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John ligtenberg geeft vorm aan ruimte.
Kantoren, winkels, showrooms en woningen.

Nieuwstad 10, 7141 BD, Groenlo

John ligtenberg is grafisch vormgever.
Logo’s, huisstijlen en brochures.

Tim Ebbers

Het voetbalseizoen zit er weer op. Onze hoofdmacht Grol 1 is op een

Rik Gockel

keurige 4e plek in de tweede klasse J geëindigd, waarvoor hulde. Zoals

T. 0544 46 78 72

Maurice Krabbenborg

u wellicht heeft vernomen, zal Grol 1 met ingang van het nieuwe

www.johnligtenberg.nl

Jonathan Lammers

seizoen onder leiding staan van trainer Henry Golstein; hij volgt

Marc Rots

daarmee André Simmelink op. Wij wensen de spelers, trainer en

Ivo Versteegen
Fotografie
Gerry van Dongeren

begeleiders van Grol 1, maar natuurlijk ook van alle andere seniorenen jeugdteams veel succes toe het komende voetbalseizoen.

Marion Mombarg
Vormgeving

Voor u ligt het tweede clubblad, de zogenaamde ‘zomereditie’, van dit

John Ligtenberg Vormgeving

jaar. Ook deze keer hebben wij als redactie ons uiterste best gedaan

Tel. (0544) 46 78 72

u een gevarieerd clubblad aan te bieden, met daarin aandacht voor

Druk
Drukkerij Weevers Emaus
Tel. (0544) 46 18 28

jong en oud. Zo zijn enkele E-/F-talentjes zelf in de pen gekropen, om
hun kamp-belevenissen met u te delen en hebben de ouders van de

Advertentie-exploitatie

D3-spelers een ingezonden stuk gestuurd. Erg leuk!

Rudi Porskamp

Verder zijn de spelers van Grol 7 een dagje gevolgd en zijn o.a. Freddy

Tel. (0544) 46 49 33

Brockötter en Tom van Leeuwen aan een interview onderworpen.

Redactieadres

Ook niet onbelangrijk is het gebruik van de AED (Automatische

clubblad@svgrol.nl

Externe Defibrillator), waaraan in dit clubblad uitgebreid aandacht

De verantwoordelijkheid

wordt besteed. Ook het Internationale Marveldtoernooi en de vaste

voor de inhoud van het

rubrieken ‘onze vlag’ en ‘speler van het kwartaal’ komen weer aan

clubblad berust bij de

bod.

redactie.

Kortom, wij wensen u veel leesplezier en een goede en mooie zomer

Ingezonden brieven,
mededelingen e.d. kunnen

toe.

worden bezorgd op bovenvermeld redactie-adres.
Klachten over de bezorging
e.d. gelieve door te geven
aan:
René Wolters
tel. (0544) 46 54 33

De clubbladredactie
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Tom van Leeuwen

Ga toch Kras-sen !!
De handjes gaan in de lucht. De klanken van lekkere dansmuziek galmen over de dansvloer.
De dj zweept de zaal op en de bar waarachter hij staat te draaien, staat vol met lachende, vrolijke mensen. In de hoek van het podium, waar alles mooi te overzien is, staat de uitbater van
café Kras: Tom van Leeuwen. “Dit zijn voor mij de momenten waarop ik het meest geniet van
allemaal. Jongeren die in mijn tent een geweldige tijd hebben, hier doe ik het voor!”

[JONATHAN LAMMERS]
Nostalgisch, zo zou je Café Kras aan de
Nieuwstad 7 inmiddels wel kunnen
noemen. Al decennia lang is deze kroeg
het toonbeeld van stappende jongeren,
gezelligheid in de kleine uurtjes. Eerder
was het een café waar voornamelijk veel
alternatieve muziek te horen was, tegenwoordig is er echt voor ieder wat wils.
Eigenaar Tom van Leeuwen heeft het
‘oude’ Kras een ware ‘make-over’ gegeven. Een horecaman pur sang? Nou dat is
niet altijd helemaal het geval geweest.
Als jonge jongen groeit Tom op in Winterswijk. Na zijn basisschool met succes
te hebben afgerond, kiest hij ervoor om
de consumptieve (horeca) richting van
de LTS/Mavo te volgen. “Ik had toentertijd nog niet echt het idee dat ik in de
horeca zou belanden, maar ik heb twee
linkerhanden en vond de horeca altijd
al leuk. Dus mijn keuze was makkelijk”.
Met veel plezier rondt hij deze studie af.
Tijdens de opleiding krijgt hij al de kans
om bij andere bedrijven in de keuken te
kijken. Dit kan erg letterlijk gezien worden, want op deze leeftijd lag zijn hart
bij het beroep van kok. Dit blijkt ook als
hij na de LTS/Mavo opleiding de keuze
maakt om verder te gaan leren voor zelfstandig kok. Ook hier doet Tom veel ervaring op binnen andere organisaties. Als
eerste gaat hij aan het werk bij Marveld
Recreatie. Vier dagen in de week staat hij
daar in de keuken en één dag in de week
zit hij in de schoolbanken. Tijdens de vijfjarige opleiding vult hij zijn ervaring aan
door ook nog in Lochem en Amsterdam
aan het werk te gaan. Ook deze studie
verloopt voorspoedig en Tom blijkt klaar
voor het examenjaar. In de buurt van
Groenlo vindt hij een bedrijf waar hij
als kok aan het werk kan. Tijdens deze
periode slaat zijn passie voor de horeca

om. Zijn directe collega’s werden één
voor één ontslagen en hij kreeg steeds
meer moeite met de beleidsvoering die
binnen het bedrijf werd gehandhaafd.
“In die tijd had ik al een goed beeld over
hoe ik graag zou willen werken binnen
de horeca, maar dit bedrijf stond in een
groot contrast daarmee”. Het plezier in
de horeca verging hem. Hij maakte zijn
opleiding af, maar besloot niet verder te
willen in de horeca.
Hij laat zich op 20-jarige leeftijd inschrijven bij Randstad en vindt al snel een
baan bij Ahold (Dumeco resp.) als intermediair. Door hard te werken en een
flexibele instelling krijgt hij bij Ahold
de mogelijkheid om door te groeien. Na
hier 7 jaar met veel plezier te hebben gewerkt, volgde een reorganisatie. Met een
vooruitziende blik ging Tom toen bezig
met zijn verdere toekomst.
Hij nam het initiatief om de toenmalige
eigenaar van Café Kras te bellen en hem
te vragen hoe deze dacht over het eventueel verkopen van het café aan de jonge
Winterswijker. Een jaar ging eroverheen,
maar de droom van een eigen horeca-gelegenheid verliet het hoofd van Tom niet.
Na een jaar bij zijn vader in de zaak te
hebben gewerkt, kwam er toch een mogelijkheid. ”Mijn vader heeft een bedrijf
in hardhout en ik moest ook veel op de
bouwplaatsen rondlopen. Hier bleek
maar weer eens goed hoe atechnisch
ik was. Nadat ik me op een dag in mijn
hand had geboord, zei mijn vader: “Ga jij
maar wat anders doen, dit is niets voor
jou”.
Een geluk bij een ongeluk kun je het noemen. In deze tijd had de toenmalige eigenaar van Kras wel interesse om met Tom
te praten en het vervolg is bij u bekend.

Nadat ik me
op een dag in
mijn hand had
geboord,
zei mijn vader:
“Ga jij maar wat
anders doen,
dit is niets
voor jou”.

Met compleet zijn eigen ideeën over hoe
een dergelijk café draaiende gehouden
moet worden, begint hij aan de uitdaging. Vooral zijn personeel ziet hij als
een belangrijke schakel binnen zijn café.
“Het personeel is je uithangbord, ze moeten vrolijkheid uitstralen en het leuk
hebben. Dit probeer ik te realiseren door
ze goed te belonen, veel verantwoordelijkheid te geven en regelmatig gezellige
uitjes met het personeel te organiseren”.
Nadat hij zijn personeel nauwkeurig had
geselecteerd, begon de echte uitdaging.
Café Kras moest weer de status krijgen
waar het al jaren om bekend was. “Ik
kwam letterlijk in een bouwval, nadat ik
het ene had aangepakt, bleek het andere

weer nodig aan vervanging toe. Dat is wel
een ding wat mij erg is tegengevallen, eigenlijk moest alles aangepakt worden”.
Het idee van Tom is helder. Hij noemt
het de drie fasen van Kras. “Als je binnenkomt, kom je in een gezellige bruine
kroeg, waar mensen rustig kunnen praten en een drankje kunnen nuttigen’. Als
je doorloopt naar achteren kom je in de
tweede fase. “De tweede fase is een soort
van feestcaféetje waar lekkere muziek
wordt gedraaid en mensen lekker kunnen dansen”. Vervolgens de derde fase.
“De laatste fase is het terras dat gedeeltelijk nog in aanbouw is. Hier kunnen mensen lekker buiten zitten om te relaxen op
de banken, te praten en lekker naar muziek luisteren.”
Inmiddels heeft Kras al een ware metamorfose ondergaan, maar de ideeën-put
van de jonge uitbater heeft zijn bodem
nog lang niet in zicht. “Zeker om de week
wil ik een ‘mini-evenement’ in mijn kroeg
organiseren. Het moet voor ieder wat
wils zijn bij Kras. Soms slaat iets enorm
aan, maar soms ook niet. Dat maakt niet
uit, er zijn altijd wel mensen die ervan
genieten en daar gaat het om”.
Dat hij een duizendpoot is, blijkt wel
uit het feit dat hij tussen al deze werkzaamheden door alweer bezig is met een
nieuwe uitdaging. “Ik kan er nog niet al
te veel over zeggen, maar inderdaad; er
staat iets groots op de planning. Als dat
doorgaat, dan komt er weer een nieuwe
droom van me uit”.
Natuurlijk kan Tom dit alles niet alleen.
Zijn aanstaande vrouw Anoek steunt hem
in alles wat hij doet. “Op dit moment
studeert ze nog, maar als ze klaar is wil
ze gedeeltelijk haar weg vinden binnen
haar vakgebied en het andere gedeelte
komt ze het team van Kras versterken. Ik
ben hier natuurlijk heel blij mee”.
Naast zijn drukke bestaan heeft Tom nog
een passie: voetballen met zijn vrienden.
Als eerder vermeld groeit hij op recht
tegenover het sportpark van WVC. Dit
maakt dat hij al op jonge leeftijd bij de
club wordt aangemeld. Tot de C-jeugd
blijft Tom voetballen, maar al gauw blijkt
dat hij een ‘mooi weer’ voetballer is. “Als
ik moest trainen en het regende, dan
moest mijn moeder me echt letterlijk het
huis uit duwen om te gaan voetballen.”
Nadat hij een aantal jaren niet meer had
gevoetbald, begon zijn passie voor het
spelletje weer op te leven. Samen met

zijn vrienden startte hij toen een vrienden-team bij de Grolse Boys. Na een jaar
of zes viel deze groep door omstandigheden een beetje uit elkaar en maakte
hij de overstap naar de s.v. “Grol”. Hier
speelt hij nu reeds vier seizoenen met
veel plezier. Als klap op de vuurpijl pakte
Grol 8 nl. dit jaar ook nog eens de felbegeerde titel. “Na de E1 was dit eigenlijk
mijn enige kampioensfeestje en wat een
geweldig feest was het! De saamhorigheid bij de s.v. “Grol” is echt geweldig,
bijna alle teams kwamen ons feliciteren
en zelfs het hele bestuur kwam langs, dat
zie je niet vaak, echt super!”
Dit is meteen ook een reden voor Tom
om de s.v. “Grol” financieel te ondersteunen. “Het is een fantastische club
die absoluut zo verder moet gaan. Niet
dat mijn geld nou zoveel helpt, maar als
ik het goed heb, dan mogen dit soort
verenigingen het van mij ook zeker
goed hebben. Zoiets moet toch blijven
bestaan. Neem het Marveld toernooi.
Sporten voor jongeren is gewoon van
essentieel belang. Hier is geld voor nodig. Dergelijke toernooien stimuleren
de jeugd alleen maar en daar wil ik heel
graag mijn steentje aan bijdragen. Als ik
tijdens een wedstrijd van Grol 1 langs de
lijn de reclameborden probeer te tellen,
dan is dat moeilijk. Er hangen zoveel
sponsoren en dan denk ik: geweldig, dat

De saamhorigheid bij de
s.v. “Grol” is

betekent dat je een gezonde club bent.”
Aan het einde van ons gesprek leg ik hem
nog een paar zinnen voor die hij mag afmaken, dit is het resultaat;
Kras onderscheidt zich door...
organiseren

echt geweldig,
bijna alle teams

S.v. “Grol” omdat…
het gezellig is met veel vrienden.

kwamen ons
feliciteren en
zelfs het hele
bestuur kwam
langs, dat zie je
niet vaak,
echt super!”

