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Hoofdredactie

s.v. “Grol” van binnenuit kennen

Ferry Broshuis
Eindredactie

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

Nieuwstad 10, 7141 BD, Groenlo

John ligtenberg is grafisch vormgever.

T. 0544 46 78 72

Logo’s, huisstijlen en brochures.

www.johnligtenberg.nl

Nu we al weer een clubblad verder zijn sinds ik de taak van hoofdredacteur

Marieke Schut
Redactie

mag uitoefenen, is het misschien verstandig iets over mezelf te vertellen.

Peter van Dalen

Vooral jongere leden zullen me wellicht niet kennen.

Tim Ebbers
Rik Gockel

Ik ben al meer dan vijftig jaar lid van de s.v. “Grol” en heb in vroeger tijden

Maurice Krabbenborg

ook nog gevoetbald. Daar zult u in de annalen weinig van terugvinden en

Jonathan Lammers

terecht: het was ook niet iets om over naar huis te schrijven. Ik voetbalde

Marc Rots

als ik me goed herinner in Grol 5 en was nog jarenlang aanvoerder. Dat

Ivo Versteegen

wist ik later niet meer, maar Henk Porskamp die alle boekjes en zo bewaart

Fotografie
Gerry van Dongeren

kon me daarvan overtuigen. Dus toch nog een belangrijke functie binnen

Marion Mombarg

de lijnen gehad!

Vormgeving

De laatste wedstrijd die ik op het hoofdveld van de s.v. “Grol” speelde

John Ligtenberg Vormgeving

herinner ik me nog wel zeer goed; het was het carnavalsteam tegen het

Tel. (0544) 46 78 72
Druk

team van het kermiscomité of omgekeerd. Ik had enige tijd daarvoor Michel Hoffman met een fraaie snoekduik een doelpunt zien

Drukkerij Weevers Emaus

scoren en dacht: wat den Hoffman kan, dat kan ik natuurlijk ook!

Tel. (0544) 46 18 28
Advertentie-exploitatie

Toen een voorzet enkele meters voor mij zou aankomen, achtte ik het moment gekozen om met gratie en allure, moed en

Rudi Porskamp

onbezonnenheid tegelijk naar de bal te duiken. Ik herinner me na mijn val nog dat er wat gelachen werd op de tribune. Een

Tel. (0544) 46 49 33

dikke zes weken heb ik me nauwelijks kunnen bewegen door de gekneusde ribben en dat was het definitieve einde van mijn

Redactieadres

voetbalcarrière en het begin van een wat groter ontzag voor Hoffman.

clubblad@svgrol.nl

Ik ben door de jaren heen bij de Grol nog wel eens betrokken geweest bij festiviteiten zoals jubilea en dergelijke en dat heb ik met
De verantwoordelijkheid

veel plezier gedaan. Zo heb ik de Grol natuurlijk wel van binnenuit leren kennen en dat is nu wel een voordeel dat je de hartslag

voor de inhoud van het

van de vereniging kent. Verknocht aan de Grol ben ik altijd gebleven; het zit in het bloed denk ik en ik moet op zondag waar ik

clubblad berust bij de
redactie.
Ingezonden brieven,
mededelingen e.d. kunnen

dan ook ben toch altijd weten wat ‘de Grol hef emaakt´.
Naast mijn reguliere baan heb ik altijd veel journalistiek werk gedaan uit hobby, dus daar past de huidige functie wel goed bij

worden bezorgd op bo-

en op die manier kan ik op beperkte schaal toch nog wat voor de Grol betekenen. De redactie van het clubblad zal ook in het

venvermeld redactie-adres.

nieuwe jaar weer volop aan de bak gaan; het jaar waarin de Grol negentig jaar bestaat en daar zal in het clubblad op gepaste wijze

Klachten over de bezorging

aandacht aan worden besteed, zoals dat zo fraai heet.

e.d. gelieve door te geven
aan:

Ik wens u namens de redactie sfeervolle feestdagen en een gezond en sportief 2008!

René Wolters
tel. (0544) 46 54 33

Ferry Broshuis
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Johan Houben,
de nieuwe man op links bij Grol 1!
Als u dit seizoen naar Grol 1
kijkt, kunt u 2 nieuwe gezichten zien. Als eerste een nieuwe
trainer, Henri Golstein, en als
tweede een nieuwe linksbuiten,
Johan Houben. Geheel nieuw is
laatstgenoemde bij de s.v.”Grol”
overigens niet; hij heeft al eens
1 seizoen in B1 gepeeld waarna
hij naar de Graafschap is vertrokken. Nu is hij weer van de
“Superboeren” teruggekomen
naar de s.v. “Grol”. Wie is ook al
weer Johan Houben?

[IVO VERSTEEGEN]
Johan is op 15-03-1987 in het ziekenhuis in Winterswijk geboren. Hierna
is hij opgegroeid in Groenlo, waar hij
de lagere school op de Hoeksteen en
Deken van Dam heeft gevolgd. Via
het Marianum en het Brevink Rietveld Lyceum is hij op de Detailhandelschool Sport van het Graafschapcollege terecht gekomen. Na stage te
hebben gelopen bij o.a. Mark Sport
in Groenlo, heeft hij zijn opleiding
afgerond en werkt hij nu bij Leugemors Sport in Winterswijk. Dit is het
werk wat hij altijd al gewild heeft en
een toekomstdroom is misschien ook
wel een eigen sportzaak.
Met voetballen is Johan pas op 9-jarige leeftijd begonnen. Hij was al
eerder begonnen met karate en op
9-jarige leeftijd had hij al een bruine
band. Omdat hij tot zijn 16e moest
wachten om eindelijk een zwarte
band te kunnen behalen, is hij met
karate gestopt; dit duurde hem veel
te lang. Toen is hij naar de Grolse
Boys gegaan, waar hij begon als keeper; hij werd direct speler van het
jaar in zijn team! Het jaar daarna is
hij gaan voetballen en heeft hij op
bijna alle posities gespeeld, totdat ze
erachter kwamen dat zijn linkerbeen
eigenlijk het sterkste was!

Tot het 2e jaar C-jeugd heeft Johan
bij de Grolse boys gespeeld, al speelde hij de laatste drie seizoenen al
met de B-jeugd mee! Zijn vader Gerard heeft hem vaak begeleid als assistent scheidsrechter of leider van
zijn elftal. Deze beloofde Johan op
een gegeven moment een tientje per
doelpunt. Johan passeerde prompt 5
spelers en begon te scoren. Lang heeft
zijn vader dit dan ook niet meer volgehouden.
De B-jeugd van de s.v. “Grol” was
het volgende station. Johan speelde
inmiddels al een aantal jaren in de
KNVB Oost selecties en vond het belangrijk om een stapje hoger qua
niveau te gaan voetballen. Het bleef
maar bij 1 jaar, want toen kon hij al
naar Go Ahead Eagles uit Deventer.
Na 1 training wilden zij hem al inlijven, maar gelukkig meldde diezelfde
avond de Graafschap zich en besloot
Johan om naar deze club uit Doetinchem te gaan. Hij vond dit een mooiere club en bovendien was het qua
reisafstand gunstiger. Een dag zag er
toen zo uit:
tussen 7.00 en 8.00 uur met de bus
naar school in Doetinchem, van 9.00
tot 14.00 uur les en dan met de fiets
(in bruikleen van de club) naar het
trainingsveld. Na het trainen weer
met de fiets naar het station en met
de bus weer naar huis, dit 4 keer per
week in zijn B-jeugd tijd, als 2e jaars
A-speler werd dit zelfs 7 keer per
week trainen!
Het eerste jaar in de B-jeugd van de
Graafschap, onder leiding van Jefta
Bresser, heeft hij nog weinig gespeeld.
Het tweede jaar speelde hij wel regelmatig, als linksbuiten waarbij hij de
opdracht kreeg niet op eigen helft te
komen. Deze helft was verboden terrein voor Johan, omdat hij altijd vooruit wilde voetballen en een actie wilde maken. Dit pakte niet altijd goed
uit, zeker niet in eigen strafschopgebied, maar na verloop van tijd heeft
hij dit afgeleerd. Aan het einde van
het seizoen stonden zij in de bekerfinale tegen Heerenveen, maar helaas
verloren zij deze met 2-1.
Hierna volgde de A-jeugd met Willy
van Bindsbergen als trainer. Ze speelden toen in de tweede divisie en
werden dan ook kampioen en won-

nen de beker met 9-0 van Flevo Boys.
Johan speelde bijna alle wedstrijden
als linksbuiten. Het tweede A-jeugd
jaar was in de eerste divisie onder
leiding van Richard Roelofsen. Johan
hierover: “Hier heb ik het meeste van
geleerd en dit was de fijnste trainer,
omdat hij altijd aanvallend voetbal
wil spelen, waarschijnlijk omdat hij
zelf aanvaller is geweest”. Het mooiste moment was de laatste competitiewedstrijd om het kampioenschap
tegen Ajax A2 in Amsterdam. De
rood-witte bloemen stonden al klaar
en ondanks dat de scheidsrechter 10
minuten extra liet voetballen, lukte
het de Graafschap om in het hol van
de leeuw te winnen en kampioen te
worden van de 1e divisie! Bovendien
werd in de beker de halve finale gehaald, maar helaas verloren tegen
Feyenoord met jongens als Jonathan
De Guzman, Royston Drenthe en Diego Biseswar. In het tweede jaar Ajeugd ging Johan al regelmatig met
‘de beloftes’/het tweede team mee
om op maandagavond hun wedstrijden te spelen. Hij heeft menig stadion gezien en bespeeld.
Doordat hij toen in de zomerstop
aan zijn schouder werd geopereerd,
had hij de voorbereiding en de eerste
2 maanden van het nieuwe seizoen
van het tweede team gemist. Onder
Darije Kalezic kreeg hij gedurende
het seizoen steeds meer speelminuten. Johan speelde nog steeds
op basis van een amateur-contract
(een buskaart, kleding en 50% voor
voetbalschoenen) en er was veel concurrentie, waardoor hij niet altijd
speelde. Op de zaterdag en zondag
trainden ‘de beloftes’ altijd met het
eerste elftal mee onder leiding van
Jan de Jonge. ”Een geweldige trainer,
iemand met veel voetbalinzicht en
heeeeeeeel erg fanatiek”!
Aan het eind van het seizoen besloot
Johan zelf om weg te gaan bij de
Graafschap. Hij kon op amateur-basis
blijven, maar ging samenwonen met
zijn vriendin Ruth en wilde hiervoor
ook geld gaan verdienen, dus koos
hij voor een maatschappelijke carrière tot spijt van “de Superboeren”.
Doordat hij niet regelmatig gespeeld
had, wist hij zich waarschijnlijk ook
niet in de kijker van amateur hoofdklassers te spelen. Er was alleen in-

Met voetballen
is Johan pas op
9-jarige leeftijd
begonnen.

