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[VOORWOORD]

Het wordt een boeiend jaar

Dit jaar bestaat onze Grol zoals inmiddels algemeen bekend negentig jaar. Een eerbiedwaardige leeftijd waaraan op
gepaste wijze aandacht moet worden besteed, zoals dat in het burgerlijk jargon heet. Ik heb begrepen dat de Grol dat
ook doet. Niet al te uitbundig, maar toch genoeg om van enig feestgedruis te kunnen spreken denk ik.

En dit jaar is natuurlijk ook het jaar van het kunstgras. Het proces rond de realisering draait zoals u bekend zal zijn al
volop. Daarom hebben in dit eerste clubblad van 2008 onze redacteuren zich ook op het kunstgras gestort (weten ze
gelijk of de val op kunstgras te harden is). Ze hebben her en der geïnformeerd hoe mensen denken over het kunstgras.
Het boeiende verhaal treft u in dit clubblad aan. En dan hebben we deze keer ook aandacht besteed aan de stichtings-
vorm die voor het beheer van de eigendommen wordt ingevoerd. Wat dat in de praktijk voor gevolgen heeft leest u
ook, want het leek ons aardig op dit punt wat extra informatie te laten geven.

Zoals gezegd: de Grol bestaat negentig jaar en daarom zal de redactie dit jaar het vizier tevens richten op het verleden
en het heden. Deze keer een vergelijk tussen ‘de toestand van de velden’ zoals die er negentig jaar geleden uitzag en
de huidige toestand en ontwikkelingen.

Maar het gaat niet alleen over de toestand van de velden, het gaat natuurlijk ook over mensen. En daarom ook deze
keer daarover aardige interviews en kijkjes achter de schermen die zowel informatief, leerzaam als vermakelijk zijn.
En hebt u zelf ook nog ideeën voor het clubblad en denkt u: daar is door dat meisje en die jongens van de redactie nou
net niet aan gedacht en dat zou wel moeten, tip ons dan. We gaan dan natuurlijk kijken wat we met de suggesties kun-
nen doen. De redactie probeert elke keer zo goed mogelijk afgewogen informatie te geven, waarbij we doen aan het
principe van de ‘evenredige vrachtverdeling’, zoals dat in sommige bedrijfsculturen wordt genoemd. Ik heb bij de Grol
die kreet trouwens nog niet opgevangen, maar wat niet is kan nog gemakkelijk komen!

In gewoon Nederlands: zorgen voor een zo evenwicht mogelijke verdeling van de aandacht over alle disciplines van
onze prachtige Grol. En daar streven we ook dit jaar weer naar. Ik wens u namens de redactie veel lees- en kijkplezier
bij de eerste uitgave van het clubblad van dit jaar. Over de vormgeving van ons clubblad de volgende keer meer infor-
matie.
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extra ruimte voor de keeperstraining
en er ligt een kunstgras pupillenveld
dat voorzien is van boarding. Het eer-
ste veld is compleet gerenoveerd en
opnieuw ingezaaid en ligt er ook
prachtig bij. De leden van de s.v.
“Grol” mogen op het kunstgrasveld
lopen en voelen hoe dit is; hierna
voetbalt Grol 1 tegen Grol 2. In de
bus op de heen –en terugweg komt
de kunstgrascampagne flink op gang.
Rob Oude Luttikhuis, kunstgrasex-
pert, en Theo Huijskes halen alle
superlatieven uit de kast ter promotie
van kunstgras op het hoofdveld in
Groenlo. De meningen van de selec-
tiespelers en leden van de commissie
van aanbeveling zijn verdeeld. 

Dan blijft het een tijdje stil, maar ach-
ter de schermen wordt druk gewerkt
aan het kunstgrasproject. Er worden
diverse werkgroepjes geformeerd en
de commissie van aanbeveling breidt
zich uit naar ongeveer 100 leden om
een nog betere afspiegeling van de
vereniging te bewerkstelligen. Op 7
januari 2008 vindt de eerste bijeen-
komst plaats van de commissie van
aanbeveling. Op deze avond brengt
Martin Heemskerk, directeur van
Heemskerk Adviesbureau voor Sport
en Cultuurtechniek, ineens een zestal
opties naar voren:

De optie ‘kunstgras op veld 1, veld 3
en de oefenhoek als pupillenveld’
wordt als ideaalbeeld gedragen door
het hoofdbestuur, mits financieel
haalbaar. Volgens de commissieleden
is het toch een geweldige uitstraling
voor de club dat het hoofdveld straks
kunstgras is: “Je komt binnen lopen
en ziet een altijd prachtig groen veld
liggen”!? Het hoofdveld ongeveer een
jaar lang eruit halen om te renoveren
is in ieder geval geen optie: “Dat kan

toch niet voor een vereniging als de
s.v. “Grol”.”
In ieder geval is veel gespreksstof
ontstaan en eenieder heeft dan ook
zijn eigen ideeën. Duidelijk is in elk
geval dat kunstgras op twee velden
tot de mogelijkheden behoort.
In een nieuwsbrief worden alle leden
van de stand van zaken op de hoogte
gehouden. Er komt een extra leden-
vergadering op 31 maart, waarbij
gelet op de keuze van het voortraject
de uiteindelijke mening van de leden
van de commissie van aanbeveling
vanzelfsprekend zwaar zal wegen.

Ondertussen wordt in alle werk-
groepjes hard doorgewerkt. Op 16
februari 2008 is er een tweede bijeen-
komst van de commissie van aanbe-
veling. Tijdens deze bijeenkomst
wordt door Rob Oude Luttikhuis,
medewerker van C.S.C  Ceelen Sport
Constructies die kunstgrasvelden
aanlegt en lid van s.v.”Grol”,  een
kostenraming geschetst van de zes
hiervoor genoemde opties. Hij geeft
per optie aan dat een gedeelte van het
werk door eigen leden kan worden
uitgevoerd. Financieel bijzonder aan-
trekkelijk natuurlijk. 
Het hoofdbestuur gaat in beginsel
voor optie 2: kunstgras op het hoofd-
veld en veld 3. Indien alles meezit en

er blijft geld over, dan zal ook de
oefenhoek worden meegenomen. 
Er is al enige tijd een financiële werk-
groep bezig (Hans van Halm, Frans
Heming en Ronald Brockötter) om de
voordelen van een stichtingsvorm te
onderzoeken en om te kijken wat het
financiële plaatje gaat worden en hoe
dit in te gaan vullen. 
Door deze werkgroep ‘financiën’ is
berekend dat voor het realiseren van 
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Leden van Grol zijn

over het binnenhalen

van deze grote vis

niet bepaald

complimenteus.

[Ivo Versteegen en Rik Gockel]

Op 13 november 2007 haalt s.v.

“Grol” een subsidie binnen van de

Gemeente Oost-Gelre. Waar andere

verenigingen vergeefs op een

gemeentelijke bijdrage wachten,

sleept het hoofdbestuur van Grol,

onder aanvoering van Theo

Huijskes, een bedrag van 480.000

euro binnen voor de aanleg van

kunstgras op sportpark “Den

Elshof”, alwaar een prestatie van

jewelste van het bestuur. Terecht

maakt Theo Huijskes in het vorige

clubblad de opmerking dat de leden

van Grol over het binnenhalen van

deze grote vis niet bepaald compli-

menteus zijn. Een bedankje kan er

nauwelijks af.

Dit zet het Grolbestuur aan om plan-
nen te gaan maken voor de uitvoering
van het gehele kunstgrasproject. Alle
leden krijgen bij het clubblad een
begeleidend schrijven waarop het
bestuur wel heel duidelijk maakt dat
het kunstgrasveld, wat hen betreft, op
veld 1 moet gaan komen. In totaal 17
punten worden aangekaart waarom
het toch echt op het hoofdveld moet
komen. Over andere opties wordt in
deze brief niet gesproken, het
Grolbestuur heeft zijn standpunt dui-
delijk gemaakt, een kunstgrasveld
moet op veld 1 komen! 
Eenieder die zich enigszins interes-
seert voor de reconstructie van de vel-
den van Grol, neemt snel kennis van
de voordelen van kunstgras. Velden
kunnen intensiever en door het hele
jaar gebruikt worden; een aanzienlijke
ruimtebesparing dient zich aan. 

Om wat meer bekend te raken met
kunstgras wordt op 28 november
2007 een wedstrijd gespeeld tussen
Grol 1 en Grol 2 bij TVC’28 in
Tubbergen.
Een commissie van aanbeveling, die
dan is opgericht door het hoofdbe-
stuur en bestaat uit 50 personen,
wordt uitgenodigd mee te gaan. Het
complex van TVC’28 is geheel ver-
nieuwd en ziet er prachtig uit. Er ligt
een groot kunstgrasveld met een

1. Hoofdveld, veld 3 en pupillenveldje op de oefenhoek
2. Hoofdveld en veld 3
3. Hoofdveld en pupillenveldje op de oefenhoek
4. Hoofdveld
5. Veld 3 en pupillenveldje op de oefenhoek
6. Veld 3

Kunstgras

 Clubblad SV Grol.qxp  31-03-2008  10:21  Pagina 4



5

‘optie 2’ een contributieverhoging
voor alle spelende leden van 2  tot 
2 ,5  euro per maand nodig is.
In de extra ledenvergadering van 31
maart zal dit ter sprake worden
gebracht. Belangrijk is evenwel dat bij
een stemming geen onderscheid
gemaakt kan worden in leden. Ieder
lid heeft evenveel stemrecht. Tijdens
de vergadering wordt het belang van
een pupillenveldje benadrukt en
wordt het bestuur gevraagd om de
contributieverhoging te differentiëren
(laat senioren meer verhoging betalen
dan jeugdleden). Verder wordt er wat
heen en weer gesoebat over de ver-
schillende opties en de mogelijke
renovatie van het hoofdveld in
natuurgras. Zo wordt de optie 5 naar
voren gebracht, een kunstgras veld
op veld 3 met een kunstgras pupillen-
veld op de oefenhoek. Je zou van het
beschikbare budget (zonder contribu-
tieverhoging) dan ook nog veld 1
kunnen renoveren met natuurgras!
Heikel punt is en blijft welke rol de
commissie van aanbeveling gaat ver-
vullen. De hamvraag in de commissie
van aanbeveling is namelijk nog
steeds niet gesteld: “Waar moet het
kunstgras komen”?  c.q. “Welke opties

willen de leden van de commissie van
aanbeveling en zijn alle opties wel
dekkend”? Des te vreemder is het
dan ook dat op 21 februari in de
Groenlose Gids is te lezen dat er in
ieder geval kunstgras komt op het
hoofdveld! Hebben de leden van de
commissie van aanbeveling iets
gemist, is de hamvraag dan toch
gesteld? Of hebben wij gewoon drie
avonden kunnen komen opdraven en
was alles al beslist? 

