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[VOORWOORD]

Het Clubblad vergeet uiteindelijk niemand

Ik moet toegeven dat dit artikel een bijna dramatische kop bevat: ‘het
clubblad vergeet uiteindelijk niemand’.
Natuurlijk vergeten wij als clubbladredactie ook wel eens wat, sommi-
ge gebeurtenissen slippen er doorheen, andere gebeurtenissen worden
te laat opgemerkt. Daar zijn dan onze vergaderingen voor en naar goed
gebruik houden we na elke uitgave van het clubblad ook een evaluatie.
Niet zozeer om te kijken of alles goed is gegaan, maar meer om te
weten wat er niet goed is gegaan en waar we dan de volgende keer
rekening mee kunnen houden.
In onze vorige editie hebben we aandacht besteed aan de diverse kam-
pioenen en dat ook aangevuld met fraaie foto’s waar onze kampioenen
terecht stralend op staan. Ze hebben tenslotte een mooie prestatie gele-
verd nietwaar?
Nou, daar ging het dus even mis. Een krachtig ‘mea culpa’ is van onze
kant op zijn plaats. Er is geen foto en bericht geplaatst van Grol 7 en
Grol 8 die beiden een mooie prestatie hebben neergezet. En terwijl daar
juist ook nog zulke mooie voetballers inzitten! Grol 7 werd bekerwin-
naar en Grol 8 werd het tweede achtereenvolgende jaar kampioen. Het
voordeel van het vergeten is overigens wel dat je in een grote opsom-
ming bijna niet opvalt en nu natuurlijk wel! 
Dat is overigens niet de reden van het vergeten, maar iedereen weet het
nu: ook Grol 7 en Grol 8 nog van harte gefeliciteerd en als ze aan het
eind van de nieuwe competitie weer kampioen worden zullen we
(bijna) hun foto twee keer plaatsen!
En dan moet ik nog iets zeggen over onze vergaderingen; dat zijn
prachtige bijeenkomsten waar ook hele wijze dingen worden gezegd,
soms ook onwijze dingen, maar die halen terecht het clubblad niet.
Maar we hebben gemeend om u toch ook deelgenoot te maken van
diepzinnige gedachten die soms komen opborrelen. Je kunt zeggen dat
het vaak tegeltjeswijsheid is, dat is waar. Maar ook tegeltjeswijsheid is
niet te versmaden.
Daarom met ingang van deze uitgave elke keer een ‘redactiewijsheid’
waar iedere Grolman wellicht iets mee kan. Of in ieder geval iets heeft
om over na te denken.
Wat hebt dee jongens doar noo precies met bedoeld? Zoiets.
Als u meent zelf een nog betere wijsheid te hebben die wij kunnen
gebruiken, dan horen we dat graag, want we zijn ook maar met een
beperkt aantal mensen en het Grollegioen is immers vele malen groter.
Nou, de eerste redactiewijsheid treft u hierbij aan.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur. 
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Zo vader Zo zoon: Theo en Tom Kaak: 

Een ongekende passie voor het 
voetbal en s.v. “Grol”
[Ivo Versteegen]
Als ik beide heren bij Theo thuis tref, is de
vorige dag de seizoensouverture van het eer-
ste elftal geweest. Het 0-0 gelijke spel tegen
Achilles’12 wordt toch lichtelijk als teleurstel-
lend ervaren. Volgens beide heren zat er
meer in en waren er kansen genoeg voor de
winst geweest. Positief waren beiden dat het
zeer jonge team op de nul heeft kunnen spe-
len, zeker nadat zij in drie bekerwedstrijden
tien tegengoals hadden geïncasseerd! Tom
zelf kon vanwege een blessure nog niet mee-
doen, maar heeft goede hoop snel weer een
rol van betekenis te kunnen spelen. Volgens
vader Theo wordt dit ook eens tijd en weet
hij zeker dat een fitte Tom Kaak dit ook kan.

