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[VOORWOORD]

Clubblad: hartslag van de vereniging

In de eerste editie van ons clubblad van dit jaar heb ik gemeld dat ik nog wat informatie zou geven over de vormge-
ving daarvan.
Voorheen zorgde daar jarenlang John Ligtenberg voor, maar het werk gaat voor het meisje. Hij moest bij de uitgave van
ons clubblad geloof ik een aantal nachten doorwerken en het schijnt dat je dan toch ‘s morgens als je met je eigen zaak
begint wat minder fit bent! Kortom: hij kon het er allemaal niet meer bij doen, maar heeft dat gelukkig wel jaren met
veel vakmanschap gedaan en daarvoor nog onze dank.

De opmaak van het clubblad gebeurt nu door Weevers-Emaus, waar het blad zoals bekend ook gedrukt wordt. Elk jaar
krijgt ons clubblad een nieuwe omslag en daar hebben we de vorige keer het nodige werk ingestoken. Maar het resul-
taat mag er dan ook zijn, zo vindt de redactie en uit de ontvangen reacties blijkt dat die mening gelukkig veelvuldig
wordt gedeeld.
Het clubblad volgt eigenlijk nauwgezet de hartslag van de vereniging. Daarom de vorige keer ook een goede informa-
tie over het kunstgras. Daar hebben de beide redacteuren die het gemaakt hebben nogal wat tijd ingestoken, maar het
resultaat mocht er ook zijn.

Ook deze keer in ons clubblad weer een aantal interessante zaken zoals het verslag van de sponsoravond met televisie-
grootheid Johan Derksen. En natuurlijk deze keer ook aandacht voor de kampioenen van de inmiddels afgelopen com-
petitie. Natuurlijk ook namens de clubbladredactie nog hartelijke gelukwensen aan het adres van de kampioenen, want
je probeert toch altijd de bovenste plaats te bereiken en als dat lukt, is dat extra mooi.

En voorts nog andere interessante onderwerpen en als altijd de tekkels. Als we iets niet kunnen missen, dan zijn het de
tekkels wel waarbij vele zaken tot hun ware proporties worden teruggebracht en tevens hartelijk gelach opleveren.
Veel plezier met dit tweede clubblad van dit jaar en alvast een fijne zomer toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, hoofdredacteur 
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De belevenissen van 
Thimo Hussem tijdens het E-F kamp

[Door gastschrijver Marc van Meurs]

Donderdag 1 mei 2008. Tientallen

ouders, broertjes, zusjes, opa’s en

oma’s zijn in alle vroegte op het

sportpark aanwezig om de ruim 65

jeugdige Olympische sporters uit te

zwaaien die op weg gaan naar kam-

peerboerderij ‘De Haverkamp’. Hier

zal de aankomende dagen het E&F

kamp worden gehouden in de vorm

van de Olympische spelen. Het

belooft een sportief en spectaculair

kamp te worden en ook de weersver-

wachtingen zijn gunstig.

Ondertussen is het zondagochtend
half 10. De tassen zijn gepakt, de
meeste kamers zijn opgeruimd en
moe maar voldaan wordt het laatste
ontbijt naar binnen gewerkt. Het “wij
willen voer!” klinkt al niet meer zo
overtuigend als op de donderdag-
avond, kortom: tijd om weer koers te
zetten richting Groenlo. Tussen de
boterhammen door praten we na
over het kamp met Thimo Hussem.
Normaal gesproken speler van Grol
F9, maar de afgelopen dagen deel uit-
makend van Groep 6: de Belgische
Judoka’s. 
Thimo vertelt dat hij al weken naar
het kamp heeft uitgezien. “Vooraf had
ik er heel veel zin in. Vooral de survi-
val en het eten leken mij heel erg
leuk. Met de survival mag je altijd
lekker door de modder en in het
water. Met het eten mag je altijd hard
schreeuwen wanneer het eten er nog
niet is.”
Natuurlijk hebben we niet het hele
kamp survival gedaan. We nemen
met Thimo het hele kamp nog eens
rustig door. Ondertussen begint hij
aan een boterham met hagelslag. “Op
donderdag zijn we begonnen met de
fietstocht. Die viel wel mee alleen was
de groep bijna uitgegleden door een
kuiltje in de weg. Toen hadden er een
paar bijna de fiets vol zand. Gelukkig
was er niemand gewond. Toen we op
het kamp waren hebben we een soort
voetbalspektakel gedaan. Daar waren
allerlei onderdelen en daar kon je aan

meedoen en dan kon je tegen elkaar.
Daar kon je veel bonuspunten mee
verdienen.” 
De tweede kampdag staat altijd in het
teken van de eendagskinderen, of
door sommige leiders ook wel ‘een-
dagskuikens’ genoemd. Ook hier
heeft Thimo weer prachtige verhalen
over. ”Op vrijdag zijn we begonnen
met een voetbaltoernooi. Toen kwam
er ook nog een koe op het veld die de
boer had losgelaten. De koe kwam op
iedereen af, maar gelukkig liep het
goed af want de scheidsrechters en de
leiders hielpen mee. ’s Middags had-
den we survival, dat was wel het aller-
leukst. Boven de rivier moesten we
over de touwen lopen. Dan viel je en
stond je vol met water. Bij de zand-
bult was er een geel zeil. Daar moest
je een aanloop nemen en naar bene-
den glijden en kwam je zo in een plas
water terecht. Ook was er een par-
cours. Dan moest je onder een net tij-
geren en door banden lopen en sla-
lommen door pionnen. Als laatste
moesten we ook door de modder.
Buikschuiven en springen in de plas-
sen en daarin gaan liggen. Bij de sur-
vival was het de bedoeling wie het
meest smerig was kreeg de meeste
bonuspunten. Wij hebben de meeste
bonuspunten verdiend!” Na de survi-
val en het avondeten gaan de een-
dagskinderen weer richting Groenlo,
nadat ze met de auto’s door de ere-
haag zijn gereden. “Op vrijdagavond
hadden we quizavond. We hebben
met onze groep wel 6 punten
gehaald. Toen stonden we 3e. Ik heb
twee vragen goed en eentje fout.”
De zaterdag staat grotendeels in het
teken van de ouderavond. Toch wordt
er ’s ochtends al vroeg opgestaan
want er staat meer op het program-
ma. “Op zaterdag zijn we begonnen
met het dierengeluidenspel. Hier
moest je de leiders vinden. Je moest
goed luisteren naar de geluiden van
de dieren en dan vond je de trainers.
Dan kreeg je een letter en een stem-
pel. Ze waren makkelijk te vinden
behalve die kikker en het paard, die
waren moeilijk. Daarna mochten we

gaan voetballen en oefenen voor de
playbackshow. Ook moesten we de
kamers opruimen, omdat de papa’s
en de mama’s kwamen. ’s Avonds
heb ik mijn kamer laten zien en heb-
ben we opgetreden met de playback-
show. We moesten gekke kleding aan
en ik moest eigenlijk op de saxofoon,
maar heb geruild met Olaf en heb het
drumstel gedaan. Hoe gekker je ver-
kleed was hoe meer punten je kon
verdienen. We hebben Nick & Simon
gedaan met Rosanne. Volgens mij zijn
we wel 1e geworden, maar ik weet
het niet zeker. Mijn vader en moeder
waren op de ouderavond. Mijn broer-
tje nog niet, want die is pas 4 jaar. Na
de playbackshow hebben we nog film
gekeken en chips gehad. Toen was
iedereen moe en gingen we slapen”.

Na lange, zware maar prachtige
kampdagen is het dus alweer zondag-
ochtend en heeft Thimo zijn boter-
hammen al weer op. “k heb een beet-
je zin om naar huis te gaan, omdat ik
dan nog even naar de kermis kan.
Voor de rest wil ik nog wel een paar
dagen blijven.” Op de vraag of Thimo
ook volgend jaar weer meegaat is hij
heel duidelijk: “Volgend jaar kom ik
het hele kamp zeker weer terug!”

4

• De nieuwe

rooklocatie op

sportpark Den Elshof

wordt geopend door

Theo Kaak en Toon

Hartman, onder het

motto: ‘Wi-j dampt

wal wieter’.

• Michel Hoffman zit

regelmatig in de

bestuurskamer met

het hoofdbestuur.

Nieuw bestuurslid?

“Nee”, zegt Michel

“Ik mot ze nog wat

wies maken, want ze

snapt neet alles”.

• Stef Oldenkotte had

een duidelijke

verklaring voor het

doelpuntenfestijn in

de met 1-4 verloren

wedstrijd tegen

Leones: “Mark had

weer open zondag”.
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Grol F11 kampioen
Het team van Grol F11 (de allerklein-
sten bij s.v. “Grol”) is op zaterdag 19
april, na een overtuigende overwin-
ning op V.V. Gaanderen, kampioen
geworden. De jongens uit dit team
spelen pas een half jaar competitie-
voetbal en daarom is de prestatie nog
specialer te noemen.
Na het eindsignaal van de wedstrijd
trokken alle negen spelertjes hun
Grolshirt omhoog. Dit deden zij,
omdat ze onder hun Grolshirt een T-
shirt hadden met daarop de tekst
‘Grol F11 kampioen voorjaar 2008’.

De kinderen kregen uit handen van
Dennis Pasman, lid van het jeugdbe-
stuur en contactpersoon in de F-klas-
se, een beker overhandigd. Hierna
volgde een prachtig feest, waar ieder-
een zich uitstekend vermaakte!!!

Kampioenswedstrijd Grol F3.
Op woensdag 7 mei was het eindelijk
zo ver. De belangrijkste wedstrijd van
de voorjaarscompetitie stond op het
programma. Grol F3 moest het opne-
men tegen HSC/Brein F8. Alles was
in het werk gesteld om het kampioen-
schap binnen te halen.

De E- en F-kampioenen

Grol F11

Grol F3

Zo werd er gevoetbald op veld 1, was
er een echte scheidsrechter en was er
zelfs een spandoek geregeld. Tijdens
de wedstrijdbespreking hoefden trai-
ner Cor en leider Ronald niks meer te
zeggen; het naderende kampioen-
schap was een goede reden voor
iedereen om er vol tegenaan te gaan.
En dat deden ze dus ook. Vanaf de
eerste minuut was de F3 heer en
meester. Het eerste doelpunt viel dan
ook al snel in de wedstrijd.
Een mooie aanval werd keurig afge-
rond door onze linksbuiten. De 2-0
kwam op het bord via een corner
door een middenvelder. Al snel hier-
na werd het 3-0 door wederom onze
linksbuiten. Na de 3-0 gingen de jon-
gens de kleedkamer in voor een
beker ranja.
Ook de tweede helft was voor de
Grol. Ongeveer halverwege de twee-
de helft werd de eindstand op het
bord gezet. Nota bene door een ver-
dediger. De laatste 5 minuten liepen
nog niet geheel vlekkeloos. De jon-
gens waren in gedachte al kampioen
en vergaten soms nog te voetballen.
Dat zorgde ervoor dat de tegenstan-
der nog een opgelegde kans kreeg op
4-1, maar door goed optreden van de
keeper werd dat voorkomen.
Eindelijk blies de scheids af en was
het kampioenschap een feit. Het feest
kon beginnen. Na de nodige huldi-
gingen en het douchen gingen we
met ons allen naar de kantine waar de
patat en het ijs al klaarstond.
Al met al was het een terecht kampi-
oenschap. Kjelt, Kane, Ryan, Jelle,
Ties, Giel, Jim, Tycho, Djordy en Stan
van harte Gefeliciteerd. Jullie zijn
onze toppers. 

Grol F4 kampioen!!!!!
De spanning was zaterdagmorgen om
te snijden. Zouden we kampioen kun-
nen worden in de wedstrijd tegen de
Grolse Boys F1? We moesten name-
lijk minimaal 1 punt halen om kampi-
oen te worden. Al gauw in de wed-
strijd bleek dat we de beste papieren
hadden om het felbegeerde kampi-
oenschap binnen te slepen! Na een
aantal vloeiende aanvallen stonden
we met de rust al met 3-0 voor. De
ranja smaakte erg goed en we konden
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er weer tegen aan! Ook een goeie
peptalk van de trainer, die de puntjes
op de i zette, resulteerde het uiteinde-
lijk in een 5-2 overwinning, waarna
we de kampioensbeker in ontvangst
mochten nemen van Dennis. Na een
mooie polonaise in de kantine, lekke-
re taart, een bakje patat en de nodige
cadeautjes van de supporters
(ouders), gingen we allen in kampi-
oensshirt tevreden naar huis!

Grol F4: Gijs Eekelder, Thije ten Have, Jorn
Heming, Tjaard Hooch Antink, Tijmen
Lageschaar, Jorn Meekes, Didiet Milius, Romee
Lageschaar, Thijs Reijrink, Mees van Schaik,
Jorg Wellink, Anne Dieker, Robert van Schaik,
Frank Slutter en Ronald Hulzink.

Grol E4

Grol E6

Grol E2
Boven vlnr:  Richard, Quint, Gijs, Kjell, Jardi, Diana
Onder vlnr: Roel, Lars, Laura, Joos, Sacha
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[Door: Ivo Versteegen]

Op donderdagavond 29 mei jl. vond

bovengenoemde activiteit plaats in

de sporthal van “Sportpark Den

Elshof”. Het hoofdbestuur van onze

vereniging had deze avond samen

met het organisatiecomité van het

Marveldtoernooi georganiseerd. Niet

alleen gezien de enorme opkomst

van sponsoren en genodigden was

deze avond een groot succes. Het uit-

nodigen van Johan Derksen kon rus-

tig een schot in de roos worden

genoemd.

