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Grolschshop in Boekelo

Doorgaan met goed werk

Het is geloof ik een (goede) gewoonte dat de hoofdredacteur bij elke uitgave 

van het clubblad ook een aantal zinnige dingen probeert te zeggen.

Nu ik sinds kort die taak uitvoer voldoe ik natuurlijk graag aan deze gewoonte. 

Er zijn mij al diverse hoofdredacteuren voorgegaan en ik zal proberen met 

hetzelfde enthousiasme en toewijding als zij hebben gedaan mijn taak samen 

met de redactie te vervullen. Overigens is mij inmiddels steeds duidelijker 

geworden, vooral nu ik in het episch centrum van de redactie ben aangeland, 

dat de clubbladredactie bestaat uit goede en enthousiaste mensen. Dus mijn 

taak moet te doen zijn!

Het clubblad kent al een lange traditie en waar andere verenigingen nogal 

eens worstelen met dit product, wordt er bij de Grol steevast een clubblad 

gemaakt dat klinkt als een klok. Een blad met een professionele uitstraling 

kun je zondermeer stellen. Dat stel ik niet nu vast, maar dat was me als lid 

van de s.v. “Grol”, waardoor je het clubblad dus altijd in de bus krijgt, al lang 

duidelijk.

Ik hoop dat die ‘hoogwaardige clubbladen’ ook in de toekomst worden 

gecontinueerd. Zeker nu de Grol afstevent op de negentigste verjaardag en 

dan hoor je naar menselijke maatstaven gemeten immers tot het zeer sterke 

geslacht.

Het negentig jarig bestaan wordt naar buiten toe geloof ik niet groots gevierd, 

maar de Grol zou de Grol niet zijn als daar toch niet de nodige aandacht aan 

wordt besteed!

Ook dat feit zal dus ongetwijfeld het komend jaar een interessant onderwerp 

zijn. Hebt u zelf ideeën dan kunt u dit natuurlijk melden, heel graag zelfs. We 

zullen er serieus en zorgvuldig mee omgaan. Het is een blad voor en van u; zo 

kan het wel gezegd worden.

Ik wens u een sportief en goed voetbaljaar toe en de redactie zal zorgen dat 

u goed geïnformeerd wordt waarbij natuurlijk ook de bekende ‘knipogen en 

invallen’ niet zullen ontbreken.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, hoofdredacteur
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[Peter  van Dalen]

We schrijven begin seizoen 1999-

2000. Uw verslaggever is na een 

schitterend laatste jaar in de A-

selectie overgeheveld naar de se-

nioren. Niet wetend met wat voor 

spelers hij te maken gaat krijgen, 

komt hij de kleedkamer binnen 

en ziet een aantal voor hem on-

bekende, wat oudere spelers. Vol 

respect zoekt hij een plaatsje op 

ergens in de hoek. De andere spe-

lers zijn wat aan het draken en 

hij ziet het allemaal verlegen aan. 

Gaandeweg het seizoen begint de 

jeugdige, ietwat stevige jongeman 

zich helemaal thuis te voelen in 

dit 2e elftal. Een uitgebalanceerd 

team met jonge en oude spelers 

en een razendsnelle rechtsbuiten. 

Nu, negen jaar later, belt hij aan 

bij deze rechtsbuiten om een in-

terview af te nemen. Edwin Bos-

man doet de deur open.
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Grol heeft 

goede zaken 

gedaan door 

Henry Golstein 

aan te trekken. 

Ik heb twee 

keer met hem 

gesproken en je 

kunt merken dat 

hij ontzettend 

ervaren is. 

Hij ademt 

voetbal en weet 

dat ook op de 

jongens over te 

brengen. 

Ja, ze zijn op 

de goede weg”

Of ik wat wilde drinken. “Wat neem 

jij?”, vraag ik. Het is half negen dus 

“Bossie” volstaat met het antwoord, 

dat hij de koffie al op heeft. De toon 

is gezet en een boeiende en interes-

sante avond ligt in het verschiet. 

Bij velen van u zal Edwin Bosman 

geen introductie nodig hebben. Voor 

degenen die Edwin niet kennen, 

zal ik kort en bondig iets over hem 

vertellen. Het gros kan deze alinea 

overslaan schat ik zo in. Edwin Bos-

man werd op 6 april 1963 in de stad 

Grolle geboren. Voor de rekenende 

”Kampioen worden blijft toch het mooiste 

wat je mee kunt maken. Het is iets fantas-

tischs wat je alleen kunt delen met degene 

met wie je het hebt meegemaakt. Degra-

deren is natuurlijk vervelend, maar ik 

kan er niet van wakker liggen. Je kunt er 

wel een dag ziek van zijn, maar als je niet 

in staat bent om over het gehele seizoen 

jezelf te handhaven, is het terecht dat je 

degradeert. Wat er dan ook de oorzaak 

van mag zijn”.

Wat vind je van het beleid bij de 
s.v. “Grol”? Zowel bij de senioren 
als bij de jeugd.

“Over de recreanten kan ik niet veel zeg-

gen. Die spelen natuurlijk in de eerste 

plaats om het plezier. Eén keer per week 

trainen, op zondag een wedstrijdje ballen 

en daarna gezellig een biertje drinken. 

De prestatieve afdeling is goed bezig. Het 

3e met een mix van oude en jonge spelers, 

het 2e met een goed jeugdig team en het 

1e heeft goede zaken gedaan door Henry 

Golstein aan te trekken. Ik heb twee keer 

met hem gesproken en je kunt merken dat 

hij ontzettend ervaren is. Hij ademt voet-

bal en weet dat ook op de jongens over te 

brengen. Ja, ze zijn op de goede weg”. 

Edwin wil nog wel even een kriti-

sche noot maken over de omgang 

met spelers, zoals hij dat heeft mee 

gemaakt. “Op het moment dat je uitge-

voetbald bent in Grol 1 cq Grol 2 zoals ik 

dat gedaan heb, ben je helemaal uit beeld 

bij sommige mensen uit het bestuur. Ik 

wil geen namen noemen, maar dat vind 

ik een kwalijke zaak. Als je zo met men-

sen omgaat, vind ik oprecht, dat je tekort 

schiet ondanks dat ze ontzettend goed 

werk op hun manier doen”.

Met twee voetballende zoons heeft 

Edwin veel ervaring met de jeugdaf-

deling van de s.v. “Grol”. Beide zoons 

hebben in de jeugd gevoetbald en 

Edwin heeft met beide zoons issues 

gehad omtrent het selectiebeleid. 

Beide zijn terug gezet vanuit een se-

lectie-elftal zonder, in Edwins ogen, 

goede redenen. 

“Wat mij daar het meest aan stoort is, 

dat die jongens in de hele groep te horen 

krijgen, dat ze er niet bij horen. Op die 

leeftijd heeft dat een ontzettende impact. 

Iedereen heeft ontzettende prestatiedrang 

en als je bijvoorbeeld op school uit moet 

leggen waarom je terug gezet bent naar 

een lager elftal kan je wel door de grond 

zakken. Eén van de twee heeft het meege-

maakt en dat vind ik een slechte zaak. Nu 

kunnen Dion en Milan er zich vrij mak-

kelijk overheen zetten, maar als je een 

jongen hebt die er niet zo goed tegen kan 

of weinig ruggesteun van huis uit krijgt, 

die kun je dan op deze manier helemaal 

kapot maken en zelfs als talent verliezen 

voor de club. Echt heel erg zwak. Het is 

een heel erg belangrijke taak om deze 

jongens goed te begeleiden. Neem ze even 

apart voor de bekendmaking, zodat ze er 

op voorbereid zijn. Houd contact met ze 

als ze in een lager elftal spelen. Dat soort 

simpele dingen”. 

Ondanks deze negatieve ervaring 

is Edwin wel tevreden met wat er 

momenteel bij de jeugd speelt. “Er 

is sinds enige tijd een beleid ten aanzien 

van de trainingen, die de diverse leeftijds-

categorieën moeten ondergaan. Alhoewel 

ik het niet altijd met de stof eens ben, 

vind ik het een goede zaak dat de spelers 

een bepaalde continuïteit krijgen. Of het 

werkt is afwachten, want dat merk je pas 

over 4 à 5 jaar, maar ik denk wel dat het 

niveau op den duur wel beter wordt”. 

Edwin wil nog wel benadrukken dat 

hij veel respect heeft voor de trai-

ners. “Ik kan natuurlijk wel een hoop 

commentaar geven, maar ze staan er wel 

twee avonden en één zaterdag per week. 

Het is me nogal een verplichting”.

Wat is waar van het gerucht dat 
je leider zou worden van het eer-
ste? En waarom is dat wel of niet 
doorgegaan?

“Ik zat met Michel (Hoffman, red.) een 

biertje te drinken en die vroeg me of ik 

nog wat binnen de Grol wilde doen. Het 

leek mij wel leuk om een beetje rondom het 

eerste te hangen. Niet op de voorgrond, 

maar lekker op de achtergrond voor die 

12e, 13 en 14e man. Het team observeren, 

kijken wat er leeft, of ze lekker in hun vel 

zitten….. Op zondag erbij zijn (ik heb dat 

thuis overlegd), en zo nu en dan een keer 

op donderdag. Geen verplichtingen door-

deweeks maar rustig op de achtergrond. 

Michel belde een tijdje later terug of ik 

leider wilde worden bij het 1e. Ik heb daar 

over nagedacht en in die functie leek het 

me wel heel erg leuk. Vervolgens werd ik 

door iemand van het bestuur gebeld, dat 

de nieuwe hoofdtrainer een assistent zocht. 

Er zou nog contact met me worden opgeno-

men. Dit duurde ontzettend lang vanwege 

vakanties en andere omstandigheden en 

het werd overgeheveld tot na de kermis”.

Na lange tijd niets gehoord te heb-

ben, werd er gebeld met de medede-

ling dat er een vergadering zou ko-

men met dit punt erin. Er werd dus 

aan gewerkt. 

carnavalsgekken onder u, Edwin 

heeft op zijn afgelopen verjaardag 

het “Knunnekesgetal” bereikt. Naast 

zijn werk bij Kaak Party Verhuur, is 

hij samen met vrouw Karin, druk 

met het opvoeden van twee zoons. 

Zoon Milan (19), voetballend in het 

sterrenensemble van het 3e, en 

zoon Dion die tegenwoordig in de 

C2 speelt. 

Op zijn 8e begon Edwin met voetbal-

len bij de pupillen B. Hij werd na één 

training overgehaald naar de pupil-

len A en heeft daarna alle selec-

tie-elftallen doorlopen. Vervolgens 

heeft hij negen jaar in het eerste 

gespeeld voor hij voor een avontuur 

naar HSC’21 ging. Deze Haaksbergse 

club was net gedegradeerd naar de 

1e klasse en zag wel heil in de snelheid van Edwin. Dit 

avontuur heeft twee jaar geduurd alvorens hij terug 

kwam om nog twee jaar in het 1e te spelen. Daarna 

heeft hij zijn carrière in het 2e elftal een drietal jaren 

afgebouwd. Een mooi bruggetje naar de eerste vraag die 

ik op papier had gezet:

Hoe blik je terug op je carrière bij de s.v. “Grol”?