Theo en Tom zijn beiden geboren en getogen
Grollenaren en zijn hun voetbalcarrière bij de
s.v. “Grol” begonnen. Theo: “De familie Kaak
stond in 1960 ooit in de Tubantia in de
rubriek ‘Sportfamilie van de Achterhoek’.
Mijn vader was een markant figuur, hij was
voorzitter, keeper en aanvoerder van het
toenmalige Wilhelmina, de voetbalclub van
Groenlo. Mijn oudste broer Wil was ook kee-
per bij de Grol, maar ging later naar Sumatra,
daar werd hij de eerste en enige blanke in het
Indonesische voetbalelftal! Bij terugkomst in
Nederland werd hij keeper bij profclub
Hilversum, maar werd daar ooit uit de wed-
strijd geschopt. Door zijn heimwee is hij weer
teruggegaan naar Sumatra; daar werden
foto’s gemaakt waaruit bleek dat zijn nier
beschadigd was en werd hij geopereerd.
Helaas is hij toen overleden tijdens de opera-
tie, in Nederland was dit waarschijnlijk nooit
gebeurd. 
Broer Ton heeft ook jaren bij de Grol
gespeeld en is zelfs op proef geweest bij de
Graafschap en bij Bochum. Bij laatstgenoem-
de kon hij een contract tekenen, maar dit
heeft hij niet gedaan”. Ton is ook nog voor-
zitter van de s.v. “Grol” geweest en helaas is
ook hij te vroeg overleden.
Naar aanleiding van het bovengenoemde
artikel mocht Theo een proefwedstrijd
komen spelen bij SVV Schiedam! “Die ploeg
werd getraind door Hans Kroon, de beste
trainer die ik heb meegemaakt, en ineens zat
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“Hé boertje uit
de Achterhoek
complimenten
voor het spel”

Schreeuwende
ouders: haal
ze alstublieft
van het veld

Trainer
Jurrie Koolhof:
“Als Tom het
niet haalt
dan stop ik
ermee”

ik tussen de jongens waarvan  ik iede-
re zomer een handtekening kwam
vragen, zoals Jan van Schijndel die
ook in het Nederlands elftal speelde
(Theo ging iedere zomervakantie naar
familie in Schiedam, waar zijn moe-
der vandaan kwam). De oefenwed-
strijd tegen een hoofdklasser ama-
teurs was ongeveer 10 minuten oud
toen ik een bal stijf in de kruising
schoot. Hierdoor nam mijn zelfver-
trouwen toe en speelde ik een heerlij-
ke wedstrijd.  Jan van Schijndel zei na
afloop: “Hé boertje uit de Achterhoek,
complimenten voor het spel!” 
Excelsior was er ook en die wilden
hem ook een contract aanbieden,
alleen moest Theo dan in het tweede
elftal beginnen; wel kon hij toen meer
geld verdienen, maar is hij toch naar
SVV gegaan. 
Na 5 schitterende jaren als semi-prof
met o.a. Dik van Dijk en Piet Romeijn
(“de eerste die hondenlul tegen een
scheidsrechter zei”) trok de Achter-
hoek toch weer. Uitgerekend zijn laat-
ste wedstrijd speelde hij in en tegen
de Graafschap. “In het programma-
boekje stond Theo Kaak de achter-
hoeker vermeld met als gevolge dat
de 10000 man publiek! mij de hele
wedstrijd uitfloot. 2-0 achter maar
langzaam werd het 2-2 en toen maak-
te ik een geweldige schwalbe en ging
de bal op de stip!” Theo sprong op en
nam een hele lange aanloop: “Ik keek
naar de keeper en schoot de bal ter-
gend langzaam in de andere hoek, 3-
2 overwinning en met een hoop tram-
melant en gescheld het veld af.
Twee dagen later…… werd ik gebeld
of ik daar wilde komen voetballen!!!”.

Ook bij de Graafschap heeft hij
mooie jaren gehad, al was het voetbal
niet zo mooi als bij SVV: “SVV speel-
de mooi opbouw voetbal en bij de
Graafschap onder Evert Teunissen
was het veel lange halen; als midden-
velder kreeg ik een stijve nek van het
kijken naar die ballen”.
Uiteindelijk moesten de oudere en
duurdere spelers plaats maken voor
jonge regionale talenten en zo is de
carrière van Guus Hiddink begonnen;
in zijn biografie staat dit dan ook nog
letterlijk vermeld met Theo Kaak als
één van die spelers die moest wijken. 