Vanaf 19.00 uur kon het sportpark
bezichtigd worden en daarna was er
in prachtig aangeklede sporthal ont-
vangst van de sponsoren en genodig-
den met koffie, thee en cake. Ook in
het verloop van de avond was de
catering prima verzorgd door een
deel van de vele vrijwilligers binnen
onze club. De Grolsch greep deze
aangelegenheid aan om de nieuwe
groene beugelfles te promoten en ik
denk dat velen deze fles op deze
avond goed hebben kunnen bestude-
ren.

Iets na achten nam voorzitter Theo
Huijskes de microfoon ter hand om
iedereen welkom te heten. Na de
nodige Grol promotie, een club van
1200 leden met een eigen sportpark
en 90 jaar jong, is het toch prachtig
dat dit alles onder een blauw witte
verenigingsvlag kan worden georga-
niseerd! “Hier spreekt dan ook een
trotse voorzitter”.

Hierna volgde een andere trotse voor-
zitter, namelijk Ben Bomers voorzitter
van de “Stichting Internationaal
Marveld Toernooi”. Ben gaf een uit-
eenzetting over de geschiedenis van
het Marveldtoernooi. Zo was het
toernooi in 1989 begonnen met een 1
daags toernooi, waarbij de enige
betaald voetbal organisatie de
Graafschap in de finale verloor van
D.C.S. uit Zevenaar. De toenmalige
organisatie wilde wel eens een eigen
verenigingstoernooi organiseren want
jeugdelftallen van de s.v. “Grol” gin-

gen zelf regelmatig op toernooien
spelen in binnen en buitenland, ter-
wijl er bij de Grol zelf geen toernooi
was! Zij hebben toen voor de leeftijd-
scategorie van 15 jaar gekozen,
omdat in hun ogen het voetbal op die
leeftijd nog speels, spontaan en vol
spelplezier is en dus wars van tactiek. 
Van een 1 daags toernooi ging het via
een 2 daags evenement naar een 3
daags toernooi. Dit allemaal om de
arbeid – rust verhoudingen te opti-
maliseren op uitdrukkelijk verzoek
van de deelnemende teams, met
naast de s.v. “Grol” inmiddels uitslui-
tend binnenlandse en buitenlandse
betaald voetbal clubs. Dit betekent
dan ook een steeds grotere organisa-
tie. Dat dit allemaal gerealiseerd
wordt met hulp van meer dan 200
vrijwilligers maakt Ben Bomers dan
ook tot een trots man!
Het verhaal van Ben werd afgesloten
met een vertoning van de DVD van
het Marveld toernooi 2007 en de pre-
sentatie van het deelnemersveld van
2008.

Hierna volgde er opnieuw een visueel
maar met name muzikaal intermezzo
van de “Percussion Group Shuffle”
uit Groenlo. Gehuld in verschillende
voetbaltenues van deelnemende ploe-
gen lieten deze heren horen en zien
dat er niet alleen goed gevoetbald
wordt in Groenlo!

Hierna was het tijdstip aangebroken
dat de hoofdpersoon van de avond
ten tonele kwam: Johan Derksen, 31
januari 1949 geboren in Heeteren. Hij
is bekend als journalist ( hoofdredac-
teur van het weekblad Voetbal
International), columnist en televisie
analist (Voetbal Insite met Willem van
Hanegem en Wilfred Genee). Dat
deze man vrienden en vijanden heeft
is algemeen bekend maar hij maakte
in de zaal al snel vrienden door te
zeggen dat hij Groenlo een prachtig
stadje vond! Hij was al vroeg gearri-
veerd in de Veste en zat heerlijk te
genieten op een terrasje op de markt
van Groenlo, bij het kijken in de eta-
lage van een makelaar heeft hij zich
helemaal verbaasd over de goedkope

Ik moet de oren laten

hangen naar die

snotneuzen van

voetballers die nu al

miljonair zijn.

Een afspraak met

Patrick Kluivert red

je niet zonder blonde

vrouwen of snelle

auto’s.

huisprijzen alhier.
Johan Derksen gaf een zeer interes-
sante en humoristische kijk in de
wereld van het profvoetbal en de tele-
visie en belandde uiteindelijk toch in
het amateurvoetbal:

Toen Johan Derksen uit zijn militaire
dienstplicht kwam, was hij nog zeer
autoritair gevoelig. “Dat is nu wel
weg hoor”. Hij begon als journalist bij
een krant en keek hoog op tegen de
hoofdredacteur! Nu is hij, vele jaren
later, zelf hoofdredacteur van de
Voetbal International, maar zijn
grootste teleurstelling in zijn beroep
tegenwoordig is dat hij de hele dag
zijn oren moet laten hangen naar die
snotneuzen van voetballers die nu al
miljonair zijn: “Ik moet nog wel tot
mijn 65e om alle alimentatie te kun-
nen betalen”.
Een afspraak met deze miljonairs
maken is soms heel moeilijk:
“Eigenlijk hebben zij niets te melden,
en als je 1 interview gelezen hebt zijn
de verhalen van andere spelers het-
zelfde”.
Bijvoorbeeld dhr. George Boateng
van Middlesbrough: “Een middelma-
tige voetballer die 3 keer de bal hoog
kan houden, maar al wel multimiljo-
nair is”. Een jonge verslaggever van
de VI ging, volgens afspraak, op
maandag naar hem toe voor een
interview. Maar mijnheer Boateng
had vandaag geen zin! De dinsdag,
woensdag en donderdag nog maar
eens proberen maar telkens had hij
geen zin, wel een paar duizend euro
kwijt aan vliegtickets en hotelkosten,
maar geen verhaal!

Of neem een afspraak met Patrick
Kluivert: “Zonder blonde vrouwen of
snelle auto’s red je het niet bij hem.
Na het interview moest Patrick het
nog doorlezen, daarna Louis van
Gaal met zijn “rode strepen taal” (een
echte onderwijzer), dan nog Patricks
moeder, zijn zaakwaarnemer en ten-
slotte een jurist! Gevolg: een klein lul-
lig stukje blijft over.
Als je toch besluit wat te schrijven wat
de heren niet bevalt, word je daarna
in de hoek gezet.

Sponsoravond van de s.v. “Grol”
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oog dan zal het wel de vrouw van
Davids zijn”! 
PSV is altijd een echte vereniging
gebleven, zo kwamen de spelers ook
vaak op kraamvisite. Zo ook René 
van de Gijp en Ruud Gullit bij een
peuter die door de kamer schuifelde
met zijn potje om net zindelijk te wor-
den. “De ouders moesten even met
de baby weg en vroegen beide heren
even op te passen op de peuter, geen
probleem natuurlijk. Alleen Gullit
moest wel erg nodig……… en ja
hoor de kleine van het potje af en die
grote Gullit erop en het hele potje vol!
Ouders terug en daar lag me een
grote jongen in het potje, ja echt wel,
ze hebben zelfs de huisarts gebeld en
het kind heeft een darmonderzoek
moeten ondergaan”!

Zo zijn er ook vele verhalen over
doping in het voetbal. Johny Rep
heette ineens Johnnie Pep en Theo
Laseroms was de grootste dealer. Hij
kocht de pillen in België bij een wiel-
rennen verzorger. “Theo verdiende
meer geld met zijn pillen dan met het
voetbal! Iedereen kocht zijn pillen bij
hem en er werd een tijd lang, ook
door mij, overal op de velden
geschopt naar alles wat bewoog. Wel
opvallend was dat veel spelers uit die
tijd met hartproblemen zijn omgeval-
len en overleden. Als ik mij morgens
eens niet lekker voel denk ik altijd ….
Het zullen toch niet die pillen zijn,
straks val ik ook nog om”.
Het grootste probleem voor deze
voetballers was dat als ze naar het
buitenland gingen dat dan de pillen
stopten en ze vaak geen deuk meer in
een pakje boter schopten! 
“Wiel Coerver, toentertijd trainer van
NEC, kwam eens aan hormoonpre-
paraten van de Duitse zwemploeg,
maar helaas gaf dit niet meer spieren
maar wel een enorme leuter, maar dat
zeggen ze van sigaren roken ook”!
“Vroeger was sigarenroken goed voor
de sfeer, nu staat er al een brandweer-
auto achter je als je het doosje uit je
binnenzak haalt”! Tegenwoordig mag
er op de zaterdagmorgen niet meer
gerookt worden in de kantine i.v.m.
het jeugdvoetbal. “Onzin dat opa zijn
sigaar buiten moet gaan roken terwijl
dikke wijven aan de bar hun kinderen
vol proppen met patat en frikadellen”!
Een goede raad: “Ga iets voor de tele-
visie doen, hier hoef je niets voor te
kunnen, van Hanegem en ik gaan er

ook zo maar zitten en bla bla bla bla.
Tijdens de aftiteling gingen we al
weg, want in Barbara Barend hoefden
we toch niet te investeren”! Een ver-
haal schrijven is veel meer werk! 
Nog beter is een commercial voor de
tv. Eens had Kees Jansma al toege-
zegd: “Als hij dat doet, dan is er wat
te verdienen dus ik ook maar. Ik hoef-
de alleen vijf maal “Die gaat erin te
zeggen”.  Effe 20 duizend euro voor
10 minuten werk! “Zo draag ik ook
speciale pakken tijdens de uitzendin-
gen. Tijdens de aftiteling komt dan de
merknaam in beeld en ik krijg mijn
geld en kan twee maal per jaar in de
PC Hooftstraat mijn pakken gaan
halen”. Met als gevolg dat mijn kas-
ten volhangen met ouderwetse pak-
ken, net als die pakken die het
bestuur hier ook aan heeft”!

Nog 6 jaar moet Johan werken, maar
“leuk is het niet meer, de agressie
hangt mij de strot uit en al die bedrei-
gingen er nog bij. Als ik naar Den
Haag ga, heb ik tegenwoordig 6
bodyguards nodig”! 
“De patsers zitten in hun skyboxen te
borrelen. Met hun parkeerkaart
komen ze in het stadion en jij loopt
eerst vijf kilometer om te kunnen par-
keren in de buurt van het stadion om
dan voetbal te kunnen gaan kijken”.
“Als ik op televisie rechtse teksten zou
uitkramen, word ik binnen de kortste
keren opgepakt terwijl een volle tri-
bune joden, homo’s en de islam bele-
digt en iedereen lacht er gewoon om”!

Nee, hij heeft nu het amateurvoetbal
weer helemaal herontdekt in
Oudewater, zijn woonplaats. “En dan
niet lekker vier uur borrelen in de
kantine en dan zeggen hoe het wel
moet en dat ze spelers moeten
kopen”.
Bij die amateurverenigingen, die
enorme borden met sponsoren boven
de deur hebben hangen, is dit vaak
het geval. Deze halen dan voor veel
geld afgekeurde en ontevreden spe-
lers, terwijl de jongens uit het eigen
dorp in het derde elftal spelen, maar
wel aan de bak moeten als de aange-
trokken spelers weer weggaan.
“Als ik naar mijn lokale club ga kijken
dan wil ik mijn slager zien, en mijn
bakker en de monteur die vorige
week mijn auto heeft gedaan en voor-
al niet een verwende jongen uit 

Zie je een vrouw met

een blauw oog dan

zal het wel de vrouw

van Davids zijn !

Zo ook bij Dennis Bergkamp. “Ik heb
hem ooit eens gevraagd waarom zo’n
goede voetballer toch zo saai kon zijn,
gezegd dat hij een grijze muis was.
Toch als man voor mijn dochter had
ik absoluut ja gezegd, maar alleen
omdat hij in de Quote 500 staat”!
Gevolg was dat de Voetbal
International journalisten tijdens het
WK geen interview met hem en
Oranje kregen: ”Die jongens zijn er
een paar weken geweest, kwamen
zonder interview terug maar wel
mooi bruin”! 

Tijdens het televisieprogramma
Voetbal Insite geeft Johan Derksen
ook vaak zijn ongezouten mening. “Je
mag de heren tegenwoordig ook daar
niet meer beledigen”. Zo had hij zon-
dagavond in een uitzending gezegd
dat Clarence Seedorf niet mee verde-
digt. Toevallig zou maandagmorgen
een journalist van de Voetbal
International naar Milaan gaan om
met Clarence een interview te heb-
ben. Maandagmorgen bij huize
Seedorf kreeg deze journalist nog wel
een kopje koffie maar kon zo weer,
zonder verhaal, terug naar Nederland
gaan, “want Clarence heeft een scho-
tel aan zijn huis hangen, zodat hij alle
soaps in Nederland kan volgen en
blijkbaar ook Voetbal Insite”!
Tot Johans grote verbazing kwam
Seedorf enkele maanden later naar
Nederland en belde hij hem op. “Ik
dacht dat ik door één van onze jour-
nalisten, met een Surinaams accent,
voor gek werd gehouden want
Clarence wilde in Voetbal Insite
komen praten en en passant een ver-
haal aan de Voetbal International
afgeven”. 
“Nu zijn Willem van Hanegem en ik
van de no nonsens generatie” maar
Clarence Seedorf kwam aanrijden
met 3 grote Mercedessen: “1 waar hij
zelf in zat, een tweede met een
Italiaanse man met een prachtig duur
kostuum en een aantal kledingrekken
en een derde Mercedes met 10 neger-
tjes met petjes achterstevoren op hun
hoofd als hofhouding”. En Clarence
beweerde dan ook nog doodleuk tij-
dens de uitzending: “Ik en filmster-
rengedrag? Nee hoor”!
“Nee ik ben opgegroeid met de gene-
ratie Suurbier, Krol en Cruijff, deze
jongens kon je nog gewoon bellen en
je kende hun kinderen en vrouwen.
Nu? Zie je een vrouw met een blauw
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ging het nog enige tijd informeel ver-
der in het clubhuis.

