werden er, zoals het hoort 

tijdens het carnavalsfeest, diverse on-

derscheidingen uitgereikt. Niet alleen 

de diverse vrijwilligers kregen een on-

derscheiding voor bewezen diensten, 

maar ook Prins Geert Jan en Adjudant 

Rob werden in het zonnetje gezet. Ze 

kregen een onderscheiding van de wa-

genbouwers en natuurlijk de gouden 

speld van de s.v. “Grol”.

Nadat Rinus Meulenbeek namens de 

VSVG de Prins en Adjudant hun cadeau 

had aangeboden met de klinkende 

woorden dat de VSVG leverancier van 

de Prins was dit jaar, waren er de af-

sluitende woorden van Prins Geert Jan 

en Adjudant Rob. Na het officiële pro-

gramma bleef het nog lang gezellig op 

de wagenbouwavond van de s.v. “Grol”.

Gezelligheid troef op 
Wagenbouwersavond s.v.“Grol”
[MARC ROTS]

•Als	er	wordt	gesproken	

over	het	feit	dat	een	

Tom	Tom	het	vaak	niet	

doet	bij	slecht	weer,	

zegt	Dennis	Rooks:	“Wij	

hebben	een	Tom	en	die	

doet	het	ook	heel	vaak	

niet	bij	mooi	weer”.	

•	Stef	kon	met	Grol	D3	

kampioen	worden;	de	

wedstrijd	werd	echter	

afgelast	door	de	KNVB.	

Stef	baalde	als	een	

stekker.	Toen	Stef	die	

zaterdag	rond	17.00	uur	

op	het	Grolveld	kwam,	

zat	Theo	Huijskes	lekker	

achter	een	pilsje.	Theo	

tegen	Stef:	“Ik	zit	al	

vanaf	vanochtend	

09.00	uur	te	wachten”,	

waarop	Stef	antwoordt:	

“Dat	je	dat	volhoudt	

en	dat	je	dan	nog	kunt	

praten…”.	
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Sinds enkele maanden siert het recla-

mebord van Bar ’t Doktertje het hoofd-

veld van de s.v. “Grol” en velen van u 

zullen zich afgevraagd hebben of het 

hier niet om een vergissing gaat en dat 

dit bord niet 8 km verder zuidwaarts 

(lees: op het Longaterrein!) opgehangen 

had moeten worden. Na enig speur-

werk bleek dat het hier niet gaat om 

een vergissing en dus reden te meer 

om snel een afspraak te maken met de 

“dader”. Op Rosenmontag in Groenlo 

wordt al even kennis gemaakt met de 

persoon in kwestie en hier wordt di-

rect een afspraak geregeld. Gewapend 

met pen en papier vertrek ik zo’n an-

derhalve week later op een regenachti-

ge avond (toeval of niet!!) richting Lich-

tenvoorde en word gastvrij ontvangen 

bij het gezellige café De Kruup aan de 

Rapenburgsestraat. Onder het genot 

van een bakje koffie maak ik kennis 

met Ronald Kruip en een kort verslag 

van “de man en zijn verhaal” vindt u 

hieronder beschreven.

celona in Camp Nou te bezoeken met zijn vader, 3 zoons en 

zijn zwager, en dat dit een geweldige happening was behoeft 

natuurlijk geen betoog. Verder staat lekker Chinees of Itali-

aans eten hoog op zijn lijstje met favoriete bezigheden en ook 

de vakantie met zijn gezin naar een warm land wordt niet 

vergeten. 

Café de Kruup/Bar ’t Doktertje 
Vanaf zijn 21e levensjaar was hij werkzaam in de kantine van 

de Hamelandhal te Lichtenvoorde (heeft hij gehuurd tot zijn 

41e) en tegelijkertijd was hij actief bij ’t Doktertje (de zaak van 

zijn ouders) en in Zieuwent bij het Sourcy Centrum. Vanaf 

het jaar 1995 bezit Ronald het café De Kruup en ’t Doktertje. 