“Goed, supergoed. Ik heb natuurlijk de mazzel gehad, dat ik 

altijd in een selectie-elftal heb gespeeld. Eerlijk is eerlijk, als je in 

een selectie-elftal speelt, heb je het toch altijd beter voor elkaar. 

Je mag altijd op het hoofdveld spelen, zowel uit als thuis en je 

wordt voor vol aangezien. Je kan zeggen wat je wilt, maar je 

hebt toch altijd een streepje voor op je leeftijdsgenoten op het 

moment dat je in een selectie-elftal speelt”. 

Edwin heeft meerdere kampioenschappen en degrada-

ties meegemaakt.



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

Internet: www.auto-langwerden.nl   E-mail: info@auto-langwerden.nl
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“Uiteindelijk heb ik een gesprek gehad 

met een bestuurslid en daar kwam uit 

dat het toch allemaal vrij moeilijk werd. 

Waarom was me een raadsel, maar ze 

kwamen tot de conclusie, dat de hoofd-

trainer en ik maar eens met elkaar moes-

ten praten. Ik deed mijn verhaal wat ik 

voor ogen had en toen kwam ik erachter 

dat Henry een hele andere rol voor de as-

sistent-trainer had. Namelijk op andere 

zaken letten dan het team. Henry stuurt 

zijn team met een bepaalde tactiek het 

veld in en houdt zich daar vooral mee 

bezig. Hij zocht iemand die op andere 

aspecten lette. De omschakeling van de 

tegenstander, de zwakke punten van de 

tegenstander, goede spelers, slechte spe-

lers enz. Een hele andere rol dan die ik 

in gedachten had. Ook werd ik dan elke 

donderdagavond op de training ver-

wacht, iets wat ik dus niet kan vanwege 

mijn onregelmatige werk. Ik heb er een 

paar dagen over nagedacht en kwam tot 

de conclusie, dat ik niet in deze rol assi-

stent-trainer kon en wilde zijn dus heb ik 

er vanaf gezien. Het is jammer, maar het 

is niet anders, klaar. Het had wel sneller 

afgehandeld moeten worden, want om na 

6 à 7 wedstrijden binnen te vallen, in wat 

voor een functie dan ook, is geen goede 

zaak. Je hebt het wel over Grol 1 dus dat 

moet snel afgehandeld worden”.

Wat vind je van Grol 1 de laatste 
jaren?

“Er zijn de laatste jaren natuurlijk veel 

jeugdspelers ingepast. De ene week spelen 

ze de sterren van de hemel en de andere 

week is het helemaal niets. Dat was al 

toen ik speelde en dat zal ook altijd zo 

blijven. Wie wordt er tegenwoordig nog 

overtuigend kampioen? Het niveau wordt 

de laatste jaren wel steeds beter. Als je nu 

ziet hoe makkelijk ze zich staande hou-

den in de 2e klasse vind ik dat knap. Het 

is een combinatie van goede spelers en 

een goede trainer en dàt hebben ze dit 

jaar. Overigens vond ik Simmelink ook 

een goede trainer die veel bereikt heeft 

met de spelers”.

Wat vind je van de “Simmelink-
affaire” van vorig seizoen?

“Ik heb alleen een beetje de verhalen van 

de spelers gehoord. Ik kan niet zeggen 

dat het me niet veel interesseert, want 

ik schrok er toch wel een beetje van. Ik 

dacht: dat kan gewoon niet. Hoe kan het 

zijn dat er acht spelers stoppen vanwege 

de trainer? Dat kan niet alleen aan de 

trainer liggen. Ik heb iets gehoord over 

Frank vanwege een akkefietje met het te 

laat komen door een misverstand over de 

mail. Als het zo is afgesproken en iemand 

komt te laat dan moet ie wissel staan. 

Simpel zat, maar dan moet het ook over 

zijn. Maar om daarna je aanvoerder niet 

meer te laten spelen…… Daar zet ik mijn 

vraagtekens bij”. 

Op mijn vraag wat hij er allemaal 

van mee heeft gekregen via de kran-

ten is Edwin heel resoluut:

“Wat er in de krant staat geloof ik al-

lemaal niet, daar trek ik mij ook niets 

van aan. Het is natuurlijk een hot item, 

het is super voor de media, dat er acht 

spelers stoppen bij de Grol en de trainer 

eruit vliegt. Ik heb me er niet in verdiept, 

dus ik kan er ook geen oordeel over vel-

len. Ik vond hem aan de kant wel een 

beetje saai, want ik heb meer met trai-

ners als Gerard Bos. Maar goed, elke 

trainer is anders en je kunt het nooit in 

iedereen z’n ogen goed doen. Als trainer 

was Simmelink gewoon goed, want hij 

heeft een hele goede prestatie neergezet, 

de beste prestatie in de geschiedenis van 

de club”.

Heb je zelf nog ambities binnen 
de Grol?

“Daar kan ik heel kort over zijn. Over 

mijn eventuele leiderschap bij Grol 1 was 

nog niets bekend. Ik ben toen gevraagd 

door Jos Porskamp of ik in de scouting-

commissie van de jeugd wilde komen. 

Ik heb daar tot op heden nog niets van 

gehoord. Ik denk dat ik niet door de com-

missie ben gekomen. Er zouden een paar 

mensen over moeten beslissen en ik zou 

er nog bericht van krijgen. Nooit gebeurd. 

Het leek me ontzettend leuk om te doen, 

omdat ik het ook doe bij het Marveld-toer-

nooi. Helaas is er niets mee gebeurd en 

door de gang van zaken stel ik me er ook 

niet meer beschikbaar voor”.

Trainer wil Edwin niet worden. Ten 

eerste heeft hij, zoals gezegd, te on-

regelmatige werktijden om dit te 

kunnen doen. Tevens heeft hij eer-

der gezegd, dat hij geen trainings-

Ik ben 

gevraagd door 

Jos Porskamp 

of ik in de 

scouting-

commissie van 

de jeugd wilde 

komen. 

Ik heb daar 

tot op heden 

nog niets van 

gehoord. 

Ik denk dat 

ik niet door de 

commissie 

ben gekomen.



gas, water en loodgieterswerk,verwarming,
ketel onderhoud,ventilatie en airconditioning
 
Parallelweg 17  7141 DL Groenlo.
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sinds 1912

•	Tijdens	de	bekerwed-

strijd	Grol	1-HSC	Brein:

De	bestuursleden	van	

HSC	waren	strak	in	’t	

pak,	waarop	Hennie	

Schovers	zegt:	“Ze	

hebt	de	Road	van	Elf	

metebrach”.	Op	de	

vraag	van	iemand	aan	

Hans	van	Halm	of	dit	

ook	iets	voor	de	Grol	is,	

antwoordt	Hans:	“Wie’j	

goat	wal	met	Theo	noar	

de	Kringloop”.

•	Als	aan	Annelies	Pors-

kamp,	de	trotse	oma	van	

Teus,	wordt	gevraagd	

hoe	het	ermee	gaat,	ant-

woordt	Annelies:	“Den	

kleinen	Teus	zup	al	net	

zo	hard	als	zien	va!!!”

•	Theo	Huijskes	wil	altijd	

graag	op	de	foto,	totdat	

hij	in	Lievelde	51	km/u.	

reed	i.p.v.	de	maximum	

toegestane	snelheid	van	

30	km/u.	Toen	werd	de	

‘fotograaf’	bestempeld	

als	een	“grote	kloot-

zak”.	Deze	foto	kostte	

Theo	115	euro.	Een	duur	

kiekje…

dier is en de spelers die met hem 

hebben gevoetbald kunnen dit wel 

beamen mijns inziens. Ik in ieder 

geval wel…..

Hoe denk je over de aanleg van een 
kunstgrasveld op het eerste veld?

“Slechte zaak, je hoort geen voetbal te spe-

len op kunstgras! Dat je een kunstgras-

veld aanlegt op veld drie of vier en dat 

je daar kan trainen en af en toe een wed-

strijdje kan spelen is prima. Maar dat de 

wedstrijden van het eerste en tweede op 

een kunstgrasveld worden gespeeld is (ik 

citeer:) bullshit. Voetballen moet afhan-

kelijk zijn van het weer. Je gaat toch ook 

geen rugby op een kunstgrasveld spelen? 

Als het lekker weer is, moet je op een 

droog veld spelen. Dan is het ook afge-

lopen met de glijpartijen als het regent. 

Daar wordt ook door menigeen geklapt 

als iemand een goede sliding maakt en 

de bal nog even buiten tikt. Dat is dan 

ook afgelopen. Ik vind dat jammer, erg 

jammer”.

Wat is je favoriete elftal met 
Grolspelers waar je mee gevoet-
bald hebt?

“Dat vind ik nou een leuke vraag!!”, ant-

woordt Edwin enthousiast. Hij pakt pen 

en papier om het elftal op te stellen. Alsof 

de andere vragen niet leuk waren? Bent 

u het hier mee eens, mijn emailadres is 

bekend bij de redactie.

Van achter naar voren, beginnend 

met de doelman:

“Fut Vaarwerk in de goal, mijn absolute 

nummer 1. Rechtsback Han Hilderink, 

een zekerheidje. In het centrum Gavvel 

(Frank Oosterholt, red.) en Annie LP (Pa-

trick Blankenborg, red.), een gouden duo. 

Linksback Arréan Arink, technische voet-

baller en ook altijd een zekerheidje”.

Middenveld:

“Rechts op het middenveld, Erik te Velu-

we. Is gewoon super als je die achter je 

hebt. Je hoeft niets meer te doen als die 

achter je staat, knapt alles op. De mid-

mid is heel verrassend, daar kom ik als 

laatste op terug. Links-half onze Dion, 

vind ik echt een gouden links-half”.

Voorhoede:

“Op links Luti (Frank Luttikholt, red.), 

in de spits Michel Hoffman en ikzelf als 

rechts-buiten. En als mid-mid Sander van 

Beckhoven, die snapt het echt wel. Dat 

heb ik ervaren in het tweede, dat is ge-

woon aanvoelen, zien en doen. Ik ga, hij 

speelt”.

Als trainer zou hij graag Chris te 

Winkel naast de lijn zien en dat 

vindt uw verslaggever een mooi 

antwoord, omdat hij zich ineens 

een stuk jonger voelt omdat hij de 

beste man niet kent. Voor mijn tijd 

dus. Bij de vraag wie de grensrechter 

moet worden blijft het even stil. Uit-

eindelijk wordt het antwoord good 

old Toon Hartman.

“Die heeft ***** aan alles en iedereen. Die 

vlagt alles als het gevaarlijk wordt. En 

die moeten toch de punten pakken. Het 

is niet reëel voor het andere team, maar 

het is wel zo”.

Voor de lezers die Toon H. als trai-
ner hebben gehad:
Edwin deed mij een verhaal uit de 

doeken waar ik versteld van stond. 

Ook ik heb mezelf jarenlang af ge-

vraagd hoe Toon H. vertrouwelijke 

informatie tussen spelers onderling 

tot zijn beschikking had. In navol-

ging tot de “Endstra-tapes” en de 

“keukentapes” inzake topcrimineel 

Holleeder geef ik u de “douche-con-

versaties”. 

Onder de douche werden nogal wat 

zaken besproken tussen de spelers 

van trainer Toon H. alias Tonnie. 