Verstand van voetbal heb ik…
niet (als ik ‘wel‘ zeg, krijg ik een hoop
gezeik).
Het aankomende rookverbod in de
horeca vind ik…
heel vervelend.
Het leukste feest in Groenlo is…
carnaval.
Marco van Basten moet…
heel gauw weg.
Het Kras van de toekomst is…
het Kras van NU!
Tom van Leeuwen, een man met een
hart voor de s.v. “Grol”, dat is gebleken.
Wij hopen dan ook dat we hem nog
lang als spelend lid en sponsor mogen
begroeten.
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Voorjaars Fancy Fair
Tijdens de voorjaars Fancy Fair werd er door de VSVG weer de actie “de ballen gaan vallen” gehouden. Om te bepalen waar deze ballen
op het hoofdveld zouden gaan vallen, waren er twaalf oud-Grol spelers uitgenodigd. Zij bepaalden met een ferme trap waar de ballen op
diverse plekken op het veld terecht kwamen.

Bij Auto Langwerden loopt
u het water in de mond...
Wij beschikken over een ruime,
continue wisselende voorraad
nieuwe of zeer jong-gebruikte
auto's uit ons eigen bestand die
voor diverse doeleinden ingezet
zijn. Deze auto's worden tegen
zeer interessante condities
aangeboden en zijn vrijwel direct
leverbaar! Het actuele aanbod
vindt u op onze internetsite:
www.auto-langwerden.nl

Op de foto: Staand: v.l.n.r. Jan Stoteler – Bennie van Dongeren – Eduard Smit – Henk Meulenbeek – Henk Hoffman – Theo Kaak – Autie - Anton Frank.
Zittend v.l.n.r. Toon Hulsinck – Gerrit Hulsinck – Theo Porskamp – Jan Gunnewijk – Joop Reijerink
Internet: www.auto-langwerden.nl E-mail: info@auto-langwerden.nl

AED REDT LEVENS!!!
Direct links in de hal van het Sportcafé Den Elshof hangt de Automatische
Externe Defibrillator (AED), klaar voor onmiddellijk gebruik. Als bij iemand een
hartfalen wordt geconstateerd is het goed dat iedereen weet waar de AED
hangt en wie hem kan bedienen.

Dus: lees dit artikel aandachtig
Geschenk van VSVG aan s.v. “Grol”: Tijdens de Algemene ledenvergadering op
2 oktober 2006 werd deze AED door de Vrienden S.V. Grol (VSVG) aangeboden
aan de s.v. “Grol”. Een apparaat dat we, zo werd bij de aanbieding door de
voorzitter van de VSVG Rinus Meulenbeek gezegd, nooit nodig hopen te hebben. Maar als we het nodig hebben onbetaalbaar is doordat het mensenlevens
kan redden.
Wat is een AED ?
Dat is een toestel dat op een geautomatiseerde manier een elektrische schok
toedient aan een persoon wiens hart niet meer efficiënt slaat, of dat defibrilleert (ongecoördineerde hartslag).
Hoe werkt de AED?
Bij hartfalen is het van belang om zo snel mogelijk hulp te bieden.
Deze hulp bestaat idealiter uit:
- Snel herkennen van het hartfalen waardoor direct kan worden begonnen
met basisreanimatie.
- Daarna dient iemand zo snel mogelijk de AED op te halen, terwijl anderen 		

doorgaan met reanimeren.
- De AED wordt op het slachtoffer geplaatst en zal, door ingebouwde software, zelf bepalen of een schok toegediend moet worden. Het toestel zal de
hulpverlener(s) via gesproken instructie begeleiden en maakt zelf een
analyse van het hartritme. Is een schok op dat moment niet efficiënt, geeft
het apparaat aanwijzingen om verder te gaan met reanimeren.
- Het is zaak zo snel mogelijk medische hulp in te roepen (112).
Wie zijn al opgeleid tot AED bediener bij s.v. “Grol”?
Door de AED coördinatoren Riky ter Bogt en Marcel Rooks van de VSVG is al voor
een 16 tal leden van de s.v. “Grol” een cursus AED bediener georganiseerd. Na
de cursus van 1 avond ontvingen zij een “AED Bedienerspas”.
Dat zijn: Marcel Rooks, Riky ter Bogt, Jan Froeling, Hens Brummelaar, Mattijs
Wassink, Jan Baks, Bertus Oostendorp, Annelies Porskamp, Rob Porskamp, Bert
te Brinke, Ronald Brockötter, Wilfried Grotenhuis, Cor Migchielsen, Iris Schenk,
Marcel Walterbosch en Leo Garstenveld. Een actuele lijst van bedieners hangt
naast de AED in de hal!!!!!
Er zullen door de coördinatoren herhalingscursussen worden georganiseerd voor
bedieners.

Heb jij hiervoor ook belangstelling?
Maak dit kenbaar bij één van de coördinatoren Riky of Marcel.

Voorzitterstaal

Jubilea,

Oefenmeester voldoet helemaal aan de profielschets van de spelers

bedrijfsfeesten,

HENRY GOLSTEIN
NIEUWE HOOFDTRAINER S.V. “GROL”

opendagen,
beurzen,
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• Jordy, de zoon van Leon
‘Spike’ en Marjon Geelink, zit de hele tijd met
zijn vingers in de mond.
Annelies vraagt: “Heeft
hij last van zijn tanden”,
waarop Spike antwoordt:
“JJJJa, zijn verstandskies
komt erdoor”.
• Max de Vries is
gebeten door zijn eigen
konijn, waarop Annelies
zegt: “Dat heb je als
je ze niet op tijd voer
geeft”.

sinds 1912

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

[THEO HUIJSKES]
Toen ik als voorzitter hem voor de eerste keer belde met de vraag of hij interesse
had in een gesprek met ons bestuur over de invulling van de vacante functie van
hoofdtrainer, bemerkte ik gelijk dat hij blij verrast was met mijn telefoontje en
dat de belangstelling er direct was, zonder dat hij ook maar één seconde hoefde
na te denken. Ik heb het over Henry Golstein, 57 jaar oud, wonende in Hengelo
Gld. en met ingang van het voetbalseizoen 2007-2008 de nieuwe hoofdtrainer van
onze sportvereniging “Grol”. Golstein, gehuwd en vader van twee uitwonende, tevens voetbalgekke zoons (zoon Marcel speelt in het eerste van Longa ’30 en zoon
Jürgen speelt in het eerste van Zelhem), heeft onder de naam ‘Golsteinsport’ een
zaak in Zelhem. Dezelfde Golstein wordt de opvolger van André Simmelink uit
Doetinchem, die het volgende voetbaljaar aan de slag gaat bij zaterdageersteklasser S.D.V.B. uit Barneveld.
Wie denkt dat wij als bestuur bij de aanstelling van de nieuwe trainer/coach water bij de wijn hebben gedaan daar waar
het gaat om het op een prestatiegerichte
wijze bedrijven van de zo mooie voetbalsport, heeft het helemaal mis. Kennis, ervaring en ambitie waren voor ons
namelijk de belangrijkste kapstokken,
waaraan wij als bestuur de gehele, helaas
noodzakelijke opvolgingsprocedure heb-

ben opgehangen. Ons beleid is en blijft
er namelijk op gericht om, zeker met ons
eerste team, op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Dit laatste wel zonder
spelers van buitenaf te halen, laat staan
te betalen. Neemt niet weg dat spelers
van andere verenigingen te allen tijde
welkom zijn bij onze club, wanneer zij
zichzelf aanmelden en dit laatste zeker
wanneer zij op een lager niveau acteren

en graag willen testen hoever hun capaciteiten reiken bij een in de tweede klasse
spelende voetbalvereniging als Grol.
Henry Golstein, evenals Simmelink in
het bezit van het diploma Oefenmeester
I, is een bekende naam in het trainerswereldje van het amateurvoetbal. In de afgelopen decennia heeft hij reeds een groot
aantal bekende clubs onder zijn hoede
gehad. Zo trainde hij onder meer Zelos
Zelhem, Sp. Lochem, SDOUC Ulft, RKHVV
Huissen, Excelsior ’31 Rijssen en OBW Zevenaar. Met uitzondering van zijn laatste
club OBW, wist hij met alle clubs één
of meerdere kampioenschappen en/of
periodetitels in de wacht te slepen. De
grootste successen behaalde Golstein
met Colmschate, de club waar hij maar
liefst vijf jaar werkte en die hij vanuit de
tweede klasse naar de hoofdklasse in het
amateurvoetbal wist te loodsen. Daarnaast bewaart hij goede herinneringen

• Op de avond van de
crisisvergadering van
Grol 1, vraagt Joost
Frank: “Komen jullie
kaarten halen voor de
buutavond? Ik denk dat
er vanavond wel 10 in
‘de tonne’ staan”.
• Tijdens het Marveldtoernooi zat de ‘ietwat’
rossige scheidsrechter
van Meenen zijn geld
te tellen, waarop Ruben
Zieverink bijdehand zegt:
“Hij heeft geen rooie
cent meer”.
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aan Excelsior ’31, de club waarmee hij
kampioen werd in de zaterdaghoofdklasse en daarmee vervolgens de strijd aanging om het landskampioenschap bij de
amateurs. Henry Golstein staat bekend
als een slimme trainer, die wordt geprezen vanwege zijn technische en tactische
kwaliteiten. Een trainer die graag op de
aanval speelt en daarbij via een solide opbouw vanuit de achterhoede technisch
goed verzorgd voetbal propageert.

Ons beleid is

Ook als voetballer heeft Golstein in het
verleden de nodige successen geboekt.
Zo was hij de grote dirigent van Be Quick
gedurende de succesjaren van deze Zutphense voetbalvereniging. Ook voetbalde
hij bij Zelos en Sp. Lochem, maar vierde
tevens grote triomfen met Pax Hengelo
Gld. Als middenvelder was hij in die
dagen de grote voetbalstrateeg met het
perfecte overzicht en de geweldige traptechniek. Een speler met een uitgekookte
pass over tientallen meters en daarnaast
een specialist bij uitstek in het nemen
van vrije trappen.

te voetballen.

en blijft er
namelijk op
gericht om,
zeker met ons
eerste team,
op een zo hoog
mogelijk niveau
Dit laatste wel
zonder spelers
van buitenaf
te halen,
laat staan
te betalen.

De nieuwe oefenmeester van Grol past
volgens ons bestuur helemaal in de profielschets, die ooit door de spelers- en het
begeleidingsteam van de eerste selectie is
opgesteld. In deze kolommen wil ik u als
lezer een drietal aspecten uit die betreffende profielschets niet onthouden, waaraan hij in mijn ogen helemaal voldoet, te
weten: de nieuwe trainer van Grol moet
een persoonlijkheid zijn, die in het amateurvoetbal zijn sporen heeft verdiend,
de nieuwe trainer moet tactisch erg sterk
zijn en zijn analyses op een rustige manier brengen en de nieuwe trainer moet
met een enkele aanwijzing sturing kunnen geven aan de spelersgroep.
Na de zomervakantie zal Golstein aan
de slag gaan met een vrij grote selectie,
waaruit eigenlijk alleen Jorrit Splitthoff
uit Doetinchem is verdwenen. Tom Groot
Kormelink is vanwege studie en werk in
Utrecht niet meer beschikbaar voor Grol
1, maar blijft wel spelend lid van de club,
zodat hij in noodgevallen misschien nog
oproepbaar is. Verder komt Johan Hou-

Even voorstellen:
Geachte lezer,
Als nieuwe redacteur van uw clubblad
kreeg ik een klein stukje clubblad tot mijn
beschikking om mezelf voor te stellen.
Mijn naam is Peter van Dalen en ik ben
sinds drie clubbladen redacteur. Het leek
me altijd al leuk om te schrijven voor het
clubblad, dus toen Sander van Beckhoven
vanwege tijdgebrek stopte zag ik mijn
kans schoon en heb ik gevraagd of ik wat
kon betekenen voor het clubblad en ik
mocht direct aan de bak. Zoals verwacht
is het ontzettend leuk om te doen en vooral vanwege de reacties binnen de club.
Als voetballer heb ik alle selectie-elftallen mogen doorlopen. Na een schitterend
laatste seizoen in de A1, waar we promotie afdwongen, kwam ik bij de senioren in
Grol 2 terecht. Hier heb ik met uitzondering van één seizoen Grol 3, succesvol en
minder succesvol gevoetbald.

Aankomend seizoen zal ik als trainer van
Grol 3, de beloftes, aan het werk te zien
zijn. Helaas zijn ze dit jaar gedegradeerd,
maar met een goede mix van “de oudjes”
aangevuld met jeugdig talent hebben we
het volste vertrouwen in een goed resultaat aankomend seizoen.
Ik zal mijn best doen om u te voorzien
van leuke, interessante en serieuze artikelen. Voetbaltechnisch hoop ik dat we
met iedereen die de Grol een warm hart
toedraagt, er een mooi seizoen van gaan
maken. Dat we de vervelende nasmaak
van afgelopen seizoen weg kunnen spoelen met nieuwe successen.
Met vriendelijke groet,

Peter van Dalen

ben terug van De Graafschap en hebben
Jalal Essbai en Zouhair Chaboune na een
jaartje v.v. Doetinchem overschrijving
aangevraagd naar Grol. Bovendien heeft
Dennis Dibbets definitief aangegeven
weer als doelverdediger beschikbaar te
zijn voor Grol 1. Uit dit alles mag derhalve gerust de conclusie worden getrokken
dat de eerste selectie niet alleen op basis
van het bovenstaande, maar zeker ook
na een jaar ervaring in de tweede klasse
er niet alleen in de breedte maar ook in
kwaliteit op vooruit is gegaan.
En Henry Golstein zelf ?
De voetbalvakman is erg blij bij Grol
aan de slag te kunnen.
“Grol is een voetbalbolwerk in de Gelderse Achterhoek. Een club met een
grote naam en een geweldige uitstraling in het amateurvoetbal. Bovendien
leeft het voetbal er nog echt en dit
laatste baseer ik vooral op de grote en
fanatieke achterban die Grol heeft. Ik
heb er veel zin in om in Groenlo te gaan
werken.”