Kort interview met Johan Derksen: 
Op de vraag of we even rustig ergens
binnen konden gaan zitten, kwam
een heel duidelijk antwoord: “Ik wil
rustig een aantal vragen beantwoor-
den, maar wel mijn sigaar kunnen
roken, en dus buiten”.

Wat weet u van Groenlo en de s.v.
“Grol”?:
“Ik kende Groenlo en de s.v. “Grol” niet,
wist niet dat de s.v.”Grol” in de tweede
klasse speelt. Ik kreeg een programmaboek-
je van het toernooi toegestuurd en ik moet
zeggen: het is een indrukwekkend toernooi!
Volgens mij ben ik, dacht ik, vroeger ooit
hier op een toernooi geweest om Michel
Preud’homme te zien die toen bij  KV
Mechelen of Standard Luik speelde.
Groenlo zelf vind ik een prachtig stadje, en
voor drie ton heb je hier een prachtig huis.
Daar betaal je bij ons in de buurt wel het
dubbele voor”.

Wat vindt u van het Marveltoernooi?:
“Dat er veel publiek komt, is leuk en dit is
de leukste leeftijd om naar te kijken. Deze
spelers staan nog niet bloot aan tactiek”.

Komt u zelf nog kijken?: 
“Nee, om weer 6 uur in de auto te moeten
zitten zie ik niet zitten. Bovendien is de
zondagmorgen mijn enige vrije moment en
dan rijd ik dus niet naar Groenlo. Ik sta
iedere morgen om 5 uur op en loop of fiets
dan een stuk, ga mij douchen en dan naar
het werk”.

Er stond deze week een stukje in de
Voetbal International. Is dit n.a.v. de
uitnodiging voor deze sponsoravond?
“Nee hoor, wij besteden aandacht aan alle
grote jeugdtoernooien als in Terborg,
Groningen en Amsterdam”.

De s.v. “Grol” legt twee kunstgrasvel-
den aan! Wat vindt u van voetballen
op kunstgras?:
“Daar komen we niet meer onderuit. De
velden worden zo druk bespeeld dat de
voetballers van oktober tot maart in een
modderpoel lopen te trainen. Dan is kunst-
gras ideaal en kun je het hoofdveld ontzien.
Binnen 5 jaar is het kunstgras denk ik zo
goed als natuurgras. De 1e keer dat ik
voetbal op kunstgras zag, was bij Crystal
Palace in Engeland. De keeper schoot de
bal uit, deze stuiterde in 1 keer zo het sta-
dion uit! Het voordeel is gewoon dat de
jeugd altijd kan trainen en spelen”.

Hoe ziet uw eigen voetbalcarrière
eruit?
“Ik ben begonnen bij Go Ahead in
Deventer, toen MVV Maastricht,
Haarlem, Veendam en Cambuur
Leeuwarden allemaal middelmatige clubs”.
Geen international dus?:
“Jawel, maar voor het Militaire Elftal. Ik
nam het voetbal niet te serieus en boven-
dien was ik, net als de meesten in die tijd,
semi prof. Ik ging dan vanaf de redactie
van de krant ‘s middags naar de training
toe”.

Utrecht of zo, die hier zijn zakken
komt vullen en daarna weer snel naar
huis gaat”. 
Het voetbal moet meer een maat-
schappelijk verschijnsel zijn dan per
se een kampioenschap.
“Ik vind dat amateurclubs moeten
investeren in hun eigen jeugd, het
kopen van zogenaamde topspelers is
weggegooid geld, steek het bijvoor-
beeld in zo’n toernooi als dat van jul-
lie !!!”

“Dit is de romantiek van het voetbal-

len en hier doen we het 

voor” ………………….

Na deze humoristische en wijze
woorden van Johan Derksen volgde
er en korte pauze waarin hij rustig
buiten van zijn sigaartje ging genie-
ten. Althans, dat dacht hij, want daar
werd hij gestoord door ondergete-
kende om een aantal vragen te beant-
woorden.

Bij terugkomst in de sporthal was het
volgende onderdeel een paneldiscus-
sie van bovengenoemde sprekers
onder leiding van Domien Esselink,
redacteur van dagblad “de
Gelderlander”. Hij stelde o.a. de vol-
gende vraag:
Waarom is de Gemeente Oost-Gelre
wel sponsor maar geen stersponsor
en heeft slager van Geemen een gro-
tere advertentie? Volgens Theo
Huijskes is de gemeente in zijn alge-
heel best wel een grote sponsor en
dan met name in het kunstgraspro-
ject! 
Theo was zeer verheugd over de
onverwachtse steun van Johan
Derksen t.o.v. kunstgras: “De prof-
voetballers moeten wel 1 maal in de
14 dagen op een goed veld kunnen
spelen, maar de amateurs lopen van
oktober tot maart in een modderpoel
en dan is kunstgras een goed alterna-
tief. Bovendien ben ik ervan over-
tuigd dat het kunstgras binnen de
komende tien jaar, dus ongeveer als
jullie je eerste kunstveld hebben afge-
schreven, dezelfde kwaliteit heeft als
natuurgras. Maar voetballers zijn
behoudend en ik denk dat ze hier
meer moeite hebben met het groene
kunstgras dan met de groene flessen”! 

Hierna volgde door Theo Huijskes de
afsluiting van een oergezellige en zeer
goed verzorgde sponsoravond en

Ik denk dat ze hier

meer moeite hebben

met het groene

kunstgras dan met de

groene flessen.
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Bent u nu werkelijk zo negatief over
het Nederlands voetbal tijdens
Voetbal Insite of is dit een soort
toneelspel?: 
“Negatief? Nee hoor, ik ben gewoon rea-
list! Het Nederlands voetbal stelt toch
inderdaad niet veel voor, de goede spelers
gaan naar het buitenland en wij moeten
het maar doen met tweederangs buitenlan-
ders. Gelukkig houden die elkaar in even-
wicht, zodat het wel een leuke competitie is
om naar te kijken. Dat FC Twente de
Champions League in gaat is natuurlijk
wel leuk, maar als ze straks 4 tot 5 nul
verliezen van een Italiaanse ploeg is dit
toch teleurstellend”!

Hoe gaat het met het Nederlands elf-
tal op de EK? Wie wordt er Europees
kampioen?:
“Als van Basten ze op de juiste plek zet,

kunnen we zomaar kampioen worden!
Maar voor mij is Italië favoriet”.

Op welke speler(s) moeten wij speci-
aal gaan letten?:
“Andrea Pirlo van Italië”.
(Ondergetekende is het dit keer helemaal
met hem eens!)

Als ik hem bedankt heb voor het
interview, vraagt hij mij of het publiek
zijn verhaal mooi vond? Het leek mij
een groot succes en goed ontvangen.
Waren deze verhalen allemaal waar of
iets aangedikt?
“Aangedikt? Nee, het zijn allemaal feiten
en er zijn genoeg verhalen die ik op deze
avond maar niet heb verteld, dit viel nog
wel mee”.

Toen had Johan nog een vraag aan
mij: Die voorzitter van jullie vereniging is
wel een beetje een bijzonder persoon of niet?
Hoezo? Nou ik was mooi op tijd in
Groenlo en zat rustig op een terrasje en
toen ging de telefoon al met de vraag waar
ik bleef, het lijkt mij een beetje een 
autoritaire man!? Maar deze mensen doen
vaak enorm veel voor de vereniging, toch?

Ook nu moest ik Johan Derksen weer
gelijk geven!

Al met al een bijzondere man, zeker
ook als je bedenkt dat hij 10 maal per
jaar zo’n avond verzorgt bij een ama-
teurclub. Zijn vergoeding hiervoor
staat hij af aan Combo Sport
Nederland, een stichting voor gehan-
dicapte sporters.

• Puck Rave, trouwe

supporter van de s.v.

“Grol”, zat aan de bar

na de wedstrijd Grol-

Overasselt. Op de

vraag van Annelies of

Puck een nieuwe bril

heeft, antwoordt hij:

“Ja, vind je ‘m mooi?

Het personeel van

jullie kan ik nu mooi

zien, maar bij Grol 1

zet ik hem soms wel

eens af…”

• Remco Wolters

tegen Stef

Oldenkotte: “Wij

zetten dit jaar met

het D-kamp de

Groltent op het

eerste veld. Het

wordt toch

kunstgras”.

• Ruth Olde Luttikhuis

komt met een flesje

Fristi half leeg en zegt

tegen Annelies: “Ik

heb geen dorst

meer”, waarop

Annelies antwoordt:

“Geef maar aan je

vader, die heeft altijd

dorst”.

Hans Rumathé stopt als leider
Op 17 mei jl. nam Hans Rumathé, trai-
ner/leider van Grol 6, afscheid na 16 jaar
trouwe dienst.
Ter ere hiervan werd er een wedstrijd
gespeeld tussen de huidige- en oud-spe-
lers die onder hem hebben gevoetbald. 

Na de wedstrijd was er een gezellig
samenzijn in de kantine en daarna bij de
“De Brouwerij”, waarbij familie en vrien-
den aanwezig waren.

Hans op de schouders van Christian Hoffman
en Roy Reinders.
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precies wat in het draaiboek stond
opgeschreven: het kan alleen nog
maar beter worden. 
Wilco: “Na het eerste flesje bier en de
felicitaties hebben we lekker gedoucht
en daar werd de stemming steeds
gezelliger. Zoals bij iedere wedstrijd
worden spontaan liedjes verzonnen
en gezongen en zelfs polonaise gelo-
pen.”
Nadat iedereen zich weer in het pak
heeft gehesen en een half uur is uitge-
trokken voor het strikken van de das-
sen (ondanks een uitvoerige en rijk
geïllustreerde stropdas-knoopinstruc-
tie), gaat het op naar de kantine voor
koffie met een speciaal jubileumsoes-
je, aangeboden door Rob Porskamp. 
Het gezellige samenzijn wordt kort
onderbroken voor een goed buffet
(droog en nat) bij de Lange Gang. Het
treintje van Marveld zorgt ervoor dat
het gezelschap goed en op tijd aan-
komt voor een flinke gezonde
bodem, zodat de rest van de avond
succesvol kan verlopen. Na het buffet
en een stukje relaxen, gaat de boel
twee uur later weer terug richting de
thuisbasis van de Grol voor een flin-
ke party. Ramon: “Dat treintje is ide-
aal en gewoon een kwestie van de
juiste connecties.”
Vanaf half negen stroomt de kantine
goed vol en zorgen de vele genodig-
den – een aantal Grol-teams, oud-
spelers en begeleiders, seniorenbe-
stuur, ouders en verzorgers, sympa-
thisanten, een klein handjevol aan-

hang en Kees P. die de aansluitende
nacht wederom bij Henk en Annelies
moet ‘uitroesen’   – en de spontaan
aanwezige gasten voor een zeer
geslaagde avond. Er wordt gezongen,
gedanst en gedronken op het succes
van een enthousiaste en sportieve
groep voetballers die al vijf jaar
bewijst dat het zaterdagvoetbal bij de
Grol leeft. 
Martijn: “Het was een prachtige
avond waarin onze coach Marc van
Meurs nog even zijn voorgangers
Hans Doest en Roland Roerdink
namens het hele team in het zonnetje
heeft gezet. Zij hebben jaren de kar
getrokken en ze waren iedere wed-
strijd alle drie helften aanwezig. Dan
ben je als technische staf gewoon seri-
eus met je vak bezig.”
De avond kent nog meer hoogtepun-
ten: een fancy fair die een mooi
bedrag oplevert voor de VSVG en
een hoofdprijs – 24-uurs trainerschap
van Grol 11 – gewonnen door de
moeder van speler Bart Wildenborg,
stijldansen door mama’s en hun
zonen, sfeervolle muziek en presenta-
tie door het muzikale Grol 1-duo
Gaffel en Björn Koldewey en een
spectaculair optreden van Donny.
“Het mooiste optreden dat ik ooit heb
gegeven”, aldus de zanger zelf. “Ook
niet zo gek”, aldus Ramon, “Hij was
in de wedstrijd niet vooruit te bran-
den en heeft dus alle energie bewaard
voor zijn zangkunstje.”

Verslag van de laatste competitiewed-
strijd van Grol 11, het lustrumfeest en
een evaluatieavond twee weken later met
drie spelers: Ramon Porskamp, Wilco
Winkel en Martijn van Geemen en dat
allemaal een beetje door elkaar gehus-
seld.

[Tim Ebbers]

Zaterdag 10 mei. Een strak in het pak

gestoken mannengezelschap inspec-

teert het tweede veld op het sport-

complex van de s.v. “Grol”. Het is

mooi weer voor een partijtje voetbal

en nog mooier weer voor een feestje:

het eerste lustrum van Grol 11, spe-

lend in de zaterdagcompetitie. Het

veld is goedgekeurd, de laatste wed-

strijd tegen Bon Boys kan vol ver-

trouwen worden gespeeld en de rest

van de dag loopt los, zoals alles bij

Grol wat feest heet losloopt!