Voor het hoofdbestuur zijn capaciteit
en onderhoudsbesparing belangrijke
en uiterst legitieme argumenten om te
kiezen voor kunstgras op het hoofd-
veld. Echter, emotionele gronden
weerhouden spelers en publiek van
kunstgras, zeker als het gaat om het
belangrijkste wedstrijdveld van een
echte volksclub. De over tien jaar
honderdjarige s.v. “Grol” is geen
Omniworld Almere en het prachtige
sportpark ligt niet in een doorsnee
Vinexwijk langs de A1. Het is dus de
vraag of kunstgras op het hoofdveld
de uitstraling van sportpark “Den
Elshof” wel ten goede komt. De witte
paaltjes met blauwe balkjes rondom
het veld verdwijnen en de traditione-

Verhalen over de

geur van gras en

modder aan de broek

zijn wat flauw. 

“Voetbal op

kunstgras is als seks

met een opblaaspop

(Shota Arveladze,

oud spits van Ajax 

en AZ).”

le tribune gaat straks ernstig afsteken
bij een ‘kunstgraspiste met een stalen
kooi’ als omheining. Bij het traditio-
nele ‘Cambuur Leeuwarden’ hebben
de beleidsmakers zich ernstig vergist
in kunstgras: “Prima trainingsfaciliteit,
maar hier nooit geen kunstgras meer
op ons hoofdveld.” 
Komende zomer wordt hier na zes
jaar weer teruggekeerd naar natuur-
gras.

Verhalen over de geur van gras en
modder aan de broek zijn wat flauw.
Maar kunstgras haalt toch een stukje
onvoorspelbaarheid, avontuur, puur-
heid en strijd uit de wedstrijd.
“Voetbal op kunstgras is als seks met
een opblaaspop (Shota Arveladze,
oud spits van Ajax en AZ).”
En wat dacht u van de maatschappe-
lijke ontwrichting die kunstgras ver-
oorzaakt: wat doet de consul straks
op zondagmorgen en wat gebeurt er
met de mollenvanger van de woens-
daggroep? Ook deze gevolgen moe-
ten de leden goed inzien wanneer ze
31 maart hun stem uitbrengen.

Bekendmaking deelnemersveld Marveldtoernooi
tijdens Nieuwjaarsreceptie

Geflankeerd door toernooisecretaris Tonnie Zieverink en toernooivoorzitter Ben Bomers verricht Elvio Do Rosario de loting voor het 19e
Internationale Marveldtoernooi dat in het weekend van 30 mei t/m 1 juni a.s. wordt gehouden. Elvio is een speler/aanvaller van PSV onder 15
en ‘speler van het Marveldtoernooi 2007’ evenals ‘topscorer van het Marveldtoernooi 2007’ (zie ook artikel op pagina 10).
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Op verzoek van de clubbladredactie wil ik in
deze bijdrage aandacht besteden aan de stand
van zaken met betrekking tot het kunstgras-
project, alsmede aan de vorming van de
Stichting Exploitatie Accommodatie bij onze
vereniging. 
Beide zaken waren ook de hoofdpunten op
de agenda voor de extra algemene ledenver-
gadering, die maandag 31 maart  in het sport-
café op het sportpark ‘Den Elshof’ is gehou-
den. 
Het kunstgrasproject heeft inmiddels al een
intensief en zeer omvangrijk traject doorlo-
pen. 

Ten behoeve van datzelfde traject is niet
alleen een uit honderd personen bestaande
commissie van aanbeveling, maar ook een
projectgroep en een werkgroep in het leven
geroepen. Daarnaast zijn er diverse externe
deskundigen ingeschakeld.
Met de commissie van aanbeveling hebben
een tweetal in de ogen van het Grolbestuur
zeer zinvolle bijeenkomsten plaatsgevonden,
te weten op 7 januari en 16 februari van dit
jaar.

Omdat wij mede naar aanleiding van deze
bijeenkomsten als bestuur:
• Met toestemming van de algemene leden-

vergadering (de dato 1 oktober 2007) zijn
overgegaan tot het voornemen om de
Stichting Exploitatie Accommodatie 
s.v. “Grol” op te richten;

• Zelf eigenaar van het sportpark ‘Den
Elshof’ zijn en derhalve met betrekking tot
het totale kunstgrasproject zelf als
opdrachtgever c.q. onderhandelaar kunnen
optreden;

• Diverse voorbereidende, uitvoerende en
andere werkzaamheden in eigen beheer
door vrijwilligers e.a. (laten) behartigen;

• Speciaal voor het totale kunstgrasproject
een omvangrijke vrijwilligersgroep op pro-
jectbasis in het leven hebben geroepen;

• Voor diverse voorzieningen en aanpassin-
gen genoegen nemen met tweede keus,

dan wel tweedehands materiaal;
• Een beroep (kunnen) doen op zowel de

financiële als de materiële medewerking
van diverse sponsoren;

• Een grote winst verwachten te behalen uit
de grote betrokkenheid en inzet van de
zijde van de verschillende geledingen bin-
nen de vereniging en dus van de leden zelf;

zullen wij de algemene ledenvergadering in
haar extra vergadering op 31 maart  voorstel-
len om het kunstgrasproject in te vullen met:
• De aanleg van kunstgras op het hoofdveld;

6

Voorzitterstaal
[Theo Huijskes]

Wanneer ik thuis in mijn kantoor de pc opstart voor het schrijven van deze bijdrage voor het

eerste clubblad in 2008, gaat de telefoon. Het is het zondag 16 maart en verenigingsconsul

Anton ten Hoopen deelt mij telefonisch mee dat de ‘s middags te spelen wedstrijd van Grol

1 tegen Leones 1 is afgelast.

“Door de hevige regenval van vannacht zijn de velden erbarmelijk slecht. Het wordt nu echt

de allerhoogste tijd dat wij kunstgras krijgen”, is het duidelijke commentaar waarin hij zijn

mededeling heeft verpakt.
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• De aanleg van kunstgras op veld 3.
Bij een positief resultaat van de
onderhandelingen met de verschillen-
de aannemers (leveranciers) en wan-
neer er lopende het project voldoende
(financiële) meevallers zijn te noteren,
willen wij tevens een kunstgras pupil-
lenveldje aanleggen op de oefenhoek.

Met het totale project is volgens het
totale pakket van ramingen (specifica-
ties) e.d. na aftrek van de zelfwerk-
zaamheid e.d. een bedrag gemoeid
van circa € 750.000,00 (exclusief btw).
Het ontbrekende bedrag ad 
€ 270.000,00 (exclusief btw), te weten
€ 750.000,00 minus de gemeentelijke
subsidie ad € 480.000,00, willen wij
als vereniging zelf inbrengen en wel
op de volgende wijze:

• Oprichting Stichting Exploitatie
Accommodatie s.v. “Grol”, waar-
door een aanzienlijk btw-voordeel
kan worden behaald;

• Aangaan van een lening bij een
plaatselijke bank in combinatie met
de mogelijke inschakeling van de
Stichting Waarborgfonds Sport;

• Verhoging contributie voor alle
leden van de s.v. “Grol”;

• Inzet van alle mogelijke vormen
van zelfwerkzaamheid en vrijwilli-
gerswerk;

• Inzet van sponsoring in de breedste
zin van het woord;

• De gemeente Oost Gelre bewegen
om de huidige ten behoeve van de
onderhoudskosten van het veld
van Marveld Recreatie bedoelde
subsidie in te zetten voor de finan-
ciering van het project.

Wanneer de algemene ledenvergade-
ring van de s.v. “Grol” op maandag
31 maart haar goedkeuring geeft aan
het door het bestuur voorgestelde
project, kan er mogelijk op maandag
2 juni a.s., te weten op de eerste dag
na het Internationale Marveld-
toernooi, een begin worden gemaakt
met de werkzaamheden.
Vervolgens zal het streven zijn om het
kunstgrasproject op vrijdag 8 augus-
tus a.s. gerealiseerd te hebben!  