Helaas verloren
tegen Feyenoord
met jongens
als Jonathan De
Guzman, Royston Drenthe en
Diego Biseswar.

teresse van AZSV en Kalkar in Duitsland. Daar is Johan 1 maal geweest
om mee te trainen: “Dit was een
grote boerenschuur met 2 weilanden
erbij”. Er werd hier dan wel betaald,
maar geen reiskosten, dus zou al het
geld nog aan het reizen opgaan.
Hij heeft toen duidelijk voor de gezelligheid en vrienden bij de s.v. “Grol”
gekozen.
“Hoe bevalt het tot nu toe?”, vraag ik
hem. “Goed, in het begin een beetje
moeilijk maar moest erg wennen
aan het niveauverschil met de Graafschap, daar ging bijna alles automatisch en in deze klasse is het soms
nog knokvoetbal. Het klinkt misschien gek, maar het is moeilijker
om op dit niveau te voetballen dan
bij de Graafschap”.
Johan voelt zich prima opgenomen
in de groep en kan met iedereen goed
opschieten, zo ook met de trainer die
hij “erg slim en een echte strateeg”
noemt. Wel moest Johan aan zijn
positie in het elftal wennen. Bij balbezit van de tegenstander speelt Grol
1 in een 4-5-2- systeem, waardoor hij
linkermiddenvelder wordt en bij balbezit moeten zij omschakelen naar
4 spitsen waardoor hij linksbuiten
wordt. Dit vergt veel loopwerk en
kracht en bovendien komt hij weer
op de eigen helft! “Ik heb nog niet
kunnen brengen wat ze van mij verwachten. Ik heb ook nog niet het gevoel dat ik echt in vorm ben, maar
het komt eraan”. Hij heeft tot nu toe
dan ook nog maar 1 keer in de competitie gescoord, al heeft hij als linksbuiten wel scorend vermogen. Maar
door het vele loopwerk en dus vermoeidheid, geeft hij op dit moment
soms de bal toch liever af, waarop
zijn vader zegt dat hij misschien
maar weer zijn portemonnee moet
gaan trekken voor een doelpunt!
Droom je nog wel eens van het betaalde
voetbal?
“Natuurlijk, altijd nog wel, ik denk
er af en toe nog wel aan, maar ik
moet eerlijk zijn dat de kans nu veel
minder is”.
Heb je dan nog contact met de
Graafschap?
“Niet echt, ik spreek nog wel regelmatig met Michel Kamphuis (oud
Grolspeler) en kom in deze competi-
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tie veel jongens bij de tegenstanders
tegen met wie ik bij de Graafschap
heb gevoetbald”. Wedstrijden van
het eerste kijken doet hij eigenlijk
ook niet.
Hij kijkt wel veel voetbal op televisie,
maar heeft eigenlijk geen favoriete
ploeg in Nederland. Als hij moet kiezen, dan toch maar de Graafschap.
Daarnaast is hij wel enorme fan van
FC. Barcelona: “Sinds Ronaldinho
er voetbalt eigenlijk, maar nu met
Messi en Henry is het toch een extra
genot om naar deze voorhoede te
kijken!” Als hij een voetbalspelletje
speelt, is het dan ook logisch dat hij
met Barca speelt.
Naast het voetbalspelletje op de
computer speelt hij ook boksspelletjes!? Dat hij vroeger een begenadigd karateka was had hij al verteld,
maar dat hij interesse hierin heeft
komt ook omdat hij sinds 4 maanden aan kickboksen doet. Hij traint
op de maandagavond bij “Mu Chin”
in Zieuwent en hier spart hij zelfs
met professionele vechters. Hij wil
zelf ook dolgraag wedstrijden gaan
kickboksen, maar vindt dat nu nog
te vroeg. “Full Contact” is er in deze
sport dus komt hij niet bont en
blauw thuis? “Nee, soms een paar
gezwollen scheenbenen, maar deze
sport is echt niet gevaarlijk, misschien is voetbal nog wel gevaarlijker”. Nu kijk ik hem toch echt met
een ongeloofwaardige blik aan en
heb ik zo mijn twijfels, maar ja echt
bont en blauw ziet hij er ook weer
niet uit!?
Wat zijn Johan’s verwachtingen dit jaar
met Grol 1?
In het begin waren deze niet zo hoog
gezien de voorbereidingperiode die
niet zo succesvol verliep. Bovendien
liep het bij hem ook niet zo lekker
en had hij het nog niet zo naar zijn
zin. “Maar vanaf de eerste competitiewedstrijd gaat het prima, en ik
denk dat we kunnen meedraaien in
de top mits iedereen fit blijft”.
Hoezo moet echt iedereen fit blijven, is
de selectie dan te smal? “Het huidige
basisteam is met deze 15 man echt
het sterkst, maar er zijn in het tweede team wel enkele spelers die het
niveau aan moeten kunnen”.
Met de top bedoel je dan ook het

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
kampioenschap?
“Jazeker ook voor het kampioenschap kunnen we gaan,
maar dan moeten we in een uitwedstrijd wel een keer
kunnen winnen”! (op 14-11-07 is dit tot dan nog steeds
niet gelukt,red.)
Heeft Grol 1 dan wel iets te zoeken in de eerste klasse?
“Als alle jongens die er nu zijn ook allemaal blijven dan
wel. Stoppen belangrijke spelers als “Gavvel”, “Annie”
en Kevin Stöteler, dan valt een belangrijk deel weg”.
Moet s.v. “Grol” dan maar spelers gaan halen en betalen?
“Nee, Grol moet het blijven doen met eigen jongens, dit
is ook de clubcultuur”!
Het is volgens Johan ook heel reëel dat Grol 1 nu in de
top meedraait: “want alleen bij Juliana zijn we weggespeeld. Maar deze hebben afgelopen weekend ook verloren, dus is er van alles mogelijk”.
Johan: s.v. “Grol” of de Grolse Boys?
“Ik heb bij de Grolse Boys een super tijd gehad als jeugdspeler en er voetballen nu ook een paar vrienden en een
zwager van mij in het eerste elftal, maar in de 4e klasse
zaterdag hoor ik niet thuis. Ik heb het nu ook naar mijn
zin bij de Grol en het hoge niveau past bij mij”. Misschien zal hij over een aantal jaren weer recreatief gaan
voetballen bij de Boys. Dit sluit hij niet uit, maar hij zou
ook graag gaan kickboksen op hoog niveau. Om dit te
kunnen, moet hij 3 tot 4 keer per week gaan trainen en
dit valt met voetbal op niveau niet echt te combineren.
Bovendien is zijn vriendin Ruth nu 17 weken zwanger,
dus zal er een gezinnetje gevormd gaan worden! Hij
moet voor zichzelf dus nog gaan uitmaken wat zijn keuze gaat worden. “Maar dit seizoen blijft het sowieso nog
voetballen in Grol 1 hoor”!
Is een fusie tussen s.v. “Grol” en de Grolse Boys nog mogelijk?
Per slot van rekening kent Johan beide clubs, hoe denkt hij
erover: “De Grolse Boys heeft een andere clubcultuur, de

club is veel kleiner en daardoor kent
echt iedereen elkaar. S.v. “Grol” is
groter en met name professioneler,
ik denk dat het zo, zoals het nu is
het beste is”.
Bij een professionelere club hoort natuurlijk ook een kunstgrasveld, hoe
denkt hij hierover?
Doordat Johan bij de Graafschap al
3 jaar op kunstgras had getraind en
gespeeld is hij het wel gewend. Hij
is zelf snel en kunstgras is dit ook
dus eigenlijk een goede combinatie.
“Bovendien als je ingespeeld bent op
kunstgras tik je je tegenstander helemaal weg”! Maar toch heeft echt
gras nog zijn voorkeur: “Dit is toch
het echte voetbal”!
En dat Johan een echte voetballer is, is mij uit dit interview wel
duidelijk geworden. Met welke
gedrevenheid hij over zijn voetbalcarrière vertelt, is gewoon
mooi om te horen. Dat Johan gedreven is zat er volgens zijn moeder al vroeg in. “Als klein kind
al enorm fanatiek en hij heeft
altijd met volle inzet zijn sporten beoefend, of het nu karate
of voetbal was: tegen zijn verlies
kon en kan hij nog steeds niet”.
Volgens zijn vriendin kan zij aan
Johans gezicht na de wedstrijd al
wel zien wat de uitslag ongeveer
geworden is!

Internet: www.auto-langwerden.nl E-mail: info@auto-langwerden.nl
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Speler van het kwartaal… John Ligtenberg
[TIM EBBERS]
Creativiteit! Dat is het woord dat me
als eerste te binnen schiet, als ik denk
aan John Ligtenberg (43). Het is de manier waarop hij zijn vak van grafisch en
ruimtelijk ontwerper invulling geeft,
zijn kinderen Jill (7) en Boet (3) wegwijs
maakt, met zijn vriendin Susan de wereld verkent, zijn sport beoefent en zijn
verhalen vertelt. Boeiend en met grote
bevlogenheid. Na jarenlange inzet als
vormgever voor o.a. het s.v. “Grol” clubblad en de presentatiegids, zet hij achter
deze bezigheid nu een punt. Het is mede
daarom hoog tijd hem met een aantal
vragen eens aan de tand te voelen.

een cassettebandje en dan je eigen
radioprogramma maken.”
Je hebt wel iets van een zanger.
Nooit gedacht aan een carrière?
“We hadden in het laatste jaar van
de lagere school een grote musical
‘Koeken voor de koning’ en ik had de
hoofdrol, ik was koning Ab. Naast mij
deden zeven prinsessen mee en die
waren door hun moeders natuurlijk
helemaal opgedoft. Vol spanning zaten
alle vaders en moeders te wachten op
de opkomst van hun dochtertjes, maar
omdat ik per ongeluk vier bladzijden
van het script oversloeg, viel het hele
stuk in het water. En ik had nog wel
zo goed geoefend samen met mijn
moeder. De onderwijzers kwaad, ouders teleurgesteld en de prinsesjes
verdriet. Ondanks de hoofdrol stond
ik bij het voorstellen helemaal achteraan en ging alle aandacht uit naar
de zeven mooie prinsesjes. Ik heb me
daarna nooit meer gewaagd aan zingen op een podium.”