Wedstrijd

Bon Boys is al kampioen, maar wil
natuurlijk wel even graag het lustrum-
feestje van Grol in een vroeg stadium
ontregelen, dus gewoon winnen en
dat is de kampioen wel toevertrouwd.
Echter, het elfde had de ambitie kam-
pioen te worden en dus gaat er van-
daag niet door Bon Boys, maar door
Grol gewonnen worden en als het
aan de heren van het elfde zelf ligt,
liefst in 45 minuten. 
De stand is dan 2 – 1 en de heren van
Bon Boys wordt te kennen gegeven
dat het alleen maar erger kan worden,
dus…? Na goed overleg wordt toch
besloten een tweede helft te spelen
(volgens mij is dat ook gewoon de
bedoeling in de voetballerij) en Grol
wint met 4 – 1. ‘We hebben ze in de
rust gewaarschuwd, maar de jongens
wilden niet luisteren’, aldus een geza-
menlijk statement van het jubilerende
gezelschap.

Feest

Scheids Peter Nijland heeft nog niet
afgefloten of het feest begint.
Knalpotten worden rondgedeeld in
het (nu nog) frisse weiland, de zon
gaat spontaan feller schijnen en de
eerste zangkoren worden ingezet; de
feestcommissie heeft alles tot in de
puntjes verzorgd en de praktijk volgt 

Mannen met een missie

Staand v.l.n.r. : Robert Roes, Ramon Porskamp, Jeroen Doest, Eric-Jan Doest, Rik Konings, Martijn Nijhoff, Marc
van Meurs, Tim Eppink, Hens Brummelaar, Sjors groot Kormelink.
Zittend v.l.n.r. Bart Wildenborg, Wilco Winkel, Tom klein Goldewijk, Bas Nijhoff, Martijn van Geemen, Fabian
Maarse, Edwin Tuller.                                       Op de foto ontbreken: Robert Pullen, Stephan Harmsen.
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De avond is al twee uur veranderd in de
nacht als de heren besluiten nog even na te
borrelen bij De Brouwerij. 
Het meeste kabaal is dan wel over en ieder-
een druppelt na een laatste glaasje langzaam
huiswaarts.  

Ontstaan

Over het waarom van zaterdagvoetbal doen
nogal wat verhalen de ronde, maar dit is het
enige juiste: de jongens gingen studeren in de
stad en kwamen vrijdagavond laat of zater-
dagmorgen vroeg weer aan in Groenlo. Op
zondag lang bijkletsen met de familie en ’s
middags weer terug naar de grote stad om
maandag weer te kunnen presteren. “De
enige mogelijkheid om te kunnen voetbalen
was dus de zaterdagmiddag”, aldus de drie. 
Martijn: “Het bestuur was nog niet helemaal
over de streep, maar toen we vertelden dat
dit ook meer leden zou opleveren - jongens
die alleen bij de club wilden komen als er
zaterdags zou worden gevoetbald - kon het
allemaal doorgaan’. Ramon vult aan: “Een

compleet team, een technische staf en een
sponsor hadden we al en nu ook de goed-
keuring van het bestuur.”
Goed geregeld en zo gebeurde het dat de
heren vrijdag zo snel mogelijk naar Groenlo
kwamen om ’s avonds op tijd in de kroeg te
kunnen zijn. Ze zaterdag lekker konden uit-
slapen, een partijtje konden voetballen en na
een langdurig verblijf in de kantine nog net
op tijd met voetbaltas bij City Lido naar bin-
nen konden stuiteren. Zondag bij moeders
driekwart dag in bed konden blijven stinken,
om vervolgens na een paar bakken koffie,
een broodje en een plastic tas vol proviand
weer terug te kunnen reizen naar de grote
stad. Topfit en helemaal klaar voor een week-
je studie! 
Hadden de heren bestuursleden bij het groe-
ne licht dan toch een klein Grols oogje dicht-
geknepen of hadden de jongens het voor
elkaar gekregen hun wens als slotpunt op de
agenda van de altijd uitputtende bestuursver-
gadering te krijgen? 

Prins Martijn I

Het succesvolle jaar van Grol 11, met een
mooie tweede plek in de competitie, iedere
week een volledige selectie en een eerste lus-
trum, wordt helemaal compleet als tijdens het
laatste prinsenbal sterspeler Martijn uit de
hoge hoed wordt getoverd als stadsprins
Martijn I. Samen met vriend en getalenteerd
keeper van het vierde Erik Thuinte zorgt hij
voor een verrassende en waarschijnlijk ook
nodige brute verjonging in het carnavalsbol-
werk de Knunnekes. 
Zowel Ramon als Wilco zijn het erover eens
dat het, ondanks de complete verrassing, ach-
teraf eigenlijk wel was te voorzien.
“Martijn bakte er tijdens de laatste training
voor het prinsenbal helemaal niks van en nog
vreemder, het interesseerde hem ook hele-
maal niks. Hij was duidelijk met zijn gedach-
ten met hele andere dingen bezig.”  
Martijn: “Het was helemaal geweldig. Bijna
iedereen was er en niemand wist dat wij dat
zouden staan en dat zulke dingen geheim
kunnen blijven, is wel heel bijzonder.
Het team vond het prachtig en ik kreeg in de
wedstrijd tegen AZSV een publiekswissel en
werd onder ‘woar zal mien prinsken sloapen’
op de schouders het veld afgedragen. Een
paar weken later tegen Grolse Boys was het
helemaal raak, Speciale shirts en opnames
voor een dvd en gewoon een groot feest.” 
Een feest dat helemaal compleet werd met
een mooie avond in de residentie en natuur-
lijk de drie dagen carnaval.

Grol 11 bestaat 5 jaar. Begonnen als Grol 12

en alleen daarom al promotie gemaakt. Het

zijn leuke mannen met een hoop lol, maar

ook met de ambitie om te gaan voor het

kampioenschap. De opkomst is ongekend

hoog en er wordt steeds slimmer gevoetbald,

dus het moet zeker een keer lukken. We blij-

ven ze volgen!
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•  Theo Huijskes ging

zaterdagmiddag 5

april naar huis en

zegt tegen René

Wolters: “Tot straks

op de vrijwilligers-

avond”. Michel

Hoffman hoort dit en

reageert hierop:

“Maar Theo, jij bent

toch geen

vrijwilliger!”

• Ruben Stapelbroek

(Grol 12) komt op 12

april een uur te laat

op het Grolveld. Hij

kijkt eerst op de klok

en vervolgens twee

keer op zijn horloge

en merkt op dat zijn

horloge een uur

achterstaat. Uit de

reacties hoort hij pas

dat de zomertijd al

twee weken daarvoor

is ingegaan. 

• Tom klein Zeggelink

in zijn laatste

wedstrijd voor Grol 1

tegen Wouter

Scharenborg: “Toen

ik jou zo zag

stuntelen, wou ik

eigenlijk toch nog

een jaar door!!!”

M a r v e l d   t
Ook dit jaar is het Marveldtoernooi, dat plaatsvond op 30 mei, 31 mei en 1 juni, weer goed bezocht. 

Hieronder een foto-impressie van het geslaagde weekend.
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• Tijdens het douchen

zegt ‘Gavvel’ tegen

‘Kaak’: “Heb je het al

gehoord? ‘Annie’ gaat

waarschijnlijk ook

door”, waarop

‘Kippie’ zegt: “Wie?”.

“Annie”, zegt Gavvel.

“O, gelukkig”, zegt

Kippie, “Ik was al

bang dat je ‘Mannie’

(Tom Klein Zeggelink)

zei”. 

• Grol 2 moest

voetballen bij Roda R.

Op de heenreis werd

het navigatiesysteem

van Joost Frank

blindelings gevolgd,

waarop de spelers

midden in een

woonwijk terecht

kwamen. Wat bleek:

Joost had per ongeluk

de straat van de

wedstrijdsecretaris

ingetoetst!!!

 t o e r n o o i
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Zoals alle lezers van het clubblad en leden

van de s.v. “Grol” vast wel weten, bestaat de

s.v. “Grol” uit behoorlijk wat besturen. In de

veelbesproken wandelgangen wordt dan

ook menig maal gediscussieerd of het niet

makkelijker en beter zou zijn, dat de s.v.

“Grol” een wat plattere organisatiestructuur

zou hebben. Kortere lijnen, meer transpa-

rantie en een open communicatiecultuur

zouden dan beter tot hun recht kunnen

komen. Echter, onze 90-jarige club is hierop

gegrondvest en dit zal dus moeilijk te door-

breken zijn. 

Toch staat niet ieder bestuur in een dergelijk

‘wandelganggesprek’ op deze manier ter dis-

cussie. Zoals al vaker in het clubblad

geschreven, heeft de jeugd de toekomst.

Hieruit voortvloeiend zou je dus kunnen

zeggen, dat het jeugdbestuur de fundering

van onze club zou moeten zijn. 

Maar waarop is deze fundering eigenlijk

gebaseerd? Wat maakt deze fundering al 90

jaar cultuurshock-proof? 

Kortom: wie is ons jeugdbestuur en hoe

denken zij over het jeugdbeleid anno 2008?

[Peter van Dalen en Jonathan Lammers]

Om de laatste vraag te beantwoorden, leek
het ons een goed idee om met leden van het
jeugdbestuur om tafel te gaan, die nog niet zo
lang zitting hebben in het jeugdbestuur. We
zijn nl. benieuwd naar de meningen van drie
personen, die pas afgelopen jaar aan het
jeugdbestuur zijn toegevoegd. Wie dit zijn,
wat ze doen en vooral wat hun meningen
over hun taken en het jeugdbestuur zijn, lees
je  in drie openhartige interviews.

Wie ben je: Dennis Pasman

Leeftijd: 24 jaar

Wat doe je in het dagelijks leven?

“Op dit moment ben ik aan het solliciteren bij
de politie/recherche. Ik heb net mijn studie
Nederlands Recht met de specialisatie
Strafrecht afgerond. Tussendoor heb ik aller-
lei bijbaantjes; er zal toch geld binnen moe-
ten komen”.

Wat is je verleden bij de s.v. “Grol”?

“Ik ben zelf met voetbal begonnen toen ik
een jaar of zes/zeven was. Ik was aardig groot
voor mijn leeftijd, dus ik ben gelijk in de E-4
begonnen. 
Vervolgens zat ik na twee jaar in de E-1 en
vanaf toen heb ik alle selectie-elftallen tot de

A1 doorlopen. Daarna ging ik over naar de
senioren. Hier ben ik in het derde begonnen,
waar ik een aantal jaren heb gespeeld.
Vervolgens werd ik halverwege een seizoen
overgeheveld naar Grol 2 en tot op heden
speel ik daar nog steeds. 
Naast mijn voetbalcarrière, ben ik aantal
jaren jeugdleider/trainer geweest van ver-
schillende teams. Vervolgens heb ik vorig jaar
de keuze gemaakt om in het jeugdbestuur te
gaan. Hiernaast ben ik ook sinds zo’n 5 tot 6
jaar kampleider bij het E- en F-kamp”.

Heb je ook kinderen voetballen bij de 

s.v. “Grol”?

“Voor zover ik weet, heb ik geen kinderen”.

Kun je een korte beschrijving geven wat het

jeugdbestuur doet?

“Het jeugdbestuur is bezig met alle zaken,
maar dan ook echt met alle zaken, die ook
maar iets met de voetballende jeugd tot en
met de A-selectie te maken hebben. Van
voetbal tot beleid, van het oplossen van pro-
blemen tot coördineren. Echt alles wat maar
met de jeugd te maken heeft, je kunt het zo
gek niet bedenken”.

Wat is jouw functie binnen dit bestuur?

“Ik ben coördinator F-klasse, dus ik ben
belast met het reilen en zeilen binnen de F-
klasse. Daarnaast denk je natuurlijk ook mee
met alle algemene dingen die ter tafel komen.
Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld met Gerard
Platter een handleiding voor jeugdleiders
gemaakt. Die was er nog niet en het is toch

erg makkelijk voor de personen in kwestie als
duidelijk is wat ze van de s.v. “Grol” kunnen
verwachten en vice versa. Daarnaast bevat
het boekwerk ook allerlei handige lijsten en
tips. Dit heb ík vooral op me genomen,
omdat ik vind, dat we een stukje duidelijk-
heid moeten creëren als jeugdbestuur richting
alle betrokkenen”.

Wat is een specifiek kenmerk van de lich-

ting, die je onder je hoede hebt t.o.v. andere

lichtingen?

“Een specifiek kenmerk is dat je veel te
maken hebt met nieuwe mensen binnen de
s.v. “Grol”. De kinderen en de ouders moeten
wegwijs gemaakt worden binnen de s.v.
“Grol” en daar houd ik me voornamelijk mee
bezig. Ouders die vragen hebben, (nieuwe)
jeugdleiders die vragen hebben; deze mensen
probeer ik te informeren over de gang van
zaken. Ik ben dus een soort van contactper-
soon vanuit het bestuur naar ouders, leiders
en ook de kinderen. 
Met de voetbaltechnische zaken houd ik me
niet bezig. Ik denk er vanzelfsprekend wel
over mee, maar wat op het veld gebeurt, valt
binnen het voetbaltechnische beleid en hier-
achter is Jos Porskamp de drijvende kracht.
Wat ik wel belangrijk vind is dat het binnen
de F-jeugd voornamelijk in het teken van ple-
zier moet staan. Naast dit plezier willen we de
kinderen toch al wel wat handvatten aanrei-
ken voor hun verdere voetbalcarrière. Plezier
is hier nog het belangrijkste, maar als ze
hogerop willen, moeten ze ook weten hoe het
spel gespeeld wordt. Om dit te bewerkstelli-
gen hebben we het meerjarenplan (zie s.v.
“Grol” site) ingevoerd”.