Toon H. beschikte over primitieve 

afluistermethoden. Naast de dou-

che onder de tribune, bevindt zich 

een ruimte met de ketel voor het 

warme water van kleedkamer 1 & 2 

(bij de mensen wie het betreft is dit 

bekend). Tijdens de doucheconversa-

ties trok Toon H. zich terug in deze 

ruimte om een luisterend oor tegen 

de muur te leggen en alle gevoelige 

informatie op te slaan wat later te-

gen de spelers gebruikt kon worden. 

Weer een raadsel minder op de we-

reld……

Slot
Gaandeweg het interview kwamen 
ook vrouw Karin en beide zoons 
bij Edwin en mij zitten. Rustig 
luisterend, af en toe interrumpe-
rend maar vooral begrijpend. Ik 
merk dat er veel gepraat wordt 
over voetbal in dit gezin. Dingen 
die goed zijn en dingen die niet 
goed zijn worden besproken. Mijn 
hoog gespannen verwachtingen die 
ik had zijn uitgekomen. In al die 
jaren is Edwin Bosman niet veran-
derd. Recht voor zijn raap, eerlijk 
en relativerend. Voor de neutrale 
lezer zal dit interview als redelijk 
“negatief” worden beschouwd. Ik 
als redacteur heb dit totaal niet zo 
ervaren. Edwin steekt zijn mening 
niet onder stoelen of banken en dat 
is iets wat ik persoonlijk zeer kan 
waarderen.
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Jaarvergadering s.v.“Grol”
Door: Rik Gockel

S.v. “Grol” heeft de zaken goed voor elkaar. De jaarver-

slagen van Tonnie Zieverink en Hans van Halm zijn 

zeer gedetailleerd en kloppen als een bus. Preses Theo 

Huijskes voert een strakke regie en leidt als een soort 

van showmaster de vergadering. Moeilijke vragen over 

zaken als privatisering, bewegwijzering en tenue van de 

grensrechter van Grol 1 worden adequaat beantwoord. 

Zelfs ‘rondvraagdeskundigen’ als Frans Roerdink en 

Leo Garstenveld zijn niet meer in staat om de bestuur-

ders in verlegenheid te brengen. Het bestuur van de s.v. 

“Grol” denkt aan alles en wanneer een moeilijke kwes-

tie zich aandient, wordt ‘een speciaal hiervoor in het 

leven geroepen’ commissie opgericht. In die commissie 

zijn doorgaans meerdere geledingen van de vereniging 

betrokken, dus er voelt zich ook niemand gepasseerd. In 

vroeg stadium draagvlak creëren noemt men dat. Ook 

communicatief gezien vaart de sportvereniging wel. 

Een dag later staat het jaarverslag keurig op www.svg-

rol.nl. Transparante communicatie, niet waar! En in de 

plaatselijke krant staan een paar dagen later prachtige 

artikelen met koppen als: “Bertus Oostendorp 50 jaar lid 

van de s.v. “Grol” en “Scheidend jeugdvoorzitter Marco 

Frank benoemd tot Lid van Verdienste” en “S.v. “Grol” 

heeft zaken goed voor elkaar”. Nu is het clubblad niet 

altijd een actueel mediamiddel geweest, maar in club-

blad 3 was het thema ‘jaarvergadering’ toch altijd wel 

een reden voor de redactie om een 

weekje met drukken te wachten. 

Kortom, voor de door de redactie 

op pad gestuurde redacteur valt er 

steeds minder eer te behalen. Wel-

licht dat de discussie over kunst-

gras op het hoofdveld in de nabije 

toekomst wat meer emotie los gaat 

maken? Een ingelaste jaarvergade-

Marco Frank , scheidend jeugdvoorzitter ,
wordt benoemd tot Lid van Verdienste

Bertus Oostendorp, 50 jaar lid van de Grol, 
krijgt een gouden speld aangeboden

ring met heftige discussies over de 

voordelen en nadelen van kunstgras 

op het hoofdveld. Nostalgie tegen-

over moderniteit. Ratio tegenover 

emotie. 

En dan traditiegetrouw met z’n al-

len met de tranen in de ogen het 

clublied zingen. 

De bekende Grollenaar Ferry Broshuis is de nieuwe 

hoofd(eind)redacteur van dit clubblad. In die hoedanigheid 

volgt hij Henri (Wally) Walterbos op. 

De 66-jarige Broshuis staat natuurlijk in Groenlo en omgeving 

bekend vanwege zijn journalistieke kwaliteiten en vele erva-

ringen op dat terrein. 

Bovenal is Ferry een ‘Grol’man in hart en nieren. Dit blijkt 

onder meer uit het gegeven dat hij al 55 jaar lid is van onze 

sportvereniging ‘Grol’. Tijdens de algemene ledenvergadering 

in 2002 ontving hij in verband met het 50-jarig lidmaatschap 

de gouden ‘Grol’speld. In zijn jongere jaren was hij ook actief 

binnen de kalklijnen en volgens zijn eigen zeggen hebben de 

kenners destijds niet willen inzien danwel willen toegeven hoe 

goed hij kon voetballen. Neemt niet weg, dat daar zijn liefde 

en support voor ‘de Grol’ nooit onder heeft geleden. Zo was hij 

in 1993 lid van het jubileumcomité ‘Grol 75 jaar’ en schreef 

toen nog samen met wijlen Harrie Blanken het jubileumboek: 

‘Eén grote familie …..!’

Ferry is de laatste decennia bovendien een trouw supporter 

van het Nederlands elftal. Samen met zijn maatjes Gerrit Wes-

terhof, Frans Kooiker en Theo Huijskes bezocht hij o.a. het EK 

van 1988 in Duitsland, het EK van 1996 

in Engeland, het WK van 1998 in Frank-

rijk, het EK van 2000 in Nederland, het 

EK van 2004 in Portugal en het WK van 

2006 in Duitsland. Volgend jaar zal het 

viertal ongetwijfeld van de partij zijn bij 

de EK Voetbal in Oostenrijk-Zwitserland 

en er zijn zelfs al plannen om in 2010 de 

Hét Kiekje

WK Voetbal in Zuid-Afrika te bezoeken.

Het is derhalve allemaal daarom dat Ger-

rit, Frans en Theo hun maatje Ferry van 

harte gelukwensen met de nieuwe func-

tie in de clubbladcommissie van Grol en 

hem met de aanbieding van Hét Kiekje 

(gemaakt tijdens de WK Voetbal 2006 in 

Duitsland) veel succes toewensen!
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info@alferink.nl

Elektrotechniek

Werktuigkunde

Service & Onderhoud 

Alferink b.v.

Industrieweg 15 - 7141 DD Groenlo

Postbus 49 - 7140 AA Groenlo

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

www.alferink.nl

Naam: Stan Hulzink

Geboren: 25 februari 2000

Broer/Zus: één broertje Mika

Vader/Moeder: Ronald en Kyra

Speelt in: Grol F3

Leiders: Cor, Pascal en vader Ronald

Plek in het veld: verdediger (laatste man)

Doelpunten: eentje tegen Vosseveld

Ben goed in: ballen weg schieten

Beste speler: Gomez van PSV

Beste club: PSV

School: Watermolenschool

Lekkerste eten: Pannenkoeken

Beste vriend: Manuel

Ben niet goed in: Tennissen

Leukste muziek: RamJam Black Betty

Leukste TV programma: Danny Phantom

Verliefd op: Niemand

Wil later worden: Voetballer

De Grol is…..: Goed, een leuke club

Speler van het kwartaal:
Stan Hulzink
[MARC ROTS]
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BESTUUR GROENLOSE VOETBALCLUB KIEST VOOR HET HOOFDVELD
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOOR KUNSTGRAS S.V. “GROL”

[THEO HUI JSKES]

•	Als	er	wordt	gespro-

ken	over	het	feit	dat	

Nederland	1.800.000	

honden	telt,	zegt	

‘Datze’	hierop:	“Dan	

zijn	die	mannen	die	een	

hond	van	een	vrouw	

hebben,	nog	niet	eens	

meegeteld”.	

•	Annelies	wilde	net	

de	code	van	het	alarm	

indrukken,	toen	er	nog	

een	klant	belde	met	de	

vraag	of	deze	zijn	mo-

biele	telefoon	toevallig	

op	het	voetbalveld	

had	laten	liggen.	“Dat	

klopt”,	zegt	Annelies,	

“De	telefoon	heb	ik	

achter	de	bar	gelegd”.	

Hierop	zegt	de	klant:	

“Maar	zonder	telefoon	

kan	ik	niet	slapen”,	

waarop	Annelies	

kordaat	antwoordt:”Dan	

blief	moar	d’n	hele	

nacht	wakker,	want	

ik	goa	no	bi’j	Henkie	

sloap’n”.

Ondanks dat er in de gemeente Oost Gel-

re voor 2008 drastische bezuinigingen 

worden voorgesteld in de sportsector, 

kan de sportvereniging Grol een forse 

subsidie van de lokale overheid tege-

moet zien voor de aanleg van een nieuw 

kunstgrasveld.

Eén en ander werd bekendgemaakt bij 

de presentatie van de programmabegro-

ting 2008 en de meerjarenraming 2008-

2011 van de gemeente Oost Gelre. Op 

dinsdag 13 november is de gebruikelijke 

begrotingsvergadering van de gemeen-

teraad gepland.

Met de beschikbaarstelling van een ge-

meentelijk krediet voor de aanleg van 

kunstgras gaat er volgens Grolvoorzitter 

Theo Huijskes een langgekoesterde wens 

in vervulling. 

“Bij Grol is sprake van een te grote 

overbelasting van de aanwezige velden, 

zodat de gesteldheid ervan de laatste ja-

ren met grote sprongen achteruit gaat. 

Daarnaast neemt met name bij de jeugd 

het aantal spelende leden en dus het 

aantal teams nog steeds toe en zijn de 

thans aanwezige velden derhalve niet 

voldoende om in de omvangrijke trai-

nings- en wedstrijdbehoefte te voorzien. 

Bovendien zijn er in de directe omgeving 

geen mogelijkheden meer om ruimtelijk 

gezien het aantal velden verder uit te 

breiden. Verder hebben wij reeds in juli 

2006 bij het gemeentebestuur een of-

ficieel verzoek voor subsidie ingediend 

voor een grondige algemene renovatie 

van het hoofdveld, waarbij wij als be-

stuur tegelijkertijd hebben aangegeven 

dat de voorkeur daarbij uitgaat naar de 

aanleg van een kunstgrasveld, compleet 

met een nieuwe lichtinstallatie en alle 

overige bijkomende voorzieningen.”

Wanneer nu de gemeenteraad in no-

vember het licht op groen zet, kan het 

nieuwe kunstgrasveld er al in 2008 lig-

gen. En dit dus ook nog eens in het jaar 

waarin de vereniging 90 jaar bestaat. 

Voorzitter Huijskes zegt dat er vanzelf-

sprekend nog uitvoerig met de leden 

over het hoofdstuk kunstgras zal wor-

den gecommuniceerd.