Speler van het kwartaal

Speler van het kwartaal:

Ramon Waenink
[RIK GOCKEL]

Alferink b.v.
Industrieweg 15 - 7141 DD Groenlo
Postbus 49 - 7140 AA Groenlo

Elektrotechniek
Werktuigkunde
Service & Onderhoud

Tel. 0544 47 62 00 - Fax. 0544 46 43 05

www.alferink.nl

info@alferink.nl

Naam:
Elftal:
Leiders:

Ramon Waenink
Grol C2
Ronald Gerritsen en
Remco Wolters
Geboortedatum:
17 april 1993
Geboorteplaats:
Winterswijk
Lid van s.v. “Grol” sinds:
2004
Positie in het elftal:
voorstopper
Sterke punten:
techniek en man
uitschakelen
Minder sterke punten:
geringe lengte
Hoogtepunt van het jaar:
bekerwinst tegen DZSV C1 en
de uitschakeling van
Gendringen C1 en Eefde C1
op de weg daar naar toe
(allen eersteklassers!)
Trots op:
behalen voetbaldiploma’s
basis 1 en 2 en winnaar
penaltybokaal van de
voetbalschool
Specialiteit:
de schaarbeweging
Mooiste voetbalmoment:
op toernooi met D-1 in
Zevenaar en de D-kampen
School:
gemengd theoretisch
1e jaar op het Marianum
Toekomstplannen:
werken met kinderen in
een ziekenhuis
Favoriete eten:
Chinees
TV-programma:
De Wedstrijden
Beste voetballer ter wereld: Kaka (AC Milan)
Beste Nederlandse voetballer: Wesley Sneijder
Vrije tijd met vrienden:
voetballen en online
games spelen
Film:
Wrong Turn
Doel voor komend jaar:
lekker voetballen en vasthouden
van goede schoolprestaties
Zomervakantie:
met ouders naar Duitsland
en vriendje naar Biddinghuizen
gezellige club met veel humor!
S.v. “Grol”:
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GROL 1 SPORTPLOEG VAN HET JAAR 2006
IN DE GEMEENTE OOST GELRE

• De bekerfinale tussen
Grol 7 en Veluwezoom 5
op 20 mei jl. in
Gaanderen werd
door een groot aantal
Grolse fans bekeken.
Helaas verloor Grol met
3 - 0. Slager Gerard van
Geemen - zoon Martijn
helemaal bekaf van de
tevergeefse inspanningen in de zojuist
gespeelde wedstrijd had maar één reactie:
“Jammer van de
benzine!”
• Michel Hoffman in
de rust van dezelfde wedstrijd tegen
scheidsrechter Henning,
die wel op een heel
bedenkelijk niveau floot.
“Hé scheids. Ik ken de
nieuwe regels natuurlijk
niet precies, maar sinds
wanneer mag de
scheidsrechter niet meer
uit de middencirkel
komen?”
• Aan Peter Stroek werd
gevraagd of hij meeging
naar City Lido. Peter:
“Nee, de vrouwen zijn
daar veel te jong”,
waarop Emiel G. zegt:
“2 keer 15 is ook 30!”

[THEO HUIJSKES]
Bij de voor het tweede jaar in de gemeente Oost Gelre gehouden Sportverkiezing is Grol 1 uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar 2006.
Onder de voor de tijd van het jaar extreem warme weersomstandigheden
en bijgewoond door enkele honderden
belangstellenden werden op Koninginnedag op de Markt in Lichtenvoorde de
winnaars van het jaar 2006 bekend gemaakt in de verschillende categorieën.
De Stichting Comité Orange Lichtenvoorde tekende ook deze keer voor de
voortreffelijke organisatie van het totale gebeuren.
Onder een enorm gejuich werd de hoofdmacht van de voetbalvereniging Grol
door speaker Gerard Wopereis uitgeroepen tot sportploeg van het jaar 2006. De
Grolploeg bleef daarmee de overige drie
genomineerde ploegen uit de gemeente
Oost Gelre voor, te weten het eveneens
uit Groenlo afkomstige en in de paardensport succesvolle voltigeteam en uit
Lichtenvoorde: het damesvolleybalteam
van Longa ’59, alsmede het meisjesvolleybalteam van Longa ’59.

Zoals bekend, behaalde het eerste team
van de Groenlose voetbalvereniging in
2006 het kampioenschap in de derde
klasse en promoveerde daardoor als eerste voetbalclub in de nieuwe gemeente
Oost Gelre naar de tweede klasse van de
KNVB.
Een bijzonder detail is nog steeds dat
de titel pas in de laatste competitiewedstrijd werd binnengesleept, toen op eigen bodem een 3-2 overwinning werd
behaald op nota bene aartsrivaal Longa
’30 uit Lichtenvoorde.
Het was de tweede maal in de nu bijna
90-jarige geschiedenis van de sportvereniging “Grol” dat het eerste team promoveerde naar de tweede klasse van de
KNVB.
De eerste keer dat een en ander gebeurde, was in 1993 bij het 75-jarig bestaan
van de club. Werd in 2006 het kampioenschap behaald onder leiding van
Gerard Bos uit Haaksbergen, in 1993
was Haaksbergenaar Peter Schulte de
verantwoordelijke trainer voor het kampioenschap.

Afgelopen Koninginnedag was praktisch het gehele kampioensteam van vorig jaar in Lichtenvoorde aanwezig om
de prijs, de glazen trofee behorende bij
de Sportploeg van het jaar, in ontvangst
te nemen. Onder hen ook trainer Gerard
Bos uit Haaksbergen, die evenals hij dat
in een eerder stadium met Longa ’30
klaarspeelde met Grol in zijn vierde en
laatste seizoen kampioen werd. De kampioenenmaker heeft inmiddels bewezen
dit ook in zijn eerste contractjaar te
kunnen klaarspelen. Met NEO uit Borne
werd hij namelijk op zondag 6 mei jl.
kampioen in de derde klasse en komt als
gevolg daarvan in het nieuwe seizoen
ook uit in de tweede klasse.
Op het openluchtpodium op de Markt
in Lichtenvoorde bracht de oefenmeester, daarbij uiteraard terzijde gestaan
door het kampioensteam van vorig jaar,
nogmaals met veel verve het inmiddels
fameuze lied ‘Egeltje’ ten gehore. Elftalbegeleider Hennie Schovers sprak een
toepasselijk dankwoord.
Grol 1 nogmaals proficiat met deze
mooie uitverkiezing!
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Freddy Brockötter

		

Freddy Brockötter
De jongere lezers van het clubblad zal
de naam Freddy Brockötter niet zoveel
zeggen. Misschien hebben enkelen nog
onder hem getraind, maar Freddy is al
een aantal jaren niet meer op het Grolveld als trainer te bewonderen, laat
staan als voetballer. Na een carrière in
de jeugd van de s.v. “Grol” kwam hij
uiteindelijk in het betaalde voetbal bij
de Graafschap terecht. Ik herinner me
nog het commentaar van Hugo Walker,
op zondagavond tijdens Studio Sport,
toen Freddy alleen op het doel van
Theo Snelders (toenmalig doelman van
FC Twente) afging. Helaas verprutste hij
deze mooie kans en uiteindelijk verloor de Graafschap met 8-0!! Hoe anders
was het gegaan als hij bij een 0-0 stand
het winnende doelpunt voor de Graafschap had gescoord? Misschien was hij
dan ook niet bij Grol 1 teruggekomen.
Ik denk het wel, want Freddy blijft een
Grolse jongen die het liefst met vrienden voetbalde en niets van betalen bij

[IVO VERSTEEGEN]
de s.v. “Grol” wil weten.
Freddy Brockötter is van 26-10-1964, geboren in de Tramstraat in Groenlo. Zijn
oudere broer Ewald, beter bekend als
“Hakkie”, oudere zus Anita en jongere zus
Sabine verhuisden samen met zijn ouders
naar de Montgomerystraat toen Freddy
zo’n 5 jaar was. Dit ging toendertijd nog
met een platte wagen en de hulp van de
buurt! Daar begon toen ook zijn voetballeven. Op het aangrenzende Marianumveld
werd menig uur gevoetbald met illustere
namen als Rene Olyslager, Michel Grothe,
Koen en Marc Wissink en Mohammed
Karai. Pas op 11- of 12- jarige leeftijd is
Freddy bij de s.v. “Grol” begonnen. Het
eerste elftal was Grol D4 onder leiding
van Jitze Cuppers. Dat seizoen werd gelijk
als kampioen afgesloten door een beslissingswedstrijd van Longa ’30 te winnen
in Zieuwent. In dat elftal voetbalden o.a.
Ronnie ter Bogt en Rob Stokkers. Het jaar
daarop ging Freddy naar de D1 en vanaf
toen heeft hij alleen maar in de selectieelftallen gespeeld, waaronder 1 jaar Grol
B1 en 3 jaar Grol A1. Hij ging vervroegd

Pas op
11- of 12- jarige
leeftijd is
Freddy bij
de s.v. “Grol”
begonnen

over naar de A1, dit was qua voetbal wel
goed maar sociaal gezien niet!? Alle vrienden bleven in B1 spelen dus kwam hij er
een beetje tussenin te staan. Hij zal nu
dan ook niet snel een speler adviseren
vervroegd over te gaan naar een oudere
leeftijdsklasse!
Het laatste jaar Grol A was enorm succesvol, kampioen in hun klasse en daarnaast
nog eens Gelders kampioen. Over twee
wedstrijden werd van Go Ahead uit Deventer gewonnen, uit werd het reeds 1 – 3
en thuis werd het een wervelende show

waarin Go Ahead met 6 –1 werd weggespeeld.. Dit was op een maandagavond en
en passant werd op de zondag ervoor nog
even het bekende A-jeugd toernooi in Terborg gespeeld, waarbij de finale nipt werd
verloren!
Na de jeugd van Grol doorlopen te hebben, heeft Freddy nog 1 jaar in Grol 1 gespeeld, onder leiding van Chris te Winkel,
met o.a. Theo Hulshof, Hans Emaus, Laurens te Veluwe. Ook Stefan Arink zat toen
bij het eerste en Michel Grothe die samen
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jeugdtrainer in hart en nieren en
technisch jeugdcoördinator van sc. Meddo!
met hem uit de jeugd was overgekomen.
Na dit jaar is hij naar de Graafschap vertrokken; in de jeugd was hij al gescout en
na een wedstrijd van het eerste tegen de
Graafschap 2 is het toen rondgekomen.
De Graafschap wilde meer met regionale
jongens gaan werken. Die golfbewegingen
heb je de laatste jaren wel meer kunnen
zien. Het eerste jaar had hij een sub-prof
contract, de meeste werkten er al bij,
maar Freddy ging toen nog naar school.
De verdiensten waren zo’n 1000 gulden
per maand en daar kwamen de premies
nog extra bij. Hij zat toen dicht tegen het
eerste elftal aan, trainde mee, zat soms op
de bank maar speelde vaak bij het tweede.
Daarna kreeg hij een profcontract en daarnaast ging Freddy een computeropleiding
volgen in Arnhem. Het laatste contractjaar moest hij zich in het leger melden
om zijn dienstplicht te vervullen. Doordat
hij hier weinig medewerking kreeg, kon
hij niet veel meer trainen en werd hij in
het tweede team een vaste waarde.
Eén van die regionale jongens was Jan Vreman uit Kotten. Freddy reed veel samen
met hem naar Doetinchem. Bij het afscheidsduel van Jan Vreman is Freddy nog
wel aanwezig geweest, maar verder heeft
hij geen contacten meer met de Graafschap. Ook met Henk Pieneman heeft hij
bij de Graafschap gespeeld en later was
deze Pieneman zijn trainer bij de Grol.
Al met al mooie ervaringen meegemaakt
in de verschillende stadions van de betaald voetbalclubs. Het echte brutale had
hij niet, naar eigen zeggen toch wel een
beetje een boertje die soms afgebluft werd
door de brutaleren uit het westen. Bij Grol
was toendertijd Henk Stokkers voorzitter,
en de s.v. “Grol” kreeg voor ieder bindende wedstrijd per seizoen een geldbedrag!
“Op een avond moest ik bij Stokkers en
Porskamp komen, kreeg ik een deel van
dat geld uitbetaald! Prachtig gebaar vond
ik dit, bovendien was dit vlak voor de carnaval dus het kwam ook nog eens heel
goed uit!”
Na 3 jaar de Graafschap kwam Freddy
weer terug bij de s.v. “Grol”. Hij had wel
een aanbieding van Rheden gekregen,
maar had hier geen zin in. Liever ging hij