Na zoveel jaar stoppen met het
clubblad! Hoe zit dat?
“Door de drukke werkzaamheden zit ik er
elke keer weer tegenaan te hikken. Omdat
ik er niet voor betaald wil worden, gaan
mijn eigen werkzaamheden voor. Ik wil nu
op een andere manier iets voor de Grol
gaan betekenen en wel bij de jeugd als
trainer en leider.”

sinds 1912

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

Wat wilde je vroeger later worden?
“Daar dacht ik heel lang geleden nog niet
zo over na, maar op de middelbare school
had ik wel een duidelijke voorkeur voor
de CIOS. Ingeschreven maar een aantal
keren uitgeloot, dus dat is niet gelukt.
Toen het eindelijk wel kon, moest ik in
militaire dienst en ben daarna naar de Cibap in Zwolle gegaan. Totaal wat anders,
maar na wat kort overleg thuis kwam dit
uit de bus en was achteraf helemaal geen
verkeerde keuze. Ik heb me daar kunnen
bekwamen in etaleren, reclametekenen
en standbouw. Aansluitend heb ik nog
een jaar industriële vormgeving gedaan,
maar daar bleef het dan ook bij.”
Hoe kwam je erbij voor jezelf te
willen beginnen?
“Na de studie ben ik gaan werken bij verschillende bedrijven, waaronder 11 jaar bij
Hoenderboom Reclame. Ik heb dat jaren
met veel plezier gedaan, maar het spookte
al wel enige tijd door mijn hoofd voor mezelf te beginnen. Tijdens een werkbezoek
van Susan in Frankrijk, een jaartje of acht

geleden, ging de kogel door de kerk. Ik ging mee als toerist, maar mocht
ter plekke de zgn. setdresser assisteren, dus allerlei attributen bij elkaar
zoeken ter ondersteuning van de fotoshoots. Dat was mooi en ik had echt
zoiets van dat kan ik ook.
Na de vakantie heb ik de knoop doorgehakt, mijn baan opgezegd en is het
avontuur begonnen.”
Zat dat creatieve er al op jonge leeftijd in?
“Wat ik het liefst deed op de lagere school, was tekenen en klussen. Dat
was eigenlijk ook het enige wat ik kon. Na schooltijd werd er natuurlijk
gevoetbald en verder was ik in de weer met verzamelen. Alles wat in de
buurt bij de vuilnis stond, blonk en glom, sleepte ik mee naar huis. Ik kon
er nooit lang van genieten, want mijn moeder zette de hele boel weer op
donderdagavond bij onze eigen vuilnis. Wat ik vroeger ook helemaal te gek
vond, was de Dik Voormekaar Show. Die stemmen nadoen en opnemen op

Maak je nog veel foto’s?
“Natuurlijk gaat de digitale camera
mee naar kinderfeestjes en op vakantie, maar jaren geleden was het een
ander ding. Sportfotografie was mijn
grote droom. Ik had een mooie camera, een eigen doka en een professioneel koffertje. Vooral dat koffertje
maakte indruk en ik heb als fotograaf
wedstrijden gezien van clubs als PSV
of Barcelona, die in de voorbereiding
amateurclubs bezochten. Mocht gewoon doorlopen en zat op de beste
plek. Naast de sport zag ik het ook
helemaal zitten als fotograaf van beroemde muzikanten en van concerten.
Neem nou Anton Corbijn. Prachtige foto’s en heel goed bevriend met Bono,
dat is toch een leven?”
Wat doe je het liefst op zondag?
“’s Morgens sporten en ’s middags
naar een verjaardagsfeestje van één
van onze vrienden. Altijd heel gezellig
met alle kinderen erbij.”
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Je hebt ook nog een paar jaar op behoorlijk niveau gevoetbald. Wat was
het hoogtepunt?
“Ik heb vijf jaar gespeeld in het derde en
de leider was Hennie Schovers. We kwamen terug van een uitwedstrijd tegen DVV
en stopten bij de pas geopende McDonald’s
in Doetinchem. Hennie loopt naar de balie
en bestelt een pilsje. “Dat hebben we hier
niet mijnheer”, antwoordt het vriendelijke
meisje achter de ‘tap’. “Do dan moar een
broodje kroket.”

Sport je nog veel op dit moment?
“Hardlopen bij de loopvereniging en met Koen Wissink. Vorig jaar
mijn eerste en waarschijnlijk ook laatste marathon gelopen. Verder loop ik veel 15 km en halve marathons, Zevenheuvelenloop,
Diepe Hel Holterberg, Montferlandrun enz. Fietsen doe ik ook
veel. Mountainbiketochten op zondag in de regio. Het jaarlijkse
hoogtepunt is Egmond. Zaterdags de 35 km strandrace met de
mountainbike en de volgende dag de halve marathon: echt geweldig!”
Waaraan ben je verslaafd geraakt?
“Ik ben verslaafd aan gadgets en mooie dingen: iPods, mobiele

telefoons, horloges, camera’s enz. Ik moet
gewoon de nieuwste modellen hebben,
maar helaas kan dat niet altijd.”
Hoe ziet het leven van John Ligtenberg
er over tien jaar uit?
“Ik zou het zo niet weten, maar er gaat
heel wat gebeuren waarvan ik nu niet
weet hoe zich dat in de toekomst zal ontwikkelen. De afgelopen tien jaar is er ook
heel wat gebeurd waarop ik vooraf niet
had gehoopt, dus wie weet?”

Grol F2 kampioen
Met nog 2 wedstrijden te spelen kon Grol
F2 zaterdag 24 november kampioen worden, maar dan moest er wel gewonnen
worden van Ruurlo F2. Een beetje gespannen vertrekt het team om 08.15 uur vanaf
sportpark Den Elshof.
Tijdens de warming-up blijkt dat een groot
aantal fans naar Ruurlo is gekomen, zelfs
met mooie spandoeken erbij. Dit maakt de
spelers nog scherper dan dat ze al zijn, zodat de peptalk van leider Giso dit keer kort
kon blijven. Na de bekendmaking van de
opstelling neemt iedereen de positie in en
kan de wedstrijd beginnen.
De eerste paar minuten verlopen stroef,
maar na de eerste goal van Wout begint
de trein van F2 op gang te komen. De sterk
spelende verdedigers Stan, Teun en Pam
zorgen ervoor, dat de voorhoede van Ruurlo
de hele wedstrijd bijna niet voor de goal
van Jelle komt. Bovendien is Jelle er zelf op
gebrand om ook vandaag weer de nul te
houden. Wanneer af en toe de verdediging
een steekje laat vallen, coacht hij dan ook
zelf de spelers naar de goede positie.
Na goed opbouwend werk vanuit de achterhoede kan middenvelder Juul een prachtige voorzet van Wout inschieten : 2-0. En
wanneer Stan aan een lange run begint
vanaf de achterlijn, weet hij op het goede
moment de bal naar Jelmar te passen, die
de 3-0 binnenschiet. Net voor de ranjapauze weet Sven nog de 4-0 te scoren uit een
corner van rechts, die standaard genomen
wordt door Wout.
Na rust blijft de F2-trein doordenderen.
Al snel weet Juul met een prachtige pass

Wout weg te sturen, die het vervolgens afmaakt met een mooie indraai 5-0. Langs
de lijn hebben de fans al begrepen, dat de
overwinning ‘in the pocket’ zit en dat er
na afloop een feestje gevierd kan worden.
De spelers weten echter niet van ophouden. Rogier en Daan maken een hele mooie
combinatie, waaruit Rogier de 6-0 weet te
scoren.
De eindstand wordt bepaald door Jelmar,
die enkele tegenstanders passeert en daarna ook nog de keeper met een prachtige
stiftbal : 7-0.
Na het laatste fluitsignaal vliegen de spelers en leiders elkaar in de armen, want
Grol F2 is KAMPIOEN.

Na het penaltyschieten (dat door het kleine feestje iets later begint) worden de handen geschud en gaat Ruurlo al naar de kleedkamer. Grol F2 blijft nog even op het veld, want André Pouwels
is als afgevaardigde van het jeugdbestuur meegekomen naar
Ruurlo. Na zijn mooie speech reikt hij de kampioensbeker uit.
De champagne knalt en na een lekker glaasje loopt Grol F2 nog
een ereronde.
Op uitnodiging van het jeugdbestuur worden in de 3e helft nog
enkele consumpties op het sportpark Den Elshof genuttigd, waar
het lied “Campione, olé olé “ door de speakers galmt. De fans
hebben echter ook nog iets in petto voor het hele team. Elke
speler ontvangt een bokaal en de leiders Frank en Giso en trainer
Myron krijgen een Grol(sch) pakket aangeboden.
Iedereen is het erover eens. Deze dag is een mooie afsluiting van
een erg succesvol seizoen: Ongeslagen kampioen.
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Damesvoetbal,
alleen in de zaal
Alferink b.v.
Industrieweg 15 - 7141 DD Groenlo
Postbus 49 - 7140 AA Groenlo

Waar we vroeger toch redelijk wat
spelende vrouwen hadden (twee “dames-teams” en twee “meisjes-teams”),
moeten we het tegenwoordig stellen
met dit ene vrouwelijk team, uitkomende in klasse 1B van de KNVB. Met
o.a. clubs als Veldhoek, Steenderen en
Gelre Fc strijden ze om het hoogst haalbare: het kampioenschap.