“Het is niet alleen een aangelegenheid 

voor de gehele vereniging, maar ook 

nog eens een aangelegenheid waarbij de 

leden zich uiteraard erg betrokken voe-

len. Er wordt nog steeds heel verschil-

lend over kunstgras gedacht en daarbij 

hebben veel leden de knop nog niet 

omgezet. Daar staat tegenover dat er on-

der de spelende leden en dan met name 

onder de jeugdige leden veel voorstan-

ders zijn van kunstgras. Kunstgras biedt 

in mijn ogen alleen maar voordelen op 

tal van terreinen en dit ook nog eens in 

de breedste zin van het woord. Daarbij 

wil ik wel de aantekening maken, dat 

wanneer wij kunstgras aanleggen op 

het hoofdveld op het sportpark ‘Den 

Elshof’, dit dan ook het allernieuwste 

en dus beste kunstgras moet zijn dat er 

op dit moment voorhanden is. Om de 

vereniging op een zo breed mogelijke 

schaal in deze nieuwe ontwikkelings-

fase te betrekken, ben ik er persoonlijk 

een voorstander van om een commissie 

van aanbeveling in het leven te roepen 

met daarin een ruime vertegenwoor-

diging van onder meer bestuursleden, 

trainers en spelende leden.”

Het	hoofdveld	van	de	sportvereniging	Grol	in	Groenlo,	dat	in	2008	zal	worden	voorzien	van	het	allernieuwste	kunstgras.
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Ronald Porskamp, 
Ik weet niet hoe het u is vergaan, 
maar toen ik dit bericht hoorde, 
was ik toch wel degelijk sterk 
verrast en vroeg diegene die mij 
dit vertelde dit nogmaals te her-
halen! Toen ik een dag erna op 
de Grol-site keek, bleek het echt 
waar te zijn. Uit de site: “Na we-
ken achtereen de nodige inspan-
ningen te hebben gepleegd, is het 
jeugdbestuur van de s.v. “Grol” 
weer op volle sterkte. In het 
jeugdbestuur, dat met ingang van 
het voetbalseizoen 2007-2008 de 
kar gaat trekken, zijn maar liefst 
vier nieuwkomers opgenomen, te 
weten Ronald Porskamp, Dennis 
Pasman, Gerard Platter en André 
Pouwels.” Voor het clubblad re-
den temeer om de nieuwe voorzit-
ter eens aan de tand te voelen!

[ IVO VERSTEEGEN]

1) Waarom, na zo’n lange 
afwezigheid bij de s.v. “Grol”, 
direct voorzitter van het 
jeugdbestuur?

Ronald liep al een tijdje met de ge-

dachten om weer wat te gaan doen 

met zijn vrije tijd, maar wat? De 

kermis, de carnaval of de s.v. “Grol”? 

Totdat hij begin juli op een zaterdag-

avond tijdens de verjaardag van Ka-

rin van Meurs (eega van seniorenbe-

stuur voorzitter Rob van Meurs) met 

Jos Lensink en Rob van Meurs aan 

een tafeltje stond. Al pratende over 

de Grol vroeg Jos hem of jeugdvoor-

zitter niets voor hem was, waarop 

Ronald antwoordde dat hij hierop bij 

voorbaat geen nee zou zeggen. Toen 

Ronald vervolgens even een glas rosé 

ging halen en terugkwam bij de ta-

fel, was Jos weg en stond Rob ergens 

anders al te bellen met Frans Heming 

(secretaris van het jeugdbestuur). De 

woensdag daarna belde Frans hem al 

op om een gesprek te plannen. Dit 
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heeft samen met Marco Frank, Frans 

en Ronald plaatsgevonden. Alles 

werd op een rijtje gezet en toen was 

Ronald er al snel uit. 

Hij ziet het als een geweldige uitda-

ging en weet dat hij wel in het plaat-

je moet passen: “Het moet wel klik-

ken met enerzijds het jeugdbestuur 

en anderzijds het hoofdbestuur”. Ro-

nald was zeer blij met de vele positie-

ve reacties die hij gekregen heeft na 

het bekend worden van deze functie. 

Hij denkt de Grol, na lange afwezig-

heid, nog absoluut wel te kennen. Hij 

heeft de Grol via de krant, het club-

blad en de kinderen van school (Ro-

nald is onderwijzer op de Ni-je Veste) 

immers goed kunnen volgen: “De s.v. 

“Grol” speelt een belangrijke rol in 

Groenlo, dus hoor je er veel over! Ik 

heb het gevoel dat ik niet ben weg 

geweest”.

2) Welke functies heb jij in het 
verleden allemaal bij de s.v. “Grol” 
bekleed?

Vanaf zijn negende levensjaar is Ro-

nald spelend lid van de Grol, het is 

dan 1964. Hij doorloopt de jeugdelf-

tallen en komt in de senioren te-

recht. De laatste jaren niet meer in 

een vast elftal, maar als invalkracht 

voor meerdere teams. Als ik hem 

vraag of hij ook in Grol 1 heeft ge-

speeld, lacht hij.”Niet voor vast. Ik 

had geen goede banden met de trai-

ners”. Voetbal was en is voor Ronald 

echt ontspanning, een hobby. Hij 

had niet de drive om koste wat kost 

in het eerste elftal te spelen. Toen hij 

bijvoorbeeld van één van de trainers 

het zaalvoetbal moest laten schieten, 

was dat geen optie voor hem. Hij 

heeft vele jaren gezaalvoetbald met 

illustere spelers als Ben Bomers, Pim 

Huijskes en broer Rudi: “Op 1 helft 

na zijn we al eens Gelders kampioen 

geworden. Met rust stonden we in de 

finale nog voor, maar daarna werden 

we compleet weggespeeld”. 

Op ± 18 jarige leeftijd is Ronald sa-

men met Ben Bomers als jeugdleider 

begonnen. Het begon met de D6, 

een jaar later de B2 (die ze samen 

een aantal jaren hebben gedaan) en 

daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Ze 

waren intussen goed genoeg om een 

eigen elftal te krijgen. Ronald heeft 

van de F-pups tot aan de B1 veel elf-

tallen onder zijn hoede gehad. Toen 

was het al: “Het werken met de jeugd 

heeft gewoon iets!” Hij heeft toen ook 

al een korte periode in het jeugdbe-

stuur gezeten. “Het is misschien ver-

rassend dat ik nu voorzitter van het 

jeugdbestuur ben, maar eigenlijk 

ook wel logisch”, aldus Ronald.

Vanaf de oprichting heeft Ronald 

met veel plezier in de redactie van 

het clubblad gezeten. In 2000 is hij 

ook hiermee gestopt. En last but not 

least heeft Ronald ook een aantal ja-

ren deel uitgemaakt van het bestuur 

van de supportersclub.

Meningsverschillen zijn er in al die 

functies altijd wel geweest. Dit blijft 

ook niet uit, maar was destijds ze-

ker geen reden voor het stoppen bij 

de s.v. “Grol”. Volgens Ronald is een 

goede communicatie gewoon erg be-

langrijk. Meningsverschillen die er 

zijn moeten gewoon kenbaar en be-

spreekbaar gemaakt worden. Beleid 

wordt nu eenmaal door besturen 

gemaakt en dan kun je als eenling 

niet altijd je zin doordrijven. Het 

beleid moet goed uitgelegd worden 

met het hoe en waarom, want soms 

kan het niet anders. Hij ziet goede 

communicatie dan ook als één van 

de belangrijkste zaken binnen het 

jeugdbestuur, zeker in het contact 

met jeugdleiders en ouders.

3) Waarom ben je toen (2000) 
eigenlijk in één keer met alles 
gestopt?

Binnen een jaar heeft Ronald zijn 

vrijwilligerswerk bij de s.v. “Grol”, 

de Knunnekes en het Kermiscomité 

afgebouwd. Toevalligerwijs was hij 

bij zowel de Kermis (kinderspelen en 

Playbackshow) als bij de Knunnekes 

jeugdvoorzitter. “Als je plezier hebt 

in bepaalde dingen (het begeleiden 

van kinderen) word je ook vaak voor 

dit soort functies gevraagd”. 

Maar goed. Ronald leerde Marlo ken-

nen en wilde eerst eens een aantal 

zaken op een rijtje zetten. Houd je 

dan misschien iets aan, dan is er 

het risico dat ze je ook weer voor an-

dere dingen gaan vragen. Hij heeft 

de knoop doorgehakt en besloten 

voorlopig met alles te stoppen. “Eerst 

thuis en school. Dan kun je later al-

tijd nog bekijken of je weer iets gaat 

oppakken. Iedereen kijkt daar anders 

tegen aan, maar het belangrijkste is 

dat je de keuze zelf kunt maken!” 

Mensen vonden zijn keuze destijds 

misschien vreemd, maar zelf heeft 

Ronald er geen moment spijt van 

gehad. Je krijgt er bovendien zoveel 

andere dingen voor terug!

4) Wat zijn de plannen van 
het jeugdbestuur voor dit seizoen?

“VEEL!!!”

Ronald heeft dus samen met Marco 

Frank en Frans Heming eerst veel 

besproken. Wat leeft er? Welke weg 

is er ingeslagen? Maar ook: welke 

ideeën leven er bij Ronald en kan het 

jeugdbestuur zich daarin vinden? 

Hij draait ten tijde van dit interview 

nu anderhalve maand mee en heeft 

voornamelijk veel gelezen, geluis-

terd en vergaderingen bijgewoond. 

Daarbij heeft hij zich steeds de vraag 

gesteld: “Wat is er eerst belangrijk 

voor het komende seizoen? En wat 

voor de toekomst?”

Zo is er al meteen een eerste speer-

punt ontstaan, namelijk het opstar-

ten van de competitie voor de jeugd-

elftallen. Door de late vakantie van 

dit jaar zijn er toch wel enige proble-

men. Het loopt allemaal wel, maar 

nog niet gesmeerd. Volgend jaar is 

dit probleem er ook weer, dus wat 

zou je volgend jaar anders moeten 

doen? 

Vrijdag 31 augustus was er de “aftrap-

bijeenkomst”, een bijeenkomst aan 

het begin van het seizoen, bestemd 

voor alle jeugdleiders en andere vrij-

willigers die bij de jeugd betrokken 

zijn. De reacties over de avond waren 

zeer positief. Er was een prima sfeer 

en veel onderling overleg. Ronald 

had zelf ook een goed gevoel over 

deze avond. Zo is er een signaal over 

verantwoording afgegeven, oftewel: 

omgaan met jeugd brengt een grote 

verantwoording met zich mee. Daar-

naast is het belangrijk om als jeugd-

leider de jeugdspelers enthousiast 

te maken voor voetbal! De afgelopen 

jaren is er veel aandacht besteed 

aan de organisatie en voetbaltech-

nische zaken, maar Ronald vindt 

het ook belangrijk dat jeugdleiders 

nadenken over hoe om te gaan met 

de jeugd (met zijn normen en waar-

“Het is 

misschien 

verrassend dat 

ik nu voorzitter 

van het 

jeugdbestuur 

ben, maar

eigenlijk ook 

wel logisch”

de nieuwe voorzitter van het jeugdbestuur!!!

Het is 

belangrijk om 

als jeugdleider 

de jeugdspelers 

enthousiast te 

maken voor 

voetbal! 