met vrienden onbetaald bij de s.v. “Grol”
voetballen. Het eerste jaar was onder Eric
Detiger en de rugklachten, die hij bij de
Graafschap al had, staken weer de kop op.
Met Jan Baks is hij toen naar Zeist geweest
en daar werd een hernia geconstateerd.
Hij is hieraan twee maal geopereerd en
is er ruim een jaar tussenuit geweest. Een
grote teleurstelling. Denk je lekker bij
Grol aan het voetballen te komen en dan
gebeurt dit. Toen Edwin Bosman en Michel Hoffman respectievelijk van HSC ’21
en WVC terug kwamen, begon het ineens
te draaien met Grol 1. Onder Peter Schulte
werd het eerste toen twee maal achter elkaar kampioen en promoveerde naar de
tweede klasse KNVB! Daarna werd het volgende seizoen nog net gehandhaafd en is
hij gestopt met het voetballen. Inmiddels
had hij ook al een gezin en werd het verplicht trainen een te grote opgave. Bovendien was Freddy ook al jeugdtrainer bij de
Grol en om dan zaterdag en zondag weg
te zijn, werd ook teveel! Eerst was hij nog
af en toe beschikbaar voor de lagere elftallen, maar dit was geen succes. Het lagere
niveau en het gescheld op de scheidsrechter deed hem besluiten om definitief te
stoppen.
Bij terugkomst bij de s.v. “Grol” werd
Freddy ook direct jeugdtrainer. Hij begon
samen met Arréan Arink bij de C1, later
nog de A2 en de mini-pups. U weet wel, de
zaterdagmorgen groep van de allerjongsten. Freddy nodigde vaak een eerste elftal
speler uit om hem dan te assisteren. Hierna werd hij coördinator van de F-jeugd.
Hier begon hij eens in de 3 maand met de
jeugdleiders van de F-klasse informeel bij
hem thuis te vergaderen. Een ieder moest
zijn actiepunten maken en kon zijn zegje
dan ook doen. Hier werd door het jeugdbestuur ietwat sceptisch tegenaan gekeken, maar een jaar later werd bij de E-klasse precies hetzelfde georganiseerd door
het jeugdbestuur! Freddy vond en vindt
dat de jeugdleiders te weinig gecoacht
worden. Zo heeft Freddy veel met Max de
Vries en Hans Emaus samengewerkt, de Fen E- jeugd allemaal op één avond laten
trainen, zodat je tegelijk alle spelers aan
het werk kon zien. De onderlinge F-jeugd

Eerst was
hij nog af en
toe beschikbaar
voor de lagere
elftallen, maar
dit was geen
succes. Het
lagere niveau
en het gescheld
op de scheidsrechter deed
hem besluiten
om definitief
te stoppen.

”Ben ik dan
een doordrammer geweest?
Ik denk het niet
en in ieder geval blijf ik nog
steeds achter
mijn standpunten staan.”

competitie is in die tijd ook opgezet.
Het was allemaal los zand, alle jeugdleiders deden allemaal hun best, maar er
zat weinig lijn in. Nu ziet het er een stuk
professioneler uit met Jos Porskamp als
jeugdcoördinator, maar het neigt wel een
beetje naar belangenverstrengeling. Commerciële voetbalcursussen aanbieden
naast het jeugdcoördinatorschap bij de
s.v. “Grol”.
Freddy heeft 15 tot 16 jaar de jeugd bij
de s.v. “Grol” begeleid, maar moest (te)
vaak op de barricaden om dingen gedaan
te krijgen. Hij heeft veel dingen meegemaakt die in zijn ogen echt niet konden.
Zo vond hij ooit het 4 tegen 4 toernooi om
08.00 uur ’s ochtends in Laren niet perse
nodig voor de opleiding van zijn jongens.
Na goed overleg met het jeugdbestuur
werd dit akkoord bevonden. De bewuste
zaterdag dus trainen met zijn team. Toen
hij dit op het Grolveld wilde gaan doen,
kreeg hij van de terreincommissie geen
ballen. Dit was door het jeugdbestuur
zo doorgegeven!!!! Maar een jaar later is
geen enkel elftal van de s.v. “Grol” meer
naar het 4 tegen 4 toernooi geweest, het
jeugdbestuur vond het toen niet meer
nodig!? En zo was er een afsluitende barbecue met de F jeugd opleiders. Van het
jeugdbestuur kreeg hij te horen dat er een
bijdrage voor gereserveerd was. Uiteindelijk bleek de bijdrage ingetrokken te zijn,
want de overige jeugdleiders kregen dit
toch ook niet. Freddy antwoordde toen
dat hij vond dat alle jeugdleiders dat zouden moeten krijgen. Het jaar daarop……….
werd er door het jeugdbestuur een barbecue georganiseerd voor alle jeugdleiders
als afsluiting van een seizoen!
”Ben ik dan een doordrammer geweest? Ik
denk het niet en in ieder geval blijf ik nog
steeds achter mijn standpunten staan. De
s.v. “Grol” kan een hele tijd zonder bestuur, maar nog geen dag zonder jeugdopleiders”. Eén van de redenen om te gaan
stoppen bij de Grol was dit in ieder geval
wel; “Ik had het gevoel als lastig gezien te
worden, hierbij schop je soms tegen heilige huisjes aan, maar eenieder heeft zijn
eigen taak en het (jeugd)bestuur moest
hierbij de randvoorwaarden verbeteren.”
Blijkbaar is kritiek, feedback en aanspre-
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ken op verantwoordelijkheden erg moeilijk te verkroppen voor
enkele vooraanstaande mensen binnen de s.v. “Grol”. “Ik vind dat
dit je vooral sterker kan maken en beter kan laten functioneren.
Het steekt mij enorm dat de bewuste mensen je om die reden
liever kwijt dan rijk zijn”.
Maar ondanks dit alles, heeft Freddy met zijn teams en de ouders
geweldig mooie, leerzame en succesvolle jaren bij de s.v. “Grol”
meegemaakt.

Hoe kwam hij vorig jaar ineens bij Sc. Meddo terecht?
Freddy was inmiddels klaar met het bouwen van zijn huis en
wilde graag weer wat met jeugdvoetbal gaan doen, toen hij vorig
jaar een advertentie van Sc. Meddo las. Op internet heeft hij toen
meer over de club opgezocht en de functieomschrijving voor een
jeugdcoördinator paste precies in zijn visie. Het gesprek verliep
prima. Er was geen boekwerk met een opleidingsplan of beleidsplan, maar op een paar A-4tjes stonden de plannen duidelijk vermeld. Op het veld moet het gebeuren! Er is best veel talent bij
Meddo, maar de winnaarmentaliteit moet erin gebracht worden!
Meddo is maar een klein gehuchtje en zou absoluut wat Grolse
wind kunnen gebruiken. De hele jeugdafdeling bestaat uit 3F,
3E, 2D, 1C en 1B elftal. Alleen de hoofdtrainer en de jeugdcoördinator worden betaald. Voor de rest bestaat het kader uit vrijwilligers, waarvan de meesten zelf voetballen of gevoetbald hebben.
Freddy organiseert dan ook regelmatig een scholings-/trainersavond voor de jeugdleiders, zodat deze ook zelf een training
kunnen ervaren of er wordt over techniek en tactiek gesproken.
Daarnaast traint Freddy regelmatig een ander jeugdelftal in samenwerking met de trainer van dit elftal. Op zaterdag bekijkt
hij de thuiswedstrijden van de verschillende elftallen. Door op
het veld te staan worden de lijntjes met de trainers korter. Alle
ideeën kan hij in Meddo prima kwijt. Het is ook veel informeler
en de medewerkers zijn veel zelfstandiger. Bij Grol zijn er overal
commissies voor en de rest wacht maar af wat deze beslissen.
Bij de Meddo F-jeugd zit iemand die zelf hoog gevoetbald heeft,
dus dan is de basis in ieder geval goed. Meddo F1 tegen Grol F2
werd 10-0 !!! Hoe wordt er dan bij de s.v. “Grol” geselecteerd? Als
er zoveel F-elftallen zijn moet een F2 toch van een Meddo F1 niet
hoeven te verliezen? Bij Sc. Meddo wordt er nu in ieder geval meer
geselecteerd. Doordat een extern iemand nu de leiding heeft, is
dit ook makkelijker in te delen. Het gaat er niet meer om dat
Jantje en Pietje in één elftal moeten, omdat ze met elkaar mee
kunnen fietsen naar de training of elkaars vriendje zijn!
Zijn eigen zoon Sil voetbalt bij Grol in de D3, maar deze zijn veel
te laag ingedeeld. De elftallen van Meddo zijn misschien soms
hoog ingedeeld en dan moeten ze op hun tenen lopen, maar in
ieder geval worden ze hier als voetballer beter van. Ieder elftal
speelt aanvallend in een herkenbaar systeem (de jeugd vindt het
fijn een eigen plek en duidelijkheid te hebben). Indien mogelijk
achterin 1 op 1, dus de verdedigers staan continu onder druk
en er zal heus regelmatig een tegenstander doorheen glippen
en scoren. Jammer, maar dit hoort bij het opleiden en hier worden ze beter van! Nogmaals, over de hele linie is er veel talent bij
de Meddo-jeugd. Nu nog het technische en tactische vermogen
verbeteren en de winnaarmentaliteit kweken, dan kan de club
over een paar jaar zeker voor een verrassing gaan zorgen en de 6e
klasse gaan verlaten waarin zij nu onderin bungelt!
Als je denkt dat Freddy al die wijsheid uit de boeken gehaald
heeft of via trainersdiploma’s van de KNVB, dan heb je het mis.
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Wat vindt hij van het Marveldtoernooi?
(dit interview is woensdag voorafgaand aan
dit toernooi afgenomen, red.)

“Grol heeft

“Een prachtig toernooi, waar het vooral
mooi is om de verschillende speelstijlen
te zien!” Meestal komt hij de finaledag
kijken. “Alleen moet de Grol er meer voor
zijn eigen jeugd en begeleiding proberen
uit te halen. Er zijn veel contacten gelegd
door dit jaarlijkse toernooi, maar hoe kun
je dit gebruiken om de jeugd, maar ook
de senioren, beter te maken. Tijdens het
Marveldtoernooi is veel mogelijk, nieuwe
ballen en netten en enkele jeugdbestuursleden stoppen er veel tijd in, maar de
eigen jeugdopleiding profiteert hier te
weinig van! De Grol zelf moet zeker mee
blijven doen.”

professionele

zo graag een
uitstraling,
maar om dan
de trainer te
ontslaan,
omdat deze te
professioneel is,
daar kan ik
met de pet
niet bij!”

S.V. “GROL” ONTSLAAT ZIJN HOOFDTRAINER?

Hij heeft wel eens een JVSL (jeugdtrainer) cursus gevolgd. Gezellig, maar weinig leerzaam. Bij Meddo waren diploma’s ook geen
vereiste. Hij heeft zelf na 16 jaar ervaring een technisch en tactisch model gemaakt dat hij nu toepast.

Meddo F1
tegen Grol F2
werd 10-0 !!!
Hoe wordt er
dan bij
de s.v. “Grol”
geselecteerd?
Als er zoveel
F-elftallen zijn
moet een F2
toch van een
Meddo F1 niet
hoeven te
verliezen?

Komt hij ooit nog terug bij de sv.”Grol”?
“Ik denk het wel. Als Grol mij vraagt, kan dit altijd. Wat mij betreft is er geen oud zeer meer, want dit gaat bij mij meestal snel
voorbij.”
Freddy kwam dit seizoen regelmatig op het Grolveld omdat zijn
zoon Sil (11 jaar) bij Stef Oldenkotte in de D3 speelde. “Stef is
pedagogisch de beste trainer, de jongens zitten bij hem lekker in
hun vel! Ook de inbreng van F-coach Sander van Dongeren mag
niet ongenoemd blijven; Sander is een toonbeeld van mentaliteit
en doorzettingsvermogen voor onze voetbaljeugd.”
Zijn dochter Jade (13 jaar), samen met Sil uit Freddy’s eerdere
relatie, heeft vroeger nog in de F-pups gespeeld. “Teamsport met
zijn hele sociale gebeuren is zeer belangrijk voor kinderen.” Freddy vindt het dan ook jammer dat Sil gaat stoppen met voetbal.
Sem (3jaar) en Tijn (1 jaar) zijn de kinderen uit zijn relatie met
Susan Smit. “Als Tijn straks gaat voetballen zal ik sowieso weer
bij de Grol komen, misschien als leider of trainer van hem.” Maar
nu wil hij bij Meddo eerst iets opzetten en denkt daarvoor nog
wel 2 tot 3 jaar nodig te hebben. Heeft hij het idee dat hij niks
meer toe te voegen heeft, dan gaat hij ook weg. In ieder geval is er
voor volgend seizoen alweer de afspraak gemaakt dat hij blijft.

“Vanuit de zijlijn gezien is dit onbegrijpelijk! Grol heeft zo graag een professionele
uitstraling, maar om dan de trainer te
ontslaan, omdat deze te professioneel is,
daar kan ik met de pet niet bij! Bepaalde
spelers komen op leeftijd en komen er
dan wel eens naast te staan, deze moeten
dan plaats maken voor de jongere spelers
en kunnen dan voor de jeugdafdeling nog
genoeg doen.”
Zo is het dus met Freddy eigenlijk ook
gegaan. Spijt hiervan (het vroege stoppen met voetbal) heeft hij geen moment
gehad.
“Gaat het volgend seizoen met Grol 1

goed, dan is alles oké, maar starten ze
slecht dan zal er veel kritiek komen op de
trainer en de desbetreffende spelers die
op zouden stappen.”