Heb je bewust voor deze lichting gekozen,

zo ja waarom?

“Er werd me gevraagd of ik een functie in het
jeugdbestuur wilde. Ik kon toen nog kiezen
tussen contactpersoon D-, E-, of F-klasse. Ik
dacht toen symbolisch, laten we maar onder
aan de ladder beginnen. Er zit ook nog wel
een andere gedachtegang achter. Ik vind het
leuker om mensen wegwijs te maken binnen
de s.v. “Grol”, dan de meer ‘probleemoplos-
sende’ taken die je krijgt als je een klasse
neemt met wat oudere kinderen”.

Je zit nu een jaar in het bestuur. Is het wat je

er van had verwacht?

“Dat is moeilijk om te zeggen. Ik wist eigen-
lijk niet goed wat ik er van moest verwachten
en wat de s.v. “Grol” van mij verwachtte. Aan
het einde van vorig seizoen ben ik mee gaan

Nieuwe Frisse Wind in de Grolse Zeilen
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lopen met het jeugdbestuur en toen waren de
indrukken zo goed, dat ik er graag deel van
uit wilde maken. Dit jaar gaat het eigenlijk
nog precies hetzelfde en is het erg leuk en
leerzaam. Ik wil mezelf graag ontplooien en
die kans krijg ik zeker binnen deze functie. Ik
kan mijn ei echt kwijt binnen het jeugdbe-
stuur”. 

Tegen welke positieve en/of negatieve zaken

ben je dit jaar aangelopen?

“Positief is, dat het echt super leuk is om te
doen. Je krijgt er echt heel veel voor terug.
Het mooiste is, dat je ziet, dat de dingen die
je doet vruchten afwerpen. Zoals ik al zei, ik
kan mezelf echt ontplooien en leer nog iede-
re dag veel bij. Ik heb tot nu toe eigenlijk
alleen maar theorie gehad en nu krijg ik de
kans om dit in de praktijk te brengen en om
te gaan met de problemen die dit met zich
meebrengt. 
Negatief is, dat als je een beslissing neemt, je
nooit iedereen tevreden kan houden. Het is
gewoon heel moeilijk, zowaar onmogelijk,
om voor alle kinderen een goede keuze te
maken. Ouders behartigen één belang en dat
is hun kind. Wat ook terecht is; dat zou ik
ook doen. Ik denk alleen, dat ouders soms
wel eens iets te veel denken: ‘mijn kind dit en
mijn kind dat’. Als ik/wij dan voor 150 kinde-
ren een beslissing moeten nemen, dan kan er
in sommige situaties wel eens een foute/nega-
tieve beslissing tussen zitten. Wij zijn als
jeugdbestuur verantwoordelijk voor alle 150
kinderen en niet alleen voor één van de indi-
viduele kinderen. Dat is niet altijd eenvou-
dig”.

De laatste jaren voetballen de jeugdteams op

een lager niveau dan een aantal jaren gele-

den. Ligt dit aan het niveau van de spelers,

de opleiding of aan iets anders?

“Dit antwoord moet ik geven op persoonlijke
titel en niet uit naam van het jeugdbestuur. Ik
denk dat dit te maken heeft met de verande-
ring van de Nederlandse cultuur. Vroeger
toen ik jong was, voetbalde ik iedere dag op
straat en ik denk dat er nu meer kinderen
achter de Play Station zitten”. 

Wat zijn jullie van plan om hieraan te doen?

“Qua voetbaltechnisch trainingsniveau zie ik
binnen de Grol alleen maar verbeteringen. Er
is een erg gerichte aanpak, wij trainden vroe-
ger heel anders. De kinderen, die er dus wel
zijn (en dat zijn er gelukkig ieder seizoen nog
erg veel), krijgen een gerichte jeugdopleiding.
Daarnaast proberen we regelmatig een instuif
te organiseren i.s.m. scholen. Voetballende
kinderen mogen dan hun vriendjes en vrien-
dinnetjes meenemen naar de s.v. “Grol” om
ze kennis te laten maken met het voetbal. Dit

werkt erg motiverend bij de kinderen. We
moeten de drempel voor de kinderen zo laag
mogelijk maken.
Verder weet ik ook niet wat de ouders tegen-
woordig denken. Vroeger zei mijn moeder:
‘Kom Dennis het is droog, ga maar lekker
buiten voetballen’. Ik weet niet wat de ouders
nu zeggen. Ik zou wel eens in het hoofd van
een ouder willen kijken wat dat betreft”. 

Er is een meerjarenplan betreffende de

jeugdopleiding. Wat vind je hiervan en waar-

om?

“Ik vind dat goed. Ik denk, dat we op een
manier bezig zijn, die ondanks dat het zich
nog zal moeten uitwijzen, erg goed is voor de
voetballende jeugd. Er wordt gewoon erg
leuk gevoetbald. Ik denk ook, dat de kinde-
ren er plezier aan beleven en plezier en voet-
bal moeten samen gaan”. 

Vindt de jeugd het zelf ook leuk om op deze

manier ‘opgeleid’ te worden? Is hier onder-

zoek naar gedaan?

“Ik kan alleen oordelen over de F-jeugd op
zaterdag. Ze werken hier vanaf dit jaar met
een circuitmodel. Bij deze manier van trainen
staan er in een circuitvorm allerlei voetbal-
oefeningen uitgestald voor de kinderen. De
teams lopen deze dan langs. Zo train je met
alle kinderen van alle verschillende voetbalni-
veaus op dezelfde manier en met dezelfde
aandacht van de begeleiding. Hierop zijn echt
alleen maar positieve reacties. Van zowel de
ouders, de spelers als de begeleiding”. 

Hoe onderhoud je het contact met het kader

en de ouders van de lichting waar je verant-

woordelijk voor bent?

“Met de begeleiding praat ik veel. Ik ben zelf
ook een grote voorstander van mailcontact.
Dit heb ik dan ook regelmatig met betrokke-
nen binnen de F-lichting. 
Met de leiders heb ik dan ook nog verschil-
lende vergaderingen op jaarbasis. Daarnaast
ben ik iedere zaterdag op het voetbalveld en
praat dan veel met betrokkenen zoals ouders.
Ik zeg ze dan ook altijd, dat een actie van hen
een reactie van mij zal brengen. Er gebeurt
veel achter mijn rug, dan weet ik het niet en
zie ik het niet. Als ouders me op iets aanspre-
ken, zeg ik ze ook altijd, dat ik blij ben dat ze
naar me toe komen. Anders had ik het niet
geweten en kan ik er ook niets aan doen. Dus
kortom, veel aanwezig zijn, veel praten en
luisteren”. 

De maatschappij verandert en wordt harder.

Hoe gaat het bestuur hiermee om i.o.m. de

ouders. Hoe zien jullie de opvoedkundige

functie van de s.v. “Grol”?

“Bij de F-klasse heb je daar niet zo heel veel

mee te maken, doordat de ouders er nog
vaak bij zijn. Het enige wat wij als bestuur
kunnen doen binnen de F-klasse, is richting
de begeleiding bepaalde voorwaarden schep-
pen. Hierdoor probeer je ervoor te zorgen
dat alles binnen een team goed gaat. Dat is
niet altijd eenvoudig en niet iedere leider kan
dat. Als dit niet lukt, dan hoor ik dat vanzelf
een keer en dan moeten wij er als bestuur
richting aan geven. 
Nogmaals, dit komt bij de F-jeugd niet veel
voor. Normen en waarden zijn natuurlijk erg
belangrijk. Deze zullen dan ook in iedere
beslissing van het jeugdbestuur worden mee-
genomen”. 

Wat denk je zelf te kunnen bijdragen aan het

floreren van de jeugdopleiding van de s.v.

“Grol”?

“Ik heb tijdens mijn opleiding vooral geleerd
om helder na te denken. Met je ‘boerenver-
stand’ kun je al veel bereiken. Het uitgang-
punt is natuurlijk altijd het beleid.
Daarbinnen is het mijn kracht om er rustig
over na te denken. Bijvoorbeeld: dit ging niet
goed, hoe moeten we het wel doen? Zo kom
ik stap voor stap vaak wel tot een goede
oplossing. Dit moet vervolgens worden
omgezet naar de praktijk en daarbij helpen
mijn sociale eigenschappen me om dit goed
te implementeren”. 

Nu ben je een jaar lid van het jeugdbestuur.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

“Dat is voor mij een hele moeilijke vraag. Dit
heeft vooral te maken met wat ik qua werk en
voetbal zelf ga doen. Ik probeer altijd zo
hoog mogelijk te komen. Dit is voor mij wel
altijd een taak, die me ligt. Voorlopig kan ik
me altijd nog heel goed vermaken bij de F-
klasse. Over een aantal jaren kan het zo zijn,
dat ik misschien één van de twee afgevaar-
digden van het jeugdbestuur in het hoofdbe-
stuur ben. Mijn ambitie ligt dus vooralsnog
bij de jeugd, maar ik houd alle deuren
geopend. Ik zie wel wat er op mijn pad
komt”. 

Hoe zie je de jeugdopleiding van de s.v.

“Grol” over 5 jaar?

“Ik denk dat als we op deze manier doorgaan
en die ideeën die we hebben ook zo tot uiting
komen, we een goede stap gaan maken rich-
ting voetbal op een hoger niveau. Plezier
blijft daar zeker een belangrijke rol in vervul-
len. Dit is ook mogelijk op de manier waar-
op we bezig zijn, ook vooral door het veel-
vuldig wisselen van oefenstof. Kortom, ik
denk dat de manier waarop we nu bezig zijn,
haar vruchten wel zal afwerpen. Toch zal dit
nog wel moeten blijken, zeker weten doe je
het nooit”. 
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Wie ben je: Gerard Platter

Leeftijd: 49 jaar

Wat doe je in het dagelijkse leven?

“Vanaf 2002 werk ik zelfstandig als arbeids-
en organisatiepsycholoog. Hiervoor heb ik 26
jaar bij verschillende overheidsdiensten
gewerkt, waarvan de laatste 12 jaar als orga-
nisatie-adviseur bij het Ministerie van Sociale
Zaken”. 

Wat is je verleden bij de s.v. “Grol”?

“Ik ben in het verleden jeugdleider geweest
van 1979 tot en met 1982. Zelf heb ik ook nog
in de pupillen en junioren bij de s.v. “Grol”
gevoetbald. Vervolgens ben ik hier door ver-
schillende omstandigheden mee gestopt en
heb ik nog andere sporten beoefend. Toen ik
later in militaire dienst zat, heb ik nog een
tijdje bij s.v. “Grol” 5 gespeeld. Dat was eind
jaren ’70”.

Heb je ook kinderen voetballen bij de s.v.

“Grol”?

“Ik heb twee zoons bij de s.v. “Grol” voetbal-
len, één bij de C-3 jeugd en één bij de F-2
pupillen. Daarnaast handbalt mijn dochter bij
de HV Grol”.

Kun je een korte beschrijving geven wat het

jeugdbestuur doet?

“Voor een deel heeft het jeugdbestuur toe-
zicht op de uitvoering van hele praktische
zaken rond jeugdteams en wedstrijden.
Daarnaast heeft het bestuur ook de functie
om signalen op te pakken van bijvoorbeeld
spelers, ouders of jeugdleiders en om deze
om te zetten naar beleid. Ook heeft het
bestuur als taak om daar waar er hiaten zijn
in de uitvoering van het huidige beleid, er
een nieuw beleid voor te ontwikkelen. Dat
kan betrekking hebben op het voetbaltechni-
sche gedeelte, maar ook op het persoonlijk
vlak bij bijvoorbeeld de spelers of begelei-
ders”.

Wat is jouw functie binnen dit bestuur?

“Ik ben de coördinator bij de E-klasse. Ik ben
hier verantwoordelijk voor het begeleiden
van de jeugdleiders en spelers. Er zijn dit jaar
veel teams, wat natuurlijk geweldig is, maar
dit brengt ook de nodige zaken met zich mee.
Jeugdleiders die tussentijds stoppen door stu-
die, of spelers waarbij in hun persoonlijke
situatie iets speelt. Dit soort zaken moeten in
goede banen geleid worden en voor de E-
klasse ben ik daar verantwoordelijk voor. 
Wat ik een heel belangrijk punt vind, is dat
de juiste begeleiding bij het juiste team staat.
Dit kan alleen als de begeleiding hierin ook
goed wordt opgeleid. Hierin zie ik een

belangrijke taak voor de s.v. “Grol”. Het mat-
chen van de persoonlijkheid en vaardigheden
van een begeleider aan een spelersgroep is
van groot belang. Wij moeten hierin als
bestuur een ondersteunende taak vervullen. 
Daarnaast is het een belangrijke taak, dat het
jeugdbestuur verschillende elementaire zaken
helder richting alle betrokkenen communi-
ceert. Nu is een aantal zaken nog niet voor
iedereen duidelijk, bijvoorbeeld hoe het gaat
bij de indeling van de teams voor een nieuw
seizoen. Dit moet helder in kaart worden
gebracht en voor alle betrokkenen duidelijk
zijn. Dan heb je altijd naar de buitenwacht
zoiets van; ‘Dit is de weg mensen. Het kan
worden bijgestuurd, maar zo willen we het
gaan doen’.”