Café De Kruup is reeds vanaf 1888 familiebezit en is telkens 

van vader op zoon doorgegeven. De vader van Ronald heeft er 

in feite als eerste zijn beroep van gemaakt van 1965 tot 1995 

en vanaf die datum is Ronald Kruip dus eigenlijk de tweede 

professionele uitbater. In de tijd van zijn grootouders stonden 

de moeders vaak achter de tap terwijl de mannen overdag in 

loondienst werkten. 

Na de overname door Ronald in 1995 is het café grondig ver-

bouwd en eigenlijk alleen het biljart is onveranderd. Samen 

met de drie vaste medewerkers en zo’n 30 parttimers (ook 

voor ’t Doktertje) bestaat er een goede verstandhouding met 

het verenigingsleven in Lichtenvoorde en van vroeger uit is 

café De Kruup eigenlijk hèt voetbalcafé in Lichtenvoorde. In 

de vergaderzaal op de eerste verdieping zetelt o.a. de Lichten-

voordse carnavalsvereniging en de de klantenkring bestaat 

verder uit een grote mengelmoes van jong en oud.

Sluitingstijden
De nieuwe regionale sluitingstijden 

van Doetinchem tot aan Haaksbergen 

ervaart Ronald is ronduit positief. Om 

02:00 gaat de deur op slot, de tap blijft 

open tot 03:00 uur en om 04:00 uur 

moet iedereen zijn vertrokken. Door dit 

systeem komt er meer rust in de buurt 

van de horeca-zaken en beginnen de 

klanten hun avondje uit niet meer om 

bijvoorbeeld 01:00 uur maar enkele 

uren eerder.

Horeca-vereniging
De horecavereniging in Lichtenvoorde is 

het gezamelijke aanspreekpunt naar de 

gemeente toe en samen dragen ze hun 

steentje bij aan o.a. de Lichtenvoordse 

Zomermarkt en natuurlijk de kermis. 

In tegenstelling tot hun collega’s uit 

Groenlo is elke uitbater welkom bij 

de horecavereniging in Lichtenvoorde 

en kan dus ook zijn of haar stem doen 

gelden tijdens de vergaderingen. Als be-

stuurslid van de plaatselijke horecaver-

eniging heeft Ronald Kruip contact met 

zijn Grolse collega’s en enenementen-

managers Tom Rooks en Erwin de Roo 

en samen vertegenwoordigen ze dus de 

horeca in de gemeente Oost-Gelre naar 

buiten toe.

   

Sponsoring
Met enige bescheidenheid (“ik moet op-

passen met wat ik zeg, anders bellen er 

vast nog veel meer mensen”) zegt Ronald 

Kruip toch wel het nodige aan sponso-

ring te doen. Zoals het een echt sport-

café betaamt steekt hij bijvoorbeeld de 

voetbalteams Longa 4, Longa 6, Longa 8, 

Longa A1 en 3 zaalvoetbalteams in een 

mooie outfit.

Daarnaast plaatst hij af en toe adverten-

ties in promotie-blaadjes en ondersteunt 

hij het dweilorkest Doktors Swingende 

Infuustoeters. Dit dweilorkest nam 
enkele jaren geleden deel aan de 
Dweilorkestendag in Groenlo en werd 
door velen een hoge klassering toege-
dacht. Uiteindelijk werd het slechts 
6e en nog steeds wordt er beweerd 
dat de burenvete tussen Groenlo en 
Lichtenvoorde oorzaak was aan deze 
teleurstellende uitslag.
Bovendien hebben café de Kruup en/of 

’t Doktertje borden op het Longaveld, 

in de Hamelandhal en sinds enkele 

maanden dus ook een bord langs het 

hoofdveld van de s.v. “Grol”. “René Wol-

ters nam destijds contact met mij op en 

verzekerde mij dat er sinds kort sprake 

was van één gemeente Oost-Gelre en dat 

bijvoorbeeld ‘t Doktertje wel een bord 

moest plaatsen op het sportpark Den 

Elshof”. Ronald vond het een ietwat pla-

gerige vraag, maar desondanks wel een 

mooie en daarna is e.e.a. snel geregeld.