DE GRAAFSCHAP PROMOVEERT!
Prachtig dat er weer eredivisie voetbal in
de Achterhoek is, de beleving is fantastisch. Wel zal het moeilijk gaan worden
om te handhaven.

Wat waren de beste trainers en voetballers
eigenlijk die hij bij de Graafschap en de s.v.
“Grol” heeft meegemaakt?
Rene Notten was de trainer van het 2e
van de Graafschap waar Freddy de beste
herinneringen aan heeft. Bij de s.v. “Grol”
was dat Peter Schulte, zeker sportief gezien. George Peeters was soms moeilijk te
begrijpen in zijn (spel-)opvattingen, maar
we hebben een geweldige tijd gehad. In
de elftallen Grol 1 en Grol A waarin hij
gevoetbald heeft was het altijd een goede
mix van voetballers zonder echte grote
vedetten; “Michel Hoffman was een mooi
figuur om te zien en niet alleen vanwege
het scoren van doelpunten, maar gewoon
omdat hij altijd zichzelf bleef. Bij de
Graafschap was Foeke Booy qua instelling
geweldig, dit zie je nu als trainer van FC
Utrecht weer terug.”
Gelukkig duurt oud zeer bij hem niet
lang en draagt hij s.v. “Grol” een warm
hart toe, want een bevlogen jeugdcoör-

dinator/trainer als Freddy Brockötter
hoort mijns inziens toch bij onze club!
Clubmensen zijn zeldzaam, daarom
vindt Freddy het heel jammer dat
Hans Emaus overal mee stopt bij de s.v.
“Grol”.
Hij heeft Hans hoog staan, want
op de momenten dat het er in het
(jeugd)bestuur om ging stond Hans
pal achter hem; “Jammer en het is gewoon niet goed dat een echte clubman
stopt!”

E en F kamp
Jelmar Pouwels
“Ik was vrijdag om half acht wakker. Ik
had lekker geslapen. En toen hebben we
brood gegeten en na het eten mochten
we naar buiten om te voetballen met heel
veel kinderen. Want er kwamen heel veel
kinderen bij voor 1 dag. En die gingen ook
voetballen. Maar die konden nog niet zo
heel goed voetballen. Er zaten ook wel
wat F3- tjes bij,maar die waren ook nog
niet zo heel goed. En toen gingen we soep
eten na het toernooi. En toen moesten we
omkleden om naar het bos te gaan. Daar
gingen we survivallen. En ons groepje
zei telkens: BAUKE HARTJE MARK!!!! En ze
moesten ook nog eens lachen. We moesten
auto trekken met een touw en ik was nog
in de sloot gesprongen en op het laatst
gingen we over de touw over het water.

’s Avonds gingen we een spel spelen over
de moord in het circus. Toen was er een
Bassie onschuldig en hij moest huilen. En
Adriaan moest niet huilen, hij was heel
blij. En er was ook nog een messenwerper
die al eens in de gevangenis had gezeten
en heette Jack. Maar hij was de boef niet.
Bassie was het toch. Hij had Cassandra
met groene zeep op de handen vermoord.
En toen hebben we film gekeken en toen
moesten we naar bed. Klaar………”

Jur Pasman
“We zijn vanmorgen wezen fietsen van
het Grolveld naar de Haverkamp. Toen
we daar kwamen hebben we onze kamers ingericht en direct daarna zijn we
gaan voetballen. Toen hebben we gegeten. Daarna hebben we een spel gedaan.

Daar moest je dierengeluiden zoeken. En de terugweg naar de
Haverkamp zijn we met zijn allen in de sloot gesprongen. Ik was
de eerste die sprong. Daarna gingen er heel veel. Leiders Mark
en Emiel gingen alleen maar. De rest durfde niet. Toen hebben
we lekker gedouched. En daarna moesten we eten. Toen hebben
we weer een spel gedaan: Ren je rot ofzo. En toen weer buiten
voetballen. Zodadelijk gaan we een film kijken. Welke weet ik
niet. Daarna moeten we naar bed denk ik. Maar ik ga nog lang
niet slapen...”

Dennis Pasman (kampleider)
“Het E&F kamp in 10 woorden: Gezellig, vermoeiend, eierstruif
(zit nu nog steeds in het oor van Bert), heimwee, lachen, ranja
(heel veel ranja), rasartiesten, ‘Witte Peerd’, kussengevecht (om
moe van te worden) en ‘de regel van vier’.
Concluderend kan ik zeggen dat het een zeer geslaagd kamp
voor de leiders en (de fantastische groep) kinderen was. Ik wil in
ieder geval namens alle leiders de kinderen bedanken voor het
geweldige kamp!!!!!!!!”
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Marveldtoernooi

		

Het Marveldtoernooi:
meer dan voetbal alleen……
Real Madrid, Manchester United, Celtic en PSV. Een kleine greep uit het aanbod dat de organisatie van het 18e internationale Marveldtoernooi aan de
13.000 toeschouwers heeft voorgeschoteld. De lezers van dit blad die van mijn
generatie zijn, weten zich ongetwijfeld te herinneren dat ze op vrijdagavond
zenuwachtig naar bed gingen om de volgende dag tegen “topclubs” als de
Graafschap en NAC te voetballen. Onze eigen talenten mochten dit jaar naast
bovenstaande clubs strijden met Ajax, Feyenoord, Shaktar Donetsk, Celtic, FC
Twente/Heracles, Bayern München, Chelsea, Maccabi Haifa om het felbegeerde
weekendarrangement op Marveld te winnen.

Als slot werd het spel geel/rood gespeeld. Aan de hand van videofragmenten moesten de aanwezigen door middel
van een gele en rode kaart, die ze vooraf
gekregen hadden, hun keuze bepalen.
De mensen die het fout hadden, mochten hun keuze toelichten en kregen de
lachers vaak op hun hand. Een afsluitende vragenronde maakte deze sponsoravond tot een groot succes waar tot in
de late uurtjes in de kantine over nagepraat werd.

[PETER VAN DALEN]
Waar veel mensen niet bij stilstaan, is
dat er zich meer afspeelt dan de wedstrijden op de velden. Hierbij is te denken aan het voorbereidende werk, zoals
slaapplaatsen regelen voor de teams en
begeleiding, het verzorgen van de maaltijden, het entertainen van het publiek
op de momenten dat er niet gevoetbald
wordt, de arbitrage enzovoort. Laatstgenoemd punt was dit toernooi overigens
zeer van belang, getuige het aantal
aanwezige topscheidsrechters. Hierover
volgt later meer. Zoals mijn wijze vader
altijd zei: ‘Bij het begin beginnen’.

De opening
Voor uw verslaggever begon het toernooi de vrijdagmiddag in de sporthal,
waar alle teams aanwezig waren. Voor
de organisatie van het toernooi uiteraard wat eerder. Dinsdag 29 mei kwamen Manchester United en FC Shaktar
Donesk al aan om aan hun trainingskamp in Groenlo te beginnen. De overige ploegen kwamen in aanloop naar
het toernooi aan.
Nadat alle ploegen plaats hadden genomen in de tot promodorp omgebouwde
sporthal, werd het toernooi officieus
geopend door de voorzitter van het Marveldtoernooi, Ben Bomers. Alle teams
werden middels een fantastische introductiefilm voorgesteld. Hierbij werd het
bekende “Google-earth” gebruikt om
langzaam de stadions van de deelnemende teams steeds verder inzoomend
vanuit de ruimte te onthullen. Helaas
was het Grolcomplex op 300 meter boven de aarde niet te zien waardoor er
middels een pijl aangegeven werd waar
men het moest zoeken, wat enige hilariteit opleverde.

Onder het mom: “poppetje gezien,
kastje gesloten”, werd het spektakel afgesloten met een warme pastamaaltijd,
waarna de ploegen die moesten voetballen, zich klaar gingen maken voor de
warming-up.
Tijdens deze warming-up ging de openingsceremonie verder op het Wembley
van Groenlo. Na een indrukwekkend
inleidend stukje muziek van de slagwerkgroep “Shuffle” werd het toernooi
officieel geopend door Ben Bomers,
waarna de vlaggen van de teams werden
gehesen. Voordat Henk Gerrits, wethouder van Groenlo, de officiële openingshandeling verrichtte, werd er nog een
virtuoze voetbalshow weggegeven. Wat
deze jongens deden met de bal kunnen
u en ik niet eens zonder bal, en dan maken we nog kans allerlei botten te breken. De gelegenheid werd geboden om
tegen deze twee jongens een partij te
spelen, maar helaas durfden alleen de
allerjongsten uit het publiek hierop in
te gaan. De grote jongens van de deelnemende teams zagen dat dit voor hen te
hoog gegrepen was en kozen het hazenpad. Na weer een denderend optreden
van “Shuffle” kon het toernooi op deze
mooie zomeravond beginnen.

Arbitrage
Zoals in het inleidende stuk vermeld is,
was het niveau van de arbitrage op het
toernooi erg hoog. Zeven scheidsrechters, waaronder twee die op het hoogste
niveau fluiten, dertien assistent scheidsrechters, en zes 4e officials moesten het
toernooi in goede banen leiden. De 4e
official werd dit jaar voor het eerst ingezet. Dit om het geheel toch meer te pro-

b) Alleen door een medespeler
c) De bal mag niet meer worden
gespeeld
d) De bal mag door iedereen worden
gespeeld
Het antwoord kunt u lezen aan het
einde van dit artikel.

Zoals verwacht, werd Real Madrid nummer één in de poule en werd Feyenoord
knap tweede. De uiteindelijke finale
werd, zoals velen hadden gehoopt, Real
Madrid tegen de Nederlandse kampioen.
De troostfinale werd simpel gewonnen
door Feyenoord. Met maar liefst 5-0
werd Bayern München van het veld gedirigeerd. Mede dankzij dé keeper van
het toernooi, Niels Konijnenberg, kon
Feyenoord de derde plaats opeisen.
De finale was een zinderende wedstrijd.
Het sterke PSV won terecht van Real Madrid met 1-0 door een doelpunt van de
topscoorder én speler van het toernooi,
Elvio Do Rosario die de beker in ontvangst mocht nemen Deze speler wordt
een grote toekomst toegedicht, evenals
een 5-tal andere spelers van PSV die in
de Nederlandse selectie spelen.

Het toernooi

fessionaliseren en de grensrechters van bepaalde basistaken
te ontlasten. Het bekende bord, dat tot de basisuitrusting van
deze vaak onderschatte official behoort, was dit jaar nog niet
aanwezig. Misschien komt het in de toekomst nog.
De leden van de arbitrage kregen voor het toernooi een korte briefing, waarin wat basisdingen werden uitgelegd en de
mensen vragen konden stellen. Tevens liet de ietwat rossige
scheidsrechter Raymond van Meenen zijn assistent-scheidsrechters weten dat, indien ze hem assisteerden, ze het gele
tenue in de kast konden laten liggen. Voor de kleurkenners
onder ons: legt u eens de staaltjes RAL 1016 en RAL 2004 uit
een RAL-waaier naast elkaar en u weet waarom. Voor de leken:
fel-oranje met knalgeel vloekt……
Dat haarkleur geen invloed heeft op de persoonlijkheid en kennis van een individu bleek vrijdagavond tijdens de sponsorbijeenkomst. Dezelfde scheidsrechter Raymond van Meenen en
zijn collega Peter van Dongen, beiden fluitend in de eredivisie,
hielden een professionele presentatie over de arbitrage in Nederland voor de sponsoren, vrijwilligers en begeleiders van de
teams. Na de visie van de KNVB te hebben weergegeven, werd
er een spelregeltest met de aanwezige mensen gedaan. Lastige
vragen die voor een hoop discussie zorgden. Om een indruk te
geven van de vragen zal ik er u één voorleggen:
De doelverdediger heeft, op de grond liggend, nog een vinger
op de bal.
Mag de bal nu worden gespeeld?
a) Alleen door een tegenstander