Theo kwam bij de Grol terug en werd
direct in 1971 kampioen tegen
Zieuwent. Hij kon toen niet meer vol-
ledig trainen en spelen en heeft via de
lagere elftallen zijn voetbalcarrière
afgebouwd.
Toen Tom ging voetballen werd Theo
trainer van zijn team in de D- en E-
jeugd. Met dit team werden ze 2 x per
jaar kampioen met spelers als Kevin
Stöteler, Maarten Overkemping,
Doreen Geelink, Tjiko Wolberink en
Ton Bleumink. Theo had het idee/de
wens om met dit team mee te groeien
naar de A-jeugd, maar helaas dacht
de Grol hier anders over en kwam er
in de C-jeugd een andere (betaalde)
trainer voor dit team. Theo gaat
regelmatig op zaterdagmorgen bij de
kleinsten voetbal kijken en ergert zich
dan enorm aan die schreeuwende
ouders: “Haal ze alstublieft van het
veld. Spelvreugde is het belangrijkste
in deze leeftijden en het trainen moet
gericht zijn op traptechniek en balge-
voel!”
Na het eerste jaar in de C-jeugd van
de Grol te hebben gespeeld ging Tom
over naar de Graafschap. Hij heeft
hier 6 jaar met veel plezier gespeeld
en heeft de laatste twee jaar (op zijn
17e al) op contractbasis gespeeld. Die
laatste twee jaar zat Tom altijd bij het
eerste op de bank en speelde hij
beker- en oefenwedstrijden in het eer-
ste mee, maar de  competitiewedstrij-
den in het tweede team. “Helaas kre-
gen de jeugdspelers van de toenmali-
ge trainer, Fritz Korbach, niet echt een
kans. Bovendien was dit de toptijd
van de Graafschap met een 8e plaats
in de eredivisie en speelden er spitsen
van naam als Eric Viscaal en Ali
Ibrahim, een nog jeugdige Hans van
de Haar, Taiwo en Virgil Breetveld
werd ook nog eens in de winterstop
aangetrokken”. 
Dus werd het tijd voor Tom om te
vertrekken en Heracles Almelo in
persoon van Gerard Marsman toon-
de interesse. Heracles, in de eerste
divisie, werd het dus en inmiddels
werd Gerard Marsman opgevolgd
door Theo Vonk. Tom was als basis-
speler gehaald maar had in het begin
een knieblessure. Toch heeft hij dat
jaar nog zo’n 16 à 17 wedstrijden
gespeeld. 

Theo Vonk werd na 1 jaar technisch
manager bij FC Twente en wie kwam
er bij Heracles ………….? Fritz
Korbach. 
Deze haalde direct de spitsen Rik
Platvoet en Richard Roelofsen en al
met al heeft Tom dat tweede seizoen
nog zo’n 5 wedstrijden gespeeld en
behaalden ze ook nog een  periode-
kampioenschap. Bij de Graafschap
werd Jurrie Koolhof, Tom’s vroegere
jeugdtrainer, hoofdtrainer en liet hij
vele jeugdspelers in het eerste spelen!
Dezelfde Koolhof die ooit tegen Theo
zei bij de keuze voor school of voet-
bal: “Als Tom het niet haalt dan stop
ik ermee”. Dit heeft hij trouwens
nooit waargemaakt.
Op 18 jarige leeftijd had Tom de oud
voetballer Theo de Jong als zaakwaar-
nemer en was er interesse van de club
Abu Dabi!!! Tom: “Ik heb toen maar
eens de bosatlas gepakt en zag dat dit
helemaal in de Verenigde Arabische
Emiraten lag! Met 18 jaar is dit nog
niet echt de club waar je naar toe
moet gaan, al was het financieel wel
top”.  Diezelfde Theo de Jong regelde
voor Tom, in mei van zijn tweede sei-
zoen bij Heracles, een proefwedstrijd
bij Darlington FC in Engeland. Net als
zijn vader eerder schoot Tom een
afstandschot er prachtig in en samen
met een kopbal maakte hij die wed-
strijd twee goals. Contact werd er
gehouden en in juni maakte Tom de
overstap naar Darlington FC voor een
tweejarig contract bij de Second
Division club (het 4e profniveau in
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Tom terug
naar de sv
‘Grol’: “puur
voor de lol en
geen geld

Theo: 
“Ik heb nu
zelfs een eigen
rookkamer in
de kantine”

Tom: ik had
teveel de
GROLSCHe
mentaliteit

pure intimidatie werd uiteindelijk het
contract afgekocht en is Tom naar
Clydebank in Schotland gegaan.

“Bij de eerste thuiswedstrijd moesten
we anderhalf uur in de bus zitten, ik
begreep er niets van, bleek de club
het eigen stadion te hebben verkocht
wegens financiële problemen”. Zijn
ouders kwamen net dat weekend op
bezoek en hebben Tom maar mee
teruggenomen naar Nederland.
Einde profcarrière maar Tom en Theo
hebben wel enorm genoten van de
beleving van de mensen voor het
voetbal in Engeland, ook nog op dat
niveau. Theo: “ik liep eens in het cen-
trum van Darlington en daar hing een
enorme poster in de etalage met een
grote foto van “Tom Kaak man of the
match”, dat doet je dan toch wel wat”.
Dat Tom in Darlington populair was
bleek wel uit het feit dat hij zijn eigen
“Tom Kaak golden boot fanclub” had
en toen Theo een half jaar later op
internet keek bleek er bij Darlington
FC een “Bring back Tom Kaak cam-
paign” te zijn gestart.
In de winterstop kwam Tom weer
terug naar Nederland en de Treffers
uit Groesbeek leek zijn volgende club
te worden totdat “Poemetje de Graaf”
uit Spakenburg Tom uitnodigde om
eens bij de IJselmeervogels te gaan
kijken. Deze hadden nog een goede
spits nodig, want zij stonden ergens
onderaan in de zaterdag hoofdklasse.
Bij die bewuste oefenwedstrijd stond
1000 man langs de lijn en de accom-
modatie was geweldig dus werd het
al snel IJselmeervogels. Tom werd dat
jaar nog topscorer en speler van het
jaar en de club eindigde op een 7e of
8e plaats. “Dat was als voetballer mijn
beste periode, veel gescoord en een
leuke club”.
Na 3 jaar werd het DVS ‘33 uit
Ermelo in de zaterdag eerste klasse:
“Ook een leuke club waar ik 2 jaar
ben geweest, maar helaas geen kam-
pioen kon worden en waar we respec-
tievelijk 2e en 3e zijn geëindigd”.
Omdat Theo 65 werd, had Tom
besloten voor het werk te kiezen en
terug te gaan naar de s.v. “Grol”;
“puur voor de lol en geen geld”
ondanks aanbiedingen van Babberich
en AZSV. Hij heeft samen met zijn
moeder de zaak van zijn vader, een