Elektrotechniek
Werktuigkunde
Service & Onderhoud

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

Vanuit
de s.v.”Grol”

www.alferink.nl

wordt er weinig

info@alferink.nl

aan gedaan
om het
vrouwenvoetbal
te promoten.

Voetbal…. Een spelletje waarbij je twee teams, een bal, een scheidsrechter, regels en een veld nodig hebt. Of de teams mannelijk of vrouwelijk
zijn maakt niet uit. Het speelveld kan zowel binnen als buiten zijn.
Neem een combinatie van de mogelijkheden uit de laatste twee zinnen
en een nieuw redactioneel stuk is geboren: het dames zaalvoetbalteam
van de s.v.”Grol”.

[PETER VAN DALEN]
Tijdens de laatste redactievergadering
werd er gebrainstormd over eventuele onderwerpen waar de redacteuren
zich op konden storten. Eén van de
vele voorstellen was het dames zaalvoetbalteam. Dat de s.v.”Grol” een aan-

tal zaalvoetbalteams in haar gelederen
heeft, was bij uw verslaggever bekend.
Maar dat hier ook een damesteam bij
zit, kwam toch als een verrassing aangezien de s.v.”Grol” niet (meer) bekend
staat om haar damesselecties.

Even voorstellen:
Grol DA1 bestaat uit een 9-tal enthousiaste speelsters, die elke vrijdag weer
een hoop lol met elkaar hebben. Dat
het team, bestaande uit: Ilona Wolters,
Yvette Klein Zeggelink, Sylvia Hoffman,
Hanneke Nienhuis, Carry Walterbos,
Jolanda Wolters, Marit Lokken, Joyce
Klein Gunnewiek en Nancy Reinders
op de wedstrijdavond allen aanwezig
zijn is echter vaker uitzondering dan
regel. Enerzijds door het drukke bestaan als moeder, anderzijds door het
werk in de zorg, waardoor er regelmatig avonddiensten gedraaid moeten
worden, etc. Ondanks deze personele
problemen slagen de dames er elke
vrijdag toch weer in om een team op
de been te brengen.
De wedstrijd
Om een compleet, gedegen stuk te kunnen schrijven over deze fanatieke dames besloot ik om voor het interview
de wedstrijd te bekijken tegen de dames
van Veldhoek. Een lastige tegenstander
met een keepster, die zonder moeite
de sollicitatieprocedure bij Reinardus
Vishandel zou doorlopen. Als volleerd
analyticus begon ik aantekeningen te
maken van de 2 x 25 minuten durende
wedstrijd.
De vijf dames van de Grol hadden het
moeilijk tegen de fysiek sterke ploeg
uit Veldhoek. Grol had duidelijk wel
meer balbezit en was constant in de
aanval. De aanvallende impulsen moes-
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• Ewald ‘Hakkie’
Brockötter moest de
fietsband van zijn moeder oppompen. “Och”,
zegt Ewald “in zo’n
kinderfietsjen kan ik ’t
er wal in bloaz’n”.
• Kees Porskamp en
Frans Kooiker gingen
in Twente op jacht.
Volgens zeggen was
Kees na afloop net zo
aangeschoten als de
hazen in het Twentse
landschap.

ten komen van de technische Joyce, die
tweemaal een zeer fijne “panna” (het
vernederen van de tegenstander middels een bal door de benen te spelen,
red.) plaatste en Ilona. Diepe spits
Sylvia zorgde ervoor dat de dames uit
Veldhoek, gesponsord door Heinen
Vleesbewerking, het moeilijk hadden
om de juiste keuze te maken qua verdedigen. Indien ze goed gokten, stond
Yvette als verdedigster achterin om de
tegenaanval onschadelijk te maken.
Indien ze toch voor de goal kwamen
stond keepster Jolanda in de goal om
de ballen eruit te ranselen.
Ondanks het vele balbezit en veel kansen, die onschadelijk werden gemaakt
door de sta-in-de-weg-keepster van
Veldhoek, kwamen de dames op een
0-2 achterstand door de gevaarlijke
snelle counters van de tegenstanders.
De snelle nummer 3 van de opponent
wist via een counter 2x te scoren in het
doel van de blauwen, derhalve de ruststand.
Tien minuten voor het einde wist Ilona
de aansluitingstreffer te scoren, zodat
er weer hoop was voor de Grolse equipe. Die hoop werd echter weer snel de
kop in gedrukt door de vleesbewerkers
van Veldhoek, die in een tijdsbestek van
5 minuten tweemaal wisten te scoren.
Joyce pikte haar doelpuntje nog mee
waardoor de eindstand op 2-4 kwam.
De historie
Alle dames in dit team hebben een verleden als voetbalster op het veld. Zoals
eerder gezegd, beschikte de Grol een
aantal jaren geleden over twee vrouwenelftallen en twee meisjeselftallen.
De “oudere” garde stopte met het veldvoetbal en er was ook geen aanwas
meer voor het meisjesteam. Langzamerhand bloedde het damesvoetbal
binnen onze club dood. Omdat een
aantal dames het voetbal en de daarbij
horende gezelligheid geen halt wilde
toeroepen, werd er geopperd om in de
zaal verder te gaan. Hiervoor hadden
ze minder speelsters nodig en was een
leuke vrijdagavond gewaarborgd. In
de loop der jaren kwamen er jongere
speelsters bij en zijn ze dit jaar met
een groep van negen.
Veldvoetbal
Op de vraag of de dames liever in de
zaal voetballen of op het veld is het

antwoord eensgezind: “Op het veld!”.
Dat er geen animo voor is, betreuren
ze ten zeerste. Hoe het kan dat er geen
aanmeldingen zijn voor het vrouwenvoetbal binnen de Grol heeft diverse
redenen volgens de dames.

mede door een gebrek aan reclame
hiervoor.
De profspeelsters zijn daarom uitgeweken naar de bakermat van het Achterhoekse damesvoetbal: VIOS B. Een
gemiste kans dus!!!

Als eerste logische reden wordt aangedragen, dat de Grol niet voldoende
enthousiaste speelsters heeft. Hierdoor zoeken vrouwen uit Groenlo die
wel graag willen voetballen, hun heil
ergens anders. In de regio zijn wel enkele clubs, die een aantal damesteams
hebben: MEC, Meddo, VIOS en Erix die
een fusie is aangegaan met KSV.
Vooral bij onze buren in Beltrum
wordt er al jaren hard aan de weg
getimmerd wat betreft damesvoetbal. Zo hebben ze maar liefst drie
damesteams en drie meisjesteams in
diverse leeftijdscategorieën. De toch
al schaarse speelsters vertrekken dus
graag richting sportpark “De Sonders” om daar hun hobby uit te oefenen. Snel geteld zijn er 5 á 6 speelsters
uit Groenlo, die hun heil bij deze club
hebben gezocht.
De dames zijn van mening, dat een gerenommeerde club als s.v.”Grol” ook
damesvoetbal aan moet kunnen bieden. Er is al eens een poging gedaan
om te fuseren met de Boys, maar dit is
helaas (ook) voor de vrouwenafdeling
afgeketst.

De competitie
Klasse 1B futsal, zoals de zaalsport
ook wel genoemd wordt, heeft acht
deelnemende teams. Dit betekent dus
een dubbele competitie, waardoor de
teams elkaar vier keer per seizoen tegen komen. Dus de pasjes, schoenen
of kleding bij de tegenstander vergeten is niet zo’n groot probleem.
Op het moment van schrijven staat
Grol DA1 er niet al te best voor. Met
drie punten uit negen wedstrijden,
26 doelpunten voor en 66 doelpunten
tegen, zijn ze de rode lantaarndrager
van deze klasse. Dat het de dames
vooral om het plezier gaat, komt duidelijk terug in de wedstrijden. Tijdens
mijn werkbezoek tegen Veldhoek viel
het me vooral op hoe positief iedereen
was. Het niveauverschil is vrij groot
te noemen, maar er is niet één onvertogen woord gezegd, louter positief!
Waar bij de mannen vaak gemopperd
wordt (een understatement), peppen
de meiden elkaar op en gaan ze samen
weer vol in de strijd. Een voorbeeld
voor velen!

Ten tweede is het niet meer spelen van
het schoolvoetbal een belangrijke reden dat er minder animo voor damesvoetbal is. Uw verslaggever had zijn
basisschooltijdperk geestelijk al bijna
afgesloten, maar herinnert zich ineens de altijd spannende schoolvoetbaltoernooien. Zowel de jongens als
de meisjes van de diverse scholen streden om de felbegeerde eerste plaats
die recht gaf op een vervolgtoernooi.
Helaas bestaat dit niet meer, waardoor de meisjes op de basisscholen
niet meer warm gemaakt worden voor
het voetbal.
Als laatste reden wordt aangegeven,
dat er vanuit de s.v.”Grol” ook weinig
aan gedaan wordt om het vrouwenvoetbal te promoten. Zo is er al een
keer door de vrouwen geopperd om
een 8-tal speelsters van FC Twente een
demonstratie 4-tegen-4 te laten geven.
Ook hier was weer weinig animo voor

Slot
Uw verslaggever wist niets af van
het bestaan van dit vrouwenteam.
Alsof de dames mijn gedachten
konden lezen geven ze een passend
antwoord als ik vraag: “Wat vinden
jullie ervan om eens in het clubblad te staan?”.
“We vinden het erg leuk! Het is een
leuk blad, dat door velen gelezen
wordt. En misschien kan dit wel
leiden tot nieuwe impulsen om
het damesvoetbal terug te laten
komen op het veld. Vele mensen
weten waarschijnlijk niet eens dat
er een dames zaalvoetbalteam is en
dat deze dames liever veldvoetbal
spelen maar daar te weinig animo
voor is”.
Hiermee slaan ze de spijker op
de kop en wie weet, kan dit stuk
zorgen voor een nieuwe toekomst
voor het vrouwenvoetbal binnen
de Grol!
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Het lijkt allemaal zo simpel en misschien is het dat
ook wel, voetbal.
Het is een spelletje van elf tegen elf, twee goals, een
met lijnen afgezet veld en vier hoekvlaggen. Gooi er
vervolgens een bal tussen en het spel kan beginnen.
Toch kun je van voetbal een studie maken. Tijdens
deze studie wordt van je verwacht dat je even uit de
speler in jezelf kruipt en het spel overziet als geheel;
Wat kan ik nou doen/aanpassen om het gehele spelletje (nog) beter tot zijn recht te laten komen? Dit is
misschien wel de moeilijkste vraag van het voetbal.
Om hier (mogelijk) antwoord op te kunnen geven
startten 8 leden van de s.v.“Grol” dit najaar met een
KNVB (vervolg) trainerscursus. Maar wat houdt dat
nou eigenlijk in, zo’n trainerscursus?