Waarom is er door ons bestuur nu het
besluit genomen om een stichting op
te richten?
Lopende het traject betreffende de
kunstgrasvoorzieningen, werd al snel
duidelijk dat het aan te bevelen was

om, onder strikte voorwaarden en
met toestemming van de
Belastingdienst, een stichting op te
richten waarin de gehele accommo-
datie ondergebracht kon worden.
Eén van de belangrijkste overwegin-
gen hierbij was de mogelijkheid om
btw te besparen op investeringen en
bovendien op de jaarlijkse exploitatie-
kosten.
De taken van de stichting worden in
feite het beste verwoord in artikel 2
(‘Doel’) van de concept oprichtings-
akte. De onverkorte tekst van artikel
2 luidt:

“De stichting heeft ten doel het ver-
krijgen, beheren, exploiteren en
onderhouden van het sportpark ‘Den
Elshof’ (omvattende voetbalvelden,
kunstgrasveld(en), gebouwen, overi-
ge opstallen en sportmaterialen) en
dit geheel dan wel gedeeltelijk op
niet-exclusieve basis ter beschikking
te stellen aan de in gemeente Oost
Gelre gevestigde voetbalvereniging
‘Sportvereniging Grol’, zomede aan
anderen, alles in de ruimste zin van
het woord. Het doel is niet het maken
van winst”.

Ook de verhouding tussen het stich-
tingsbestuur en het bestuur van de
s.v. “Grol” wordt in zekere mate
weergegeven in de concept oprich-
tingsakte. Hierbij wordt geprobeerd
om enerzijds de belangen van de s.v.
“Grol” zo goed mogelijk te waarbor-
gen en anderzijds wordt geprobeerd
om te voorkomen dat het naar der-
den toe (o.a. de Belastingdienst) de
schijn heeft dat stichting en vereni-
ging één zijn. 

Er is uiteindelijk voor gekozen om
het stichtingsbestuur uit zeven leden
te laten bestaan, waarvan drie leden
ook zitting moeten hebben in het
bestuur van de s.v. “Grol”. In de ver-
dere bepalingen is vastgelegd hoe
essentiële belangen van de s.v. “Grol”
gewaarborgd zijn.

In absolute zin liggen de verhoudin-
gen tussen stichtingsbestuur en
Grolbestuur zo, dat het stichtingsbe-
stuur formeel verantwoordelijk is
voor alles aangaande de accommoda-
tie en sportmaterialen en het
Grolbestuur voor de overige (lees:
voetbal-) zaken.
Voor de verschillende afspraken en

Doel stichting:

BTW besparen op

investeringen en

bovendien op de

jaarlijkse exploitatie-

kosten.

Het doel is niet het

maken van winst.

wederzijdse rechten en plichten wordt
een afzonderlijke gebruikersovereen-
komst afgesloten.
Voor de overdracht van de accommo-
datie aan de stichting is gekozen voor
een erfpachtconstructie voor een duur
van waarschijnlijk 25 jaar. Dit bete-
kent dat de stichting gedurende deze
periode het gebruiksrecht krijgt en
dus ook verantwoordelijk is voor het
beheer en onderhoud van de accom-
modatie. De stichting betaalt een jaar-
lijkse canon aan de s.v. “Grol” en ver-
volgens verhuurt de stichting de
accommodatie weer aan de s.v.
“Grol”.

Een belangrijk aspect van deze con-
structie is dat de s.v. “Grol” juridisch
eigenaar blijft van de accommodatie.
Bijkomend voordeel is dat er een
gedeeltelijke btw-besparing gereali-
seerd kan worden.
Zoals hierboven al aangegeven, gaat
het stichtingsbestuur zich bezighou-
den met accommodatiezaken in de
meest brede zin. Verwacht mag wor-
den dat het bestuur van de s.v. “Grol”
zich in de toekomst derhalve nog
meer op voetbalzaken kan gaan rich-
ten.
In de praktijk zal blijken dat u als
leden van de s.v. “Grol” relatief wei-
nig zult merken van het bestaan van
de stichting.

Als voorzitter van de s.v. “Grol” reken
en vertrouw ik op uw aller medewer-
king bij de invulling en uitvoering van
beide voor de vereniging zeer ingrij-
pende, maar tegelijkertijd bijzonder
uitdagende projecten!
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Tijdens de jaarlijks gehouden nieuwjaarsre-

ceptie op zondag 6 januari jl. is door het

bestuur van de Stichting Internationaal

Marveldtoernooi in een bomvol sportcafé

het deelnemersveld van het 19e toernooi

bekend gemaakt. De loting voor het 19e

Internationale Marveldtoernooi werd ver-

richt door Elvio do Rosario, aanvaller van

PSV Onder 15 en misschien wel het grootste

talent op de Nederlandse velden. Elvio is een

bekend gezicht voor de toeschouwers van

het Marveldtoernooi omdat hij vorig jaar

met PSV winnaar werd. Elvio werd tijdens

het toernooi terecht verkozen tot beste spe-

ler van het toernooi en topscoorder.

Ondersteund door prachtige videobeelden
op een groot scherm, werden de deelnemen-
de teams gepresenteerd. Naast de vaderland-
se top 3: Ajax, Feyenoord, en PSV, de s.v.
“Grol” als organiserende vereniging, FC
Twente/Heracles als regionale vertegenwoor-
diger, Bayern München uit Duitsland, Real
Madrid uit Spanje, Manchester United uit
Engeland, werden maar liefst vier nieuwko-
mers van naam gepresenteerd: Liverpool uit
Engeland, Ajax Cape Town uit Zuid Afrika
(satellietclub van Ajax Amsterdam),
Olympique Marseille uit Frankrijk en RSC
Anderlecht.
Echter……. in de weken na de nieuwjaarsre-
ceptie kwam er een (behoorlijke) kink in de
kabel. Zowel Liverpool als Bayern München
liet telefonisch weten toch niet naar Groenlo
te kunnen afreizen. Al met al een enorme
tegenvaller, zowel voor het bestuur maar 

natuurlijk nog meer voor de vele toeschou-
wers.
Bij Liverpool heeft het bestuur van de jeugd-
academie eind januari zeer verrassend beslo-
ten om de vakantie met twee weken te ver-
vroegen. Hierdoor is het voor het onder-15
team niet meer mogelijk om eind mei aan het
Marveldtoernooi deel te nemen. Dit is heel
erg jammer maar wellicht zijn zij op een
komende editie van de partij. Het bestuur is
daarna wekenlang bezig geweest om een
waardige vervanger voor Liverpool te vin-
den. Zij is er uiteindelijk in geslaagd om een
andere Engelse topclub vast te leggen, te
weten Manchester City. Hun jeugdopleiding
staat hoog aangeschreven. Zij sturen regel-
matig iemand van de club erop uit om goede
toernooien in Europa te regelen. Zo was het
hoofd scouting van Manchester City de laat-
ste twee edities aanwezig op het
Marveldtoernooi. Zij zijn dan ook zeer ver-
eerd om aan het Marveldtoernooi te mogen
deelnemen. Wellicht zijn wij op het
Marveldtoernooi getuige van de derby tus-
sen Manchester United en Manchester City? 
Bij Bayern München heeft de Duitse, beter
gezegd de Beierse voetbalbond, in een later
stadium toch geen toestemming gegeven aan
Bayern München om naar Groenlo te gaan,
omdat er in het betreffende weekend nog
kampioenswedstrijden zijn gepland. Ook de
afwezigheid van Bayern München betreuren
wij zeer maar het bestuur is er op zo’n korte
termijn toch in geslaagd een waardige ver-
vanger vast te leggen voor Bayern München,

te weten Hertha BSC Berlin. Qua naam wel-
licht minder aansprekend als Bayern
Munchen, maar Hertha BSC uit Berlijn
behoort tot de beste jeugdopleidingen van
Europa. Zij gaan naar vele jeugdtoernooien in
Europa en presteren daar naar behoren. Zo
werd het onder-15 team in 2007 winnaar van
de NIKE-cup in Manchester. Zij zouden wel
eens voor een verrassing kunnen gaan zor-
gen het komende Marveldtoernooi.
Het deelnemersveld van het 19e
Internationale Marveldtoernooi is compleet.
Zie voor meer informatie, waaronder de
poule-indeling op www.marveld.info. 
Met dit fantastische deelnemersveld is het
bestuur er in geslaagd om de lat opnieuw
weer wat hoger te leggen. Het wordt weder-
om een waar voetbalfeest. Wij hopen u allen
te mogen begroeten op het komende
Marveldtoernooi op 30 mei, 31 mei en 1 juni
a.s.

Namens het bestuur Stichting Internationaal
Marveldtoernooi 
Ellen Simmelink, PR en communicatie
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Fantastisch deelnemersveld 
19e Internationale Marveldtoernooi
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[Ferry Broshuis]

Nu de Grol 90 jaar bestaat, is er in het
clubblad dit jaar ook wat aandacht
voor zaken ‘uit de oude doos’. Deze
keer over de velden.
Een voetbalveld moet er naar heden-
daagse maatstaven ongeveer uitzien
als een biljartlaken, net zo groen en
ook net zo glad.
Maar het is zelfs zo dat gras al niet
meer voldoende is. Kunstgras is het
modewoord en wellicht zijn over
enkele jaren gewone grasvoetbalvel-
den al net zo zeldzaam als nu nog
kunstgrasvelden. Nog een paar
besluiten van de gemeente Oost
Gelre en alles is hier kunst(gras).
Hoe was dat in de begintijd van onze
Grol?
Nou, om met de deur in huis te val-
len, kunstgras was er niet en het was
al een hele kunst om een gewoon
grasveld te krijgen.
Ter gelegenheid van het 75 jarig
bestaan van de s.v. “Grol” werd een
boek geschreven onder de titel ‘Een
grote familie’. Daar staan wel aardige
dingen in over de toestand van de
velden. Ik citeer een stuk: “Rond 1920
was het voor een voetbalclub nog niet
zo eenvoudig om aan een goed
bespeelbaar terrein te komen. Als het
een beetje meezat en je had een
gemeentebestuur met hart voor de
sport kon het gebeuren dat een club
hier of daar een braakliggend stuk
gemeentegrond kreeg aangewezen.
Door zelfwerkzaamheid van de leden
kon dat in orde worden gebracht. Het
woord subsidie moest nog worden
uitgevonden. Van geven ‘kump de
beste koo dreuge te stoan’, was ook
het advies van menig gemeentebe-
stuur.”