De afgelopen 

jaren is er 

veel aandacht 

besteed aan de 

organisatie en 

voetbaltechni-

sche zaken.
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den). Zo vindt hij het een zeer posi-

tieve ontwikkeling dat er al leiders 

van jeugdteams zijn, die met ouders 

in gesprek gaan. Uiteraard vindt het 

jeugdbestuur het belangrijk dat ou-

ders komen kijken naar de prestaties 

van hun zoon of dochter, maar som-

migen gaan langs de lijn soms zo 

tekeer, dat het de vraag is of dit wel 

positief is voor het team!? Niet alleen 

jeugdleiders, ook ouders hebben 

daarin een voorbeeldfunctie.

Het jeugdbestuur moet trots zijn op 

zijn 110 jeugdleiders, maar de vraag 

is: “Kun je ze ook behouden?” Het 

jeugdbestuur zal er tijd in moeten 

steken om ze enthousiast te maken! 

Maar hoe bereik je ze? Hoe ga je in 

overleg met elkaar en hoe maak je 

elkaar enthousiast?

Hier heeft Ronald met name na de 

“aftrapbijeenkomst” een goed gevoel 

aan overgehouden. De andere nieu-

we bestuursleden Dennis, Gerard en 

André gaan vol in gesprek en pakken 

de zaken goed op: “Alle lof hiervoor”! 

Enthousiaste vrijwilligers zijn name-

lijk het allerbelangrijkste binnen een 

vereniging.

Maar ook als jeugdbestuursleden 

onderling moeten we tijd vrij maken 

voor gesprekken. Welke richting wil-

len we op? Hoe kunnen we de jeugd 

en jeugdleiders beter laten functio-

neren? Het is de kunst om de goede 

dingen te behouden en zaken aan te 

pakken, die verbeterd kunnen wor-

den. Daardoor gaat het plezier van-

zelf omhoog.

Ook de voetbaltechnische zaken ko-

men aan bod. Voor de aftrapbijeen-

komst is er onder leiding van Jos Pors-

kamp, technisch jeugdcoördinator, 

al met de selectietrainers gesproken. 

Deze selectietrainers moeten oefen-

stof aan de trainers van de lagere 

teams gaan geven en voor het voetbal-

technische deel per leeftijdscategorie 

gaan zorgen. Organisatorisch is er een 

contactpersoon van het jeugdbestuur 

verantwoordelijk voor iedere leeftijds-

categorie. Dit stond al in de steigers, 

maar moet dit seizoen teruggezien 

worden op het veld: “Met name Ben 

Bomers, hoofdbestuurslid techni-

sche zaken, is hier zeer fanatiek in 

en zal zeker zorgen voor de bewaking 

van het geheel! Hierin zal tevens een 

belangrijke rol voor de scoutingcom-

missie zijn weggelegd.”

Ontlokt mij de vraag hoe Ronald ten op-

zichte van de voetbalschool staat?

Hier heeft hij nu nog weinig zicht op, 

maar hij zal het op de voet volgen. 

Maar belangenverstrengeling en commer-

ciële activiteiten dan? Dit zijn woorden, 

die binnen de s.v. “Grol” nog wel eens val-

len, confronteer ik hem? “Dit is bij het 

jeugdbestuur bekend en in samen-

werking met het hoofdbestuur wordt 

hier wel degelijk naar gekeken. Er is 

hier duidelijk controle op. Verder kan 

ik over Jos Porskamp alleen maar po-

sitief zijn. Hij denkt veel met ons mee 

en geeft vele adviezen. Op de aftrap-

bijeenkomst had hij een helder ver-

haal voor de jeugdleiders”. Ook hier 

is een goede communicatie weer be-

langrijk: waarom ben je zo bezig en 

maak je bepaalde keuzes?

Moet de jeugd van de s.v. “Grol” 

prestatiegerichter zijn en zo hoog 

mogelijk voetballen?

“Ik denk dat iedereen daarin andere 

accenten legt”, aldus Ronald. Ook 

hij vindt dat het voetbaltechnische 

deel omhoog moet, maar ook dat 

de Grolgezelligheid moet blijven be-

staan.” Je moet ernaar streven om 

op een redelijk niveau te presteren, 

maar hiervoor ben je wel afhankelijk 

van de voetballichtingen die je per 

jaar hebt. Het zou mooi zijn om in 

de toekomst het verschil in sterkte 

van lichtingen te verkleinen. Als je 

per jaar twee spelers voor Grol 1 zou 

opleiden, is dat eigenlijk genoeg, 

maar in de breedte moet het zeker 

beter kunnen. Dit staat en valt met 

het kader dat je hebt bij de jeugd en 

de opleiding van dit kader. Je kunt 

vele uren trainen en niets bereiken 

of een uur goed trainen en wel wat 

bereiken!”

Er is dus zeker oog voor het opleiden 

Hoe kunnen 

we de jeugd en 

jeugdleiders 

beter laten 

functioneren? 

Het is de kunst 

om de goede 

dingen te 

behouden en 

zaken aan te 

pakken, die

 verbeterd 

kunnen worden. 

Daardoor gaat 

het plezier 

vanzelf omhoog.
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Wij beschikken over 
2 dartbanen en een poolbiljart.

Tevens is er ook gelegenheid voor
het geven van 

feestjes en vergaderingen.

Inl ichtingen: tel .  0643149599

en begeleiden van jeugdtrainers. 

Zo is er ook dit seizoen een aantal 

jongens die cursussen gaan volgen. 

Vraag is nu: hoe kunnen die aanko-

mende trainers volgend seizoen in-

gezet worden, zodat onze jeugd be-

ter wordt? Binnen het jeugdbestuur 

wordt daar nu al over nagedacht. Er 

zijn meerdere mogelijkheden: “Zo 

waren er vroeger de opleidingsteams 

met 1e jaars spelers die in een D3 of 

C3 speelden en het jaar erop naar de 

1e teams gingen. Door op deze teams 

goede trainers te zetten, is er ook 

een mogelijkheid de kwaliteit te ver-

hogen. Je kunt ook in blokken gaan 

trainen, bijvoorbeeld C1-C2 en C3 te-

gelijk met 3 trainers erbij, zodat er 

over 1 tot 2 jaar een goede B-lichting 

ontstaat.”

In ieder geval moet in Ronald’s ogen 

het jeugdbestuur goede voorwaar-

den scheppen en enthousiasme over-

brengen. Dit zal als een soort rode 

draad door het jeugdbestuursbeleid 

moeten gaan lopen!

5) Bevalt het tot nu toe?

Door de vakantietijd is er begin sep-

tember nog niet veel gevoetbald. 

Daarnaast neemt Marco Frank pas 

na de jaarvergadering op 1 oktober 

afscheid. Toch heeft Ronald al bij de 

aftrapbijeenkomst op 31 augustus 

een aantal taken van Marco overge-

nomen. Tot die tijd werkt hij deels 

nog op de achtergrond met af en toe 

wat sfeer proeven op het Grolveld 

door trainingen en oefenwedstrijden 

van de jeugdelftallen te gaan kijken. 

“Al is dit in eerste instantie een taak 

van de contactpersonen per leeftijds-

categorie. Toch vind ik het belangrijk 

om zelf ook dingen in de praktijk te 

zien. Contact te hebben met jeugd-

leiders, ouders, spelers, leden van 

de scoutingcommissie en ga zo maar 

door. Te horen wat er leeft.”

Of hij zelf wel weer een elftal wil? 

“Het gaat erom waar de vereniging 

bij gebaat is. Op dit moment is dat 

mijn taak als jeugdvoorzitter. Naast 

de al genoemde nieuwe bestuurs-

leden hebben we met Laura, Frans, 

Ben, Marcel en Patrick een gemoti-

veerd stel, dat veel werk verzet. En 

prachtig toch, dat Christian Reinders 

bij zijn afscheid als jeugdbestuurslid 

aangaf in de toekomst wellicht ooit weer wat voor de Grol 

te gaan doen.” 

6) Als voorzitter van het jeugdbestuur heb je ook een 
kwaliteitszetel in het hoofdbestuur. Wat verwacht je 
hiervan?

Samen met Frans Heming (secretaris van het jeugdbe-

stuur) zal hij in het hoofdbestuur de jeugd vertegenwoor-

digen. Met het hoofdbestuur moet hij gaan beslissen over 

het aanstellen van (betaalde) jeugdtrainers, de aankoop 

van materialen, het uitgebreide trainingsschema bespre-

ken, de sponsoring begeleiden, etc. etc.: “We zullen goed 

voorbereid moeten zijn en met goed onderbouwde voor-

stellen moeten komen, dan is er met het hoofdbestuur 

prima te overleggen”. Een aantal taken binnen de Grol 

kosten veel tijd en energie. Dit hadden ze in het jeugd-

bestuur, maar ook in het hoofdbestuur al gesignaleerd. 

Ronald vindt het prettig om hierover, in een goede sfeer, 

te kunnen filosoferen. “Je moet soms mensen in bescher-

ming nemen. Kijken of je zware taken niet kunt opsplit-

sen of delegeren, zodat men ontlast wordt. Als ik zie hoe 

druk bijvoorbeeld Frans als secretaris en Marcel (contact-

persoon junioren) in de voorbereiding van het seizoen 

bezig geweest zijn om elftallen in te delen en de seizoen-

start mogelijk te maken, dan is dit eigenlijk te gek. ”.

7) Wat kan er in jouw ogen beter bij de s.v. “Grol”?

Ronald daarover: “Positief is de wijze waarop de Grol zijn 

plaats binnen Groenlo heeft. Bijna iedereen heeft wel 

een band met de Grol, maar dit kan ook een valkuil zijn. 

Het betekent ook veel meningen en soms bemoeienissen 

met het beleid, zonder daarbij bepaalde achtergronden 

te kennen. Maar positief zijn alleen is niet genoeg. Op-

bouwende kritiek en kritische vragen zijn zeker welkom. 

Daar kun je wat mee. Van een afstand kritiek leveren en/

of negatieve verhalen vertellen, daar 

wordt de Grol echt niet beter van. 

Het is jammer dat communicatie en 

beleving soms naast elkaar gaan lo-

pen en mensen die veel voor de club 

gedaan hebben, stoppen.” 

Waarom gaat het dan uiteindelijk fout? 

“Dat blijft soms moeilijk uit te leg-

gen. Respect en vertrouwen zijn hier-

in zeer belangrijk! Soms zie je echter 

toch mensen, die in het verleden 

veel voor de Grol betekend hebben, 

stoppen uit onvrede. Dit kun je niet 

altijd voorkomen, maar het is wel 

jammer.”

8) Zijn er in de toekomst nog andere 
functies binnen de s.v. “Grol” voor 
Ronald Porskamp?

“Ik zeg geen ja of nee, maar als ik zie 

hoeveel tijd en energie deze functie 

op dit moment vraagt, ben ik de eer-

ste tijd nog wel even druk. Het is ook 

niet voor één jaar bedoeld, dat heb 

ik direct gezegd. Continuïteit is be-

langrijk, want ook al staat alles mooi 

op papier, de praktijk is vaak anders! 

Gelukkig zijn de overige drie nieuwe 

jeugdbestuursleden net zo enthousi-

ast bezig en zou het mooi zijn wan-

neer de Grol ook hen voor langere 

tijd weet te binden en enthousiast te 

houden”.