Wat is een specifiek kenmerk van de lichting

die je onder je hoede hebt t.o.v. andere lich-

tingen?

“Ik kan dat niet zo specifiek beantwoorden.
Ik heb het afgelopen seizoen bijvoorbeeld
contact met ouders gehad, waarvan de kinde-
ren nieuw bij de s.v. “Grol” instroomden.
Daarnaast ook met de (nieuwe) jeugdleiders
waarvan bijvoorbeeld teams te hoog waren
ingedeeld. Dit zijn niet echt specifieke zaken
voor de E-klasse, maar wel zaken waar ik me
dit seizoen mee bezig heb gehouden. Dan is
het gewoon erg leuk om bijvoorbeeld te zien,
dat van de vier teams die te hoog waren inge-
deeld, er in een lagere klasse drie kampioen
worden. De vreugde, die daarbij loskwam,
daar doe je het voor als bestuurslid. En dan
weet je dat je het met elkaar goed hebt opge-
pakt. 
Hiernaast is het hele selectiebeleid een punt
waar veel tijd in gaat zitten. Wil een kind
graag bij zijn vriendjes voetballen, of moet
het zo hoog mogelijk voetballen, is dan bij-
voorbeeld de vraag. Het zoeken naar een
goede combinatie tussen prestatie en plezier
bij de kinderen is zowel een lastige opgave als

een uitdaging, waar de meningen nogal over
kunnen verschillen. Hier hebben we veel mee
te maken en dit is iets wat in goede banen
geleid moet worden. Hier zijn wij als jeugd-
bestuur verantwoordelijk voor”.

Heb je bewust voor deze lichting gekozen,

zo ja waarom?

“Ja, ik heb daar bewust voor gekozen. Mijn
zoontje voetbalt nu nog in de F-klasse. Mijn
idee is dat ik sowieso een aantal jaren in het
bestuur wil zitten. Mijn zoontje gaat dit jaar
over naar de E-klasse. Ik vind het erg leuk om
mijn kinderen te volgen met voetbal. Nu ik
E-coördinator ben, kan ik het nuttige met het
aangename verenigen”. 

Je zit nu een jaar in het bestuur. Is het wat je

er van had verwacht?

“Het leek mij gewoon een hele leuke uitda-
ging om voor de s.v. “Grol” op deze manier
iets te doen. Van te voren heb ik verschillen-
de inleidende gesprekken gehad over wat de
precieze invulling zou zijn en deze zijn eigen-
lijk wel uitgekomen. 
Qua tijd is het wel wat meer geworden dan
verwacht. Het blijft niet bij enkele vergaderin-
gen en bijeenkomsten. Er gaat gewoon veel
tijd in zitten, maar dat is ook logisch en vind
ik ook niet erg. Eigenlijk vind ik het geheel
boven verwachting leuk. Ik vind de samen-
werking binnen het bestuur heel erg leuk. De
combinatie tussen de nieuwe en reeds zitten-
de mensen zorgt voor een goede klik en dat
ervaar ik als erg prettig. Daarnaast is het hele
randgebeuren, zoals het contact met de lei-
ders, trainers en kinderen, me erg goed
bevallen”. 

Tegen welke positieve en/of negatieve zaken

ben je dit jaar aangelopen?

“Als je zegt positief of negatief, dan heeft dat
ook te maken met een waardeoordeel of iets
wel of niet goed is. Op het moment dat je aan
een bepaald onderdeel veel aandacht schenkt
als bestuur zijnde, dan kan het zijn dat ande-
re zaken misschien iets minder of te weinig
aandacht krijgen. Ik zou dit niet positief of
negatief willen noemen, maar dit soort zaken
moet je wel in de gaten blijven houden. 
Er zijn gewoon ontzettend veel dingen, die
wij willen doen of waar we mee bezig zijn.
Toch moeten we wel in de gaten blijven hou-
den, dat hier veel tijd in gaat zitten. Iedereen
werkt en heeft ook nog een privéleven. Dit
heeft als gevolg, dat we voor sommige zaken
echt gerichte afspraken moeten maken,
anders blijft het bij een intentie en gaan er zo
weer twee of drie maanden voorbij.
Ik merk sowieso, dat niet alleen wij als
bestuursleden, maar iedereen, die vrijwilliger
is binnen de club, er erg veel tijd in stopt. Dit
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is ook nodig om het hoge niveau van de s.v.
“Grol” vast te houden en daar waar mogelijk
zelfs nog zaken te verbeteren. Dit is voor mij
wel echt een opvallend positief punt”. 

De laatste jaren voetballen de jeugdteams op

een lager niveau dan een aantal jaren gele-

den. Ligt dit aan het niveau van de spelers,

de opleiding of aan iets anders?

“Ik kan dat niet beoordelen en geen harde
uitspraken over doen. Mijn idee is het, dat je
te maken hebt met verschillende lichtingen. Je
ziet gewoon, dat in bepaalde lichtingen veel
voetbalpotentie zit en in andere wat minder.
Een voetballer kan in de F-klasse nog één van
de betere zijn, maar kan in de E-klasse qua
niveau wat meer wegzakken. Dit kan ook
omgekeerd gebeuren. Ik zou hieraan niet zo
snel een bepaald waardeoordeel willen kop-
pelen. Het is wel zo, dat wij vroeger veel
meer op straat speelden en voetbalden. We
waren meer in beweging. Nu zitten de kinde-
ren meer achter de computer, zijn minder in
beweging en consumeren meer. Toch kan ik
niet met zekerheid zeggen, dat dit er iets mee
te maken heeft. Daar zou je onderzoek naar
moeten doen”. 

Wat zijn jullie van plan om hieraan te doen?

“We hebben ons voetbaltechnisch beleid hier-
op aangepast door de nieuwe trainingsopzet,
waarbij er volgens een circuittraining wordt
gewerkt. Er wordt hierbij veel meer gekeken
naar het technische aspect van voetbal zoals
bijvoorbeeld coördinatie. Daarnaast zijn we
erg bezig met het opleiden van de trainers
binnen de jeugdopleiding. Hierbij kun je den-
ken aan TC3 en TC2 opleidingen”. 

Er is een meerjarenplan betreffende de

jeugdopleiding. Wat vind je hiervan en waar-

om?

“Ik heb geen uitgebreide studie gemaakt van
het meerjarenplan. In mijn beleving is er heel
veel gesproken over het technisch beleid en
hoe we dit op een hoger niveau kunnen krij-
gen en vooral hoe we kunnen investeren in
de trainingsaanpak en de facilitering ervan.
Daar is over gesproken in het bestuur, ver-
volgens een plan opgesteld en dat is weer
teruggekoppeld. En dat wordt volgend jaar
opgepakt. Daar zijn we hard mee bezig. 
We krijgen feedback van het hoofdbestuur en
dat vind ik goed. Wat daarnaast van groot
belang is, is dat we het plan kritisch door alle
geledingen volgen en hier conclusies aan ver-
binden. Zodoende kunnen we dit de aanko-
mende jaren uitbreiden naar de andere klas-
sen, dus in die zin vind ik het goed”.
Vindt de jeugd het zelf ook leuk om op deze

manier ‘opgeleid’ te worden? Is hier onder-

zoek naar gedaan?

(Lachend:) “Bij mij weten is er geen onder-
zoek naar gedaan. Wat ik wel opvang is dat
de kinderen er erg gevoelig voor zijn wat ze
doen op de training. Dit hoor ik van mijn
eigen kinderen en vriendjes die over de vloer
komen als er een training leuk is, waar ver-
rassende elementen in zitten. Het kan wel
eens zo zijn, dat een trainer halverwege het
seizoen wegvalt door wat voor redenen dan
ook en je terug moet vallen op de ouders. Je
merkt dan bijvoorbeeld dat de oefeningen,
die gedaan worden, niet altijd even geschikt
zijn voor die leeftijd, omdat, heel logisch,
benodigde kennis en ervaring ontbreken.
Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld de trai-
ningsopbouw en de belasting. De "geschool-
de" mensen hebben daar uiteraard wat meer
inzicht in en kunnen ook wat meer variatie in
de training brengen. Ik schat zo in dat de kin-
deren dit erg leuk vinden. Uiteraard niet alle
kinderen, omdat ze bepaalde onderdelen las-
tig vinden. Maar als de kinderen worden uit-
gedaagd en geprikkeld om dingen te leren
van mensen, die de stof beheersen, denk ik
dat de kinderen het leuk vinden. Uiteraard is
het goed en van essentieel belang om dit te
blijven volgen”.

Hoe onderhoud je het contact met het kader

en de ouders van de lichting waar je verant-

woordelijk voor bent?

“Dat is in ieder geval een aantal vergaderin-
gen per jaar beleggen met het jeugdbestuur
en de jeugdleiders. Daarnaast ga ik regelma-
tig naar een training toe en bezoek ik op
zaterdag de wedstrijden. Dan spreek ik wat
mensen aan, vraag rond bij de jeugdleiders of
ze nog ergens tegen aan lopen. Mailen en
bellen gebeurt natuurlijk ook, maar dat
gebeurt meer als er aanleiding toe is. De tele-
foon staat niet roodgloeiend, maar als ouders
het ergens niet mee eens zijn of tegen zaken
aanlopen waar ze weinig weet van hebben,
weten ze me te vinden”.

De maatschappij verandert en wordt harder.

Hoe gaat het bestuur hiermee om i.o.m. de

ouders? Hoe zien jullie de opvoedkundige

functie van de s.v. “Grol”?

“Daar hebben we het binnen het bestuur over
gehad. Ik vind, dat wij hier een rol in hebben. 
Een tijdje geleden kwam er een mail binnen
over de aanpak van de verruwing in en rond
het voetbal, wat spelers en ook toeschouwers
zeggen tegen tegenstanders of de scheids-
rechter. Hier moeten en willen we wat mee
doen, want we willen als Grol ook iets neer-
zetten over hoe we denken over normen en
waarden in en langs het veld. 
Hoe doen we dit? Hier zijn enkele suggesties
voor geopperd en er zijn gesprekken over
geweest. Hoe we dit precies gaan invullen, is

nog niet helemaal helder, maar we willen als
club wel een bepaald signaal afgeven waar
we voor staan. En daar hoort ook een
bepaald gedrag bij. Gelukkig is het bij de
Grol slechts incidenteel gebeurd afgelopen
jaar en dan ga je een gesprek aan met de spe-
lers en/of ouders. Ik vind dat we hier wel
stappen in moeten zetten door bijvoorbeeld
een ouderavond te organiseren. Ook gesprek-
ken met de trainers en leiders kunnen hierin
bijdragen; over bijvoorbeeld hoe om te gaan
met bepaald taalgebruik in het veld, of over
het schoonmaken van kleedkamers enz”. 

Wat denk je zelf te kunnen bijdragen aan het

floreren van de jeugdopleiding van de s.v.

“Grol”?

“Ik denk, dat je alleen kan bijdragen in team-
verband. Dat teamverband is in mijn geval
het jeugdbestuur, dat weer een relatie onder-
houdt met het hoofdbestuur. Je eigen bijdra-
ge bestaat uit het ventileren van je eigen
opvattingen, van je eigen kritische geluiden
en je betrokkenheid. Dit moet je vertalen en
inbrengen als het nodig is. Iedereen heeft zijn
eigen kwaliteiten en bagage bij zich, die je
kunt gebruiken bij het ontwikkelen van bij-
voorbeeld nieuwe beleidsplannen”. 

Nu ben je een jaar lid van het jeugdbestuur.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

“Zoals ik het nu zie, ga ik gewoon door. Ik
heb een contract voor meerdere jaren, maar
hoe die invulling is, weet ik niet. Het zou
kunnen, dat ik een keer een andere klasse
neem. Aan een voorzitterschap denk ik niet.
Of ik ooit een functie wil bekleden in het
hoofdbestuur kan ik nu niet zeggen. Ik merk,
dat ik erg druk ben, gelukkig, maar ik moet
wel een goede balans kunnen vinden in mijn
werk, privé en wat je op bestuurlijk niveau
doet. Die balans wil ik goed houden, dus
voorlopig houd ik het bij de E-klasse en in de
toekomst wellicht een andere klasse of een
andere bestuursfunctie”.

Hoe zie je de jeugdopleiding van de s.v.

“Grol” over 5 jaar?

“Dan hoop en denk ik, dat er een slag
gemaakt is. De Grol zit in een luxe positie,
dat je alleen maar dingen kunt verbeteren. Ik
heb de verwachting, dat we over een aantal
jaren veel investeringen hebben gedaan in de
verbetering van de kwaliteit van de trainer en
leiders. De ervaring zal het leren, maar het
zou goed zijn als we mensen voor langer aan
de Grol kunnen verbinden, dat we dit kun-
nen volhouden. Het wordt steeds lastiger om
vrijwilligers te vinden. Dus het is belangrijk,
dat de club Grol dermate aantrekkelijk blijft
voor de sociale omgeving, dat de vrijwilligers
graag voor de Grol werkzaam blijven”.
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Wie ben je: Andre Pouwels

Leeftijd: 46 jaar

Wat doe je in het dagelijks leven?