In die tijd was het ook wel eens zo dat
een boer wiens grond als voetvalveld
in gebruik was, deze grond weer
terug wilde hebben omdat er iedere
zondag problemen ontstonden. Nog
een citaat: “Als een lukraak afgevuur-
de pijl in zijn naastliggend weiland
verdween en een stelletje jongens
doken onder de draad heen om de

bal als eerste te bemachtigen, sloegen
weer een aantal van zijn koeien aan
het ‘bizzen’. En dat is neet good veur
de melkproductie, want ‘t geer van de
beeste slakkert dan alle kanten op
vond de boer.”
Dat is wel even wat anders dan de
huidige ‘problematiek’ waar de s.v.
“Grol” een bedrag van € 480.000, -
toegezegd heeft gekregen van de
gemeente voor diverse renovatie-
werkzaamheden en de aanleg van
kunstgrasvoorzieningen op het sport-
complex! 
Zo kregen de voetballers vroeger ook
al eens ooit een terrein bij de oude
Schietbaan in de buurt van het huidi-
ge gemeentebos aan de oostkant van
de stad aangeboden.
Maar het ging daarbij om een heide-
veld waarop niet gevoetbald kon
worden en je kunt je dan voorstellen
hoe slecht dat moet zijn geweest dat
zelfs volgens de normen van die tijd
dit wat te gortig was!

Maar zie, ook toen schreed de tijd
vooruit en er is een moment geko-
men dat op het toenmalige voetbal-
veld van de Grol aan de
Winterswijkseweg de eerste lichtwed-
strijd werd gespeeld tegen LONGA.
Ook daarbij moet je je niet voorstel-
len dat toen bijna heel Groenlo baad-

de in een zee van licht, zelfs niet op
het veld. Hoe schamel die verlichting
was wordt goed weergegeven in een
uitspraak van Eduard Hoytink die
daarover zei: “Ik heb toen nog een
doelpunt gemaakt dat niemand heeft
gezien. Ik ook niet, het was een voor-
zet. De bal raakte zoek en we vonden
hem terug in het net. Doelpunt dus!”
Dat is toch even wat anders dan een
deskundig voetbalcommentator nu
op RTL4 die met zijn computer pre-
cies kan aangeven waar iemand
stond, waarom hij daar stond en
waarom hij ook nog eens verkeerd
stond en of het doelpunt gelet op alle
spelregels van de KNVB nu wel of
niet een terecht doelpunt was.
Gewoon in de goal leggen den bal en
dan zeggen dat het een doelpunt is.
Geen licht kan soms ook en zeker
tegen LONGA een voordeel zijn!
Veel foto’s uit die tijd zijn er niet en
dat is misschien maar goed ook.
Toch hebben we er nog één gevonden
en afgedrukt. Als u het goed ziet dan
heeft u hele goede ogen.
Eenvoudig gesteld kun je wel zeggen
dat sinds de oprichting van de Grol er
wat voorzieningen betreft echt iets is
veranderd.
Volgende keer meer bijzonderheden
over bijna 90 jaar geleden.
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• Annelies vraagt aan

Rob: “Waar staan Stef

en ik op de blinde

poule?”. 

Rob’s antwoord

hierop: “Jij staat

gewoon achter de bar

en Stef ervoor”.

• Jan Baks, bij velen

bekend om zijn

legendarische

opmerkingen: “Ik heb

ook nog maar 1

linkerknie”. 

• Sacha M. tegen

Theo H. over de fusie

tussen de Grol en de

Grolse Boys: “Het 3e

pesten we weg, het

2e laten we

oppakken en van het

1e heeft de helft

voorwaardelijk…

Komt wel goed”

Grol vroeger en nu

Grol 2 plm. 1931. Staand: P. Jacobs, W. Westhof, L. Linder, B. Huitink, H. Groot
Bruinderink, L. Meij (bakkersknecht bij Wissink) en H. Overkemping, 
middelste rij: J. Huijskes, P. van Dongeren en J. Dechering. 
Vooraan: J. Huitink, J. Bonenkamp en H. ter Bogt
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[Marc Rots]

De wagenbouwavond bij de s.v. “Grol” was
ook dit jaar weer traditioneel op de woens-
dagavond voorafgaand aan de Carnaval. In
het gezellige sportcafé van de familie
Porskamp was weer een avond gepland vol
met buuts en andere optredens.

Op uitnodiging van de wagenbouwers van
de s.v. “Grol” waren ook Prins Martijn en zijn
Adjudant Erik aanwezig. Deze heren zijn
overigens geen onbekenden binnen de Grol,
want ze zijn al bijna 20 jaar actief lid van de
vereniging. Tijdens de avond waren er optre-
dens van onder meer Grol 4 (het elftal van
Erik) met een klompendans, buutredner

Wilko, de Vogelvrije Kwakkels met hun car-
navalshit en overhandigde Grol 11 (het elftal
van Martijn) een dvd aan het Prinsenpaar.
Ook werden er nog enkele onderscheidingen
uitgereikt door het Prinsenpaar. Al met al is
de wagenbouwersavond van de s.v. “Grol”
een avond vol met traditie en absoluut de
moeite waard om naartoe te gaan.

De wagenbouwavond bij S.V. “Grol”
absoluut de moeite waard
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[Jonathan Lammers]

Iedere zondag staan ze op het veld: de strij-

ders van het voetbalspel. Grond wordt

gewonnen en tegenstanders verslagen.

Schieten gebeurt gelukkig met een bal, maar

een tegengoal kan toch dodelijk zijn.

Emoties lopen hoog op en naarmate een

wedstrijd vordert, schatert een harder keel-

geluid over de velden. Voetbal is iets in ons

leven waar wij met volle emotie en overgave

in op gaan, daarom zeggen we wel eens:

Voetbal is oorlog. Maar wat nou als je voor

je beroep echt naar oorlogen kunt worden

uitgezonden, hoe relatief wordt deze voet-

balideologie dan?

De laatste jaren zijn ze steeds vaker in het
nieuws. ‘Onze Jongens’ die, waar ook ter
wereld, door de Nederlandse overheid wor-
den uitgezonden en vooral met als doel: het
bewaren van vrede. Deze soldaten zijn vaak
nog maar jonge persoonlijkheden die een
zware opleiding hebben genoten. Ondanks
dat je er natuurlijk veel over hoort en leest,
leek het mij nou een leuk idee om iets dieper
in deze toch relatief vage wereld te duiken.
Hoe gaat dat nou precies zo’n opleiding, wat
voelen en denken deze jongeren precies en
waarom kiezen zij voor een dergelijk leven.
Dit zijn enkele vragen waarop ik in deze 3
korte interviews antwoord hoop te krijgen.
Vanzelfsprekend zijn de drie geïnterviewde
heren voetballers binnen de s.v. “Grol”. In het
weekend feesten met de vrienden, maar zon-
dagavond op de trein voor weer een week
vol spanning, avontuur en hard werken.
Hieronder de antwoorden op mijn vragen
aan de beschermers van ons land:

Wie: Pascal Brockotter 

Leeftijd: 17 jaar
Speler van: Grol A1
Werkzaam bij: Tank Bataljon Bravo 

Eskadron 
Sinds: 06 augustus 2007 ben ik 

begonnen aan de Lucht 
Mobiele opleiding, maar 
door fysieke omstandig
heden (blessure) kon ik 
hier niet mee verder en 
toen ben ik in november 

2007 aan de AMO 
(Algemene Militaire 
Opleiding) begonnen.

Waar ben je gelegerd:

Havelte (Johannes Post Kazerne) 
Rang: Soldaat tweede klas
Waarom heb je gekozen voor een baan bij

defensie:

“Ik heb eerst de Luchtmobiele Brigade geko-
zen, omdat sport daar een belangrijk onder-
deel van was. Ik zag daar gewoon een grote
uitdaging en dat leek me geweldig. Helaas
heb ik hier niet mee verder kunnen gaan.
Vervolgens heb ik voor de tanks gekozen,
omdat me dit gewoon erg gaaf werk leek”.
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit:

“Onze dag begint rustig. We hebben om 07.40
appèl. Vervolgens hebben we een paar lessen
over de tank en Z.A.K. (een soort EHBO) en
dan gaan we sporten. Rond 16.30 zijn we
klaar met de werkzaamheden en hebben we
vrij”. 