Werken met de jeugd in de praktijk 

blijft gewoon hoog in het vaandel 

staan! Op welke manier dit zal gaan 

is nog even afwachten. Ronald vindt 

het belangrijk, dat mensen van bui-

tenaf te zien krijgen dat er een cor-

recte manier van werken en omgaan 

met de jeugd is bij de Grol, zowel bin-

nen als buiten het veld!

Werken met de jeugd is en blijft 
belangrijk voor Ronald Porskamp. 
Dit doet hij iedere dag op school 
en gelukkig voor de s.v. “Grol” nu 
ook weer voor onze vereniging! 
Een verrassende keuze blijft het 
voor mij nog steeds, maar na dit 
gesprek begrijp ik wel beter waar-
om de keuze op Ronald gevallen 
is. Een zeer bevlogen man met 
veel ideeën over het jeugdvoet-
bal waar verantwoordelijkheid, 
goede communicatie, respect en 
enthousiasme belangrijke speer-
punten zijn!
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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 

•	Als	Ben	Hoijtink	het	

wachtwoord	van	de	

computer	van	Toon	

wil	weten	en	Annelies	

hem	hiermee	ook	niet	

kan	helpen,	schiet	Tom	

Meulenbeek	te	hulp:	

“Toon	is	niet	zo	slim,	

dus	het	wachtwoord	

zal	vast	wel	onder	het	

toetsenbord	staan”.	

•	William	Krabbenborg	

moest	recentelijk	de	

ANWB	bellen,	vanwege	

‘pech	onderweg’	op	

de	Twenteroute.	Een	

toevallige	passant,	een	

zeer	goede	bekende	

van	William,	zag	de	

ANWB-medewerker	met	

een	jerrycan	benzine	

lopen.	Het	werd	dan	

ook	meteen	duidelijk	

dat	William	niet	echt	

autopech	had,	maar	

gewoon	vergeten	was	

te	tanken.

•	Tom	Kaak	en	Jorrit	

Bomers	gaan	de	

trainerscursus	volgen	en	

geven	aan	graag	nog	

een	keer	hoofdtrainer	

te	willen	worden.	

Annelies	hierop:	“Ga	ik	

dat	nog	meemaken?”,	

waarop	Tom	antwoordt:	

“Ik	hoop	het	wel,	want	

over	de	rest	van	mijn	

studie	heb	ik	jaren	

gedaan”.

Dat het vrijwilligerswerk bij de sport-

vereniging ‘Grol’ een onschatbare 

waarde vertegenwoordigt, is inmid-

dels alom bekend. Daaraan is reeds 

op vele manieren de nodige aandacht 

geschonken. Binnen alle geledingen 

viert het vrijwilligerswerk hoogtij bij 

onze club. Gelukkig maar, want zon-

der al die enthousiaste medewerkers 

was de club nooit geweest van wat het 

anno 2007 is!

Wat in het kader van datzelfde vrijwil-

ligerswerk ook altijd gebeurt en dat 

meestal ook nog eens door een eenling 

is het wekelijks trekken van de lijnen 

op alle velden. Een niet te onderschat-

ten karwei, waarbij niet alleen veel 

discipline en nauwkeurigheid om de 

hoek komt kijken, maar ook nog eens 

veel precisie en loopwerk.

Werden de laatste jaren de lijnen al-

tijd getrokken door Grolvrijwilliger 

Antoon Frank, sedert de zomer van 

2006 wordt dat werk wekelijks belan-

geloos behartigd door Willie Oosten-

dorp, eveneens lid van de vrijwilligers

(woensdag)groep.

Omdat vele actieve leden (voetbal-

Andermaal Hét Kiekje !!!
lers) niet weten wie zich wekelijks 

allemaal inzetten om de velden speel-

klaar te maken, hierbij een kiekje van 

vrijwilliger Willie Oostendorp achter 

de kalkkar op het hoofdveld van het 

sportpark ‘Den Elshof’.

Deze fiets wordt zo zelden bereden, dat de klimop er tegenaan groeit. 

Wie weet wie de eigenaar is van deze fiets kan het antwoord mailen aan de redactie: clubblad@svgrol.nl

Eigenaar gezocht!!
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•	Ronald	Porskamp,	de	

nieuwe	jeugdvoorzitter	

van	de	s.v.	“Grol”,	liet	

zich	op	een	zaterdag-

ochtend	fotograferen	

door	de	pers.	Toon	

Hartman	tegen	Ronald:	

“Je	moet	niet	achter	

de	vlaggenmast	gaan	

staan,	want	dan	zien	

ze	je	niet”.	Ronald	

hierop:	“Ik	ben	al	4	ons	

aangekomen”.

•	Bij	aankomst	in	Bem-

mel,	waar	Grol	1	moet	

voetballen,	zien	de	

spelers	het	hockeyveld	

liggen	waarop	door	

dames	gespeeld	wordt.	

Kevin	‘Kip’	Stöteler:	

“Het	lijkt	wel	of	er	

altijd	lekkere	wijven	op	

hockey	zitten”,	waarop	

Christiaan	Pillen	zegt:	

“Dat	is	niet	waar,	want	

mijn	zus	zit	ook	op	

hockey”.

•	Toen	Ronald	Porskamp	

zijn	52e	verjaardag	

vierde	en	hij	zijn	familie	

het	nieuws	vertelde	

dat	hij	voorzitter	zou	

worden	van	het	jeugd-

bestuur	van	de	s.v.	

“Grol”,	reageerde	moe-

der	en	oma	Diny	met:	

‘Is	het	wel	mogelijk	dat	

iemand	die	al	zo	oud	

is	nog	voorzitter	wordt	

van	een	jeugdafdeling?’

D-APENKAMP 2007
Wij kwamen om half 10 aan en de ba-

gage moesten apart gezet worden om-

dat er nog gecontroleerd moest worden 

op snoep, er werd veel afgepakt, maar 

wij wisten beter. Wij kregen ook te ho-

ren dat Jaap Bruijstens zondag voor het 

kamp een lichte hersenschudding had 

op gelopen en hij er daarom niet was. 

Toen brachten wij de spullen naar de 

kleedkamers en het slaapspul naar de 

tent, toen dat gereed was gingen we eten. 

Na het eten kreeg Jeroen Bos een bal te-

gen zijn hoofd en moest helaas met een 

lichte hersenschudding naar huis. Er wa-

ren 5 jongens die zaterdagavond voor het 

kamp zakken snoep via camping Marveld 

in de bosjes bij veld 4 hadden verstopt, 

maar dit werd ook door de leiders gevon-

den. Rond een uur of een vertrokken wij 

richting Groenlo voor een voettocht. Na-

dat groep 1 de gracht had overgestoken 

met een  rubberbootje en Niels Meekes 

het water in hadden gegooid, kwamen de 

leiders er achter dat groep1 de stoppen 

van het bootje eruit hadden getrokken. 

Na een horrorfilm hadden we s´nachts 

spokentocht. Toen we om half 2 terrug 

kwamen op het Grolveld, kregen we een 

lekker broodje knakworst. Dinsdagmor-

gen zag het er al na uit dat het de hele 

dag zou regenen en hierdoor werd het 

programma aangepast. Door het slechte 

weer werden er veel binnen spellen geor-

ganiseerd. s´avonds werd het weer beter, 

dus konden we weer buiten de quiz en de 

smokkeltocht houden. Met de quiz werd 

er fanatiek gestreden om de punten. De 

smokkeltocht was leuk, er werd veel ge-

handeld, gedeald en gestolen daardoor 

moest de politie soms ingrijpen.en hier-

na kregen we natuurlijk weer een heer-

lijk broodje knakworst.

Woensdag zou het een warm en drooge 

dag worden, en konden we de uitgevallen 

survival toch nog laten doorgaan. De sur-

vival had een droog en een nat gedeelte. 

Na het natte gedeelte was er geen droge 

kleding meer over. Hierna gingen we het 

spel de zwakste aap doen. In plaats van 

de sterkste ploeg eruit te kiezen, kozen 

ze voor de irritantste ploeg dat waren he-

laas wij. Wij hadden little Hakkie en dop-

neus in ons team. Daarom moesten wij 

direct naar de muur en worden bekogeld 

met waterballonnen. In de finale stonden 

groep 3 en 4. Groep 4 werd gediskwalifi-

ceerd  doordat de leiders aan het sijbelen 

waren, dus won groep 3. s´Avonds keken 

we eerst film en daarna hadden we drop-

ping.De groepen werden op ongeveer 

8 km van het Grolveld gedropt. Groep 

6 maakte het wel erg bont. Bart Geve-

rinck werd op zijn eigen Slemphutter-

weg gedropt, maar in plaats van dat hij 

naar Groenlo liep, liep hij en zijn groep 

richting Rekken. Om 1 uur kregen wij 

een sms bericht dat zij verkeert waren 

gelopen en besloten de leiders dat groep 

6 met de auto moest worden opgehaald. 

Zoals voorgaande nachten kregen we nu 

ook weer een overheerlijk broodje knak-

worst. Donderdagochtend deden wij het 

spel levend cluedo. Bij dit spel moesten 

we een moord oplossen. De leiders wa-

ren verkleed als spelers van het betaald 

voetbal. De oplossing was; De moorde-

naar was Davids met een pitbull en het 

was gebeurd op het marveldveld. Terwijl 

de kinderen en sommige leiders aan het 

zwemmen waren, maakten de rest van 

de leiders alles klaar voor de ouderavond. 

Na het zwemmen moest alles netjes zijn 

voor de ouderavond. Jordy Overkamp pre-

senteerde de avond, hij was verkleed als 

Steve Irwin de krokodillen temmer.Niet 

alleen alle groepen moesten een liedje 

playbacken, maar de eerstejaarsleiders 

waren ook aan de beurt. De jury bestond 

uit de moeder van Koen Penterman, en 

de vaders van Mart Pouwels en Bob Meu-

leman.Ook sommige ouders moesten het 

podium betreden voor de stoelendans te 

doen of om een bananeneetwedstrijd.. 

Het was een zeer gezellige avond. Na de 

ouderavond barste er noodweer los waar-

door we niet meer in de tent konden sla-

pen en naar de kleedkamer zijn verhuisd. 

Vrijdagmorgen was het te koud om te 

zeepvoetballen. Niemand had nog zin in 

voetvolley, dus gingen we met z’n allen 

alles opruimen. Het laatste middagmaal 

van het kamp was patat met kroket of 

frikadel. Na de afsluiting werd de 20 kilo 

snoep weer terug gegeven. Rond 2 uur 

werden onze spullen weer opgehaald.

Ik wil namens alle jongens Yvonne Klein 

Gunnewiek bedanken voor het lekker 

koken. 

En alle leiders bedankt voor dit hele 

mooie kamp.

Thomas Bos
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•	Na	vele	jaren	was	

trainer/coach	Laurens	

Knippenborg	weer	eens	

terug	op	het	sportpark	

‘Den	Elshof’.	Vóór	de	

wedstrijd	Grol	1	–	SDOUC	

1	was	hij	zelfs	in	de	be-

stuurskamer	te	vinden	

en	praatte	honderd	uit.	

Na	de	met	3-1	verloren	

pot	was	‘Knippie’	voor	

niemand	aanspreek-

baar	en	kwam	hij	

zelfs	niet	meer	in	de	

bestuurskamer	om	even	

goedendag	te	zeggen!