En dan nu waar alles om draaide: de actie op het veld. Op de eerste avond van
het toernooi was volgens de kenners al
bekend wie de grote kanshebbers waren:
in de zogenaamde “Pepsi-poule” speelde
PSV sprankelend en verzorgd voetbal.
Goed positiespel met een hoog tempo
zorgde voor de ene vloeiende aanval
na de andere. Tegen de combinatie FC
Twente/Heracles kwamen ze echter niet
verder dan een puntje (0-0). In de andere poule, de “Univé-poule”, was er een
buitenlandse club die Ajax een verpletterende oorwassing gaf: de koninklijke
Real Madrid. Ajax werd, om in Grolse
termen te blijven, afgesmeerd met 3-0.
De toon voor het toernooi was gezet.
Op de warme zaterdag werd het grootste
deel van het toernooi afgewerkt. Door
de sterke bezetting van het toernooi
was elke wedstrijd een affiche op zich.
Wat te denken van de wedstrijden Manchester United - PSV, Celtic FC - Bayern
München, AJAX – Feyenoord en Chelsea
– Real Madrid. Voor de voetballiefhebber
was het een waar genot om zulke jonge
spelers zo goed te zien voetballen. Ondanks de warmte lieten ze goed voetbal
gepaard gaan met veel inzet.
Op de laatste speeldag van het toernooi
werden er spijkers met koppen geslagen. PSV en Bayern München speelden
de laatste poulewedstrijd tegen elkaar
en door het verrassende verlies van PSV
tegen onze Oosterburen schaarden de
Duitsers zich bij PSV in de kruisfinale.
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De Grolse equipe onder leiding van Walter Vrijdag en Robert Olyslager liet zich
ook niet onbetuigd. Op vrijdagavond
werd nipt verloren met 1-0 van Feyenoord. De Grolspelers, een combinatie
van C- en B-spelers, hadden zich vooral
geconcentreerd op het verdedigen en
lieten Feyenoord het spel maken. Met
discipline en inzet werd er veel gekanteld en geknepen, waardoor de tegenstander via de vleugels moest opbouwen. Door een ongelukkig moment in
de verdediging werd de 1-0 gescoord. Dit
kon helaas niet meer worden hersteld,
ondanks een aantal kansen. De tactiek kon echter niet voorkomen dat s.v.
“Grol” met 0 punten onderin de poule
eindigde. Tegen Maccabi Haifa FC zat er
een puntje in, maar deze werd vlak voor
het einde door de neus geboord.
De wedstrijd om de 11e en 12e plaats
werd zondag uitgevochten. Na een 0-0
gelijkspel tegen Shaktar Donetsk werd
deze Israëlische ploeg verslagen met
penalty’s. Het werd gevierd als de eerste
plaats, wat genoeg zegt over de beleving
van deze jongens. Vanaf deze plaats
nogmaals de complimenten voor deze
jonge, enthousiaste groep!

een dagje op bezoek, evenals Theo Jansen die de prijzen kwam
uitreiken. De al genoemde scheidsrechters maakten de BN-ers
compleet. Na een wedstrijd van Feyenoord kwam meneer van
Gastel naar me toe om te vragen of hij door mij geïnterviewd
mocht worden. “Uiteraard”, zei ik en schudde wat vragen uit
mijn korte mouw:
1. Welke cursus(sen) heb je gedaan?
“Een tijd geleden heb ik TC III gedaan. Daarna heb ik, net als
alle andere trainers, mijn TC II en TC I een tijd geleden gehaald. Ik kom niet in aanmerking voor een versnelde cursus
voor betaald voetbal, omdat deze regeling pas geldt vanaf 40
interlands.”
2. Waarom train je de junioren in plaats van de senioren?
“Nadat mijn contract bij de Graafschap niet meer werd verlengd, heb ik twee jaar niets gedaan. Veel rondreizen met mijn
vrouw maar verder niets. Tot Feyenoord belde met de vraag
of ik Feyenoord onder 13 wilde trainen. Aangezien ik een tijd
niets meer met voetbal had gedaan, begon het toen te jeuken.
Ik heb niet specifiek voor de jeugd gekozen, maar het leek me
een leuke uitdaging. Maar als ik word gevraagd voor een andere functie, bijvoorbeeld assistent-trainer van het eerste, dan
ga ik daar serieus over nadenken. Ik zie wel wat er op mijn pad
komt en neem dan een beslissing. En of dat jeugd is of senioren maakt me niet uit. Ik ben een gevoelsmens.”

Prominenten

3. Waar train je op? Technisch of tactisch?
“Het is een combinatie van beide. De techniek wordt bijgeschaafd, omdat de spelers die op dit niveau spelen de techniek
al goed beheersen. Tevens hebben de spelers in de D-selectie
de ideale leeftijd om de technische dingen bij te leren. In de
C wordt het tactische aspect steeds belangrijker. Wat zijn de
teamtaken, positietaken en dat soort dingen. Wat wordt van
een speler op welke positie verwacht? Deze “taken” proberen
we ze duidelijk te maken. We gaan er nog niet ontzettend diep
op in, maar meer het voorbereidende werk.”

Zoals altijd komt er een aantal prominenten op bezoek bij het Marveldtoernooi. Dit jaar stonden de begeleiders
van Feyenoord in het middelpunt van
belangstelling: Jean-Paul van Gastel en
Wlodi Smolarek. Gaston Taument kwam

4.Wat vind je van het niveau van dit toernooi?
“Dit is een toptoernooi. Dat ploegen als Real Madrid en vorig
jaar Barcelona hier spelen, zegt al genoeg. Die ploegen hebben
tassen vol met aanbiedingen voor toernooien waar ze kunnen
spelen. Dat ze voor dit toernooi kiezen, zegt genoeg over het
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niveau: ontzettend hoog met een diversiteit aan speelstijlen. Dit zijn de toernooien waar de jongens hun kwaliteiten kunnen etaleren, waardoor ze extra
hun best doen.”

biertje drinken. Eentje van de begeleiding blijft nuchter om op
de jongens te letten voor het geval dat er iets mis gaat.”
Op de vraag of hij zelf ook graag een biertje drinkt, zegt hij met
een grote glimlach op zijn gezicht: “Zeker!!”

Slot
5. In hoeverre krijgen spelers een taak
mee? Worden ze beperkt in hun creativiteit?
“In principe krijgen ze alleen de taak
mee, die de positie met zich meebrengt.
Ze moeten in eerste instantie die taken
volbrengen, maar daarbinnen zijn ze
vrij om te doen en laten wat ze willen.
Creativiteit wordt niet tegengehouden,
mits het niet te gek wordt. Het moet niet
op straatvoetbal gaan lijken.”

Als verslaggever heb ik veel mogen zien van het toernooi
en de zaken eromheen. Dat een goede organisatie en veel
vrijwilligers onontbeerlijk zijn voor een goed verloop
van het toernooi, moge iedereen duidelijk zijn. Maar dat
dit toernooi internationaal zo hoog is aangeschreven,
ook bij de gerenommeerde buitenlandse clubs, zegt veel
over de extreem hoge kwaliteit en creativiteit van de totale “crew”. Iedereen, die op de één of andere manier zijn
steentje daaraan heeft bijgedragen, mag zich dat compliment aantrekken.

6. Hebben de prestaties van de hoofdmacht invloed op de jeugd?
“Op het elftal op zich niet. Wel werkt het
door op de jeugdopleiding. Omdat het financieel niet voor de wind gaat, kunnen
er ook geen dure spelers worden aangetrokken. Hierdoor krijgen de jongens uit
de eigen opleiding meer kans om door
te stoten naar het eerste van Feyenoord.
Daar zijn deze jongens nog niet serieus
mee bezig, maar bij een A-speler zal dit
zeker door het hoofd spoken.”
7. Hoe laat gaan de spelers naar bed en
wat doet de begeleiding dan?
“De spelers lagen er gisteren (vrijdag) om
half 11 in en om elf uur moest het stil
zijn. De begeleiding gaat dan gezellig een

HET KIEKJE
Zoals elders in dit clubblad valt te lezen, zijn er in de historie van de sportvereniging ‘Grol’ tot op heden twee trainers geweest, die het eerste team van de
vereniging, oftewel het vlaggenschip van de club, een plaatsje in de tweede
klasse van de KNVB hebben bezorgd. Toen Grol 1 in 1993 voor de eerste maal
in het bestaan van de vereniging de overstap maakte naar de tweede klasse,
gebeurde dat onder leiding van Peter Schulte uit Haaksbergen, in die plaats
beter bekend als Mister HSC ’21. De tweede keer dat promotie naar de tweede
klasse werd afgedwongen, was in 2006 en gebeurde toen onder leiding van
die andere Haaksbergenaar: Gerard Bos. Op zondag 6 mei jl. troffen beide trainers elkaar na afloop van de kampioenswedstrijd NEO 1 – Rood Zwart 1 op het
sportpark van de Bornse voetbalvereniging aan de Twickelerblokweg. Na de
4-1 overwinning op Rood Zwart Delden, vierde het door Gerard Bos getrainde
NEO het kampioenschap in de derde klasse en de promotie naar de tweede
klasse uitbundig. Naast heel veel belangstellenden uit Groenlo, beter gezegd:
heel veel aanhangers (spelers, supporters en bestuursleden) van de s.v. Grol,
was ook Peter Schulte als oud oefenmeester van NEO daarbij van de partij.
Deze foto, hét kiekje in dit clubblad, is het resultaat!

En Groenlo zelf?
Als ik vroeger met mijn ouders ging
kamperen en men hoorde daar dat
we uit Groenlo kwamen, viel meestal de naam “Marveld”. Gaat dan nu
steeds meer ook de naam ”Marveldtoernooi” vallen? Ik mag dat hopen
en dan ben ik daar donders groots
op ook!

Huiskamervraag:
Het antwoord op de eerder gestelde
vraag is trouwens antwoord B. Had
u de vraag goed, misschien is clubscheidsrechter iets voor u?
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Grol D3: Kampioen na

‘eredivisieachtige’ ontknoping
Op zaterdag 12 mei jl. is Grol D3 voor
de derde keer in vier achtereenvolgende competitieronden kampioen
geworden. Niet alleen deze prestatie
op zich is al heel bijzonder te noemen. Vooral ook de manier waarop
Grol D3 deze keer kampioen is geworden is bijzonder, of misschien wel ‘bizar’ te noemen.

Tot dan toe ongeslagen, speelde het
elftal van de leiders Stef Oldenkotte
en Wesley Helmers de laatste wedstrijd
thuis op het hoofdveld van sportpark
Den Elshof. Stand in de competitie op
het moment van aftrap voor deze wedstrijd: Grol D3 koploper. Varsseveld D2
op plaats twee, met drie punten achterstand en een slechter doelsaldo dan Grol
(-13). Nummer drie, Mariënvelde D1, met
vijf punten achterstand.
Voor een goed bezette tribune (veel ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
en ook de sponsor waren op deze kampioenswedstrijd afgekomen), begon
Grol sterk tegen opponent Mariënvelde
D1. Via vlotte combinaties werden veel

Eierzoeken
op Den Elshof
Ook dit jaar was er op 1e Paasdag
de eierzoekwedstrijd. Na afloop was
er voor de kinderen nog een leuke
attentie.

prachtig uitgespeelde kansen gecreëerd, maar het veldoverwicht werd niet in doelpunten uitgedrukt. Paal, lat, keeper en
een soms onscherp vizier stonden doelpunten in de weg. Mariënvelde wist echter uit een schaarse uitval wel te scoren. En
hoe sterk Grol vervolgens ook aandrong, de 1 – 0 stand bleef
tot het einde van de wedstrijd op het scorebord staan. Waar
zeker de supporters en stiekem ook spelers en leiders van D3
op hadden gehoopt en gerekend, namelijk een groots kampioensfeest, was nu ineens onzeker geworden.
Concurrent Varsseveld speelde drie kwartier later die ochtend
immers tegen een ‘zwakke’ tegenstander in Winterswijk, en
een ‘grote uitslag’ voor Varsseveld kon zeker tot de mogelijkheden behoren. De spanning en onzekerheid bij spelers en
leiders namen dan ook zienderogen toe.
Om de groeiende vertwijfeling het hoofd te bieden, werd besloten dat een tweetal ouders onmiddellijk naar Winterswijk
zou gaan, om live de wedstrijd FC Trias – Varsseveld te gaan
volgen. Gewapend met mobiele telefoon en paraplu tegen de
regenbuien, kozen zij op het sportcomplex van FC Trias positie langs de lijn. Via de mobiele telefoon werden spelers en
leiders van D3 vervolgens live op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in Winterswijk.
In Winterswijk bleken de spelers van Varsseveld inmiddels
ook geïnformeerd te zijn over de uitslag in Groenlo. Hoorbaar
steeg ook de spanning bij deze spelers (‘nog maar een paar
doelpunten’…). Na een 3 – 0 voorsprong bij rust, gaf Varsseveld
daarom extra gas. Uiteindelijk bleef de teller voor Varsseveld
op 5 steken en klonk in Winterswijk het voor Grol D3 verlossende fluitsignaal.
Een spontaan en zeer luid gejuich steeg op van het hoofdveld
van Den Elshof, toen Stef Oldenkotte het bericht van de einduitslag in Winterswijk aan zijn spelers kon doorgeven. Een terechte ontlading en vreugde maakten zich van de voetballers,
leiders en supporters meester, waarna het kampioensfeest in
de kantine voluit kon worden gevierd.
Al met al vormde dit kampioenschap een terechte bekroning
op een prachtig voetbalseizoen voor de spelers van D3. Veel
ouders hebben genoten van het spel, de inzet en de teamgeest

van de voetballers van D3. Het feit dat
D3 drie keer in vier achtereenvolgende
competitieronden kampioen is geworden, met slechts één (ongelukkige) nederlaag, is veelzeggend. ‘Bouwers’ van
deze successen zijn zeker de leiders van
dit team. Al jaren is Stef Oldenkotte leider van D3. Met veel betrokkenheid bij
‘zijn spelers’, gedreven en met oog voor
discipline in en buiten het veld, heeft hij
de afgelopen seizoenen steeds weer een
team weten de creëren, waarin saamhorigheid, inzet, spelontwikkeling en voetbalplezier duidelijk aanwezig waren. De
laatste seizoenen is ook Wesley Helmers
leider van D3 geweest. Hij heeft met eenzelfde betrokkenheid en gedrevenheid
bijgedragen aan het succes, de ontwikkeling en het voetbalplezier van het
team. Als ouders willen wij hen dan ook
heel hartelijk danken voor hun inzet en
hun betrokkenheid bij ‘onze jongens’.
Zij waren bij hen ‘in goede handen’. Een
slotopmerking zou dan ook kunnen zijn
dat het jammer is dat deze leiders niet
met hun spelers meegroeien.
Wij wensen de leiders en spelers
van D3 veel goeds voor de toekomst.
Mede namens de ouders van D3, Gerard
Platter

Wij beschikken over
2 dartbanen en een poolbiljart.
Tevens is er ook gelegenheid voor
het geven van
feestjes en vergaderingen.
Inlichtingen: tel. 0643149599

Kampioenen
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Kampioenen 2006-2007

Het grote voordeel van

Grol D5

Grol D3

Grol D1

Grol D2

Albert Heijn
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

Wallerbosch Groenlo

Grol 8
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Seizoen 2006 -2007

Afsluiting van het seizoen
Op zondag 10 juni vond weer de traditionele afsluiting van het seizoen plaats
op ons Sportpark Den Elshof. In voorgaande jaren werd het seizoen op de
zaterdag afgesloten voor de jeugd en op de zondag voor de senioren. Deze
keer was er echter gekozen voor een afsluiting op één dag, zodat er voor de
jeugdafdeling en de seniorenafdeling een gezamenlijk programma gedraaid
kon worden. Voor de jeugd kwam de bekende voetbaltruck van de KNVB naar
Groenlo, terwijl voor de A-selectie en seniorenteams het huistoernooi plaatsvond. Hierna volgde het officiële programma, waarin de o.a. de ‘voetballer van
het jaar’ bekend werd gemaakt.
Hieronder een foto-impressie van deze gezellige dag, die muzikaal omlijst
werd door zanger Stefan Mondial.