Waar word je voor opgeleid:

“Ik word opgeleid voor schutter tank”.
Wat is je doel binnen het leger:

“Mijn doel is vooral om een opleiding te pak-
ken en daarnaast ook veel ervaring op te
doen voor later”.
Hoe is het om door de week niet thuis te

zijn:

Ja, het is nou eenmaal niet anders. Ik vind het
soms best jammer. Door de weeks mis ik de
voetbaltrainingen en mijn kameraden in
Groenlo toch best wel. Natuurlijk heb ik op
de kazerne ook veel vrienden en daardoor
went het uiteindelijk wel. In het begin was het
wel wat moeilijker, vooral ‘s avonds. Overdag
had je daar geen last van, doordat je de hele
dag bezig bent. Nu heb ik dat niet meer”. 
Wat vinden je ouders ervan:
“Mijn ouders zijn het er wel mee eens. Het
liefst hebben ze natuurlijk dat ik thuis ben,
maar ik heb ervoor gekozen”.
Wat is je mooiste ervaring:

“Dat moet toch de luchtmobiele opleiding
zijn. Ik mocht helaas net niet helikopter vlie-
gen, omdat ik wegging. Ik heb hier wel veel
ontzettend mooie dingen mogen doen en
zien. Vooral de basis, een tentenkamp, daar
was het echt een chaos… dat vond ik natuur-
lijk echt lachen!”
Wat was het ergste dat je hebt moeten
doen/mee gemaakt:
“We moesten herhalingen doen in het bos,
maar dat liep helemaal verkeerd. Dus de ser-
geant was aardig ‘pissig’. Toen moesten we
ons MBC-pak (een rubberachtig pak inclusief
gasmasker) aan doen. Nou, daar zweet je
jezelf echt kapot in. Vervolgens moesten we
met volle bepakking de hele tijd rondjes
lopen. We gingen echt dood…. Dat was wel
lachen…!”
Wat is de grootste kick:

“Dat moet toch wel een uitzending zijn naar
Uruzgan, daar ga ik echt voor”.
Word je nog uitgezonden, zo ja waar naar

toe:

“Laatst stond in de krant: de tanks gaan naar
Uruzgan, dus de Leopard 2 waar ik op zit die
gaat ook. Dat zal waarschijnlijk zijn in 2010”.
Wat vind je hiervan:

“Ik wil dit heel erg graag meemaken. Kijk, je
ziet het op tv en ik wil het gewoon ook echt
mee maken. Daar worden we voor opgeleid”. 

V o e t b a l  i s    
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Hoe belangrijk is het om in de weekenden
thuis te komen en waarom:
“Dat is voor mij echt heel belangrijk. Je ziet
dan je vrienden weer en kunt lekker voetbal-
len. Natuurlijk ook, omdat we dan ‘s avonds
lekker kunnen stappen, da’s het mooiste!”
Wat betekent voetbal voor je:

“Heel veel! Als ik niet kon voetballen, dan
zou ik ook stoppen met leren, zo ver is het
wel”.
Over 5 jaar ben ik….:

“Het ligt er aan hoe alles bevalt, maar als ik
de sportopleiding heb gedaan, stop ik er
waarschijnlijk mee. Ik zou dan graag de kant
van voetbal op gaan, dus verder in de sport.
Ik wou eerst de CIOS doen, maar vond de
Lucht-Mobiel ook heel gaaf. Vervolgens ben
ik daar de sportopleiding gaan het doen”. 

Korte keuze vragen:
Verdedigen of aanvallen? Aanvallen
Op bivak/veld training of een voetbaltrai-

ning? Voetbaltraining
Uitgezonden worden of in Nederland blij-

ven? Uitgezonden worden
Lopen met bepakking of de shutle run test

(piepjes test)? Lopen met bepakking
Met een bal schieten of met een kogel? Na
een lange stilte: met de bal
Thuis of op de basis? Thuis
Jouw legertent of de kermistent? Na gelach:
de kermistent
Legerkisten of voetbalschoenen?

Voetbalschoenen

Wie: Björn te Braake 

Leeftijd: 17 jaar
Speler van: Grol A1
Werkzaam bij: De Landmacht
Sinds: 17 september 2007
Waar ben je gelegerd: Havelte (Johannes Post
Kazerne) 
Rang: Soldaat tweede klas
Waarom heb je gekozen voor een baan bij

defensie:

“Vooral voor de afwisseling. De combinatie
van sporten en leren sprak me erg aan”.
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit:

“‘s ochtends sta ik op om 06.30. Ik kleed me
dan aan en ga ik meestal eerst even sporten.
Voor mijn opleiding moet ik vervolgens naar
een hal en daar staan allemaal legervoertui-

gen. Ik ben hier monteur van en moet wat
kapot is aan de voertuigen repareren”. 
Waar word je voor opgeleid:

“Mijn opleiding is officieel wapenmonteur,
maar omdat er nu veel op uitzending zijn is
er weinig te doen. Vandaar dat ik ook ande-
re dingen repareer”. 
Wat is je doel binnen het leger:

“Vooral ervaringen opdoen en kijken hoe het
is in het leger. Een leuke bijkomstigheid is dat
het ook wel lekker verdient, dus dat is mooi
meegenomen. Daarnaast ben ik ook van plan
om een andere studie op te pakken, dat is
gelukkig allemaal mogelijk”.
Hoe is het om door de week niet thuis te

zijn:

“De eerste paar weken was het wel wennen.
Normaal ben je iedere avond thuis en kun je
van alles doen. Na verloop van tijd gaat alles
vanzelf en dan valt het op zich wel mee. Ik
vind het alleen wel heel erg jammer dat ik
doordeweeks niet naar de voetbaltraining
kan”. 

Wat vinden je ouders ervan:

“Mijn vader heeft zelf ook in het leger geze-
ten. Mijn ouders zien het gewoon als mijn
eigen keuze”.
Wat is je mooiste ervaring:

“Dat is wel het schieten op de schietbaan tij-
dens allemaal verschillende oefeningen. Nu
hebben we nog maar met 1 wapen geschoten,
maar straks ga ik met allerlei wapens schieten
en dat is echt gaaf!”
Wat was het ergste dat je hebt moeten

doen/meegemaakt:

“Ik vond de mental training echt klote. Ze
vragen je dan om allerlei dingen te doen bin-
nen een bepaald tijdsbestek wat nooit haal-
baar is. We moesten bijvoorbeeld binnen een
minuut van kleding met volle bepakking
omkleden naar ons sporttenue. Als je het niet
haalt word je uitgescholden en werken ze je
in de stress. Als je maar in de gaten kunt hou-
den dat het een mental training is houd je het
wel vol”.
Wat is de grootste kick:

“Het avontuur”.
Word je nog uitgezonden, zo ja waar naar

toe:

“Ja, waarschijnlijk wel; ik weet alleen nog niet
waar naar toe”.
Wat vind je hiervan:

“Dat lijkt me echt een hele grote ervaring,
echt heel mooi!”
Hoe belangrijk is het om in de weekenden

thuis te komen en waarom:

“Heel belangrijk! Dan zie ik mijn vrienden
weer en kan ik weer voetballen en uitgaan”.
Wat betekent voetbal voor je:

“Heel veel, maar het zou jammer zijn dat ik
het leger ervoor aan de kant zou moeten zet-
ten. Dat gaat me te ver. Toch was voetbal wel
hetgeen wat me het meest heeft doen twijfe-
len of ik wel of niet in dienst zou gaan. Ik
vond het heel erg dat ik niet meer zou kun-
nen voetballen door de week”.
Over 5 jaar ben ik….:

“Als het goed is heb ik dan mijn opleiding
klaar en ben ik waarschijnlijk net begonnen
aan een andere opleiding. Dat zou dan een
interne opleiding zijn voor later. Dus waar-
schijnlijk ben ik dan nog gewoon bij defen-
sie”. 
Korte keuze vragen:
Verdedigen of aanvallen? Aanvallen

17

    o o r l o g
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Op bivak/veld training of een voetbaltrai-

ning? Voetbaltraining
Uitgezonden worden of in Nederland blij-

ven? Na lang twijfelen: Uitgezonden worden
(voor 5 maanden)
Lopen met bepakking of de shutle run test

(piepjes test)? Lopen met bepakking
Met een bal schieten of met een kogel? Ook
na een hele lange stilte: met de bal
Thuis of op de basis? Thuis
Jouw legertent of de kermistent? Na nog har-
der gelach: de kermistent
Legerkisten of voetbalschoenen?

Voetbalschoenen

Wie: Björn van de Beek 

Leeftijd: 17 jaar
Speler van: Grol A1
Werkzaam bij: De Koninklijke Marine  
Sinds: September 2007
Waar ben je gelegerd: Den Helder op een
schip
Rang: Matroos twee

Waarom heb je gekozen voor een baan bij

defensie:

“Ik wil heel erg graag dingen van de wereld
zien en ik hou ook erg van de spanning,
daarom ben ik bij de marine gegaan. Ik kom
straks gewoon op plekken waar heel weinig
mensen komen en dan kan ik zeggen dat ik

er geweest ben. Ook omdat je emotionele
dingen mee maakt en ziet, zoals bijvoorbeeld
Afghanistan. Dan weet je pas echt hoe het er
daar aan toe gaat”. 
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit:

“Meestal moeten we er om 05.30 uit, dan
gaan we ontbijten. Vervolgens ga ik hard
lopen. Dan beginnen om 08.00 uur de nor-
male werkzaamheden. Deze werkzaamheden
zijn heel verschillend. Je gaat dan bijvoor-
beeld naar de schietbaan of bent met een
helikopter aan het werk. De andere keer ben
je weer aan het schilderen. Dit is echt heel
verschillend. We werken dan zo de hele dag
door tot 17.00 uur en ‘s avonds zijn we vrij.
Dan ga ik vaak zaalvoetballen of hardlopen,
dan kan ik tenminste even van de boot af.
Dat is ook echt nodig! Daarna ga ik naar mijn
verblijf waar ik met 9 mensen op een kamer
slaap”.
Waar word je voor opgeleid:

“Voor de operationele dienst. Dit houdt
eigenlijk alle ‘dek’-werk in. Wij staan er altijd
als er wordt aangemeerd of tijdens de
bevoorradingen. Onze taak is het om dit in
goede banen te leiden. Daarnaast is het ook
veel schoonmaakwerk en het onderhoud van
het schip waar we verantwoordelijk voor
zijn”. 
Wat is je doel binnen de marine:

“Gewoon zoveel mogelijk dingen van de
wereld zien. Het gaat mij niet om een rang of
wat dan ook. Ik hoef niet persé zo hoog
mogelijk, als ik maar veel kan zien”.
Hoe is het om door de week niet thuis te

zijn:

“Op zich vind ik het niet zo erg, maar ik mis
wel een heleboel dingen zoals vrienden, voet-
ballen (het trainen) en mijn ouders. Gewoon
het thuis zijn. Toch is het zo dat als je eenmaal
daar zit, het wel meevalt. Je beschouwt wat
daar zit ook gewoon als je familie”. 
Wat vinden je ouders ervan:
“Volgens mij zijn ze het er wel mee eens, ze
vinden het leuk voor me”.
Wat is je mooiste ervaring:

“Het vliegen en de oefeningen in en buiten de
vliegende helikopter. We moesten aan een
touw uit een vliegende helikopter en op zee
moesten we uit de helikopter springen en
werden we vervolgens weer opgepikt. Dat
was erg mooi om te doen!” 
Wat was het ergste dat je hebt moeten

doen/mee gemaakt:

“Niets eigenlijk Er waren wel veel dingen heel
zwaar, maar als je maar in je hoofd hebt dat
het over een paar uur voorbij is dan houd je
het wel vol. Je moet gewoon doorzettingsver-
mogen hebben”. 
Wat is de grootste kick:

“De actie! De dingen die je doet. Je bent
gewoon met missies bezig die niemand mag

weten, dat is wel echt gaaf”. 
Word je nog uitgezonden, zo ja waar naar

toe:

“We zouden eigenlijk dit jaar naar Libanon
gaan voor 5 maanden, maar dat is helaas niet
doorgegaan. Vervolgens zouden we 5 maan-
den naar Afrika gaan, maar ook dat ging niet
door. Nu ga ik nog 3 weken naar Noorwegen
en 3 weken naar Engeland dit jaar. In 2009
gaan we waarschijnlijk 6 maanden naar
China”. 
Wat vind je hiervan:

“Daar zit ik echt heel erg op te wachten. Dat
is echt mijn doel! Nu is de motivatie op het
schip wat minder, omdat we al twee keer weg
zouden gaan. Iedereen baalt hiervan, want
we willen echt graag varen”. 
Hoe belangrijk is het om in de weekenden

thuis te komen en waarom:

“Dat is voor mij echt heel erg belangrijk.
Vooral om het voetbal en dat ik mijn vrien-
den, ouders en mijn vriendin dan weer kan
zien. Zolang ik nog thuis kan zijn, moet ik er
ook echt gebruik van maken”. 
Wat betekent voetbal voor je:

“Voetbal betekent eigenlijk heel veel voor me.
Ik ben bij de Marine ook gaan zaalvoetballen.
Ik zit daar in het Marine zaalvoetbalteam.
Hiervoor moet ik 2 keer in de week trainen
en heb ik een wedstrijd. Ik ben dus nog wel
veel met voetbal bezig, maar op een hele
andere manier. Dat is helaas niet anders”. 
Over 5 jaar ben ik….:

“Persoonlijk denk ik, zoals het nu is, dat ik
over 5 jaar de Marine uit ben. Ik heb een con-
tract voor 4 jaar getekend en misschien ga ik
daarna iets anders doen. Ik kan dat nu nog
niet zeggen. Misschien teken ik ook niet wel
een contract bij van 2 of 4 jaar. Stel dat ik de
Marine uit zou gaan, dan zou ik Sport &
Management willen gaan studeren”. 

Korte keuze vragen:

Verdedigen of aanvallen? Verdedigen
Op bivak/veld training of een voetbaltrai-
ning? Ja, die is moeilijk, eigenlijk is het alle-
bei erg leuk om te doen. 
Uitgezonden worden of in Nederland blij-

ven? Uitgezonden worden
Lopen met bepakking of de shutle run test

(piepjes test)? Lopen met bepakking
Met een bal schieten of met een kogel? Is
allebei erg leuk, maar als ik echt moet kie-
zen… met de bal. 
Thuis of op de basis? Thuis
Jouw kajuit of de kermistent? Na gelach: de
kermistent
Legerkisten of voetbalschoenen?
Legerkisten
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hoger ligt dan bij een andere club. Dit is
ook logisch, omdat daar ook op in wordt
gekocht. Dan heb je ook nog de clubs die
mensen halen maar daar net iets te klein
voor zijn, althans, waar ik gewerkt heb, en
dan heb je nog clubs als de Grol die het
van hun eigen opleiding moeten hebben.
Als er iemand van “buitenaf” bijkomt is
dat mooi, maar dat zal nooit het beleid zijn
van de s.v. “Grol” om mensen aan te trek-
ken met geld. De manier van werken
maakt dus niet zoveel uit. Wat wel bij elke
club anders is en de manier van werken
beïnvloedt, is de structuur binnen de club;
het bestuur, begeleiding, andere trainers
enz. Ik denk dat de Grol hier wel goed in
scoort”.

3. Jullie staan 6e (ten tijde van het

interview) met 19 punten uit 13 wed-

strijden, ben je hier tevreden mee?

“Zoals ik al zei, denk ik dat we vier pun-
ten meer zouden moeten hebben. Tegen
SDOUC en Bemmel hebben we het laten
liggen. De enige keer dat we terecht verlo-
ren hebben, was tegen Juliana die gewoon
beter waren. Maar als je ziet dat je één
keer gelijk en één keer wint van SDOUC
en twee keer wint tegen Varsseveld, vooral
uit, kan je zeggen dat je het gewoon goed
doet. Pas aan het eind van het seizoen sta
je op de plek waar je thuis hoort Tot de
Pasen zal het heel belangrijk worden om te
kunnen zeggen waar je staat. Of je nog
ergens om kunt strijden of dat je moet
oppassen. Dat laatste mogen we niet in
verzeilen, want daar vind ik de Grol net
een te goede ploeg voor in deze klasse”.

4. Hoe is het niveau van de spelers-

groep? Heeft het niveau zicht ont-

wikkeld zoals je vooraf gedacht had?

“Als ik sec naar de jonge gasten kijk, zit er
bij de één heel veel progressie in en bij de
andere progressie. Als ik naar de wat
oudere jongens kijk blijven die toch hangen
op een bepaald niveau wat ze hebben”. 
Op de vraag of hij zijn eigen (trainings-
)hand steeds meer terug ziet in het spel van
het eerste, antwoordt Henry: 
“We hebben in het begin van het seizoen
een aantal dingen uitgeprobeerd.
Uiteraard liep het ene wat beter dan het
andere, maar ik kan toch zeggen dat we
vrij aanvallend voetballen. Thuis hebben

we denk ik het talrijke publiek vaak mooi,
aanvallend voetbal laten zien met veel sco-
ringsmogelijkheden en leuke doelpunten.
Wat dat betreft gaat dat steeds beter.
Helaas is het team nog niet constant
genoeg, wat te zien is aan de resultaten in
de uitwedstrijden”.

5. Wat was de doelstelling vooraf aan

het seizoen? Is deze inmiddels bijge-

steld?

“In eerste instantie handhaving, zorgen
dat je niet degradeert. Daarna uitbouwen
tot een stabiele 2e-klasser. Daarnaast is
het afwachten wat voor jongens tijdens het
seizoen opstaan. Een Christian Pillen bij-
voorbeeld, die maakt een stormachtige ont-
wikkeling door. Als je daar één of twee
meer van hebt kun je net die paar stapjes
hoger maken, waardoor je bovenin mee
kunt draaien. Daar zitten we nu tegen
aan”. 

Uiteraard neemt uw verslaggever
geen genoegen met dit antwoord en
probeert Henry toch te verleiden om
enigszins wat Grolsche wind tot zich
te nemen door te suggereren dat de
doelstelling is bijgesteld. Het blijft een
tijdje stil en uiteindelijk komt het ant-
woord:

“We hebben nog niet genoeg punten. Ik
vind, zolang je die niet hebt, je nog kan
degraderen en daar moet je voor waken.
Nogmaals, na Pasen weten we waar we
staan”.

6. Je hebt bijgetekend, heb je hier

lang over na moeten denken en wat

zijn de beweegredenen om bij te

tekenen?

“Ik heb er niet zozeer lang over na moeten
denken. Het was vooral belangrijk voor
mij hoe de selectie er volgend jaar eruit zou
kunnen zien. Je hebt een aantal spelers die
misschien wel stoppen, enerzijds omdat ze
in de herfst van hun carrière zijn, ander-
zijds omdat ze simpelweg de tijd niet meer
hebben. Kunnen deze plekken dan ingevuld
worden door andere spelers of val je heel
ver terug met de groep? Wordt het lastig
om met die groep een goed figuur te slaan
in deze klasse volgend seizoen? Zitten er
bij de A-selectie nog spelers die opstaan tij-
dens het seizoen, zitten er nog groeimoge-

“Na Pasen weten we

waar we staan”

[Peter van Dalen]

Begin seizoen 2007-2008. Na wat

perikelen met de laatste hoofdtrainer

heeft het bestuur van de s.v. “Grol”

een nieuwe trainer aangetrokken:

Henry Golstein. Met deze trainer

haalt de club een trainer binnen met

een schat aan ervaring. Weinig men-

sen binnen de Grol kennen deze

man en deze man kent nog minder

van deze mensen en de club. Met een

blanco lei begint Henry op zondag 31

juli 2007 aan zijn missie: het vlaggen-

schip in de tweede klasse J houden

om het seizoen erna een stabiele 2e-

klasser te worden. Nu 7,5 maanden,

een contractverlenging van een jaar

en de nodige ervaring binnen deze

club later, wordt het tijd om de

balans op te maken: Henry Golstein

en de s.v. “Grol”.

1. Henry, je bent inmiddels zo’n half

jaar aan het werk bij deze club. Hoe

kijk je terug op het eerste half jaar?