•	De	Lichtenvoordse	

Kermis	is	zeker	de	

laatste	jaren	erg	in	trek	

bij	vele	jeugdige	Grol-

leden.	Een	liever	niet	

bij	naam	genoemde	

bezoeker	van	dit	festijn	

wist	de	redactie	van	dit	

clubblad	de	ware	reden	

daarvan	te	melden.	‘Dit	

komt	omdat	Lichten-

voorde	nooit	aan	alle	

prijsverhogingen	heeft	

meegedaan.	Een	biertje	

kost	in	Lichtenvoorde	

hetzelfde	als	tien	jaar	

geleden:	één	muntje!’

Peter Rooks: cool!

[T IM EBBERS]

Peter, vertel eens over Veld: 
de mensen achter het bedrijf, 
de familie Veld.

‘Henk Veld, mijn schoonvader, begon 

in 1960 voor zichzelf. In het huis aan 

de Marhulzenweg werd een kantoor en 

werkplaats ingericht, van waaruit de 

eerste stappen werden gezet naar een 

bedrijf in koeltechniek waar tegenwoor-

29 Augustus 2007. Directiekantoor Veld Koeltechniek. 
Een mooi uitzicht op industrieterrein De Laarberg. De ideale plek om te praten met één van de vele 
sponsoren van de Grol. In dit geval met Peter Rooks (49), sinds begin 2004 directeur van Veld Koeltech-
niek. Een goed gesprek over de persoon achter deze sponsor en dan ook eens een keer, naast sportieve 
zaken, over wat zakelijke dingen. Wat het is om een grote groep medewerkers te motiveren om presta-
ties te leveren. Welke obstakels overwonnen moeten worden en welke uitdagingen er lagen en liggen. 
Hoe het verleden het heden heeft gevormd en het heden de basis is voor de toekomst. Echter, voor het 
zover is, duiken Peter en fotograaf Gerry van Dongeren nog even in een nostalgisch stuk Grol-verleden. 
Hoe ze jaren geleden leiding gaven aan de D-kampen, in een pielende door Grolle scheurden en brood 
en melk kochten voor de jongens. Getooid met lang en veel haar, spijkerbroeken met wiede piepen en 
genietend van lekkere psychedelische klanken uit de oude transistor. Ze zien het zo weer voor zich en 
het is net een reünie van twee oude hippies die zuchtend concluderen dat het toch wel een hele mooie 
tijd was. Maar goed, terug naar de realiteit. De fotoshoot zit erop, Gerry pakt zijn spullen en vertrekt 
en het gesprek over nu kan beginnen. 

dig zo’n 160 mensen werken. Henk was 

een echte pionier en heeft een heel ste-

vige basis gelegd. Hij was een motivator 

en kon mensen prikkelen tot grote pres-

taties. Verder heeft hij altijd goed gelet 

op de centen. Verantwoord uitgeven en 

investeren in de zaak. Tenslotte had hij 

een gouden stelregel, waar ik nu nog 

steeds veel aan heb: ‘Je hebt steeds één 

kans de juiste beslissing te nemen, daar 

moet je je in de commerciële zakenwe-

reld altijd heel bewust van zijn.’ 

In 2004 deed Henk een beroep op Peter 

om het stokje van toenmalig directeur 

Tom Wolterinck over te nemen. ‘Een 

vraag waar je natuurlijk heel goed over 

na moet denken. Ik was toen commer-

cieel directeur bij de Nederlandse poot 

van Pernod Ricard, een Frans dranken-

concern en de tweede speler op het we-
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•	Nu	Hemmie	Oolthuis	

geen	taak	meer	ambi-

eert	bij	de	s.v.	“Grol”,	

weet	hij	niet	goed	waar	

hij	met	de	vele	vrije	

tijd	heen	moet.	Om	

toch	maar	een	beetje	

in	beweging	te	blijven,	

loopt	hij	nu	modeshows	

voor	o.a.	de	firma	Gun-

newijk.

•	In	de	publieke	wan-

delgangen	in	Groenlo	

wordt	veel	gesugge-

reerd	over	de	opbrengst	

van	de	gekapte	bomen	

op	de	Maliebaan.	

Volgens	een	aantal	

ingewijden	zou	de	ge-

meente	Oost	Gelre	een	

Kerstgratificatie	voor	

de	s.v.	“Grol”	in	petto	

hebben:	‘Een	bedrag	

van	1.700	euro,	zijnde	

de	door	het	optreden	

van	de	stadswacht	

opgelegde	boete	voor	

het	illegaal	kappen	van	

een	haagbeuk!’

reldtoneel van gedistilleerd en wijnen. 

De Nederlandse vestiging was vrij auto-

noom, maar natuurlijk moesten zware 

besluiten worden gerapporteerd aan 

Frankrijk. Het was veel vergaderen en 

veel reizen in West-Europa, maar ook 

het voormalige Oostblok, Azië en Ame-

rika. Voor de rest was het veel en vooral 

snel beslissen. Intensief, maar heel in-

teressant en wel in een gezond en goed 

bedrijfsklimaat. Het is de wereld van 

de zogeheten fast moving consumer goods. 

Een markt die voortdurend verandert 

en waar de grillen van de consument 

en de invloed van trendsetters je voort-

durend dwingen creatief en anticipe-

rend te werk te gaan. Ik zat er op dat 

moment 15 jaar, ik heb er enorm veel 

geleerd en het heeft me gevormd. De 

beslissing daar weg te gaan en een hele 

nieuwe uitdaging aan te gaan bij Veld, 

was dan ook geen eenvoudige.’ 

Geen eenvoudige keuze, 
inderdaad. Maar je hebt toch 
gekozen voor Veld. Hoe zat dat?

‘Ik had toen de leeftijd en de ervaring 

om de juiste beslissingen te kunnen 

nemen en de juiste afspraken te kun-

nen maken. Ik kende het bedrijf van de 

schoonfamilie, zag uitdagingen als on-

dernemer en heb er nog geen moment 

spijt van gehad. Bij Pernod Ricard werd 

je gedwongen je visie, je mogelijkheden 

en de totale bedrijfsvoering af te stem-

men op een markt die voortdurend in 

beweging is. Bij Veld heb je te maken 

met mensen die techniek ademen, daar 

zeer bevlogen mee bezig zijn en daar 

echt van kunnen genieten. Dat geldt 

trouwens voor alle geledingen binnen 

het bedrijf. De mensen zijn trots op wat 

ze maken en wat ze op locatie monte-

ren. Het is de kracht in het bedrijf en 

daar een markt enthousiast voor ma-

ken, was toen de echte uitdaging en 

dat zag ik helemaal zitten. Verder zit 

het hier allemaal dicht op elkaar en 

moet je rekening houden met de gevoe-

lens van mensen. Kleine beslissingen 

kunnen grote gevolgen hebben en daar 

moet je je steeds van bewust zijn. Als 

het lukt ben ik blij en als het niet lukt, 

sla ik mezelf voor de kop.

Het was toen één keer instappen, één 

keer afspraken maken met mijn schoon-

vader, mijn zwagers en natuurlijk mijn 

vrouw. Iedereen betaalt zijn contribu-

tie en heeft daarom ook zijn taak.’

Op het moment van jouw komst 
zat het economisch tegen en dat
zal toch ook bij Veld voelbaar 
zijn geweest? 

‘Dat was zeker voelbaar en ook zwaar, 

maar dat hoort bij ondernemen. Ik 

was en ben optimistisch en als het re-

gent moet je niet weglopen, maar een 

regenpak aantrekken. We hadden een 

compleet nieuw managementteam en 

werden behoorlijk op de proef gesteld, 

maar daar hebben we goed en gedurfd 

op gereageerd. De horeca liep terug en 

de supermarktoorlog was in volle gang 

en dat is direct voelbaar in de omzet. 

We hebben echter niet gewacht op be-

tere tijden, maar juist geïnvesteerd in 

nieuwe bedrijfsprocessen, in automati-

sering en in opleiding en op die manier 

een voorsprong opgebouwd waar we 

nu de vruchten van plukken. Natuur-

lijk hebben we ook pijnlijke beslissin-

gen moeten nemen, maar uiteindelijk 

heeft Veld aangetoond lenig te zijn 

en daar zijn we best trots op. We zijn 

gezond en met het enthousiasme van 

alle collega’s zie ik de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. Het fundament 

ligt er en het is nu zaak door actieve 

productontwikkeling en het steeds zoe-

ken naar nieuwe taken in de markt suc-

cessen te boeken.’

Je woont al jaren in Apeldoorn, bent 
voorzitter van WSV, maar hoe zit dat 
met jou en de Grol?

‘Ik begon ooit met tafeltennis en ben 

pas vanaf de C-jeugd gaan voetballen 

bij Grol.

Het was bij ons vroeger niet alleen 

voetbal. Tom was het meest fanatiek 

en getalenteerd, Marcel had meer met 

muziek en Hans had zijn paard. Ik heb 

gespeeld in o.a. C3, B2 en A2, en later 

o.a. Grol 9, dus dat was nog helemaal 

niet zo slecht. Ik moest het niet zozeer 

hebben van het atletische vermogen, 

maar laten we zeggen dat de techniek 

goed ontwikkeld was. Ik speelde graag, 

maar kon ook goed tegen mijn verlies 

dus de prestatiedrift bleef beheersbaar. 

Het rare is dat ik nu als voorzitter ei-

genlijk helemaal niet zo goed tegen 

mijn verlies kan.’

Je hebt niet alleen in het veld 
gevoetbald, maar ook aan de 
zijlijn het nodige geregeld toch?

‘Na de actieve voetballerij heb ik me 

gestort op het jeugdleiderschap en 

natuurlijk de beroemde jeugdkampen 

meegemaakt. Naast het veldvoetbal heb 

ik me ook beziggehouden met het zaal-

voetbal. We waren daarmee al vrij seri-

eus bezig en toen de KNVB zich ermee 

ging bemoeien, was het zaak een goeie 

organisatie neer te zetten en dat hebben 

we toen maar gedaan. Er was zeer veel 

animo voor die tak van de voetbalsport 

bij Grol. Ik heb verder nog een aantal 

jaren de eindredactie gedaan voor het 

clubblad en in die hoedanigheid ook de 

stukken geschreven voor de Groenlose 

Gids. Vlak voor onze verhuizing naar 

Apeldoorn tenslotte nog de VSVG. Ik 

viel voor de bijzondere lobby van Henk 

Stokkers, maar moest helaas na een 

paar jaar stoppen door ons vertrek. Wel 

mooi dat mijn broer Marcel het stokje 

overnam en al jaren met die enthousi-

aste club de Grol ondersteunt.’

Je hebt er niet veel tijd voor, 
maar ik zie je nog weleens op het 
sportpark met die andere 
voetbalvrienden.

‘Die vrienden, Rudi Porskamp, Ben Bo-

mers, Pim Huijskes, André Huurneman 

en Alfons Scheinck zijn altijd op het 

sportpark. Velen hebben allerlei func-

ties en ze zijn daarin zeer gedreven en 

ook fanatiek. De Grol speelt een belang-

rijke rol en dat is natuurlijk mooi dra-

ken tijdens verjaardagsfeestjes waar we 

elkaar regelmatig treffen. Als ik kan, ga 

ik af en toe mee naar een wedstrijd van 

het eerste en dan na afloop naar het 

sportcafé: het enige echte sportcafé. De 

plek waar het altijd goed is en een sfeer 

hangt die je gewoon moet proeven. 