De sponsoractiviteiten door de Kruup en 

’t Doktertje hebben geen puur zakelijke 

inslag, maar het gaat meer om de wissel-

werking met de klanten. Vaak gaat het 

om een groepje sporters die onder het 

genot van een glas bier aan Ronald vra-

gen: “heb je eventueel nog zin om .......”.

De s.v. “Grol”
Ronald Kruip volgt de verrichtingen van 

het eerste elftal van de s.v. “Grol” op de 

voet, maar kan door zijn werkzaamhe-

den op de zondagmiddag vrijwel nooit 

een wedstrijd bezoeken. Bovendien 

komt Longa 1 na hun uitwedstrijden 

op bezoek bij café de Kruup. Wel was 

Ronald aan het eind van het vorige sei-

zoen aanwezig op het kampioensfeest 

van Grol 1.

Op de vraag of Ronald verschillen kan 

noemen tussen onze s.v. “Grol” en Longa 

moet hij toch even nadenken.  Allereerst 

merkt hij in het algemeen op dat Lichtenvoorde en Groenlo 

eigenlijk best goed bij elkaar passen en dat het onderlinge ge-

steggel wel moet blijven bestaan. “Het onderlinge gevoel tus-

sen beide plaatsen en de mentaliteit is prima”, aldus Ronald.

Als antwoord op mijn vraag merkt Ronald op dat het er bij de 

s.v. “Grol” allemaal wat professioneler uitziet, zoals bijvoor-

beeld de organisatie van het Marveld-Toernooi. En bovendien 

heeft het Clubblad van de s.v. “Grol” veel meer uitstraling dan 

dat van Longa. “Een compliment hiervoor”.

Rivalen
Op de vraag wanneer er grenzen worden overschreden qua 

rivaliteit, hoeft mijn gesprekspartner niet lang na te denken. 

Als een kantine in de menie wordt gezet of er worden doel-

palen omgezaagd, dan kan ik daar GEEN enkel begrip voor 

opbrengen.

Ronald Kruip was enkele jaren geleden mede-initiator van 

de werkgroep: “LOEKI MOET TERUG”. In navolging op het 

verdwijnen van de Lichtenvoordse leeuw vanaf de kei rich-

ting het Grolse werd er een heuse kolonne met krijgsheren 

gevormd om hun bezit terug te vorderen. Nog steeds vindt 

Ronald het jammer dat niet de gehele rij voertuigen, inclu-

sief een legertank en een traliewagen met Grolse gijzelaars, 

eerst door Groenlo konden rijden om alvast indruk te maken. 

Uiteindelijk werd de leeuw geruild tegen de gijzelaars en kon 

iedereen tevreden huiswaarts gaan of verder carnaval vieren 

in Groenlo.

Hoe ziet in jouw ogen een geslaagd avondje stappen in Lichten-
voorde er uit?
“De laatste jaren hebben de zgn. “HAP en STAP avonden” regio-

nale bekendheid verworven”, aldus Ronald. “Op de markt kun 

je goed eten in verschillende tenten en de horeca in Lichten-

voorde is sinds een paar jaar wat breder georiënteerd, voor elk 

wat wils kun je zeggen. ’s Avonds is er een breed aanbod van 

disco’s en ook in de bruine kroegen is het goed vertoeven voor 

jong en oud. De zondagavond is het traditioneel zeer rustig in 

Lichtenvoorde en helaas is ook de aantrekkingskracht van het 

City Centrum in Groenlo op deze avond geheel verdwenen. Al-

leen in Lievelde bij de trein is het zondagavond druk en daar-

mee uit”, grapt Ronald.

Welke plaatselijke sterktes kunnen bijdra-
gen om de gemeente Oost-Gelre een posi-
tieve uitstaling te geven
“Allereerst natuurlijk het bloemencorso 

in Lichtenvoorde, direct gevolgd door 

de Zwarte Cross en het Kei-Festival. In 

Lichtenvoorde wordt er ontzettend veel 

vrijwilligerswerk verricht, met name 

omdat de kosten van de corsowagens erg 

hoog zijn. Er moet door de verschillende 

groepen worden gewerkt tijdens bijvoor-

beeld de Zwarte Cross om de financie-

ring van een dergelijke praalwagen rond 

te krijgen.