Jeugdvoorzitter Marco Frank, werd gekozen tot ‘Verenigingsman
van het jaar’. Marco, die zal stoppen als jeugdvoorzitter, ontving
van voorzitter Theo Huijskes een oorkonde met de bijbehorende
attenties.

Dit jaar een bijzondere prijsuitreiking voor de supersupporter van het jaar. Daar waar
normaliter 1 persoon de prijs in ontvangst mag nemen, was dit jaar het gehele gezin Pos
verkozen tot supersupporters van het jaar. Patrick, zijn vrouw Miriam en de kinderen
Erik, Joey en Jaimy waren blij verrast met deze eer.

Uitslag finale penaltycompetitie voor de jeugd:
1.
Marc Groot Zevert - A-klasse
2.
Boris Blanken - F-pups
3.
Merijn Geverink E-klasse
4.
Jesse Giezen – D-klasse
5.
Doné Emaus – B-klasse
6.
Luc ten Broeke – F-klasse
7.
Sil Brockötter – Winnaar 2006
8.
Wessel Baarslag – C-klasse

In de categorie ‘Team van het jaar’
waren vier elftallen genomineerd, te
weten Grol 1, Grol 2, Grol 7 en Grol 8.
Namens de V.S.V.G. (Vrienden van de
s.v. “Grol”) overhandigde Hennie Wildenborgt, bij afwezigheid van V.S.V.G.voorzitter Rinus Meulenbeek, de Support-Award aan het kampioensteam
van Grol 8.

Middels een professionele presentatie in
beeld en geluid vond de onthulling van de
‘Voetballer van het jaar’ plaats. Keeperstrainer Piet Arets deelde deze felbegeerde
trofee uit aan Tom Groot Kormelink. Patrick Blanckenborg eindigde als tweede en
Björn Koldewey als derde.

Bij de jeugdafdeling waren maar liefst
vijf teams genomineerd voor de titel
‘Jeugdteam van het jaar’, te weten:
Grol C2, Grol D1, Grol D2, Grol D3 en
Grol E5. Uiteindelijk maakte jeugdvoorzitter Marco Frank bekend dat
Grol D2, die in het afgelopen seizoen
zowel najaars- als voorjaarskampioen
werd, deze titel kreeg toebedeeld.

Gerrit Westerhof- bokaal:
Grol 1 won het huistoernooi en mocht de “Gerrit Westerhof-bokaal” in ontvangst nemen door niemand minder dan Gerrit Westerhof zelf. Tom Kaak sprak namens Grol 1 nog een woord van
dank en stond nog even stil bij het slot van het afgelopen voetbalseizoen. Hij beloofde de supporters dat het team er alles aan zal
doen om een poging te doen om te promoveren naar de eerste
klasse van de KNVB.

svgrol.nl

Grol 7
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‘De zondag van...’ is een nieuwe rubriek in uw clubblad. De zondag (deze keer toevallig de donderdag) is voetbaldag bij uitstek. Iedere
week de tas onder de snelbinders, kopje koffie in de kantine, de wedstrijd en de beroemde nabeschouwing. Voor hele volksstammen een
steeds terugkerend en onmisbaar ritueel geworden. In dit clubblad is het de beurt aan Grol 7. Een elftal van uitersten: van jong tot oud(er),
van altijd willen winnen tot lekker willen voetballen.

De zondag van Grol 7
Donderdag 10 mei... de eerste helft
Op veld twee gebeurt iets bijzonders:
spelers van Grol 7 zijn aan het warmlopen, en hoe. Rekken, strekken, sprinten, combinaties met en zonder bal
en alles met enorme gedrevenheid.
Vanavond staat de halve finale in het
bekertoernooi op het programma, officieel de regiobeker cat. B Senioren
06/07 District Oost, dus dat verklaart
een heleboel. Nadere inspectie leert
echter dat er nog een reden is om de
wedstrijd zo professioneel voor te bereiden: fotograaf Gerry van Dongeren
loopt met camera tussen de heren en
zo’n profi-plaatje wil iedereen wel!

[TIM EBBERS]
Het onthaal van de verslaggever is hartverwarmend: ‘ Bu’j met de fietse?, He’j de
voetbaltasse bi’j oe?, He’j mon’n vri’j? Na
een warm welkom en wat handjes trekt
het gezelschap zich terug in de kleedkamer voor wat wijze woorden van speler/
coach Rudi Porskamp: “We hebben vanavond een extra gastspeler Sander Wiggers; welkom! De tegenstander RKPSC 4
is glansrijk kampioen geworden, maar ze
hebben ook tegendoelpunten gehad en
ze weten wat verliezen is. We kijken even
de kat uit de boom en gaan dan gecontroleerd aanvallen en scoren”.
Hoe moeilijk kan het zijn? Na de nodige
motivatie-yells gaan de heren naar buiten om vervolgens op last van de scheids
weer naar binnen te gaan. Iets met pasjes
bij de tegenstander.
Henk Porskamp: “Die man wil hogerop.
Het ligt echter niet aan ons, maar aan
die cowboys!” Na een paar minuten is het
probleem uit de wereld, staat iedereen
op scherp en volgt het beginsignaal.
Al na een minuut een mooie kans voor
Martijn Burgers, maar de bal mist net het
doel. De hele bank veert op door dit flitsende begin. Van rechts naar links: Rob
Westervoorde, Stef Kroekenstoel,
Rudi Porskamp en Henk Porskamp. Ze
volgen geconcentreerd de verrichtingen
van de 25 mannen op het veld. De eerste

20 minuten gaat het gelijk op. Grol heeft
wat meer balbezit en is wat beter in de
opbouw, maar Pannerden beschikt over
een grote en gevaarlijke spits die voor het
nodige vuurwerk zorgt en na 25 minuten
een hard schot net voorlangs ziet gaan.
De schrik zit er even flink in en de gebroeders Te Veluwe gaan elkaar verbaal
even behoorlijk te lijf over wiens schuld
dit nu eigenlijk is.
De wedstrijd verslapt hierna enigszins,
maar de geoliede achterhoede van Grol
hanteert de buitenspelval goed en door
een goed fluitende scheids en een scherp
vlaggende Marcel ten Barge, is er geen
acuut gevaar. Het middenveld vecht voor
wat het waard is en voorin zijn buitenspelers Martijn van Geemen en Martijn
Burgers goed op dreef. Ze komen regelmatig tot aan de achterlijn, alleen de
voorzetten zijn wat minder. Spits Ramon
Porskamp kan dan ook nog niet voor
echt gevaar zorgen.
In de 40ste minuut een kans voor een
enorm afstandschot van Erwin te Veluwe... met rechts?! Helaas: het been ligt zo
ongeveer op veld vier en de bal onaangeroerd op veld twee.
De laatste paar minuten zijn nog even
zeer spannend. De bank ziet met dichtgeknepen billen hoe RKPSC druk uitoefent
en het de Grol-achterhoede even zeer

moeilijk maakt. Gelukkig blijft een doelpunt uit en maakt Rudi intussen even
duidelijk hoe de hiërarchie in de technische staf in elkaar steekt. ‘ Ik ben leider en Henk is technisch directeur, kijk
maar: “Henk, haal jij even thee?”
Henk sommeert Rob mee te gaan en samen vertrekken ze richting het theehuisje. Rudi: “Zie je wel!”
De geblesseerde Marcel Elsinghorst, die
gedurende de eerste helft naast de dugout staat en zich regelmatig mengt in de
discussies, laat even zijn licht schijnen
op het geheel. “Die man fluit echt goed.
Als we die vaker hadden gehad, waren we
zeker kampioen geworden. Bij ons ligt
het altijd aan de scheidsrechter!”
Hij heeft het nog niet gezegd of Richard
Baten stuurt met een pass op maat Martijn van Geemen op weg richting doel.
Martijn ‘the Butcher’ hanteert het leer
zoals altijd met smaak en zorg, passeert
met een simpele beweging de doelman
en schuift de bal droog in het net. Op
slag van rust 1 – 0 is lekker en dat vindt
ook de scheidsrechter. Na precies drie
kwartier fluit hij af en is het tijd even uit
te blazen.
De heren hebben het ook nodig, want er
wordt weinig gezegd, maar vooral veel
gehijgd en gepuft. Keeper Peter Hartman
en rechtsback Marco Wijgerink motiveren het gezelschap en concluderen in
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een gemeenschappelijk statement dat de
finale lonkt en dat die over drie kwartier
in de pocket is. Dat die drie kwartier nog
spannend zullen worden, weet ook Rudi.
“Het gaat goed en die 1-0 is belangrijk.
We moeten nu rustig verder uitbouwen
en achterin de nul houden. Marcel ten
Barge komt erin voor Erik Schuurmans
en Rob Westervoorde gaat vlaggen”.
De heren staan op en verlaten de kleedkamer. In het gat van de deur steken
Rudi en Henk de heren nog even een hart
onder de riem en in het voorbijgaan van
Laurens te Veluwe, informeert Rudi ook
nog even naar diens fysieke gesteldheid.
‘Hoe is ‘t met de kakken Lau?’ Laurens: ‘A
‘k rustig blief stoan achterin, is d’r niks
an de hand.’

De tweede helft

Boven vlr: Paul Overkemping • Henk Porskamp • Martijn Burgers • Max de Vries • Marco Wijgerink • Ramon Porskamp • Stef Kroekenstoel •
Marcel Elsinghorst • Jos Nijland • Jan te Paske • Felix de Vries • Richard Baten •
Onder vlr: Erik Schuurmans • Peter Hartman • Laurens te Veluwe • Rob Westervoorde • Marcel ten Barge • Erwin te Veluwe • Martijn van Geemen

Even voorstellen: De spelers, aldus zichzelf
Naam

Sterke punt

/ Zwakke punt

Peter Hartman

Bouwjaar Positie
1965

Keeper

Strafschoppen stoppen

/ Roken

Laurens te Veluwe

1958

Laatste man

Organisatie

/ Geen

Felix de Vries

1956

Voorstopper

Praatwerk

/ Te veel om op te noemen

Stef Kroekenstoel

1954

Linksback

Verdedigen en af en toe scoren

/ Te lief en te eerlijk

Rob Westervoorde

1961

Rechtsback

Loopvermogen en derde helft

/ Linkerbeen en rechterenkel

Marco Wijgerink

1969

Rechtsback

Koppen

/ Walter Vrijdag

Erwin te Veluwe

1962

Linkshalf

Inzicht

/ Geen

Richard Baten

1967

Centraal middenveld

Te weinig ruimte om ze allemaal te noemen

/ Handschrift

Marcel ten Barge

1965

Middenveld

Fanatiek (soms te)

/ Blessures

Erik Schuurmans

1962

Rechtshalf

Na 16 jaar inwoner van Lichtenvoorde,

/ Laat de ploeg te vaak in de steek (aldus Stef K.)