Trainerscitaten
“We hebben ze niet
onderschat, ze waren
gewoon beter dan we
dachten.”
Sir Bobby Robson
“Er is maar één
moment dat je op tijd
kunt komen. Ben je
er niet, dan ben je óf
te vroeg, óf te laat.”
Johan Cruijff
“Ik doe nooit
voorspellingen en dat
zal ik ook nooit gaan
doen.”
Voormalig Engels international  en trainer
Paul Gascoigne

[JONATHAN LAMMERS]
Als mede cursist van TC 3 zal ik proberen antwoord te geven op het wie
(zie kader), wat, waar, hoe en waarom omtrent een trainerscursus.
Wat en Waar?
De KNVB heeft jaren geleden een
viertal trainersopleidingen/cursussen in het leven geroepen, te weten;
TC3, TC2, TC1 en trainer betaald
voetbal. Deze cursussen zijn weer
onderverdeeld in TC-jeugd en TCvolwassenen. De opleidingsgraad
van deze cursussen kun je een beetje
vergelijken met het schoolsysteem
(middelbare school, MBO, HBO en
Universiteit). Als je het ene hebt
doorlopen kun je, als je niveau goed
genoeg is, doorgaan met de volgende
opleiding. TC3 is de cursus voor de
startende trainers. Vanuit deze cursus, gericht op de jeugd, zal ik mijn
verhaal doen.
Iedere vrijdagavond, vanaf begin oktober, heeft de s.v. “Grol” haar velden
beschikbaar gesteld voor de trainercursus TC3. Op deze avond komen
twintig trainers in wording, uit de
hele regio, om de trainerscursus te
volgen. Grol is op deze avonden hofleverancier met een zestal ambitieuze
vrijwilligers. Tijdens de drieëntwintig cursusavonden proberen twee
docenten de groep meer wereldwijs
te laten worden in de gedachten van

“Als je op balbezit
speelt, hoef je niet te
verdedigen, want er
is maar één bal.”
Johan Cruijff

Even voorstellen:
Deelnemers TC 3 (Jeugd) foto vlnr
Tom Kaak
Jonathan Lammers
Björn Theissen
Marc van Meurs
Max de Vries (gestopt door werk)
Jorrit Bomers

“Ik ben getrouwd
met het voetbal en
ga vreemd met mijn
vrouw.”
Newcastle-coach
Sir Bobby Robson

Deelnemers TC 2 niet op de foto
Sander van Beckhoven en Walter Vrijdag

Een trainerscursus heeft als
doel je te laten
nadenken over
het spel dat
voetbal heet.

een voetbaltrainer.
Als gezegd is s.v. “Grol” de thuisbasis
voor de cursus, echter worden tijdens de cursus ook veel andere clubs
bezocht. Op deze avonden nemen
de cursisten een kijkje in de keuken
bij andere clubs en trainen hier een
team. Je staat dus als cursist iedere
keer voor een groep die je niet kent.
Hierdoor leer je goed met verschillende mensen omgaan en vooral ook
om op verschillende niveaus te communiceren.
Een trainerscursus heeft als doel je
te laten nadenken over het spel dat
voetbal heet; Waarom gebeuren din-

gen in het veld, hoe kan ik zaken
veranderen, welk systeem past het
best bij mijn team, hoe speel ik een
bepaald systeem, wat zijn de taken
van spelers binnen dit systeem etc.
etc. Toch moet je, vooral bij de jeugd,
beginnen met de basis; wat kan een
speler al en wat moet hij nog leren
om nog beter te worden.
Hoe?
Voetbalproblemen.
Misschien is het voor veel lezers een
vaag begrip, maar het is de rode lijn
door een trainerscursus. Een voetbalprobleem wil in het kort zeggen: er
gaat iets niet goed op een bepaald

gedeelte van het veld, tijdens een
bepaalde spelsituatie. Voetbal is op
te delen in aanvallen (balbezit) en
verdedigen (balbezit tegenstander).
Het goed formuleren van het voetbalprobleem is essentieel voor iedere
trainer. Tijdens de cursus leren de
cursisten dit door antwoord te geven
op de volgende vragen: Wat? Wat
gaat er niet goed. Wie? Welke spelers zijn betrokken. Waar? Op welk
gedeelte van het veld. Wanneer?
Wanneer gaat het mis. Welke? Welke
omstandigheden zijn er (buiten het
voetbal om). Op het moment dat je
als trainer antwoord op deze vragen
kunt geven, kun je erg makkelijk een

voetbalprobleem beschrijven en aan
de hand hiervan een training opstellen. Alles heeft tijdens de cursus
als doel om het team en de spelers
individueel beter te laten worden.
Van rondjes rennen rond het veld
wordt je niet beter. Hier beleven spelers ook geen plezier aan. Vooral in
het amateurvoetbal is het van groot
belang dat spelers met plezier naar
de club gaan. Als een speler binnen
een club goed wordt begeleid zal hij
beter worden, alles gaat dan net iets
makkelijker. Dit vergroot het plezier
in het spelletje en de betrokkenheid
bij de club. Een goed kader en een
groot aantal vrijwilligers hebben dus

“In voetbal is het
simpel: je bent op
tijd of je bent te laat.
Als je te laat bent,
moet je zorgen dat je
op tijd vertrekt.”
Johan Cruijff
“De punten zaten er
aan te komen.”
Peter Boeve na zijn
ontslag
“De waarheid is nooit
precies zoals je denkt
dat hij zou zijn.”
Johan Cruijf
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direct invloed op het bestaansrecht
van een amateurclub.
De training
Na het voetbalprobleem te hebben
geïdentificeerd, is het zaak hierop
de trainingen aan te passen. Een training is op te delen in vier fasen, te
weten: een warming-up, een oriëntatiefase, een leer-oefenfase en een
toepassingsfase. Tijdens deze trainingen is de manier van coachen van de
trainer van groot belang. Een trainer
kan op twee manieren coachen, te
weten: situatief en begeleidend. Bij
het situatief coachen legt de trainer
het spel stil en geeft aan wat er op
dat moment tijdens de training niet
goed gaat. Bij het begeleidend coachen is de trainer vooral bezig met
het coachen van een team, voordat
een speler/het team een bepaalde
keuze maakt.
De cursisten wordt geleerd om tijdens
de oriëntatiefase van de training het
doel van de training duidelijk te maken. Dit begint altijd door te werken
in kleine groepjes met veel balbezit.
Denk hierbij aan oefeningen als vier
tegen twee en vijf tegen één. De trainer coacht hierbij puur op het door
hem beschreven doel en doet dit situatief.
Als het doel voor de spelers duidelijk
is, volgt de leer-oefenfase. Dit gedeelte van de training gaat al wat meer
naar de echte wedstrijdsituaties. De
groep wordt groter, maar het doel
blijft altijd hetzelfde. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan zeven tegen vijf met
een grote goal en twee kleine goaltjes. Ook tijdens deze oefening leert
de cursist om situatief te coachen.
Nadat het doel van de training ook tijdens deze vorm duidelijk is geworden
bij alle spelers volgt de toepassingsfase. De naam zegt het al: dat wat
vooraf is geleerd, wordt in deze fase in
een partijspel tot uiting gebracht. Het
coachen door de trainer gebeurt dan
voornamelijk begeleidend.
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De toepassing
Ondanks dat het misschien allemaal
erg structureel lijkt, is deze manier
van trainen op ieder niveau mogelijk. Het is zeker niet alleen voor selectieteams weggelegd. Ook andere
teams kunnen hierdoor beter worden. Prestatie en plezier gaan hand
in hand. Voetballers, op welk niveau
dan ook, willen beter worden en plezier hebben. Spelers iets aanleren
vergroot het voetbalplezier. Het gaat
er dan alleen om welke oefeningen
je kiest. Het niveau van het team en
de leeftijdspecifieke kenmerken zijn
hierin essentieel. Een speler van de
A2 heeft heel andere interesses dan
een speler van de D1. Je moet het bij
een E3 niet over allerlei tactische systemen gaan hebben; het plezier in
het spel staat bij deze leeftijdsgroep
voorop. Tijdens de trainerscursus leren de cursisten hiermee om te gaan
en voor iedere leeftijdsgroep leuke
en interessante oefeningen te verzinnen waar de spelers iets van kunnen
leren. Kortom, beter van kunnen worden en plezier aan kunnen beleven.