“Hoe ik terug kijk op het eerste half
jaar….. Ik denk dat we redelijk tevreden
kunnen zijn alhoewel er enkele punten zijn
die beter kunnen en moeten. Als we kijken
naar de prestaties in de competitie denk ik
dat we aardig op schema liggen (tijdens het
luisteren van het interview op de voicere-
corder valt me opeens op dat ik twee klop-
jes op de houten tafel hoor, bewust of onbe-
wust?). Persoonlijk vind ik dat we vier
punten te weinig hebben als ik alle wed-
strijden op een rij zet, maar over het alge-
meen mogen we tevreden zijn. 
Als ik terug kijk op de vereniging, kan ik
niet anders concluderen dat het een mooie
vereniging is. Goede organisatie, altijd
goed overleg en veel clubmensen. Bijna
alles goed geregeld. Ik ga graag naar de
Grol toe”.

2. Wat vind je van de club Grol na

een half jaar hier gewerkt te hebben?

Is er veel verschil met de clubs waar

je in het verleden gewerkt hebt?

“Als club verschilt het onderling niet zoveel.
De hoofdzaak is altijd om zo goed moge-
lijk te presteren met het eerste team. Dat
zal bij de ene club wat meer zijn dan bij de
andere, omdat daar de prestatiedrang

Trainer Henry Golstein spreekt
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“Als team zullen we

wat stabieler moeten

worden. Dat we niet

alleen de

thuiswedstrijden

winnen, maar ook uit

punten gaan pakken”

lijkheden bij bepaalde spelers in het 2e? Ik
vind dat er altijd wel één of twee spelers
zijn die die stap kunnen maken. Daar kijk
je naar, heb je het met spelers over en dat
houd je goed in beschouwing. Op basis
daarvan hebben we, indien nodig, genoeg
opvulling voor volgend seizoen. Ook heb ik
uiteraard naar de club gekeken, maar daar
was geen twijfel over; het is een fijne club
om bij te werken”.

7. Wat vind je van de jeugd van de s.v.

“Grol”? Tevreden met het niveau en

de hoeveelheid jongens die de over-

stap naar de 1e selectie maken?

“Ja, hier ben ik redelijk tevreden over. Als
je kijkt hoe jong het team nu eigenlijk is,
kan je toch zeggen dat de aanvoer vanuit
de jeugd goed is. We hebben er nu een
aantal spelers bijzitten die inmiddels 2e
jaars senior zijn en nu al op een verras-
send goed niveau zitten. Na de winterstop
zijn er ook drie A-junioren mee gaan trai-
nen, wat natuurlijk een zeer goed teken is.
Als je elk jaar twee à drie spelers af kunt
leveren die of in het eerste dan wel in het
tweede komen te spelen, heb je een constan-
te aanvoer van spelers waardoor de concur-
rentie onderling groter wordt en iedereen
beter moet presteren om een basisplaats
zeker te stellen”.

8. Hoe denk je over de kunstgrasont-

wikkeling?

“Ik ben hier een groot voorstander van. Ten
eerste kan je altijd op een goed veld trainen,
wat een must is om goede prestaties neer te
zetten. Hierdoor zal de trainingsopkomst ook
een stuk groter worden, wat de training ook
weer ten goede komt. Ten tweede is het ook
goed voor het spelletje. Op kunstgras kun je
een heel ander soort voetbal laten zien dan op
echt gras. Spelers die technisch zijn, zullen
beter worden en kunnen een stap extra bren-
gen. Tevens kan iedereen, alle selecties en leef-
tijdscategorieën, fatsoenlijk trainen en hun
wedstrijden spelen op een goed veld; dat laat
nu wel eens te wensen over. En natuurlijk is
het voor het aanzien van een club ook een
stap vooruit. Als je aankomt op het sportpark
en er ligt een fantastisch mooi kunstgrasveld
op veld één, kijkt iedereen toch wel zijn ogen
uit hoe strak de accommodatie erbij ligt”.

9. Wat verwacht je van volgend sei-

zoen?

“Ik heb inmiddels al een paar gesprekken
gehad met spelers die van plan zijn om te
stoppen vanwege allerlei redenen. Als de

betreffende spelers stoppen, schat ik het zo
in dat we voldoende spelers achter de hand
hebben om dit op te kunnen vangen.
Qua individu vind ik dat we nog een stuk
beter kunnen worden. De stijgende lijn is
dit jaar ingezet, maar ik denk dat bepaal-
de spelers nog dat stukje extra kunnen
gaan brengen. Er zit nog genoeg rek in de
spelers. Ze kunnen nog groeien en daar
zullen we volgend seizoen naar toe moeten
werken als team en individu.
Als team zullen we wat stabieler moeten
worden. Dat we niet alleen de thuiswed-
strijden winnen, maar ook uit punten
gaan pakken. Dat moet sowieso gaan
gebeuren. Als je thuis alles wint, ben je al
een aardig eind op weg maar dan moet je
uit niet alles verliezen”.

Henry wil het geen pech noemen dat
de uitwedstrijden bijna allemaal ver-
loren zijn gegaan:

“Niemand schiet met opzet een bal naast
de goal bij een kans. Ik heb er geen verkla-
ring voor waarom dit vaak gebeurt als we
uitwedstrijden spelen, ik noem het maar de
‘hogere machten’ van het voetbal”.

10. Is er zelf nog iets wat je graag

kwijt zou willen?

“Nou, soms wordt bij de Grol zelf wel eens
aangegeven dat er zoveel commissies zijn,
dat alle dingen tig keer besproken zijn voor
er wat besloten wordt. Dat kan ik wel
beamen en hoeft voor mij ook niet zo. Soms
is het wel eens té overdreven, waardoor de
snelheid van handelen belemmerd wordt”. 

De vliegensvlugge vragen (die uiter-
aard ook vliegensvlug beantwoord
dienen te worden):
Groenlo of Lichtenvoorde? 
Groenlo
Wintersport of zomervakantie? 
Wintersport 
Rutten of Verdonk? 
Rita
Bokbier of bier-cola? 
Bier-cola
Annie of Rob?
Moet ik er één zeggen? Pffff, doe maar Rob
als Annie er niet is (na lang nagedacht
te hebben en van uw verslaggever de
woorden te hebben gehoord: je wordt
er niet op afgemaakt hoor. Dus
Annie/Rob: gedraag je!, red.)
Koevermans of Lazovich?
Koevermans
Cruijff of Pele? 
Cruijff

Carnaval of kermis? 
kermis
De Kuip of de Arena? 
De Arena
Primera Division of Premier League?
Premier League
Hardlopen of biljarten? 
Hardlopen
Van Basten of van Gaal? 
Van Basten
Elektronische hulpmiddelen of
scheidsrechterbeslissingen? 
Alleen elektronische hulpmiddelen op de
doellijn
Van Bommel, EK of thuisblijver in
jouw optiek? 
EK-speler
Ajax, voetbalclub of bedrijf? 
Johan is er weer dus voetbalclub
Wie wordt Europees kampioen?
Helaas….. Duitsland
Wie wordt kampioen in de 
2e klasse J?
Juliana is de grote kanshebber. Als we
thuis van Juliana winnen, zijn wij ook nog
een kanshebber.
Wie is de best voetballende ploeg in
de Eredivisie? 
Heerenveen
Wie is de beste speler ooit? 
Bij het betaald voetbal Johan Cruijff. Bij
de amateurs Hans Maalderink. 
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Theo Huijskes tegen

Chantal Kamphuis:

“Drink je nog steeds

oranje wijn?”

(vertaling van Theo

voor rosé, geleerd

van zijn vrouw)

[Marc Rots]

Naam: Martijn van Geemen

Geboren:  12-02-81 te Groenlo  (binnen de grachten)
Basisschool: Jozefschool
Vervolgopleiding: Slagersvakopleiding (SVO)

Momenteel bezig met een cursus voor brandweerman
Vriendin: Nee, nog steeds zoekend
Beroep: Slager en Brandweerman
Lid van de s.v. “Grol” sinds: 1989 en speel nu verdienstelijk bij de talenten van Grol 11 op zaterdag
Vriendengroep: De Vogelvrije Kwakkels, maar wij zijn geen vri(e)nden maar vrinden 

van elkaar. Ik wil alle jongens nog bedanken voor wat ze voor ons gedaan hebben.
Vriend van Erik sinds:  We waren in eerste instantie niet direct vrienden van elkaar, maar ik was de beste vriend van

Erik’s broer Arjan die er helaas niet meer is. Na dit tragische gebeuren, zijn wij heel erg naar
elkaar toegegroeid. Erik zat toen bij de „De vrije vogels“ en ik bij „De kwakkels“. Later zijn
die 2 groepen samengegaan en nu heten we „De vogelvrije Kwakkels“

Leukste gebeurtenis in 2007: Moment dat ik gevraagd werd om Prins te worden en natuurlijk de onthulling tijdens het 
Prinsenbal.