telemarketingbureau, overgenomen
en als Tom gaat trainen gaat Theo
nog weer werken!

Wat zijn jullie verwachtingen van

Grol 1 dit seizoen?

Theo: “In het begin erg hoog, maar
na de bekerwedstrijden zou een
plaats in het linker rijtje heel mooi
zijn. Sommige jongens willen te
graag, zijn echte voetbaldieren maar
ik heb bijvoorbeeld Michel Kamphuis
gezien, een goede voetballer maar hij
wil zich te graag bewijzen. Dit weer
met de kans op blessures en dat zou
jammer zijn. Tom kan wel wat extra’s
brengen en hopelijk is hij dan ook
snel weer fit!”
Tom: “Mits alles fit blijft (dat is bij
iedere club die niet betaalt) dan kun-
nen wij bij de eerste drie eindigen. Als
je ooit wilt moet je het nu doen, want
er is een ideale mix van spelers in ver-
schillende leeftijdsgroepen en het
klikt goed, met een goede trainer
voor deze groep!”

Bekleden jullie nog (andere) functies

binnen de s.v. “Grol”?

Theo:” Ik scout nog voor de eigen
jeugd van de s.v. “Grol”. Met 7 tot 8
mensen bekijken we de gehele jeugd
en met name de F-E-D en C jeugd
zijn erg belangrijk! Om de talenten
goed te plaatsen is erg belangrijk,
maar niet eenvoudig; er wordt dan
ook gekeken naar basistechniek, trap-
techniek, mentaliteit en inzicht.
Steeds meer kinderen die het maat-
schappelijk minder hebben, breken in
het voetbal door!”
Tom: “Momenteel niet, ik heb vorig
jaar de TC 3 voetbaltrainer cursus
gevolgd en zou graag TC 2 willen
volgen, maar ga hier pas wat mee
doen als ik gestopt ben als voetballer
van Grol 1. Zo is het ook als trainer
van een jeugdelftal, dit neemt naast
het eigen voetbal teveel tijd in
beslag”. 

Het nieuwe complex wordt 18 sep-

tember officieel geopend, wat vinden

jullie van het complex?

Theo en Tom: “Het is prachtig om te
zien en perfect!”
Theo: “Jammer dat het hoofdveld ook
kunstgras is. Ik ben in Madrid
geweest en heb daar een rondleiding 

Engeland). Wel een club met een sta-
dion voor 25000 toeschouwers en 3
tot 4 maal zoveel verdienen als bij
Heracles, en dan nog zonder wed-
strijdpremies!
“Wat ik in dat jaar heb meegemaakt
heb ik in 10 jaar Nederland nooit
gezien”. De voorzitter George
Reynolds, een beroemde kluizenkra-
ker die een aantal jaren in het gevang
had gezeten, was multimiljonair en
had een eigen industrieterrein opge-
bouwd. Deze voorzitter beloofde
gouden bergen; Tom werd de best
betaalde speler en kreeg een huis en
auto! Maar na een half jaar moest hij
bij de voorzitter op kantoor komen:
“Tot dan toe nog alles gespeeld en
o.a. voor de beker van Nottingham
Forest gewonnen dus ging het lekker,
maar de voorzitter tekende 6 namen
van spelers op het bord en aan de
andere kant mijn naam. De salarissen
kwamen erachter te staan en toen de
vraag; spelen deze spelers slechter
dan jij? Slechter nee en beter nee, dus
moest ik maar even de helft van mijn
salaris inleveren!” 
Wat volgde was een conflict en door
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in het museum van Real gehad; het
maagdelijk witte tenue van Puscas
onder de modder, prachtig! Vorig jaar
moesten er jeugdteams naar huis
gestuurd worden, omdat de velden te
slecht waren, dit is nu natuurlijk veel
beter op te vangen. Maar als kunst-
gras echt zo goed zou zijn had iedere
club dit wel gehad en zeker in
Engeland!”