De studie
Met het bijwonen van de drieëntwintig bijeenkomsten ben je er als cursist nog niet. Iedere week krijg je een
voetbalprobleem voor de week erop
mee naar huis. Iedere cursist loopt
stage bij een (jeugd) team. Tijdens de
trainingen van dit stageteam moet
de cursist de training die hij/zij aan
de hand van het opgekregen voetbalprobleem heeft samengesteld aan het
stageteam geven. De vrijdagavond
bijeenkomst is dus voornamelijk een
theorie gedeelte en door de week
moeten de cursisten het zelf in praktijk brengen. Naast het voorbereiden
en geven van de trainingen, zijn het
maken van wedstrijdanalyses en leren van het theorie gedeelte, zaken
die veelal terugkomen als huiswerk
voor de cursisten. Door deze mix van
theorie en praktijk leren de cursisten
steeds beter om het spel te zien vanuit de ogen van een trainer en minder vanuit de ogen van de voetballer
zelf.
Waarom?
Nederland kent honderden voetbalclubs, duizenden voetballers en maar

liefs zestien miljoen ‘trainers’. Het is
dan ook moeilijk om je in deze wereld van (vermeende) voetbalkennis
staande te houden als trainer. Toch
zien de cursisten van de s.v. “Grol”
dit juist als een uitdaging. Het doel
van de cursisten is dan ook zichzelf
te ontwikkelen binnen de voetbalwereld. Slechte trainers bestaan niet, alleen goede trainers denken verder na
over wat en waarom ze iets zeggen en
doen. Dit is nou precies wat je tijdens
de trainerscursus wordt aangeleerd.
Naast allerlei persoonlijke motieven van de cursisten speelt ook de
s.v. “Grol” een grote rol bij de vraag
waarom de cursisten deelnemen aan
de cursus.
De s.v. “Grol” besteedt erg veel tijd
(en plezier) aan het begeleiden en bij
elkaar houden van de voetballende
jeugd in Groenlo. Zij doen dit door
een doordacht beleid op te stellen
waarbinnen de jeugdvoetballers binnen onze club langzamerhand steeds
een stap verder komen. Door gebruik
te maken van verschillende methodes, die door de hele jeugdopleiding
worden gehanteerd, zorgt de s.v.
“Grol” ervoor dat spelers beter worden en meer plezier hebben in het
spelletje. Om dit te kunnen realiseren is er een groot aantal vrijwilligers
nodig en een goed opgeleid kader. De
s.v. “Grol” stimuleert haar leden dan
ook om aan allerlei cursussen deel te
nemen en maakt hier graag geld voor
vrij.
Het is dus een perfecte wisselwerking: de cursisten ontwikkelen zichzelf tot trainers en de s.v. “Grol” plukt
hier weer haar vruchten van door
deze trainers in te kunnen zetten als
vrijwilligers binnen haar vereniging.
Samen werken we dus aan het optimaliseren van een mooie amateurvereniging.
Tot Slot
Ik hoop dat ik u wat meer duidelijk
heb kunnen maken over het hoe, wat
en waarom van een trainerscursus. Als
je na het lezen van dit stuk enthousiast en geïnteresseerd bent geworden
in een trainerscursus, dan kan ik dit
alleen maar stimuleren. Het is een
goede manier om je in te zetten voor
je club en jezelf ook nog eens te ontwikkelen binnen de belangrijkste bijzaak van Nederland: Voetbal.

“De eerste negentig minuten zijn het belangrijkst.”
Bobby Robson
“Als je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen maar in wezen bepaalt
de bal de snelheid van het spel.”
Johan Cruijff
“Feller met z’n allen man…, Jonathan!!”
Hans Emaus
“Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is,
is simpel voetballen.”
Johan Cruijff
“Ik heb me zojuist gerealiseerd dat ik mezelf niet eens begrijp.”
De Argentijnse bondscoach Marcelo Bielsa
“Wat is snelheid? Vaak verwisselt de sportpers snelheid met inzicht.
Kijk, als ik iets eerder begin te lopen dan een ander, dan lijk ik sneller.”
Johan Cruijff
“Ieder elftal heeft pianosjouwers en pianospelers nodig.”
Jan Boskamp
“Ik maak eigenlijk nooit fouten want ik heb enorme moeite om me te
vergissen.”
Johan Cruijff
“Ik heb op de trainerscursus wel een paar moeilijke woorden gehoord.
Ik heb ze maar niet genoteerd, want anders zouden m’n vingers in de
knoop zijn geraakt.”
Willem van Hanegem
“De Italianen kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen.”
Johan Cruijff
“Die Kroaten schoppen op alles wat beweegt, dus heeft ons middenveld
niets te vrezen.”
Bondscoach Berti Vogts
“Je moet niet denken, je moet na-denken, klojo!”
Toon Hartman
“Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.”
Johan Cruijff
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Sinterklaasfeest

Wij beschikken over
2 dartbanen en een poolbiljart.
Tevens is er ook gelegenheid voor
het geven van
feestjes en vergaderingen.
Inlichtingen: tel. 0643149599
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Voorzitterstaal
Nu wij met z’n allen enkele dagen
verwijderd zijn van de jaarwisseling, is het niet meer dan wenselijk
om in deze bijdrage bij enkele actualiteiten stil te staan.
Allereerst staan wij als vereniging
niet alleen aan de vooravond van
het kalenderjaar 2008, maar ook
aan de vooravond van het 90-jarige
bestaan van onze door zeer velen
op handen gedragen voetbalclub.
De sportvereniging ‘Grol’ werd opgericht op 18 september 1918. Negentig jaar later in 2008 hebben wij
derhalve niet te maken met een officieel jubileum, maar wel met een
mijlpaal die niet ongemerkt voorbij mag gaan. Als bestuur hebben
wij dan ook een commissie in het
leven geroepen, die gedurende het
gehele jaar voor jong en oud diverse activiteiten gaat organiseren.

[THEO HUIJSKES]
Alvorens ik het met u als lezer wil
hebben over een tweetal zaken, die de
vereniging erg bezighouden, te weten
de aanleg van kunstgrasvoorzieningen op het sportpark ‘Den Elshof’ en
de vorming van de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v.”Grol”, wil ik op
deze plaats eerst gaarne melding maken van de ‘elf’ speerpunten, die wij
als bestuur hebben vastgesteld voor
het seizoen 2007-2008:

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

•Renovatie hoofdveld en aanleg
kunstgrasvoorzieningen
•Oprichting Stichting Exploitatie
Accommodatie s.v.”Grol”
•Viering 90-jarig bestaan s.v.”Grol”
in 2008
•Optimalisering opleiding in het
algemeen/opleiding keepers in
het bijzonder
•Invoering nieuwe uniforme
kledinglijn
•Renovatie en modernisering
kleedkamers nrs. 1 en 2
•Bouw loods wagenbouw annex
opbergruimte
•Privatisering accommodatie en
onderhoudsplan voor de lange
termijn

Het door C.S.C. (Ceelen Sport Constructies) in Zeewolde aangelegde kunstgras
van TVC ’28 in Tubbergen.
•Ontwikkeling nieuw algemeen
sponsorplan
•Invulling vacature tweede
voorzitter en de toekomst
•Vernieuwing verenigingsstatuten
en huishoudelijk reglement
Over het hoofdstuk kunstgras is en
wordt nog steeds erg veel gesproken.
Een begrijpelijke zaak, omdat er in
deze aangelegenheid beslissingen
moeten worden genomen voor de toekomst en niet voor slechts één voetbalseizoen. Het is een gespreksonderwerp, dat vanzelfsprekend in eerste
instantie de spelende leden van onze
vereniging momenteel met de regelmaat van de klok aansnijden. En zo
hoort het ook, want zij zijn het die er
straks op moeten trainen en op moeten
spelen. Ik wil daarin zelfs zover gaan,
dat het oordeel van de voetballende
jeugd over kunstgras in het algemeen
en over kunstgras op het hoofdveld in
het bijzonder voor ons als bestuur de
doorslag zal geven bij het nemen van
de beslissingen waar een ieder op zit
te wachten. Een vooraanstaand speler
van Grol 1 zei het onlangs nog eens
bijzonder treffend: “Wat ik als speler,
die misschien nog twee of drie seizoenen heb te gaan in Grol 1, ervan
vind doet eigenlijk niet ter zake. Veel
belangrijker is de mening van de aanstormende jeugd. Zij vormen immers

de toekomst van de vereniging en bepalen dientengevolge ook de toekomst
van het kunstgras!”
Ten behoeve van met name de inrichting, renovatie e.d. van het sportpark
‘Den Elshof’ hebben wij als bestuur
de laatste jaren veel tijd en energie
geïnvesteerd in gesprekken, onderhandelingen e.d. met het gemeentebestuur van eerst de gemeente Groenlo
en sedert 1 januari 2005 de gemeente
Oost Gelre. Dit heeft begin 2003 geresulteerd in een gemeentelijke subsidie
van 160.000 euro ten behoeve van de
bouw van een nieuwe kleedaccommodatie. En dit jaar, om precies te zijn
op dinsdag 13 november jl. stelde de
raad van de gemeente Oost Gelre de
gemeentebegroting 2008 vast met het
gevolg dat wij als voetbalvereniging
met ingang van 1 januari 2008 de beschikking krijgen over een bedrag van
maar liefst 480.000 euro voor diverse
renovatiewerkzaamheden en de aanleg van kunstgrasvoorzieningen op
ons sportcomplex.
Vanzelfsprekend een gigantisch succes en zeker een forse beloning voor
alle geleverde inspanningen. Wat mij
als voorzitter dan vervolgens opvalt,
is het gegeven dat juist daarop binnen
de vereniging door praktisch niemand
wordt gereageerd. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat degenen, die
daarop richting bestuur in positieve

• Tom klein Zeggelink
heeft met een leenbus
de slagboom op de
parkeerplaats van den
Elshof eruit gereden. Op
de vraag van iemand:
“Zat Tom er nog in?”,
antwoordt Annelies:
“Nee, hij liep er
onderdoor”.
• Betsie Schovers tegen
het kantinepersoneel
na een discussie:
“Een beetje respect
naar de klanten”,
waarop iemand van
het kantinepersoneel
tegen Betsie zegt: “Jij
en Hennie zijn geen
klanten, maar horen bij
het meubilair”.
• Lotti (Wesley H.) en
Ammi (Sander kl. G.)
praten over de ouderavond bij de Radstake
met Jan Overkamp.
Lotti zegt: “Jan, ga
je vanavond voor de
mutti’s?”, waarop Jan
antwoordt: “Nee, ik ga
voor de dochters”.