Deze sterke punten, gecombineerd met 

het recreatiepark Marveld in Groenlo, 

het dweilorkestenfestijn op Hemel-

vaartsdag en natuurlijk het regionaal 

bekende City Centrum, moet de ge-

meente Oost-Gelre voldoende elan kun-

nen geven”, aldus een positief gestemde 

Ronald Kruip.

TOT SLOT
Maak de volgende zinnen af: 

Het rookverbod in de horeca betekent: 
“een tijdelijke dip, maar uiteindelijk 
komt alles op zijn pootjes terecht. Het 
is wel weer een typisch voorbeeld van 
Nederland op z’n smalst om hier weer 
mee voorop te lopen”.

Het feit dat Lichtenvoorde en Groenlo tot 
de gemeente Oost-Gelre zijn samenge-
smolten betekent voor Lichtenvoorde: 
“de beste keus. Ondanks alle onder-
linge gesteggel is dit de beste oplossing 
voor beide plaatsen, in ieder geval be-
ter dan samen te gaan met alle andere 
omliggende gemeenten”.

Om sportief een maximaal resultaat te 
behalen, kunnen Longa en de s.v. “Grol” 
het best: 
“in dezelfde klasse spelen, het houdt 
elkaar alleen maar scherp”.

Het Kei-toernooi van het afgelopen jaar, 
zonder de deelname van de s.v. “Grol”, 
was: 
“een gemiste kans, is eigenlijk aan nie-
mand uit te leggen. Hopelijk kan het 
dat jaar weer als vanouds zijn”.

Als ik na een avondje stappen bij ’t Dokter-
tje naar huis Kruup, 

dan “he’j et good e daone”.

“In tegenstelling tot hun collega’s uit Groenlo 
is elke uitbater welkom bij de 
horecavereniging in Lichtenvoorde”

[MAURICE  KRABBENBORG]

In gesprek met:

RONALD KRUIP

Ronald Kruip 
Ronald Kruip is een geboren (1961) en 

getogen Lichtenvoordenaar en is eigen-

lijk geen moment ver van zijn geboorte-

plaats uitgeweken. Hij is getrouwd met 

Mirjam (Bluimink) en samen hebben ze 

vier zoons; te weten Bart, Jochem, Coen 

en Onno. Na de middelbare school volg-

de Ronald de Hotelschool te Wagenin-

gen en zijn stages liep hij in Holten bij 

het bekende AC Restaurant en in Ruurlo 

bij Avenarius.

Ronald Kruip is een groot liefhebber van 

sport in het algemeen (vooral passief) en 

hij probeert zo af en toe een wedstrijd 

van met name Ajax te bezoeken. Enige 

tijd geleden vond mijn gesprekspartner 

zelfs even de tijd een wedstrijd van Bar-

Ronald Kruip (links) in gesprek met onze verslaggever Maurice



A4RadstakeCity  14-03-2007  15:20  Pagina 1
30 O N Z E  V L A G

Onlangs was ik met onze verenigings-

vlag in het Boekarest, Roemenië, het 

nieuwe EU lid sinds januari 2007. Je 

ziet het land vooruitgaan, alleen is het 

contrast tussen arm en rijk er erg groot. 

Toch is Boekarest ook een mooie stad en 

heerst er een heel aparte sfeer. Tussen 

de twee wereldoorlogen in werd deze 

stad ook wel het Parijs van het Oosten 

genoemd, omdat de stad in die tijd erg 

elegant was. Veel van die elegantie is nog 

steeds terug te vinden in de stad. Dit ziet 

u op de foto van onze vlag voor het Roe-

meens Atheneum oftewel een concertge-

bouw uit 1888 midden in de stad. Helaas 

is een groot deel van de stad verwoest 

en beschadigd geraakt in de tweede we-

reld oorlog, tijdens de aardbeving van 

1977 en tijdens het idiote programma 

van “systematizatie” bedacht door één 

van de grootste en ergste communisti-

sche dictators Nicolae Ceausescu. Hier 

misschien later nog eens iets meer over. 