Tom:”Het veld is nu stroever, een per-
fecte grasmat heb ik het liefst. Uit
praktische overwegingen is het wel
logisch, maar gevoelsmatig kies ik
voor een mooie en goede grasmat.
De trainer wil voor uitwedstrijden van
Grol 1 donderdags op natuurgras
gaan trainen, een goede zaak”.

Missen jullie nog iets aan het huidige

complex?

Theo: “Nee ik heb nu zelfs een eigen
rookkamer in de kantine!”
Tom: “Er is een prachtige verzorgings-
ruimte, maar twee nieuwe hometrai-
ners met programma’s zou voor reva-
liderende spelers ideaal zijn. Grol
heeft verder een hoofdklasserwaardig
complex, ik heb er genoeg gezien, en
het is goed dat zij het geld niet in spe-
lers steken, maar in de jeugd en in het
complex!”

Hoe zien jullie de toekomst van de

s.v. “Grol”?

Theo: “Als ik de uitslagen wel eens
lees; Grol E1 – WVC E1   1-7 of
EMOS D1 – Grol D1 11-1 en ik zie
de jeugdelftallen van WVC en Longa
in landelijke competities spelen, dan
denk ik wat is er dan niet goed
gegaan? Alhoewel ik weet dat die
clubs meer aanbod hebben, doet dit
wel pijn! Ik zie nu ook een aantal spe-
lers in de C- en B-jeugd die potentië-
le spelers voor het eerste kunnen zijn,
maar wat gebeurt er als zij gaan wer-
ken en/of studeren? Misschien is een
“mental trainer” iets voor bij de jeugd
want alles ligt nu bij de ouders”. 

Tom: “Ik vind ook dat de jeugdelftal-
len vaak in te lage klassen spelen en
andere clubs lijken ons voorbij te
gaan. Het mooiste zou zijn dat 3 tot 4
jongens uit dezelfde lichting in het
eerste elftal zouden komen; dan
begrijpen zij elkaar beter en zijn op

elkaar ingespeeld. Maar als de jonge
spelers van Grol 1 nu blijven voetbal-
len en er komt er ieder jaar 1 bij dan
kun je nog jaren vooruit!”
Theo geeft nog eens aan dat hij veel
respect heeft voor de vrijwilligers bij
de s.v. “Grol”, zonder hen houd je een
club niet draaiende. Lever je kritiek,
dan zul je zelf ook wat moeten gaan
doen om het dan eventueel te verbe-
teren.

Tot slot leg ik beide heren enige 2
keuze vragen voor:

Tennis of Voetbal?
Theo: “Voetbal is het mooiste spelletje
dat er is, in mijn jaren bij de
Graafschap en SVV heb ik veel men-
senkennis opgedaan waar ik later in
het zakenleven veel aan heb gehad.
Bovendien vind ik een teamsport
voor kinderen zeer belangrijk voor
hun verdere ontwikkeling!”

Tom: Tennis is juist weer leuk dat het
individueel is, maar de gezelligheid
van het voetbal voor en na de wed-
strijd en het kleedkamergevoel daar
kan ik niet buiten”.

De Graafschap of  s.v. “Grol”?
Theo: “ pffffffffffffffffffffffffff ……
toch s.v. Grol

Tom: “ook de s.v. “Grol”, ik heb bij de
Graafschap 6 mooie jaren gehad een
mooie club met net als de Grol een
familiegevoel maar Grol is toch de
thuisbasis!”

Ajax of Feyenoord?
Theo: “Ajax, zeker qua voetbal met
spelers als Cruijff en van Basten maar
Feyenoord als echte volksclub zie ik
ook graag.

Tom: “Ajax”

Roken of Drinken?
Theo: “Beide, ik ben een gezellig-
heidsmens!! al ben ik er pas op latere
leeftijd mee begonnen, tot en met
mijn semi-prof tijd heb ik geen alco-
hol gedronken!”Waarop Tom het niet
kan laten: “Dit heb je later wel weer
ingehaald”! 

Tom: “Drinken; roken heb ik nooit
gedaan”. Waarop Theo dan weer ant-
woordt: “Soms iets te veel, maar ik
ben blij dat hij niet rookt”.

De “Slag om Grolle” of  “Stop de
Bomenkap”?
Theo: “Die soldaten vind ik de groot-
ste onzin, als ik eens een kronkel
krijg dan ga ik het Grolse Stratego
maken! Bovendien moeten ze al de
bomen laten staan, zonde om deze te
kappen”.