Jan te Paske

1963

Rechtsback

Vasthoudendheid

/ Onbekend

Martijn Burgers

1979

Linksbuiten

Loopvermogen, inzicht en afronding

/ Soms te gemakzuchtig

Rudi Porskamp

1958

Linksbuiten

Kappen, draaien en overzicht

/ Meeverdedigen (niet dus)

Ramon Porskamp

1982

Spits

Balvast

/ Gebrek aan snelheid

Paul Overkemping

1952

Spits (soms achter)

Praat niet zoveel als de rest

/ Snelheid (i.v.m. leeftijd)

Marcel Elsinghorst

1958

Spits (voorhoede)

Inzet, fanatisme, teamgeest

/ (Te) vaak geblesseerd

Martijn van Geemen

1981

Rechtsbuiten

Doorzettingsvermogen

/ (Te) vaak winnaar derde helft

Max de Vries

1965

(Meestal) bankzitter

Geen zwakke punten

/ Zie sterke punt

nog steeds trouw aan de Grol

De spelers over de leiding (Henk Porskamp, Jos Nijland en Rudi Porskamp)
Geweldig/ Wat een familie/ Super, wat een stel/ Prachtig op elkaar ingespeeld/ Bedankt!/ Prima, wordt gesteund en aangevallen door de rest/ Soms wat laks/ Redelijk/ Af en toe wat te gemakkelijk/ Te
rustig en onzichtbaar, net een stel ambtenaren/ Ze moeten één keer op tijd komen/ Drie kapiteins is te veel en het Porskamp-gehalte is te hoog/ Je moet ze altijd scherp houden/ Leiding? Hebben we een
leiding?/ Slecht management en dat kost ons kampioenschappen/ Foute wissels/ Goede spelers uitlenen en bij blessures niet zorgen voor goede vervanging.

Al na vijf minuten een tegenvaller voor
spits Ramon Porskamp. Hij valt uit door
een liesblessure en wordt vervangen door
Stef Kroekenstoel. Deze vedette was al om
drie uur ‘s middags vertrokken vanaf zijn
werkplek in Heemstede, maar toch net te
laat om een plaats in de basis te bemachtigen. Ook bij het zevende is de prestatiegerichte leiding onvermurwbaar.
Boem! Een enorme kans voor Pannerden,
maar gelukkig landt de knal van de grote
spits op de paal. Door een vermeende attack van keeper Peter Hartman op dezelfde spits ontstaat nog even een opstootje.
De gastgrensrechter wordt helemaal gek
en schreeuwt al van een moordaanslag,
maar de schade valt zoals wel vaker reuze
mee. Het spel gaat verder en Grol trekt
de wedstrijd weer naar zich toe. Door
de wissel van Ramon, is Sander Wiggers
meer naar voren geschoven en dat zorgt
direct voor gevaar. Na 15 minuten ziet hij
de keeper iets te ver voor z’n doel staan
en passeert deze vanaf ruim 25 meter
met een wonderschone lob. “26 meter
75” , aldus landmeter Erik Schuurmans.
Hoe dan ook: 2 – 0!
Na ruim 20 minuten mopperen vindt
Erwin te Veluwe het welletjes en hij gaat
dan ook, na een lichte aanraking door de
tegenstander, richting gras en schreeuwt
het uit alsof hij geslacht wordt.
Er ontstaat wat tumult. Rudi is met de
waterzak tevergeefs onderweg, Henk
mompelt wat over wel of geen overtreding en de wedstrijd gaat verder, zonder dat iemand bij Grol het in de gaten
heeft.
Pannerden maakt handig gebruik van dit
concentratieverlies en stuurt zijn com-

plete offensief richting Grol-doel. Binnen twee minuten komen
de aanvallers twee keer oog in oog te staan met Peter Hartman,
maar in beide gevallen is de goalie niet te kloppen. De beker, de
concentratie, de kantine, het engeltje op de lat en die eronder:
Peter verkeert in grote vorm en is een niet te nemen vesting.
De rest is ook weer wakker en het hele team begint weer goed
te draaien. De geroutineerde verdediging bouwt weer op, het
middenveld komt los van de tegenstander en de voorhoede beweegt weer, zelfs zonder bal. Rudi ziet dat het goed is en prepareert zich voor zijn welverdiende invalbeurt. Erik Schuurmans:
‘Let op jongens: Rudi kump d’r in, dus d’r könt twee lichtmasten oet.’ Rudi laat zich niet afleiden, ontdoet zich van zijn trainingspak, sommeert de terreincommissaris geen lampen uit te
doen en snelt zich naar zijn plek in het veld.
Zijn komst brengt echter niet het gewenste effect. Grol laat zich
helemaal terugdringen en er rest nog een lang kwartier paniekvoetbal. Pannerden komt massaal op, de moe gestreden Grollenaren vechten voor wat ze waard zijn. De lange spits van de
tegenpartij wordt er moedeloos van. Echter, twee minuten voor
het eind van de wedstrijd haalt ‘ie dan toch z’n welverdiende
gram. Het doelpunt hing al enige tijd in de lucht en is zojuist
gescoord... 2-1 wat nu? Op het tandvlees verder en vooral zorgen dat de bal lang en hoog onderweg blijft. De laatste minuut
duurt een uur en is slopend.
Met de tong op de schoenen sjokken de spelers doelloos achter de tegenstander aan, maar tot ieders opluchting pakt de
scheidsrechter al snel zijn fluit en verlost ons van het kwade.

De derde helft
Onderuitgezakt, met links een vitaminedrankje en rechts een
knalpot, nemen de heren even rustig de tijd bij te komen. Ieder
viert stilletjes zijn eigen feestje en pas als de hele club is binnengedruppeld, komt er weer wat leven in de brouwerij en komen de gesprekken op gang. Het is half elf als Stef Kroekenstoel
een halve liter van Felix de Vries doorschuift en zich publiekelijk verontschuldigt.
“Ik goa noar huus, effen de krante leazen, paar uur sloapen
en weer noar Heemstede. Ik mot mien trouwens nog geesteluk
veurbereiden op de Zwolse karmisse”. Stef verlaat de tafel en
het overgebleven gezelschap laat zich intussen de vele felicitaties van diverse Grol-prominenten welgevallen.
Na een paar gezellige onderonsjes is het tijd voor een evaluatie met aanvoerder Laurens te Veluwe. “Mooi voor de ploeg dat
dit bereikt is. We hebben in de competitie, net als de laatste
paar seizoenen, weer net naast het kampioenschap gegrepen
en dit maakt natuurlijk weer wat goed. Nu alleen de finale nog.
Het moet bij ons altijd ergens om gaan en als we dan ook nog
een sterke tegenstander hebben, wordt er pas echt gevoetbald.
Dat lukte vanavond een hele tijd, maar tegen het eind slaat
natuurlijk de vermoeidheid toe. De tegenstander heeft op zo’n
moment niks te verliezen, speelt alles of niets en wij komen
niet meer van de goal af. Het duurde net lang genoeg en dat
allerlaatste fluitje kwam als geroepen”.
Dat laatste geldt zeker voor de totaal moegestreden Marco Wijgerink, die op de hoek van de tafel op zijn stoel hangt. ‘Man of
the match’ Peter Hartman is er wat dat betreft beter aan toe
en is z’n enthousiasme niet meer de baas. “Ik heb nu al weken
die beker in de kop en na vanavond weet ik zeker dat het gaat
lukken. Het is een unicum binnen de Grol en het kan niet meer
verkeerd gaan. We moeten nu alleen nog een boedelbak regelen

en dan die grote beker over anderhalve
week mee naar Groenlo nemen...”
Het hele gezelschap waardeert deze lofzang, de wijze oude mannen Henk Porskamp en Paul Overkemping knikken aanmoedigend, Rudi Porskamp daast nog
iets over pieken op het juiste moment
en het volgende rondje knalpotten wordt
geserveerd. De stemmig stijgt allengs en
we vergeten gewoon even dat het pas
donderdagavond is.
Om half twaalf telefoon van grensrechter
Jos Nijland.
“He, Ruud, wat ist ewodden?”
“2 – 1 Jos.”
“En hoo geet ‘t noo wieter?”
“Huh? Wieter?”
“.....”
Jos is duidelijk moe na een lange dag
werken en heeft even niet door dat na de
halve finale de echte finale volgt.
Drie halve liters later is het tijd om te
gaan. De tafel wordt veel te groot voor
die paar man en de wedstrijd is alweer
een dag oud.
Met een prettig briesje in de rug wandelt
uw verslaggever richting Groenlo-centrum.
Het was een spannende pot voetbal en
een ouderwets gezellig kantine-avondje.

Naschrift redactie
Met uitzicht op de grote beker en vol
goede moed trekt het gezelschap op
20 mei richting Gaanderen. Op een ietwat armzalig trapveldje, een kwartier
lopen vanaf de hoofdingang van het
sportcomplex en weggemoffeld tussen
de bomen, wordt de finale regiobeker
afgewerkt.
De tegenstander is Veluwezoom 5 en zij
bezorgen Grol een zwaar middagje. Het
lange seizoen, het zwoele weer en een tegenstander met meer conditie en meer
voetbaltechnisch vermogen, maken de
missie impossible. Grol probeert bij de
les te blijven, maar wordt overklast en
moet genoegen nemen met een 3 – 0 nederlaag. De heren hadden gehoopt op
meer, zijn teleurgesteld, maar kunnen
leven met het simpele feit dat de betere
ploeg gewonnen heeft.

34

ONZE VLAG

A4RadstakeCity

Onze vlag
[DE VLAGGENIST]
De afsluiting van het seizoen is nog
maar net achter de rug. De dag na deze
grandioze happening ben ik afgereisd
naar mijn vakantiebestemming. Ik zit
heerlijk op mijn balkon te genieten van
het fantastische uitzicht dat ik heb over
de Middellandse Zee. Ik zit in gedachten verzonken heerlijk te genieten van
de zon tot ik word opgeschrikt door
de piep van een sms-je. De hoofdredactie van het clubblad vraagt waar mijn
stukje blijft. Helemaal vergeten om
dit stukje door te mailen. Ik heb mijn
computer waar het verhaal en de bijbehorende foto in opgeslagen zijn, niet bij
me. Het is, al zeg ik het zelf, een fantastisch verhaal en waar mogelijk een nog
fantastischer foto, maar helaas kan ik
die op dit moment niet doorsturen. U
zult nog even geduld moeten hebben
tot een volgend clubblad uitkomt. Vandaar dat u het dit keer moet doen met
het vakantie-uitzicht van uw vlaggenist.
Een uitzicht dat ik u kan aanraden. Het
adres is op te vragen bij de redactie.
Weer tot rust gekomen op het balkon
zink al gauw verder in gedachten en laat
mijn gedachten gaan over het afgelopen
seizoen. Er is toch wel weer het één en
ander gebeurd. Veel successen zijn er geboekt bij de jeugd en bij de senioren. In
mijn vorige column schreef ik nog dat
het tijd werd voor de hoofdmacht om
punten te verzamelen om in de middenmoot of hoger te eindigen. Zie nu het
resultaat, een vierde plaats in de tweede
klasse. De beste prestatie van onze club
ooit. Een heel mooi resultaat waar de gehele eerste selectie en begeleiding trots
op mag zijn. Het enige smetje hierop is
de manier waarop de hoofdtrainer het
veld moest ruimen, maar goed hier is al
genoeg over gezegd en geschreven. Als ik
dan tijdens de afsluiting van het seizoen
Tom Kaak in zijn dankwoordje namens
de eerste selectie hoor zeggen: “dat het
team er in het komende seizoen alles
aan gaat doen om voor het eerst in de
historie van de club een poging te doen
om te promoveren naar de eerste klasse
van de KNVB”, dan geeft dat de burger

moed. Het zal allemaal wel goed komen.
Nu ik hier nog wat dieper over nadenk,
word ik nog enthousiaster. Wat zou het
mooi zijn om in het seizoen 2007-2008
te promoveren naar de eerste klasse.
Dat zou dan namelijk betekenen dat in
september 2008, tijdens het 90 jarig bestaan van s.v. “Grol”, de eerste selectie
voor het eerst in haar geschiedenis in
de eerste klasse speelt. Dat zou nog eens
een passend cadeau zijn. Of draaf ik nu
te ver door en voelen ze het bij Longa nu
waaien? Dat kan me ook niets schelen,
een mens moet dromen durven blijven
waarmaken. Dat heb ik het afgelopen
Marveldtoernooi ook weer gezien. De
vele jeugdige talenten die hun droom
proberen te verwezenlijken, door op
een zo hoog mogelijk niveau te presteren. Het was fantastisch om dat te zien.

Ik heb genoten van het voetbal, het prachtige weer en vooral
van de prettige sfeer die er altijd om dit toernooi hangt. Mensen uit alle windstreken die met elkaar in contact komen en
plezier hebben. Zo zie je maar weer dat sport verbroedert. Ach,
ik heb het afgelopen seizoen nog zo veel meer genoten. Gewoon langs de lijn bij de jeugd op zaterdagmorgen of op een
zondagmiddag ergens langs de lijn kijkend naar ons vlaggenschip en ondertussen een beetje lachen en ouwehoeren met
de supporters. Dat is toch het mooiste wat er is. Weer word ik
opgeschrikt uit mijn gedachten door een piepend sms-je. De
hoofdredactie vraagt of ik een alternatief stukje kan maken.
Ik sms dat het er aan komt. Ik hoefde alleen nog maar even
bovenstaande gedachten op papier te zetten. Zo, dat is bij deze
gebeurd. Ik ga nu naar het zwembad en ga aan de poolbar het
glas heffen op seizoen 2006-2007 en ik kijk al weer uit naar
het seizoen 2007-2008. Ik wens u allen een prettige vakantie
en ik zie u allen hopelijk in september weer langs de lijn.

De Vlaggenist
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