Boekarest is ook de stad van de grote 

voetbalclubclub Steaua Boekarest. Dat 

lijkt mij een mooie club om nog eens 

uit te nodigen op ons eigen internatio-

nale Marveld toernooi, maar dit terzijde. 

Steaua Boekarest won in 1986 als eerste 

ploeg uit Oost-Europa de Europa cup I 

tegen Barcelona. Het kwam als een com-

plete verrassing dat Steaua Boekarest de 

finale gehaald had. Iedereen dacht dan 

ook dat Barcelona gemakkelijk de finale 

zou winnen. Na de reguliere speeltijd 

en de verlenging stond het nog steeds 

0-0. Grote uitblinker die wedstrijd werd 

doelman Helmuth Duckadam. Hij stop-

te namelijk alle vier de penalty’s van 

Barcelona waardoor Steaua Boekarest 

de Europacup won. Steaua Boekarest is 

ook de club van Gheorghe Popescu die 

later voor P.S.V. is gaan voetballen en 

o.a. ook bij Barcelona heeft gespeeld. 

Over zijn toenmalige trainer bij Barce-

lona, Johan Cruijff, zei hij ooit: “Johan 

Cruijff is de nummer één van de wereld, 

de nummer twee van de wereld en ver 

daarna komt de rest. Als hij een vrouw 

geweest was dan had ik iedere morgen 

tegen hem gezegd: Ik hou van jou”. Roe-

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

menië werd ook het land van de grote 

AJAX trainer Stefan Kovács die in 1971 

de succesvolle trainer Rinus Michels op-

volgde bij AJAX. Stefan Kovács was van 

geboorte een Hongaar, maar door grens-

verschuivingen in Oost-Europa kreeg Ko-

vács de Roemeense nationaliteit. Kovács 

won in zijn periode van 1971 tot en met 

1973 als hoofdtrainer bij AJAX zo’n beet-

je alles wat er te winnen viel, te weten: 

twee landstitels (1972 en 1973), één nati-

onale beker (1973), twee keer de Europa 

Cup I (1972 en 1973), één wereldbeker 

voor clubteams (1972) en één Europese 

Supercup (1973). Deze grootse trainer 

was altijd de bescheidenheid zelve. Zo 

kwam hij altijd op de fiets bij AJAX en 

kreeg hij bij zijn afscheid in 1973 van 

de selectie een auto. Op het moment 

van schrijven is Roemenië de volgende 

tegenstander van het Nederlands elftal in de kwalificatie voor 

het E.K. van 2008 in Oostenrijke en Zwitserland. Dit zal een 

serieuze krachtmeting worden. Het Nederlands elftal zal wel 

wat meer mogen laten zien dan dat het de afgelopen kwali-

ficatiewedstrijden heeft laten zien. Hier zit voor Marco van 

Basten dan ook een mooie uitdaging in. Ook ligt er een mooie 

uitdaging in het verschiet voor onze eigen hoofdtrainer André 

Simmelink en zijn hoofdmacht. Het wordt de komende weken 

tijd om punten te verzamelen en om ervoor te zorgen dat we 

in de middenmoot of hoger terecht komen in deze spannende 

klasse. Gezien het goede spel van onze hoofdmacht deze com-

petitie zal het allemaal wel goed komen. Het is de komende 

weken gewoon een kwestie van één doelpunt meer maken dan 

de tegenstander, maar dat is het altijd. Laat ik er maar mee 

ophouden met het spuien van deze huis,tuin en keuken wijs-

heden. Ik groet u, langs de lijn, in ons sportcafé of waar dan 

ook. Het liefst overigens aan de bar in ons sportcafé onder het 

genot van een lekker pilsje.

De Vlaggenist 

Onze vlag