Tom: Een stukje Grolse historie is
oké, maar hier zal niets voor moeten
wijken. Bovendien vind ik het wel erg
veel geld kosten”.

Een paar uur en vele voetbalverhalen
verder neem ik tevreden afscheid van
de heren, opvallend dat ze allebei
veel details uit hun levendige voetbal-
carrière nog precies weten te herinne-
ren. 

Namen van spelers en clubs rollen
heel gemakkelijk over de tafel en bei-
den hebben een uitgebreide kijk op
het voetbalspelletje met de nodige
humor. Een prettig gezelschap om
eens een avond over voetbal te pra-
ten!

Tom wil tenslotte nog iets kwijt: “Ik
wil niet dat het zo lijkt dat ik denk dat
ik enkel pech heb gehad, maar dat
het zeker zo is dat ik teveel de
grolSCHe mentaliteit had en dus een
gezelligheidsmens ben (soms iets
teveel)”.
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• Gehoord tijdens de

werkzaamheden voor

het kunstgrasveld:

Hakkie graaft een

geul en zegt dat er

geen paniek moet

zijn indien we hem

niet meer zien……

• De woensdaggroep

gaat een middagje

uit. “De organisatie

zorgt voor mooi

weer”, zegt Willie

Oostendorp. “Ik zit

liever in een klein

café dan in een grote

regenbui”.

• Chantal, die achter

de bar staat, vraagt

aan Caron: “Is Stef

gescheiden”. “Hoezo”

vraagt Caron. Chantal

hierop: “Nou, Stef zit

altijd om de 14 dagen

met 2 zoontjes patat

te eten en een

colaatje te drinken”. 
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[Ferry Broshuis]

Onze Grol mag dan nu 2e klas spelen
en een 1e klas accommodatie hebben,
het blijft toch een vereniging waar de
humor letterlijk nooit verloren gaat.
In het jubileumboek ‘Een grote fami-
lie’ zijn daar ook moeiteloos tal van
voorbeelden van terug te vinden. En
eigenlijk kun je wel zeggen dat die
speciale cultuur bij de s.v. “Grol”
kreukloos door de tijd heen wordt
gedragen; dat ze als het ware in de
genen van de leden zit verankerd.

Op zich is dat wel bijzonder. Je begint
als een kleine voetbalclub  - zoals in
een eerdere uitgave van ons clubblad
over Grol Vroeger en Nu al is ver-
woord - met het uitgangspunt dat het
voetbal geen competitie mag opleve-
ren, maar alleen ontspanning. 
Volgens het Bisschoppelijk Episcopaat
‘ moest voetbalsport niet ontaarden in
een competitie’!
Je kunt zeggen dat er dan vroeger
ook wel tijd was voor de gulle lach,
maar gaandeweg is dat natuurlijk alle-
maal veranderd, is alles geprofessio-
naliseerd. Dat is in het algemeen zo
en dat is zeker bij de Grol zo. Nu is
het een grote toonaangevende vereni-
ging in het oosten van het land, maar
nog steeds is diezelfde sfeer er te
proeven. Hoe ‘prestatief’ de selectie
ook mag zijn, ook daar toch nog dat
wat losse karakter dat zo kenmerkend
is voor de Grol. En misschien is het
ook wel goed dat je het vermogen
hebt jezelf in een bepaald perspectief
te kunnen zien; je kunt dan je eigen
capaciteiten tot de ware proporties
terugbrengen en juist dat maakt het
mogelijk met ernst en met overgave
te voetballen voor wat je letterlijk
waard bent.
Overigens is die humor niet alleen te
vinden bij de spelers, ook bij de sup-
porters, de verzorgers, de vrijwilli-
gers enzovoort.
Een aantal citaten uit ‘een grote fami-
lie’ van al die categorieën. 

“Naarmate de prestaties van het eer-
ste elftal slechter werden, waren we
steeds dichter bij de kantine”.
En over de vermaarde voetballer
Theo Kaak die ook corners in doel-
punten kon omzetten: “Je hoefde voor
hem alleen maar een stoel bij de cor-
nervlag neer te zetten”.
En ook verzorgers die een belangrijke
taak hebben, konden er op humoris-
tisch gebied wat van. Wat dacht u
van: “Ik had met de spelers afgespro-
ken dat ze op het veld bleven liggen,
totdat ik ze behandeld had. Stonden
ze weer op voordat ik bij hen was dan
sloeg ik ze persoonlijk weer neer. Ik
loop niet voor joker het veld in”. Of
zoals een vermaard oud-voorzitter
het eens op een jaarvergadering zo
treffend verwoordde: “Als alle spelers
van de Grol door de tegenstander
gepasseerd waren, hadden we altijd
onze grensrechter nog!” 
Heerlijk toch nietwaar?
En wat dacht u van deze meer alge-
mene opmerking: “Als de Grol niet
draait, draait de Grolsch ook niet”.
En dan dit citaat van een man over
zijn Grolwerkzaamheden naast zijn
werk of in plaats van zijn werk: “Ik
was ton drokker met de Grol as met
mien wark, moar later ton ik gemeen-