24
zin van zich hebben laten horen, op
één hand zijn te tellen. Wordt het heden ten dage algemeen als normaal
ervaren dat je als vereniging zo’n
groot bedrag gemeenschapsgeld in
de schoot krijgt geworpen of past de
door mij geschetste constatering in
het huidige maatschappijpatroon?
Waar wel op gereageerd wordt, is de
uniforme standpuntbepaling van het
bestuur om het hoofdveld te voorzien
van kunstgras. Logisch natuurlijk,
want ook uw voorzitter begrijpt heel
goed dat het de leden, in dit geval
de spelende leden niet interesseert
wat kunstgras kost, maar wel waar
het komt te liggen. Op het moment
dat ik deze bijdrage schrijf, hebben
de eerste selectieteams reeds kennis
kunnen maken met het kunstgras
van TVC ’28 in Tubbergen en zijn de
eerste opdrachten voor het maken
van de benodigde plannen uitgezet.
Wanneer deze plannen gereed zijn
en vervolgens zijn goedgekeurd door
het bestuur en natuurlijk door de ge-

Wordt het
heden ten dage
algemeen als
normaal ervaren
dat je als
vereniging zo’n
groot bedrag
gemeenschapsgeld in de
schoot krijgt
geworpen of
past de door
mij geschetste
constatering
in het huidige
maatschappijpatroon?

meente Oost Gelre, zullen de leden
geraadpleegd worden zoals toegezegd
tijdens de laatstgehouden algemene
ledenvergadering.
Om ten behoeve van de vereniging
zoveel mogelijk financieel gewin te
bewerkstelligen, hebben wij als bestuur het initiatief genomen om onze
en dus ook uw accommodatie onder
te brengen in een stichting. De ledenvergadering van 1 oktober jl. heeft
het dienovereenkomstige voorstel
aangenomen. Sedert medio 2007 is
een uit vier personen bestaand werkgroepje, bijgestaan door een extern
deskundige, aan het werk om een en
ander vorm en inhoud te geven. Na
informatie ingewonnen te hebben
bij diverse verenigingen, waar een
stichtingsvorm reeds was ingevoerd,
is men aan de slag gegaan met een
concept oprichtingsakte, een concept gebruikersovereenkomst, een
concept erfpachtovereenkomst en
een concept brief voor de belasting-

dienst, die haar fiat moet geven aan
de voorgelegde structuur. Wat dit
laatste betreft, kan er inmiddels reeds
gesproken worden van een definitieve
versie, die op dit moment reeds door
de belastingdienst wordt bestudeerd.
Zoals het er nu naar uitziet, zal het
nieuwe stichtingsbestuur gaan bestaan uit zeven leden, waarvoor drie
leden gerekruteerd worden uit het
huidige Grolbestuur en waarvoor vier
leden zullen worden benaderd, die
niet alleen de benodigde expertise in
huis hebben maar ook erg betrokken
zijn bij de club. Als bestuur zullen wij
u van de verdere gang van zaken op
de hoogte houden.
Tenslotte wens ik u allen mede namens mijn collega bestuursleden
bijzonder fijne feestdagen, een
prettige jaarwisseling en een in
alle opzichten gelukkig, succesvol
en met name gezond nieuwjaar!
Uw voorzitter.

Grol F7 kampioen
De spelertjes van F7 zijn:
• Bob Mali groeit langzaam in de rol van spelverdeler • Daan Doornink onze veel scorende
spits met hard schot • Damian Stokvisch onze
stoere,niet te passeren middenvelder • Dylan
Kuska onze alleskunner, die kan scoren, verdedigen en graag met penalty schieten keept.
• Jesper Frank onze specialist in vrije ballen
en cornerballen en keept ook graag • Lars
Meekes typisch een verdediger die je moeilijk
voorbij komt. • Megan Kuska ons loopwonder
die over het hele veld te vinden is en steeds
beter wordt in duels. • Mika Roeterdink onze
balkunstenaar die bijna alles met de bal kan •
Noud Huyskes vleugelspeler die mensen vrij
voor de goal zet en keept ook graag • Tom
Lagas verdediger met een messcherpe tackle,
die ook de aanval niet schuwt • Axel Kuska
trainer/leider • Bert Roeterdink leider • Olaf
Lagas leider ( niet aanwezig op foto)

svgrol.nl
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Negen vragen aan Stef Oldenkotte
Eigenlijk heeft Stef Oldenkotte geen
introductie nodig. Iedereen die regelmatig op sportpark ‘Den Elshof’
komt, kent hem als een druk baasje.
Hij is trainer van D3, al jarenlang de
grote organisator en animator van
de D-kampen en lid van de terreincommissie. Ook houdt hij met twee
pupillen het scorebord bij tijdens
thuiswedstrijden van Grol 1. Aan de
bar staat Stef bekend als iemand die
op geheel eigen wijze voetbalwedstrijden analyseert. Met veel passie
en chauvinisme geeft hij zijn mening weer over het vertoonde spel.
Negen vragen aan deze clubman in
hart en nieren.

“De bal circuleert niet meer bij Ajax. De
middenvelders houden de bal te lang
vast en spelers lopen te veel met de bal.
Daarnaast is er weinig spelvreugde; het
lijkt wel of ze ‘moeten’ in plaats van
‘mogen’.”
Ook het Nederlands Elftal kan de
verwachtingen maar moeilijk waarmaken.
Moet bondscoach Van Basten nog wel
aanblijven?
“Van Basten heeft het in mijn ogen
niet kunnen brengen. Misschien is op
de korte termijn Foppe de Haan wel
de meest geschikte trainer. Na het EK
zou men dan kiezen voor een oplossing
voor de lange termijn. In elk geval niet
een trainer nemen die ook een club
traint. Guus Hiddink is dan mijn favoriet.”

[RIK GOCKEL]
Stef, je traint nu al twaalf jaar Grol D3.
Wat houdt je zolang op de been?
“Mijn grootste drijfveer is om jongens,
die in de wat lagere jeugdelftallen voetballen, een plezierig seizoen te laten
beleven. Een team smeden van jongens
die (in eerste instantie) tekort komen
voor een selectie-elftal, maar toch
graag willen voetballen. Sommigen zie
ik dan later bij de junioren terug in een
selectieteam en dat geeft veel voldoening. Ook Auto Arink is al lange tijd
verbonden aan D3. Dat heeft te maken
met wederzijdse waardering.”
Is in het jeugdvoetbal van s.v. “Grol”
een opwaartse lijn te bespeuren?
“Dit seizoen heb ik bij D3 met name
spelers gekregen uit E6 en E7. Het passen en trappen hebben deze jongens
nu nog niet onder de knie, dus ik heb
mijn twijfels bij wat ze vorig jaar geleerd hebben. Ik heb wel het idee dat
veel tijd en energie wordt gestoken in
de eerste paar teams binnen een lichting. Dat zouden ze wat mij betreft
moeten verbreden. Ook de lagere teams
moeten goede training krijgen, want
anders begin ik aan het begin van ieder
seizoen met het wegwerken van achterstanden.”

Ik probeer
vanaf de eerste
training veel
beleving over te
brengen op de
jongens.
Plezier en
beleving zijn
voor mij erg
belangrijk

Hoe ziet de voorbereiding op een
nieuw seizoen er uit met jouw team?
“Voor de zomervakantie komen we al
een keer bij elkaar. Ik leg dan alle huis-

houdelijke en disciplinaire regels uit.
In de voorbereiding train ik veel op passen en trappen. Als dat beter lukt dan
verschuift de aandacht wat meer naar
het positiespel. Ik probeer vanaf de eerste training veel beleving over te brengen op de jongens. Plezier en beleving
zijn voor mij erg belangrijk.”
Mensen op het sportpark zien je vaak
mokken na een nederlaag.
Kun je wel goed tegen je verlies?
“Ik ga altijd voor de winst! En als we
verliezen, dan liefst met kleine cijfers.
Als spelers te weinig overtuiging en beleving tonen, kan ik inderdaad kwaad
worden. Toch kan ik de knop vrij snel
omzetten. Ieder kind gaat anders om
met teleurstellingen. Ik probeer altijd
de verlegen jongens wat extra aandacht te geven. Ik praat veel en dan
loopt langzaam de spanning weg.”
Als supporter van Ajax kijk je al een paar
jaar naar een zwalkend team.
Wat gaat er volgens jou mis bij Ajax?

Hoe kijk jij als bewoner van het platteland
aan de Lange Maat in Zwolle aan tegen het
verharden van de samenleving in het
westen van het land?
“In de Randstad hebben veel problemen te maken met een gebrek aan integratie. Daar komt bij dat ze een korter
lontje hebben en dan kan het eerder
‘knappen’. Kinderen mogen thuis niets
en buiten en op school zijn ze de baas.
Dat kan nooit goed gaan.”
In hoeverre ben je geïnteresseerd in
de wereldpolitiek?
“Ik kijk iedere dag het journaal. Mijn
interesse gaat vooral uit naar de buitenlandse politiek van Amerika. Die is
toch leidend. Hoe gaan ze om met de
problemen in Iran, Irak en Afghanistan? In veel landen is het momenteel
onrustig. De Taliban is een maffiabende en moeilijk te bestrijden. Ik vind dat
wij ons moet blijven bemoeien met landen die geen democratie toelaten.”
Hoe ziet een dagje ‘relaxen’ eruit
voor Stef Oldenkotte?
“Meestal ben ik druk met de s.v. “Grol”
of met de tuin. Maar als ik eens lekker
wil ontspannen, kijk ik thuis op de
bank naar het programma Mean Machinery’s op Discovery Channel. Een
machtig mooi programma over grote
trucks en machines uit de land –en
mijnbouw.”
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De zondag van…Grol 8

Rapport Grol 8

Het is zondag 25 november 2007. Plots word ik wakker
gemaakt door een zeer irritant geluid. Het blijkt mijn
eigen wekker te zijn. Na een kleine black-out realiseer
ik mij dat ik vandaag op pad moet met die gasten van
Grol 8, of zoals ze zichzelf noemen: Grol8.nl

Ruben Lammers

Had zijn team goed op het veld staan.
Tactisch sterke aanwijzingen.

7,5

Leon “Spike” Geelink

Grote motivator en regelneef binnen dit elftal.
Heeft moeite met de spanning!

7,5

Ivo Hofstede

Rots in de branding. Corrigeert samen met zijn maatje Toine
elk foutje in de verdediging.

8

Toine Markerink

Ontwikkelt zich. ls een echte leider in de verdediging.
Rustige opbouwer van achteruit.

8

Bas Broshuis

Noeste harde werker. Zeer bedrijvig. Foutloos!

Martin Eisinga

Herstelde zich van een hoopje ellende tot een stabiele
verdediger. Eindpass was echter niet goed genoeg.
Maakte van iets niets….