“Ik ben calculator verkoper bij  ‘Van de
Middegaal Vloeren’ in Schijndel. Wij verko-
pen dekvloeren en betonvloeren”.

Wat is je verleden bij de s.v. “Grol”?

“Geen. Ik ben altijd volleyballer geweest.
Door mijn kinderen ben ik in aanraking
gekomen met de Grol”.

Heb je ook kinderen voetballen bij de s.v.

“Grol”? 

“Ja, ik heb samen met mijn vrouw Anja drie
kinderen. Eén bij de B, de andere gaat naar de
C en de derde gaat naar de E. Mooi verspreid
dus......”

Kun je een korte beschrijving geven wat het

jeugdbestuur doet? 

“Het jeugdbestuur is voornamelijk randvoor-
waardelijk-scheppend bezig. Zorgen, dat de
voorwaarden dusdanig zijn, dat we op de
juiste manier met de kinderen en het voetbal
omgaan. Dit is eigenlijk heel breed. Van het
verzorgen van de nieuwe selecties voor aan-
komend jaar tot het aangaan van samenwer-
kingsverbanden met andere organisaties om
zo te komen tot een betere ontwikkeling van
de voetballertjes”.

Wat is jouw functie binnen dit bestuur?

“Heel kort en krachtig, ik ben coördinator bij
de D-klasse”.

Wat is een specifiek kenmerk van de lichting

die je onder je hoede hebt t.o.v. andere lich-

tingen?

“Het is voor de kinderen de eerste aanraking
met het grote veld. De leeftijdscategorie dat
de hormonen beginnen te gieren in de lijfjes,
waardoor ze erg bezig zijn met hun eigen
ontwikkeling. Het is de pre-pubertijd. Dus er
zit redelijk veel vuur in wat je in goede banen

moet leiden. Een erg interessante leeftijd! 
Bestuurstechnisch is het verschil met andere
lichtingen, dat ze al een stapje verder zijn.
Waar ze in de E- en F-selecties bezig zijn met
het aanleren van de basistechnieken, zijn ze
hier al wat verder ontwikkeld en moet de
techniek verbeterd worden. Als we kijken
naar de randzaken merk je dat de ouders niet
meer zo betrokken zijn als bij de E en F. Dat
komt natuurlijk ook, omdat het bereik van de
kinderen groter is geworden. Ze komen en
gaan zelf met de fiets en worden niet meer
aan het handje gebracht. Hierdoor wordt de
rol van de ouders minder, je ziet dan ook dat
het aantal bezoekers langs de kant minder
wordt. We proberen de ouders hier wel bij te
betrekken, maar dat is lastig, omdat je ze niet
kunt verplichten”. 

Heb je bewust voor deze lichting gekozen,

zo ja waarom?

“Ja. Ik ben op de ouderavond van het F-kamp
door mijn voorganger Christian (Reinders,
red) aangesproken of ik niet wat wilde doen
in de richting van het bestuur of E- en F-
kamp. Hier wilde ik wel over praten, dus zijn
Christian en Patrick een avond bij me
geweest en bekeken wat de mogelijkheden
waren. 
De D, E- en F-klasse waren nog vacant, maar
ook het voorzitterschap behoorde tot de
mogelijkheden. Daar heb ik direct op gezegd,
dat ik dat niet wilde doen aangezien ik mijn
gezin en werk heb en daarnaast geen 40 uur
vrije tijd heb om voorzitter te zijn. Ook heb
ik geen voetbalverleden. Ik ben een volley-
baller in hart en nieren en ik vind, dat als je
die functie bekleedt, je wel "door-de-wol-
geverfd" moet zijn om op die positie naar
behoren te functioneren. 
Toen heb ik aangegeven, dat de D-klasse me
wel erg leuk leek, omdat die spelers wat ver-
der zijn, hun eigen problematiek kennen en je
ze wat meer kunt aanspreken op hun verant-
woordelijkheden. Ook het directe contact
met de kinderen sprak me aan. Indien je wat
uit moet leggen, kan je dat aan de kinderen
zelf doen. Bij de E en F hoef je geen afspra-
ken te maken voor iets wat twee weken later
plaatsvindt. Dat tijdsbeeld en inschattingsver-
mogen is veel beperkter, dat is bij de D al een
stuk verder ontwikkeld”. 

Je zit nu een jaar in het bestuur. Is het wat je

er van had verwacht?

“Het leuke ervan is, dat ik naar de tijdsbelas-
ting heb gevraagd toen de beide heren bij me
waren. Hun reactie was: "Ach ja, het valt wel
mee. Eén keer in de maand vergaderen en de
voorbereiding voor het nieuwe seizoen wordt
een beetje drukker". 
Ja, ja! Ik heb zelden zo vaak het voetbalveld

gezien! Ik merk dat er veel tijd in zit waar ik
op zich geen problemen mee heb. Vooral nu
aan het einde van het seizoen zit ik vaak 's
avonds boven mail te lezen en zaken te rege-
len. Ook komen er dan veel randzaken bij.
Dus de tijdsbelasting is aanzienlijk meer dan
dat ze mij voorgespiegeld hadden. Dit had ik
wel een beetje verwacht, maar op zich vind ik
het tot nu toe een hele leuke ervaring. 
Als ik kijk naar afgelopen seizoen waar ik me
mee bezig heb gehouden en zaken die
besproken zijn, kan ik niet anders constate-
ren dat ik het wel heel erg leuk vind om in de
keuken te kijken en ook in die keuken bezig
te zijn”.

Tegen welke positieve en/of negatieve zaken

ben je dit jaar aangelopen?

“Positief is de situatie, waarin de jeugdafde-
ling zich nu in bevindt in het kader van het
technische beleid. Het draait nu al een tijdje
en het wordt nu allemaal versneld, zodat we
de juiste mensen op de juiste manier en op de
juiste plek hebben staan. In dit hele traject is
een hele positieve ontwikkeling zichtbaar. We
merken nu, dat we de indeling van de D-elf-
tallen redelijk snel in grote lijnen op papier
hebben staan met betrekking tot volgend sei-
zoen. Dit is grotendeels het gevolg van deze
ontwikkeling.
Negatief vind ik de opmerkingen over de
teamindelingen. Ik vind het jammer dat er
door mensen gedacht wordt dat de indeling
al lang vast staat. We hebben binnen de D
klasse met alle leiders en trainers gesproken,
ook met de trainers en leiders van de kinde-
ren die uit de E overkomen naar de D klasse,
selectiewedstrijden gehouden, twijfelgevallen
nogmaals besproken om tot een goede inde-
ling te komen. We zijn zeker niet over 1 nacht
ijs gegaan. De indeling staat pas vast op het
moment dat wij dat aan iedereen vertellen.
Het heeft geen zin om nu al te vertellen wie
waar in komt. We moeten niet vergeten dat
we praten over kinderen en dat het vervelend
is voor een kind als hij/zij eerst te horen krijgt
dat hij/zij in een bepaald team gaat voetbal-
len, terwijl uiteindelijk als de definitieve inde-
ling bekend wordt het wel eens anders kon
zijn”.

De laatste jaren voetballen de jeugdteams op

een lager niveau dan een aantal jaren gele-

den. Ligt dit aan het niveau van de spelers,

de opleiding of aan iets anders?

“Ik denk, dat het een combinatie is van facto-
ren. Het heeft te maken met de ontwikkeling
van de kinderen. Motorisch scheelt er het één
en ander aan in vergelijking met vroeger. Wij
waren vroeger buiten, de schoolbel ging en je
ging naar buiten. Tegenwoordig zitten ze
veel achter de play-station en computer. 

27

 Clubblad SV Grol.qxp  23-10-2008  14:19  Pagina 27



Daarnaast is het een stukje beleid binnen de
vereniging. We zijn niet voor niets met dit
technische plan begonnen. Je zag, dat de
resultaten van de teams minder werden en
dat de kwaliteit minder werd, ondanks dat er
wel genoeg potentie in rond loopt. We heb-
ben trainers en leiders langs de kant staan,
die echt hun uiterste best doen om een trai-
ning te geven. Het zijn allemaal vrijwilligers,
die echt hun best doen om de jongens wat bij
te brengen, maar de één heeft die kwaliteiten
meer dan een ander. Een ouder die trainingen
geeft doet het naar eer en geweten, maar
heeft geen cursussen gevolgd. 
Daar is ook geen sturing op geweest en dat
proberen we nu wel te doen door volgend
jaar het circuitmodel te gaan gebruiken. Niet
alleen de kinderen zien wat anderen doen,
maar ook de trainers, ze kunnen leren van
elkaar. Hierdoor moet het trainingsprogram-
ma voor een groot deel gelijk zijn, aangepast
aan het kunnen van de kinderen. Die kunnen
deze kennis gebruiken in hun trainingen,
zodat iedereen dezelfde basis heeft. Mogelijk
op een ander niveau, maar de basis is hetzelf-
de. Op deze manier kan je het niveau van de
hele jeugd, en niet alleen van het selectie-
team, naar een hoger niveau tillen.
Een andere ontzettend belangrijke factor is
natuurlijk het aanbod van kwaliteit. Als je een
gigantisch beleidsplan hebt staan en je hebt
toptrainers langs de lijn, maar je hebt geen
kwalitatief goede spelers dan houdt het
gewoon op. Het is altijd gebaseerd op de
kwaliteit die er rond loopt. Daar moet je het
maximale uit zien te halen”.

Er is een meerjarenplan betreffende de

jeugdopleiding. Wat vind je hiervan en waar-

om?

“Ik vind het op zich een goed plan, vooral nu
de versnelling erin komt. Ik denk, dat die
ontwikkeling heel belangrijk is, want als je de
kwaliteit van de kinderen omhoog wilt halen,
moet je er ook voor zorgen, dat de organisa-
tie die eromheen staat ook in kwaliteit
omhoog gaat. Met het plan wat er nu ligt,
zijn er de voorwaarden om dit te kunnen rea-
liseren. 
Komende jaren zal het hard werken worden,
omdat je met vrijwilligers te maken hebt. Het
is helemaal fantastisch, dat ze het doen en je
kunt ook niet zonder ze, je moet proberen
het beste uit de mensen te halen en het zo in
te passen in het plan dat iedereen goed tot
zijn recht komt”.

Hoe onderhoud je het contact met het kader

en de ouders van de lichting waar je verant-

woordelijk voor bent?

“We hebben drie keer per jaar besprekingen
met de trainers en leiders. Eén keer in het

begin van het seizoen, één keer in het mid-
den en één keer aan het einde van het sei-
zoen. Met de ouders houd ik vooral contact
door langs de velden te gaan. Ook wordt er
wel eens gebeld en gemaild alhoewel ik zelf
niet zo'n fan ben van het mailen. Voor som-
mige zaken is het een mooi medium, je ver-
stuurt het en je bent klaar. Maar als je echt
respons wilt hebben, vind ik dat je het beste
kan bellen of nog beter: met elkaar om tafel
gaan zitten. Dat is in sommige situaties pret-
tiger dan mailen”.

De maatschappij verandert en wordt harder.

Hoe gaat het bestuur hiermee om i.o.m. de

ouders? Hoe zien jullie de opvoedkundige

functie van de s.v. “Grol”?

“Binnen de D-klasse heb ik hier wat meer
mee te doen dan de jongere lichtingen. Je
hebt weleens te maken met ouders, die net
iets te fanatiek zijn. Daar zeg je op een nette
manier wat van, maar nogmaals: binnen de
Grol heb ik er eigenlijk nog niet veel mee te
maken gehad. Het is wel een ontwikkeling
binnen de maatschappij, die uiteindelijk ook
bij ons in zijn totaliteit door zal dringen. We
zijn er wel mee bezig. 
Hoe ga je om met ouders die verbaal of
fysiek geweld gebruiken? Hoe ga je om met
kinderen die fysiek geweld gebruiken? Nu
wordt het per geval apart besproken en gaan
de trainer en de coördinator van de betreffen-
de klasse een gesprek aan en wordt het per
individueel geval opgelost. Je spreekt de spe-
ler en de ouders aan op hun verantwoorde-
lijkheid. Als het moment daar is, zullen we
maatregelen moeten nemen om dit in de
kiem te smoren. 
Het lastige ervan is, dat er een groot grijs
gebied is in de verantwoordelijkheid. Als een
speler zich netjes gedraagt op het veld, op de
fiets stapt en in het centrum rottigheid gaat
trappen, waar ligt de verantwoordelijkheid
dan? Het is een heel lastig gebeuren waar
geen handboeken voor te schrijven zijn,
omdat elk mens anders is en anders reageert.
We zijn allemaal vrijwilligers, we proberen
het allemaal op een goede manier te doen,
maar tot waar mag het zonder dat je de juis-
te kennis en ervaring hebt?”

Wat denk je zelf te kunnen bijdragen aan het

floreren van de jeugdopleiding van de s.v.

“Grol”?

“Het voortzetten van de lijnen, die nu lopen.
Tevens om het gelul in de ruimte eruit te krij-
gen. We proberen met z'n allen alle spelers
op de juiste plek binnen zijn capaciteiten te
krijgen. Het is een lastige klus, het is moeilijk
om het iedereen naar zijn zin te maken, maar
we proberen zo goed mogelijk alles ingevuld
te krijgen. Ik wil dat als een speler goed is, hij

op die positie speelt en als hij daar niet goed
is op een ander positie. Ik weet ook niet of
het in andere lichtingen gebeurt, dus daar
kan ik niet over oordelen. Maar in de D-elf-
tallen komt het niet voor; daar waak ik voor. 
Daar is op een goede manier door de trainers
en leiders naar de spelers gekeken en aan de
hand van de evaluaties van de trainers heb-
ben we een lijst gemaakt. Vanuit die lijst heb-
ben we nog selectiewedstrijden gespeeld
voor wat twijfelgevallen hebben we overleg
gehad met de scoutingcommissie, en zo pro-
beren we onze keuzes te maken. Iedereen
maakt fouten, maar ik wil wel iedereen recht
in de ogen aan kunnen kijken en kunnen
motiveren waarom we een bepaalde keuze
hebben gemaakt”. 