Iedereen kan er zijn verhaal kwijt, je 

drinkt er je drankje en de entourage is 

met alle foto’s, attributen en het snelle 

standenbord zeer inspirerend. Natuur-

lijk niet in de laatste plaats door de 

familie Porskamp. Als het woord sport-

café in de Dikke van Dale komt, is de 

uitleg simpel: de kantine van de s.v. 

“Grol”!’ 

Veld is sponsor van de Grol. 
Doen jullie daarnaast nog meer aan 
sponsoring?

‘Sponsoring is een must voor een be-

drijf. Als je in Groenlo gevestigd bent, 

heb je bepaalde Grolse morele verplich-

tingen en één daarvan is het financieel 

ondersteunen van verenigingen en eve-

nementen. Het is toch een soort sociaal 

maatschappelijke betrokkenheid. Je 

kunt natuurlijk niet op alle aanvragen 

ingaan, maar als het verhaal goed is, 

kijken we wat kan en dan doen we dat. 

We hebben natuurlijk de Grol, maar 

ook de Grolse Boys, de Knunnekes, de 

Leo Harmonie, de Jazz Sociëteit en de 

Dweilorkestendag om er een paar te 

noemen. Lang geleden prijkte onze 

naam nog op de shirts van het eerste 

van de Grol, dus die betrokkenheid is 

er altijd geweest.

Je woont al vele jaren met je 
gezin in Apeldoorn en bent daar ook 
voorzitter van WSV, oftewel de Wor-
mense Sport Vereniging; 
de omni-sportvereniging uit 
Apeldoorn! 
Hoe is dat zo gekomen? 

‘Al in 1989 kwam ik via Hennie Heins-

man, toenmalig buurman in Groenlo, 

in contact met WSV. Hij was daar in 

verband met plaatsing van een tank-

bierinstallatie, vertelde over onze ver-

huizing naar Apeldoorn en dat ik wat 

deed met voetbal en met organiseren. 

Ik ben eerst gaan volleyballen bij WSV 

en werd vrij snel gevraagd toe te treden 

tot de jubileumcommissie. Dat was in 

’92. Ik heb een paar jaar gevolleyd en 

ben lid geworden van ‘Stichting Vrien-

den WSV’, waarvan een jaar of zes als 

voorzitter. Na die jaren ben ik gestopt, 

maar na een paar jaar gevraagd om het 

voorzitterschap van de voetbaltak op 

me te nemen. Dus vanaf 2003 vervul 

ik die functie met veel toewijding en 

met heel veel plezier. Het eerste speelt 

na succesvolle promoties vanaf de 

derde klasse al een aantal jaren in de 

hoofdklasse. Een hechte groep en ook 

de spelers die stoppen bij het eerste, 

blijven behouden voor de club.Het is 

een mooie vereniging met 1750 leden, 

waarvan 1150 voetballende en door het 

omni-karakter heb je te maken met 

allerlei disciplines en ook met aller-

lei verschillende mensen. Vanuit een 

gezamenlijk gebruik van het gehele 

complex, beslissen we met z’n allen 

over die gemeenschappelijke dingen en 

dat werkt heel goed. Als voorzitter van 

de voetbaltak ben ik tevens lid van het 

overkoepelende bestuur, dus sowieso 

bezig met én het voetbal én alle andere 

sporten binnen de vereniging.’ 

Er zit toch nog een bekende ex-Grol-
man bij jullie vereniging?

‘Ik heb Frank Luttikholt, die jaren in 

het eerste van Grol speelde, in 1996

gevraagd te komen voetballen bij WSV. 

Hij woonde en woont nog steeds in 

Apeldoorn en heeft gelukkig voor WSV 

zijn voetbalkunsten ook hier getoond. 

Heeft door het voetbal vele vrienden ge-

kregen hier en is tegenwoordig lid van 

ons bestuur, waarin hij de technische 

zaken behartigt.’

Naast je baan bij Veld en de 
activiteiten voor WSV heb je ook nog 
een gezin. 
Heb je daar nog wel tijd voor?

‘Ik hoef niet uit te leggen dat mijn 

vrouw Ellen, mijn zoon Roel en doch-

ter Sanike mij het meest dierbaar zijn, 

dat lijkt me logisch. Zondag is onze 

gezinsdag en toevallig is dat heel goed 

te combineren met WSV. Wij gaan na-

melijk iedere zondag met ons gezin de 

hele dag op stap met de voetballers, zo-

wel thuis als uit. 

Het is de perfecte overlapping en we 

genieten er met z’n allen van. Roel 

voetbalt ook bij de club en is trainer/

leider bij de B selectie, Sanike staat in 

de kiosk en we hebben echt iedere zon-

dag voetbaldag. Ik heb zelf ook op twee 

doordeweekse avonden ‘dienst’ en ie-

dere zaterdag tussen vier en zes zwaar 

overleg met de vrienden van WSV, 

meestal aan de bar in het clubgebouw, 

maar daar staat het gezin natuurlijk 

helemaal achter en is nodig als voorzit-

ter. Het lijkt ook intensief van een af-

stand, maar als je er middenin zit gaat 

het automatisch. Het is een onderdeel 

van je leven, je merkt het niet en dan is 

het dus gewoon prettig.’

Het was een mooie avond in het 
grote directiekantoor bij Veld. We 
hebben een goed gesprek gehad en 
hebben genoten van een heel fijn 
glas rode wijn (ik had al een stille 
hoop). Een ding kan ik u niet ont-
houden. Zowel Peter als broer Tom 
zijn niet in Groenlo geboren maar 
in Beltrum!
Na de geboorte werd er direct ge-
doopt en na een nachtje rust ging 
het weer terug naar Grolle: mooi!
Peter is jaren later uitgevlogen naar 
Apeldoorn, maar sinds 2004 weer 
dagelijks terug in onze stad: cool! 
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Tijdens het lezen van de presentatie-

gids vielen mijn ogen op het stuk van 

de nieuwe hoofdredacteur van ons club-

blad. De strekking van zijn verhaal in 

de presentatiegids is dat we bij de s.v. 

“Grol” wel eens een wedstrijd verliezen, 

maar eigenlijk nooit echt verliezen. Dit 

klonk mij meteen volkomen logisch 

in de oren. Een buitenstaander echter, 

bijvoorbeeld iemand uit Lichtenvoorde, 

zou dit volkomen verkeerd kunnen 

interpreteren en al snel spreken over 

de Grolse wind die de kop opsteekt. Ik 

moest direct weer aan een voorval in 

Chicago denken. Deze zomer had ik 

weer eens het genoegen om, in het land 

van de onbegrensde mogelijkheden, de 

stad Chicago te bezoeken. Een geweldi-

ge stad met bijna 2,9 miljoen inwoners 

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

en in de metropool zelfs 9 miljoen, de 

derde stad van de Verenigde Staten, na 

New York en Los Angeles. Al staande aan 

de kade bij de Chicago rivier, met onze 

verenigingsvlag in mijn handen, boden 

twee dames uit Chicago zich aan om 

voor u te poseren. Ze vertelden me van 

alles over hun stad en lieten mij duide-

lijk merken bijzonder trots op hun 

Chicago te zijn. Ze waren in Chicago 

immers veel beter en veel groter hierin 

dan in de rest van Amerika enzovoorts, 

enzovoorts. Ik herkende wel iets van 

“het trots zijn op je stad gevoel”, maar 

er stak mijn inziens een toch wel heel 

sterke wind op. De dames legden direct 

uit dat dit veroorzaakt werd door de 

sterke wind die er altijd waait vanaf het 

Michigan-meer richting de stad. Chica-

go wordt niet voor niets “the Windy City” genoemd. Na deze 

uitleg gaven ze mij de vlag terug en vervolgden hun weg. Een 

Texaan die naast mij stond vertelde mij, dat ik van die laatste 

uitleg niets moest geloven. Het zat namelijk zo: “Mensen uit 

Chicago overdrijven altijd vreselijk als het over hun stad gaat; 

dat is in de 19e eeuw begonnen met politici en heden ten dage 

gebeurt het door bijna iedere burger uit Chicago. Vandaar de 

bijnaam “the Windy City””. Zie hier de gelijkenis tussen het 

lot van de Grollenaar en de gemiddelde inwoner van Chica-

go. Toch zie ik langzamerhand meer gelijkenissen ontstaan 

tussen de Amerikaanse samenleving en de Nederlandse. In 

Amerika is het heel gewoon dat beide ouders werken. In Ne-

derland inmiddels ook. Echter, in Amerika is er na school veel 

meer opvang in en buiten de school om geregeld. Niet alleen 

naschoolse opvang, maar ook in o.a. in sportverband. Het is 

heel gebruikelijk dat kinderen na school direct doorgaan naar 

hun sportclub of dat hun sportclub is gelieerd aan hun school. 

Dit resulteert erin dat kinderen meer uren per week met hun 

sport bezig zijn. Dit vergt een behoorlijk stuk organisatie en 

professionalisme. Immers, een stuk opvoedkundige taak van 

ouders komt nog meer bij derden te liggen. In Amerika is dit 

allemaal behoorlijk goed georganiseerd. Ik zie een dergelijke 

ontwikkeling op de lange termijn in Nederland ook ontstaan, 

hoogstwaarschijnlijk wel in een andere vorm. Er wordt nu in-

middels uitgebreid gediscussieerd over de na-schoolse opvang 

en over de vraag hoe deze het beste ingevuld kan worden. Je 

moet je als vereniging afvragen of je überhaupt mee wil gaan 

met deze ontwikkelingen. Wil je als vereniging op termijn 

meegaan met deze ontwikkelingen, dan zul je het één en an-

der anders moeten gaan organiseren. Je kunt dan als vereni-

ging niet louter meer met alleen vrijwilligers werken. Je zult 

dan ook meer en meer moeten gaan werken met professionals 

om de hele zaak draaiende te kunnen houden. Hier hangt een 

prijskaartje aan. Dit prijskaartje zal door de ouders of door 

de samenleving opgebracht moeten worden, want voor een 

vereniging is dit niet te doen. Een eerste stap in een dergelijke 

richting is al gezet door o.a. een voetbalschool Oost Gelre en 

deze ontwikkelingen vinden ook bij andere sporten plaats. De 

één is positief over dergelijke ontwikkelingen. De ander staat 

hier sceptisch tegenover en is bang dat de gezelligheid en ver-

enigingszin zal verdwijnen. Tegenhouden kun je ontwikkelin-

gen en veranderingen niet. Dat moet je ook niet willen. Onze 

Koningin zei het een paar jaar geleden al in een toespraak: “De 

enige constante factor in onze samenleving is de verandering”. 

Tot zover deze beschouwing van uw eigen “G.J.B. Hilterman” 

op de toestand in de wereld. Ik wens u allen een mooi voetbal-

seizoen 2007-2008 toe, waarin er hopelijk heel veel verandert. 

Namelijk allemaal teams die volgend seizoen middels een 

kampioenschap een klasse hoger spelen. Dat is een constante 

verandering, waarvan ik persoonlijk nooit genoeg krijg.

De Vlaggenist   

Onze vlag