Sander Wiggers

Belangrijke spil in het elftal. Onvermoeibaar en met
2 doelpunten the Man of the Match!

8,5

Ralf Meusert

IJverige middenvelder met een prachtige actie.
Drijft het soms wat te ver door.

7,5

Dennis Papen

Speelde verdienstelijk.
Had alleen voor open doel wel moeten scoren!

7,5

Marc Rots

Rustige tacticus. Speelt verdienstelijk.
Loopt geen meter teveel.

8

Dominic ‘Nesta’ Monasso

Zoals Theo Kaak altijd zegt: “Dominic scoort alleen als je de
bal snoeihard tegen zijn ros aanschiet”.

7

Miquel Porskamp

Goed op dreef. Levensgevaarlijk, beslissend bij
2 doelpunten. Gevaarlijkste man van Grol 8.

Tjiko Wolberink

Zeer betrouwbare sluitpost. Knapste kerel van het elftal
volgens zijn vriendin. Bijnaam ‘de Octopus’ door zijn
fabelachtige reddingen.

Michaël te Boome

Heeft aan 1 kans genoeg. Snel op de eerste meters.
Had met een assist een belangrijk aandeel in de overwinning.

7,5

Doreen ‘Guus’ Gelinck

Verwoestend schot. Twee-benig. Prachtige actie in huis.
Killersmentaliteit. Super gemotiveerd.

7,5

Bas Wallerbosch

Niet gespeeld.
Was alleen aanwezig voor de gehaktballentest.
De uitslag vindt u onderaan.

-

Thomas Wallerbosch

Niet gespeeld.
Charismatische aanvoerder van Grol 8.
Altijd aanwezig en grote motivator. Vios-Fan.

-

Swen Wensink

Vlaggenier. Bijnaam Arendsoog. Ziet spelers van de
tegenstander buitenspel lopen als niemand anders het ziet!

7,5

[MARC ROTS]
Grol 8 speelt vandaag de wedstrijd uit
tegen Vosseveld (Winterswijk). Na een
kleine blik naar buiten en op de buienradar.nl, twijfel ik of de wedstrijd
wel doorgaat ! De weersvoorspelling
voor vandaag is namelijk: regen,
wind en hagel….
Eén telefoontje aan de charismatische leider van Grol8.nl Ruben Lammers brengt al snel duidelijkheid:
“Het gaat gewoon door”, verzucht
hij; “Ik had nog wel een uurtje of 2
in bed willen blijven liggen. Het was
gisterenavond nogal een latertje”.
Een half uurtje later zit ik achter een
lekker bakkie koffie in de kantine
van ons sportpark. Langzaam maar
zeker komen spelers van Grol8 binnendruppelen en babbelen rustig
achter een bakje koffie over de avond
ervoor. Het gaat er gemoedelijk aan
toe, behalve bij de andere leider te
weten Leon ‘Spike’ Geelink die zenuwachtig heen en weer drentelt. “Ik
hoop dat iedereen komt”, zegt hij. Ik
heb 2 spelers erbij moeten regelen
van Grol 6: Dennis ‘Johnnie’ Papen
en Bas Broshuis. Even later verlaat de
selectie van Grol 8 het clubhuis op
weg naar Vosseveld. Door het rotweer
en het ‘The day after the night before
gevoel’ hebben de meesten zoiets als
schlagerfestivalschrijver en speler
van Grol 8 Miquel Porskamp altijd
zegt: “Attamottamotta”.
Eenmaal gearriveerd en omgekleed,
zie ik dat dit team toch iets meer
heeft dan alleen maar mensen met
nadorst.
Op het veld staat een team. Prachtig
verzorgd gesponsord trainingspak,
gesponsorde intrapballen en natuurlijk het wedstrijdtenue geheel gesponsord. Zelfs de waterflessen zijn
gesponsord door stersponsor Sander
van Zon, ook speler van het elftal.

Op het veld
staat een team.
Prachtig verzorgd
gesponsord
trainingspak,
gesponsorde
intrapballen en
natuurlijk het
wedstrijdtenue
geheel gesponsord. Zelfs de
waterflessen zijn
gesponsord

Al snel na het begin van de wedstrijd
neemt de koploper in deze competitie Grol 8 het heft in eigen hand.
Tot mijn verbazing zie ik niets meer
terug van de ellende van een uurtje
daarvoor!
Door een doelpunt van Sander Wiggers staat Grol 8 na 20 minuten voetballen al snel op voorsprong. Even
later wordt het 0-2 en kan ‘Spike’
Geelink rustig doorademen.
Grol 8 gaat de rust in met een 2 tegen
1 voorsprong, want kort voor rust
maakt Sander Wiggers zijn 2e doelpunt, alleen in het verkeerde doel!!!
Rustig genietend van een welverdiend
sigaretje horen de spelers in de kleedkamer de tactische aanwijzingen van
de 2 leiders aan.
De tweede helft begint zoals de eerste
begon met al snel een doelpunt van
Miquel Porskamp. Grol 8 blijkt een
maatje te groot te zijn voor de spe-

lers van Vosseveld, want 20 minuten
voor het eindsignaal scoort Miquel
zijn 2e doelpunt. 1-4 staat er op het
scorebord als de scheidsrechter voor
de laatste keer op zijn fluitje blaast.
De spelers verlaten tevreden het veld.
3 punten in de zak en nog steeds bovenaan in de competitie.
Bij aankomst in de kantine van Rob
Porskamp blijkt dat Sander en Ralf
jarig zijn geweest. 2 Bakken bier worden er op tafel gezet. Er wordt flink
geproost en niemand heeft meer last
van de vorige avond. Het blijft nog
een aantal uurtjes erg gezellig zoals
altijd ! Kortom; de zondag van Grol 8.
Grol 8 is een erg gezellig elftal met
een grote diversiteit aan karakters.
Gezelligheid gekoppeld aan sportieve resultaten zijn de belangrijkste
elementen. Misschien zelfs wel het
best geklede team van de Grol .

Resultaten

Beoordeling

Beleving

goed

Teksten

geweldig

Uiterlijk

prachtig

Sportiviteit

goed

3e helft:

goed

Uitslag van de gehaktballentest bij Vosseveld volgens Bas Wallerbosch:
“Deze ballen ga ik niet beoordelen! Dat zijn geen gehaktballen maar soepballen”.
Check de site van dit bijzondere team: www.grol8.nl
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Onze vlag

[DE VLAGGENIST]
over kunstgras gediscussieerd. Nu het
er naar uitziet dat we op korte termijn
ook over kunstgras beschikken bij
onze s.v. “Grol”, laait hier de discussie
verder op. Voor- en tegenstanders beargumenteren elkaar. De waarheid zal,
zoals bij bijna elke discussie het geval
is, wel ergens in het midden liggen.
Naast discussie over de voor- en nadelen van kunstgras, speelt ook nog de
locatie van het kunstgrasveld een belangrijke rol. Belangrijke beslissingen
moeten er de komende tijd genomen
worden, waarbij men niet over één
nacht ijs wil gaan. Dat kan ook niet
aangezien de beslissingen vergaande
gevolgen hebben voor de toekomst. Ik
persoonlijk denk dat de opmars van
het kunstgras niet meer te stoppen
valt. De technische ontwikkelingen
en de verbeteringen in het kunstgras
gaan razendsnel.

Het koninkrijk Bahrein wordt ook
wel de parel van de Arabische Golf genoemd en bestaat uit 36 eilanden in
de Perzische Golf. Er wonen slechts
een goede 700.000 mensen op een oppervlakte van ongeveer 4 keer Texel.
Het Midden-Oosten blijft voor mij iedere keer een aparte ervaring. Het traditionele wordt zo ingepast tussen de
wolkenkrabbers en hypermoderne gebouwen, zoals u op de foto kunt zien.
De overweldigende rijkdom, luxe en
welvaart, gebracht door onder andere
de olie-inkomsten, maken soms een
verpletterende indruk op je. De vele

Sjeiks met hun limousines, paleizen en onuitputtelijke
geldbuidels die doen wat ze willen. Zo wordt er sinds 2004
de Formule 1 gereden en heeft men natuurlijk een voetbalbond. De voetbalbond staat onder leiding van de Duitse trainer Hans-Peter Briegel. Bahrein miste het WK 2006 op een
haar na, door de intercontinentale eindronde tegen Trinidad en Tobago, dat onder leiding stond van Leo Beenhakker,
te verliezen. Ik had het net al over de goed gevulde geldbuidels van de Sjeiks, nu mij het bericht bereikt dat de gemeente Oost-Gelre heeft besloten om een bedrag op te nemen op
de begroting voor de aanleg van een kunstgrasveld bij onze
s.v. “Grol”. Nu wordt dus de geldbuidel van onze penningmeester gevuld, al zij het niet zo onuitputtelijk als dat bij
de Sjeiks het geval is. Dus ook hier wordt het moderne in
het traditionele voetbalspel ingepast. Er wordt al heel lang

Ontwikkelingen, verbeteringen en veranderingen kun je niet tegenhouden
en dat moet je ook niet willen. Als je
zaken wil tegenhouden, dan ga je er
op lange termijn vaak op achteruit.
Natuurlijk zal de komst van kunstgras
het één en ander gaan veranderen in
het spel en de charme van een echt
voetbalveld. Zo hoef je op zondagmorgen niet eerst meer uit het raam te
kijken of het niet te hard heeft geregend en je af te vragen of het voetbal is
afgelast. Ook zul je waarschijnlijk niet
meer aan het einde van een regenachtig seizoen door de week hoeven te
voetballen, omdat vele wedstrijden
waren afgelast. Mooie glijpartijen en
slidingen op een nat veld zul je dan
helaas ook niet meer zien. Kortom, er
zijn nog steeds een hoop argumenten
voor en tegen kunstgras. Misschien
een mooie discussie voor onder de
kerstboom of bij de oliebollen. Ik wens
u allemaal heel fijne feestdagen toe
en heel gezond, gelukkig en sportief
2008 toe.
De Vlaggenist
P.S. In Bahrein hoef je zelden naar buiten te kijken of het voetbal is afgelast.
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