Nu ben je een jaar lid van het jeugdbestuur.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

“Ik heb geen ambities om voorzitter of secre-
taris te worden. Voor mij is het een leuke
invulling van een groot stuk vrije tijd (alhoe-
wel het soms wel wat veel is). Ik haal hier
mijn voldoening uit en denk, dat ik bij de D-
pupillen op de juiste plek zit. De voldoening
haal ik uit het spelplezier van de jongens, de
verhalen die ik hoor over de resultaten. Op
persoonlijk vlak haal ik de voldoening uit het
bezig zijn met de club. Actief bezig zijn met
de dingen die leuk gaan en vooral de gezich-
ten van de kinderen natuurlijk”. 

Hoe zie je de jeugdopleiding van de s.v.

“Grol” over 5 jaar?

“Ik hoop, dat we de tendens, die we nu inge-
zet hebben bij de E en F, straks over de hele
linie in kunnen zetten. Dat we over een aan-
tal jaren kunnen zeggen, dat we goed op weg
zijn om het einddoel te halen. Over vijf jaar
ben je er nog niet, maar dan zijn we wel een
aardig stuk op weg. 
Misschien dat kinderen wat lekkerder in hun
vel zitten, plezier hebben in het voetballen bij
de Grol en voetbaltechnisch er meer uit
gehaald is dan dat het anders zou zijn. Dat
we tegen elkaar kunnen zeggen: "Jongens, we
hebben een mooie jeugdopleiding waar we
trots op kunnen zijn".”
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[Ferry Broshuis]

Ook in het hedendaagse amateur-
voetbal is de term ‘prestatief’ niet van
de lucht. Hoe klein een (voetbal)ver-
eniging ook is, je hebt altijd trainers,
coaches of een combinatie van beide
die met veel kennis en kunde uitge-
rust het op zich al grote voetvalver-
mogen van de selectie nog verder
kunnen ontplooien en zelfs tot nu toe
ongekende hoogten kunnen opstu-
wen. Prestaties zijn ook niet meer
weg te denken. Het gaat eigenlijk
alleen maar over prestaties en als
gevolg daarvan ook over wanpresta-
ties nietwaar?

Maar zo is het (bij de Grol) niet altijd
geweest. Vorige keer in het stukje
over Grol vroeger en nu ging het
over de toestand van de velden. Nu
ondermeer enige aandacht voor de
geschiedenis van de Grol vanuit pres-
tatief oogpunt bezien.
En dan lezen we in het boek ‘een
grote familie’ dat het heel vroeger
eigenlijk helemaal niet over prestaties
mocht gaan. De Grol heette in lang
vervlogen tijden eerst TOP (Tot Ons
Plezier). Een naam die nu nog opgeld
zou kunnen doen, want plezier is er
ondanks alle verplichte prestaties van

nu nog altijd!
Een stukje tekst uit die tijd die tot de
verbeelding zal spreken:

“De katholieke geestelijkheid propa-
geerde in die tijd het organiseren van
activiteiten in katholiek verband. In
dat licht moet het streven van de pas-
tores van de Sint Calixtusparochie
gezien worden om in Groenlo een
katholieke voetbalvereniging van de
grond te krijgen, met op den duur ook
een gymnastiekvereniging. Maar de
stelregel van het Bisschoppelijke
Episcopaat dat voetbalsport niet moest
ontaarden in een competitie, weerhield
velen ervan om direct achter de nieuwe
vereniging aan te lopen.”

Als gevolg van deze stellingname was
er een artikel 10 in het toenmalige
reglement opgenomen met de bepa-
ling dat de club niet zou deelnemen
aan competities. Je had natuurlijk met
die stelling ook niet echte goede
oefenmeesters nodig en ook het trai-
nen zal wel een niet erg dwingend
karakter hebben gehad. Het was
natuurlijk wel duidelijk dat deze stel-
ling op den duur niet te handhaven
was en na verloop van tijd werd dat
standpunt ook verlaten. Criticasters
zullen opmerken dat je soms nu nog

iets merkt van die oude bepaling!
En dan had je nog een aardig feno-
meen dat niet onvermeld mag blij-
ven: de geestelijke adviseur. Nee, ik
schrijf niet de feestelijke adviseur,
maar de geestelijke adviseur die als
het ware een oogje in het zeil
hield.Dat heeft nog lang geduurd
maar toen later het predicaat ‘r.k.’ er
vanaf ging, was de nieuwe tijd aange-
broken en waren de hulp en het toe-
zicht om de manschappen in het
gareel en op het rechte te houden fei-
telijk teneinde. Soms zou het mis-
schien wel goed zijn als ze af en toe
terugkwamen hoor ik u roepen! Die
tijden zijn geweest, maar je kunt zon-
der overdrijving stellen dat de arm
van de r.k. kerk hier destijds ver reik-
te. 

Op de bijgevoegde foto van het
naoorlogse bestuur zit op de voorste
rij kapelaan Wagemans die dus op
die manier namens de kerk een oogje
in het zeil hield wat betreft het reilen
en zeilen van de Grol.
Volgende keer een ander facet van
het roemruchte verleden van de
negentigjarige Grol.
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Grol vroeger en nu

Na een lange

kunstgrasvergadering,

die tot de nachtelijke

uurtjes duurde,

vraagt Michel

Hoffman aan Rob

Porskamp: “Rob, heb

je nog een fiets voor

mij?”, waarop Rob

zegt: “Wacht maar

even, dadelijk valt er

denk ik nog wel één

van de fiets op dit

tijdstip”. 

Rob van Meurs zegt:

“De Grol is één grote

warme deken”,

waarop Björn

Koldewey antwoordt:

“Alleen jammer dat

er zoveel gaten in

zitten”. 
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Afsluiting seizoen 2007/2008

In het weekend van 7/8 juni j.l. vond de traditionele
afsluiting van het seizoen plaats.
Op zaterdag kwam de jeugd aan bod en op zondag
de senioren.
Voor de E- en F jeugd werd er een bingo georgani-
seerd. De B, C en D-jeugd gingen een potje voet-
ballen op een miniveld.
Grol C3 werd de winnaar van de René Bomers
Team van het Jaar trofee en Gymon Legro 
(E-klasse) won de penaltybokaal.
Op de zondag werd Christian Pillen verkozen tot
speler van het jaar, gevolgd door Tom Kaak en
Erwin van de Wolfshaar. Anton ten Hoopen werd
verenigingsman van het jaar en Johan klein
Gunnewiek supersuporter. Grol 7 werd benoemd
tot sportploeg van het jaar.
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• Milan Bosman bood

Ruben Zieverink, na

afloop van het

Marveldtoernooi

(tijdens het afpilsen),

een kromme sigaret

aan waar volgens

Ruben een hoek van

90 graden in zat.

Stijn Rootinck

meende echter beter

te weten en zag een

hoek van 360

graden!!! Oorzaak

drank???

• Tim Hubers zegt

tegen Betsie

Schovers: “Wat heb je

lekkere parfum op”.

Ook Ruben Zieverink

is erg gecharmeerd

van Betsie’s parfum.

Wanneer Betsie wat

dichterbij komt, zegt

Ruben “Oh, wat

heerlijk” en valt

vervolgens spontaan

van zijn stoel.

Trias E2 - Grol E2 met als scheidsrechter William Krabbenborg. Uitslag 1-4.

Als je als twee doorgewinterde Grolmensen in het meer dan
verre Berlijn plots de ‘Grolmanstrasse’ ontdekt, dan kan de
vreugde niet op. Dat geluk overkwam Marcel Wolters en John
Ligtenberg onlangs en daar moest natuurlijk direct een mooi
‘Bild’ van worden gemaakt. Hoe verder van huis hoe gekker op
de Grol kun je zeggen! De beide Grolmensen hebben het straat-
naambordje voor zover bekend wel laten hangen in Berlijn; dus
het kan maar zo zijn dat er nog spontaan een soort bedevaart
op gang komt. Wie weet!

Kaartavonden Supportersclub
Ook in het seizoen 2008 - 2009 worden er weer kaartavonden georganiseerd bij de “S.V. Grol”. 
In principe zijn deze kaartavonden op de 1e maandag van de maand, behalve in oktober omdat dan de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering plaatsvindt. Noteert u alvast de volgende dat in uw agenda:

Maandag 1 september 2008
Maandag 13 oktober 2008
Maandag 3 november 2008
Maandag 1 december 2008
Zaterdagmiddag 20 december 2008

Maandag 5 januari 2009
Maandag 2 februari 2009
Maandag 2 maart 2009
Maandag 6 april 2009
Maandag 11 mei 2009

Grolmanstrasse
in Berlijn

Kiekjes
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De Vlag
De Vlaggenist 

Wie laat zich op de vooravond van zijn of
haar 90e verjaardag nog een facelift aanmeten
en laat zich vervolgens nog eens even hele-
maal reviseren? Dat zijn er niet zo veel. Toch
gebeurt het en momenteel zelfs met onze
eigen bijna negentig jarige. Net op de valreep
voor het negentig jarig bestaan van s.v.
“Grol” vindt er misschien wel de grootste ver-
andering plaats in de gehele geschiedenis van
s.v. “Grol” en staan we misschien wel op een
keerpunt van het voetbal in het algemeen.
Op het moment van schrijven zijn inmiddels
het eerste en tweede veld helemaal afgegra-
ven. Er liggen enorme hoeveelheden zand op
het eerste en tweede veld, als waren het enor-
me molshopen. Met het afgraven van de vel-
den komen er ongetwijfeld met het zand ook
vele herinneringen naar boven die zich afge-
speeld hebben op en rond deze velden.
Velden waar vele elftallen van s.v. “Grol”
vanaf 1939 op gespeeld hebben. Er zal terug
gedacht worden aan legendarische
Grolcoryfeeën uit het verleden en heden die
op deze grond een balletje hebben getrapt of
hier langs de lijn hebben gestaan om hun

commentaar te geven op het getoonde spel.
Op en langs deze bijna heilige grond zijn
prachtige anekdotes ontstaan. Zo zei de
legendarische Herman “Ajax” Oosterholt eens
over zijn eerste schreden op het voetbalveld:
“Miene eerste voetbalschoone waren twee
linksen, later hebt ze d’r veur 25 cent nog ne
rechter neuze op e zet”. Op dit veld schijnt
het gebeurd te zijn dat er op last van de
scheidsrechter gewisseld moest worden van
grensrechter. Grensrechter Puck (Bennie)
Rave kreeg een woordenwisseling met een
vrouw langs de lijn. Dit gesprek liep uit de
hand en Puck werd van het veld verwijderd.
Het bleek later om de vrouw van de scheids-
rechter te gaan. Ook in het verleden werd er,
net zoals nu, al veel vrijwilligerswerk gedaan
rond de velden. Bernhard Wildenborg zei
hier eens over: “Ik was drokker met de Grol
dan met mien wark”. Ook schijnen wedstrij-
den op de inmiddels afgegraven grond in het
verleden nog al eens lang geduurd te hebben.
De echtgenotes van voormalige bestuursle-
den Harrie Emaus en Tonny Porskamp maak-
ten hier eens de volgende opmerking over:
“Een wedstrijd op het Grolveld duurt altijd
veel langer dan een wedstrijd op de tv”. Zo
zijn er nog veel meer anekdotes te vertellen
die zich hier op en rond deze grond hebben

afgespeeld. Toch kijk ik ook al weer vooruit
en denk aan de nieuwe anekdotes die zullen
ontstaan op en rond de kunstgrasvelden van
het hoofdveld en het eerste veld, de nieuwe
benaming van het voormalige eerste en twee-
de veld. Welke nu nog onbekende spelers en
leden van s.v. “Grol” zullen op en rond deze
velden uitgroeien tot nieuwe Grolcoryfeeën
en spraakmakende persoonlijkheden? Hoe
zal de voetbalsport zich gaan ontwikkelen, nu
er meer en meer op kunstgras gespeeld gaat
worden? Welke uitwerking zal dit exact gaan
hebben op de speelwijze en techniek? De tijd
zal het allemaal leren. Wat wel zeker is, is dat
menig consul straks niet meer door een blik
vanuit het slaapkamerraam in de dakgoot te
werpen, een wedstrijd kan afgelasten. Wat
ook zeker is, is dat de oude dame s.v. “Grol”
er straks na de zware ingrepen helemaal klaar
voor de toekomst bij zal liggen. Eenieder zal
zeggen op 18 september 2008: “S.v. “Grol” is
vandaag slechts 90 jaar jong geworden”. Met
deze laatste woorden groet ik u vanaf de
toren van die andere jubilaris, de 100-jarige
Calixtuskerk. Ik zal nu de toren afdalen om
onderweg te gaan naar mijn vakantiebestem-
ming en ik wil dan ook niet na laten om u
allen vanaf deze grote hoogte een prettige
vakantie toe te wensen.
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