Mijn grote voorbeeld is: Dat zijn mijn ouders, overduidelijk
Prins zijn is: Een enorme eer, overweldigend. Dan zie je pas wat voor een draaiboek erachter zit.
Erik is: Een enorme goede vriend. Hij is heel spontaan, we zijn een perfect duo.
Hekel aan: Rijst (daar krijg ik de kriebels van)
Regeren over Groenlo is: Fantastisch, maar als wij nu nog zouden regeren dan was het vraagstuk over het stadhuis al

lang opgelost. Het was namelijk gewoon in Groenlo gebleven.
Carnaval in Grolle is: 1 groot feest.  Met een geweldige vereniging de Knunnekes die dat 

allemaal mogelijk maakt. Er is een enorme saamhorigheid.
Carnaval in de toekomst: Wordt alleen maar groter en kwalitatief beter

Interview met twee mooie kearls
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Naam: Erik Tuinte

Geboren: 05-07—83 (geboren en getogen binnen de Grachten)
Basisschool: Jozefschool
Vervolgopleiding: Bouwopleiding SVW in Lichtenvoorde voor Timmerman

Nu volg ik een cursus voor uitvoerder in de bouw
Vriendin: Ja , Wendy
Beroep: Timmerman
Lid van de s.v. “Grol” sinds: Ik ben al 18 jaar lid van de mooiste club van Nederland en keep bij de talenten 

van Grol 4
Vriendengroep: Ik zit ook bij de VRINDEN van de „Vogelvrije Kwakkels“, vrinden voor het leven
Vriend van Martijn sinds: Ik sluit me helemaal aan bij Martijn, zo is het gegaan.
Leukste gebeurtenis in 2007: De avond dat ik gevraagd werd als Adjudant. Het was een hele normale avond en

ineens veranderde alles. Geweldig.
Mijn voorbeeld is: Ook mijn ouders, met de Carnaval waren ze er constant bij met heel veel entho

siasme.
Adjudant zijn is: Een bijzondere beleving. Onvoorstelbaar wat mensen allemaal voor je doen en al

die reacties, fantastisch.
Martijn is: Spontaan, spontaan, spontaan en een regelaar.
Hekel aan: Mensen die zeggen dat ze veel doen, maar eigenlijk niet eens zoveel doen en 

alleen maar vooraan willen staan. En mensen met een negatieve instelling.
Regeren over Groenlo is: Leuk en raar, want je staat ineens zo in de belangstelling.
Carnaval in Grolle is: Iets meer
Carnaval in de Toekomst: Ik zie de toekomst „van dag tot dag“, maar bij de Carnaval zie ik dat heel positief.

Het wordt vast gezellig bij die oude Prins- en Eregarde.

Willen jullie samen nog wat kwijt?
Ja, de s.v. “Grol” en de Carnaval in Groenlo zijn een stukje van ons leven. Geweldig dat we dit mee mochten en mogen
maken. We hebben geschiedenis geschreven. 

Mooie kearls...

• Peter van Dalen,

trainer van het 3e,

had een EK-quiz

gemaakt met o.a. de

volgende vraag:

“Tegen wie speelt

Oranje de 2e

wedstrijd?”, waarop

Harm Zemann

antwoordde:

“Ivoorkust?”

• Na de 65e

verjaardag van Henk

Porskamp, moest

Sanne Kroekestoel

haar vader Stef

meenemen uit de

kantine. Sanne

dacht:”Wat duurt dat

toch lang en ging

eens kijken waar Stef

bleef”. Ze vond hem

in de garderobe, op

zoek naar zijn

voetbaltas. Sanne

hierop: “Papa, dit

was een

verjaardagsfeest,

geen

voetbalwedstrijd”.

Lange afstand algeheel: 

1e Christian Pillen 
(Ferry Froeling bokaal)
2e Richard Koster
3e Koen Wissink
4e Wouter Scharenborg
5e Jean Paul Papen
6e Rob van de Donk
7e Peter te Focht
8e Laurens te Veluwe
9e Christian Reinders
Lange afstand veteranen:

1e Erik Schuurmans
2e Rob Westervoorde
3e Ronnie Baten
4e Olaf Lagas
5e Marcel Elsinghorst
6e Rene Jansen
Lange afstand Dames:

1e Laura van de Pol
2e Simone Raben
Lange afstand B-Jeugd:

1e Arno te Brake
2e Tom Meulenbeek
Lange afstand C-jeugd:

1e Jur Dieker
2e Max de Vries
3e Bram Reijrink
Lange afstand D-jeugd:

1e Robin Klein Gunnewiek

Korte afstand senioren:

1e Robin Schuurmans
2e Ivo Tuinte
3e Julen Harbers
Korte afstand veteranen:

1e Marco Wijgerink
2e Hans van Halm
3e Henry Golstein
Korte afstand dames:

1e Inge Hulshof 
(Carel Cuppers bokaal)
2e Anne Hulshof
3e Ester Wolterink
4e Saimi Woertman
Korte afstand A-jeugd:

1e Wouter Pillen
2e Bjorn te Braake
3e Bjorn van de Beek
Korte afstand B-jeugd:

1e Bas Stortelers 
(Jan Overkemping bokaal)
2e Robbin Klein Gunnewiek
3e Leon Scholten
Korte afstand C-jeugd:

1e Twan Scholten
2e Ramon Waenink
3e Rick te Luke
Korte afstand D-jeugd:

1e Mees te Brinke 
(Sijbel-Bokaal)

2e Stan van Lent
3e Sem Lageschaar
Korte afstand E-jeugd:

1e Roel Bruins
2e Matijs Arink
3e Hidde Bos
Korte afstand F-jeugd:

1e Sven Meekes
2e Timo Roeterdink
3e Stan Gelinck

Korte afstand F - Pups:

1e Nick Oude Luttikhuis
2e Luuk Boschker
3e Twan Nijkamp

Team met grootste deelname:

Pupillen: F2
Junioren: B1

Uitslagen Nieuwjaarsloop 2008
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• De prijzen zijn weer

gestegen in de

kantine. Dankzij de

wisseltruc van Jan

Baks is echter een

bokbiertje een stuk

goedkoper geworden.

Jan sloot nl. als oud

kastelein de tap van

het blondbier aan op

een bokbiervat. 

• Caron vraagt aan

Rob: “Moet ik

vanmiddag met jou

werken?”. Rob

antwoordt hierop:

“Nee schat, je moet

voor mij werken”. 

De heren van de terreincommissie eindigden als winnaar met hun optreden Kiss

Hennie Schovers en Rudi Porskamp ontvingen een gouden speld, omdat
ze zich al 25 jaar inzetten voor de Supportersclub.

Met de Supportersclub het jaar uit
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De Vlag
[De vlaggenist]

Op het oog leek het een mooie voorjaarsdag.
Toch was het nog behoorlijk fris en waaide
het stevig. De wind was er dan ook de reden
dat de wereldberoemde fontein van de stad
niet zijn metershoge straal tentoonspreidde.
Eenmaal gezeten op een bankje uitkijkend
over het meer van Genève en de haven met
plezierjachten, nam ik het bijgevoegde kiekje.
Eenmaal verder wandelend op de boulevard
in Genève, dacht ik aan het komende EK dat
hier in Zwitserland en natuurlijk ook in
Oostenrijk binnen niet al te afzienbare tijd los
zou barsten. Genève zal met zijn ruim
185.000 inwoners één van de speelsteden
worden tijdens het komende EK. Eenmaal
denkend aan het komende EK, bedacht ik mij
opeens dat dit één van de weinige Europese
activiteiten is waaraan de Zwitsers actief aan
meedoen en open voor staan. De Zwitsers
staan bekend om hun neutraliteit. Zo wisten
ze uit twee wereldoorlogen te blijven en
kozen ze pas in 2002 voor een volledige stem
in de Verenigde Naties. In de negentiger jaren

van de vorige eeuw heeft dat neutrale imago
toch wel een deuk opgelopen door de con-
flicten over tegoeden die op Zwitserse ban-
ken gestald waren en afkomstig waren van
met name Duitse Joden die in de tweede
wereldoorlog door de nazi’s waren ver-
moord. Uiteindelijk betaalde Zwitserland een
hoog bedrag aan Joodse organisaties.
Vanwege het neutrale imago van
Zwitserland, hebben vele internationale orga-
nisaties hun hoofdzetel in Zwitserland, zoals
o.a. het rode Kruis, CERN, de wereldhandels
organisatie enz.. Ook op sportgebied zetelen
diverse internationale organisaties in
Zwitserland zoals o.a.: de Internationale
Wielerunie, de UEFA, FIFA en ook het
Internationaal Olympisch Comité. Nu we het
toch over het Olympisch Comité hebben,
moet ik gelijk denken aan de komende
Olympische Spelen in China. Waar ik nu
hoofdzakelijk aan denk, is aan de discussie
over de mensenrechten en democratie in
China en hoe deze in verhouding staan met
de komende Olympische Spelen. Aan de ene
kant hoor je diverse mensen de olympische
sporters oproepen om de spelen te boycotten
of niet op bepaalde festiviteiten tijdens de
spelen te verschijnen. Aan de andere kant
hoor je de Olympische sporters die zeggen
jaren voor de spelen getraind te hebben en

zich verder niet met politiek bemoeien.
Andere sporters melden dat dit voor hen de
kans of enige kans is om überhaupt mee te
doen aan een Olympische Spelen en weer
andere sporters keren zich er openlijk van af.
Een zeer ingewikkelde en moeilijke discussie.
Mijn inziens had die discussie al direct na de
nominatie van Peking in juli 2001 in volle
hevigheid moeten losbarsten. Nu komt het
een beetje als mosterd na de maaltijd.
Mensenrechten en democratie dienen in mijn
optiek altijd gerespecteerd te worden. Hier
valt voor mij ook onder: een beetje menselijk
met elkaar omgaan. Ook bij een club als s.v.
“Grol” is dat van wezenlijk belang. Zowel op
bestuurlijkniveau, in de organisatie, op het
veld, maar zeker ook langs de lijn. Als je
soms hoort wat er langs de lijn, op het veld
en op de tribunes aan kwetsende, discrimine-
rende en beledigende opmerkingen gemaakt
wordt, dan zijn bij ons “de mensenrechten”
soms ook ver te zoeken. Ik weet wel, dit
gebeurt vaak in het vuur van het spel en het
overkomt mezelf ook wel eens. Het is boven-
dien ook niet te vergelijken met wat er in
China of in de rest van de wereld gebeurt.
Maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed
is. Wat dat betreft zou ik willen besluiten met:
“Wie de schoen past trekke hem aan”. Ik zal
het zeker doen of in ieder geval proberen.
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