teschilder worden kon dat neet meer”.
En in deze bijdrage over Grol
Vroeger en Nu mag het volgend
kroonjuweel absoluut niet ontbreken: 
Toen Grol moest spelen tegen
Sportclub Eibergen, droegen ze daar
voor het eerst shirtreclame van het
bedrijf Somsen.
Reactie van een echte Grolsupporter
langs de lijn: “Wat doot d’r toch ont-
zettend völle van Somsen met”.
Heerlijke humor, vanaf het begin van
de s.v. “Grol” tot en met het heden
mag je wel zeggen. Die weerslag
daarvan tref je ook elke keer in het
clubblad aan, want daar is ook de
humor altijd te vinden. Enige dank
voor alle ‘aandragers‘ daarvan is dan
ook wel op zijn plaats en ook aan al
degenen die ze daarin zijn voorge-
gaan.
De volgende keer de laatste bijdrage
over een facet van de geschiedenis
van onze negentigjarige Grol, waar
naast humor het voetballen natuurlijk
het belangrijkste is. Maar het één
hoeft het ander niet uit te sluiten.

Met humor zijn we in de tweede klas-
se terechtgekomen en wellicht is het
eind nog niet in zicht.
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• Het jubileumfeestje

van de Grol eindigde

voor sommigen wel

erg slecht: 

Axel Kuska kon het

toilet niet meer

vinden en plaste in

de mooie stoel in de

woonkamer. 

Tonnie Porskamp

mag wel

wegenbelasting

betalen; hij is vaak 

op de weg beland,

zonder een rijbewijs

te hebben. 

• Hidde de Boer was

bij kapper Figaro.

Wilfred tegen hem:

“Volgens mij heb je

hoofdluis”. Wilfred

keek 6 keer de

haardos na, maar na

grondig onderzoek

bleek dat het de

rubberkorrels waren

van het kunstgrasveld

waar Hidde de avond

ervoor had getraind.

Grol vroeger en nu

Grol viert in september 1968 het veertigjarig bestaan. 

Achter de bestuurstafel: J. Koehorst, T. Porskamp, Th. Nahuis, J. Notten, J. Porskamp, 

H. de Groen, kapelaan Kruithof, Fr. Koenders, J. Blankenborg, G. Lindner en H. Meulenbeek
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• Rob heeft nieuwe

tapkranen op de bar.

Henk tegen Rob: “Iej

hebt no in de

zommer nog meer

kranen dan klanten

an de bar”.

• Bennie Penterman

was helemaal

vergeten om naar de

oogarts te gaan; hij

was op het Grolveld.

Trees, zijn vrouw,

zegt: “De Grol is bij

Bennie nog

belangrijker dan zijn

gezondheid”.

Speler van het kwartaal:

Twan Temminghoff
NAAM: 

Twan Temminghoff

GEBOORTEDATUM:

24 mei 1996

SPELER VAN TEAM:

D3

LID VAN S.V. “GROL” SINDS:

Sinds de F-pups dus zo’n 6 tot 7 jaar.

SCHOOL:

Eerst de Ni’je Veste en vanaf dit jaar

in de brugklas van de Havo VWO

aan het Marianum.

FAVORIETE BEZIGHEID OP

SCHOOL:

Wiskunde (de leraar is zo leuk en

vooral niet zo streng!!).

MINST LEUKE BEZIGHEID OP

SCHOOL:

Nederlands.

TOEKOMSTPLANNEN:

Ik zou wel meester willen worden

op de basisschool.

HOBBY’S:

Ik vind het leuk om keyboard te

spelen.

LEUKSTE/MOOISTE BEZIT:

Tijdens een skivakantie heb ik een

keer meegedaan met een wedstrijd

en toen was ik van 200 kinderen de

beste. De gewonnen beker is wel

mijn mooiste bezit!

GOEDE EIGENSCHAP:

Mijn vrienden vinden me wel aardig

en leuk.

SLECHTE EIGENSCHAP:

Ik ben (volgens mijn moeder) eigen-

wijs.

LIEVELINGSETEN:

Pizza Hawai (komt er zonder

nadenken direct uit).

LEUKSTE PLEK VAN GROENLO:

Ik denk het voetbalveld, ik ga soms

ook met vrienden voetbal kijken.

HEKEL AAN:

Qua eten: Lasagne.

Verder: mensen die zeuren.

FAVORIETE TV PROGRAMMA:

Ik kijk echt van alles, toch denk ik

dan de Achmea Kennisquiz.

FAVORIETE MUZIEK:

Dat heb ik eigenlijk niet echt.

FAVORIETE VOETBALCLUB?

S.v. “Grol”! En daarnaast De

Graafschap (ik kom namelijk oor-

spronkelijk uit Doetinchem).

MOOISTE VOETBAL

MOMENT:

Als ik een goal maak!

TRAINER WAAR JE HET MEES-

TE VAN GELEERD HEBT:

Tot nu toe nog Stef Oldenkotte.

GROOTSTE WENS:

Dat ik later goede vrienden heb! Je

hebt vrienden nodig om te kunnen

spelen en van alles te kunnen doen.

FAVORIETE DRINKEN:

Sinas of Dubbel fris

IDEALE DAGJE UIT:

Naar een pretpark. Ik ben er zelf

nog niet geweest, maar ik wil wel

graag nog een keer naar Disney

Parijs

BESTE VRIENDJE:

Ties Grootenhuis

MOOISTE VAKANTIE:

Dit jaar was wel heel erg leuk. Er

waren zes gezinnen uit Groenlo bij

ons op de camping in Frankrijk.

Daar kon ik dus mooi de hele

vakantie mee spelen.

LEUKSTE MOMENT VAN JE

LEVEN:

Toen ik ging verhuizen naar

Groenlo, toen werd er een stuk bij

ons nieuwe huis aangebouwd en dat

vond ik wel heel erg leuk en indruk-

wekkend om te zien.

S.V. “GROL” VIND IK…….:

Heel erg leuk, een goede voetbal-

club en er is hier erg veel te doen

voor de jeugd. 
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[door Ferry Broshuis]

Het negentigjarig bestaan van onze Grol zou
rustig en wat ingetogen worden gevierd;
geen groots opgezette jubileumorganisatie,
geen jubileumcomité dat officieel en met veel
vlagvertoon werd geïnstalleerd en geen defti-
ge recepties en zo mogelijk nog deftiger
diners.
Dat zou allemaal niet gebeuren bij het negen-
tigjarig bestaan van onze Grol. En dat is ook
niet gebeurd. Wat wel gebeurde was een
spontaan, ongedwongen en verrassingsvolle
herdenking die toch al met al een kleine week
(van 18 t/m 21 september) heeft geduurd! Ja,
zo zijn we bij de Grol natuurlijk ook wel
weer.

Kunstgras
Dit jaar stond en staat in het teken van het
kunstgrasproject, dat is bekend. Na een
zware vergadering viel de beslissing het pro-
ject uit te voeren, daarna werden de schou-
ders er onder gezet en maar liefst 175 vrijwil-
ligers hebben zich uitgesloofd, rugpijn, arm-
pijn en andere lichamelijke ontredderingen
voor korte termijn voor lief genomen en een
dijk van een complex achtergelaten! En dat

natuurlijk samen met de professionele bedrij-
ven. Chapeau! Wij spreken daarbij voorzitter
Theo Huijskes na die dat bij de officiële ope-
ning van het kunstgrasproject nog eens dui-
delijk naar voren bracht. En wat nu zo mooi
is: al die hardwerkende vrijwilligers krijgen
een ‘leuke’ avond aangeboden en een leuke
avond bij de Grol betekent meestal een hele
leuke avond! Dat is ook dik verdiend.

Oud en jong
Ja, wie had dat nu gedacht dat Jan Gunnewijk
van de bekende zaak uit de Beltrumsestraat,
die bijna de hele Beltrumsestraat beslaat, de
officiële opening van het kunstgrasproject
zou openschieten. Jan is het oudste lid van de
Grol en was in het verre verleden een geta-
lenteerd voetballer. Hij verrichtte de opening
samen met de jarige en negen jaar oude Wout
Walterbos. Een mooie actie en verrassend
ook!
En dan de voetbalwedstrijd tussen het eerste
team van de Grol en een team van voormali-
ge Grolcoryfeeën waarbij de ‘echte’ Grol het
duel met 2-0 won.

Happy Hour
Voor alle leden van de s.v. “Grol” vanaf de A

jeugd was er zaterdag 20 september een
happy hour en de wens van het bestuur ‘wij
hopen op een grote opkomst’ is uitgekomen.
Heel happy werd het voor Theo Huijskes
omdat hij op die middag voor de vele ver-
diensten als verenigingsman ook nog eens
een Koninklijke onderscheiding kreeg die
namens de koningin door burgemeester
Henk Heijman werd uitgereikt.
En dan was er zowel zaterdag als zondag het
rad van fortuin waarvoor de Vrienden van de
s.v. “Grol” tekenden.
Hartstikke mooi natuurlijk en zondag de 21e
september was er ook de eerste (thuis)over-
winning in de competitie voor het eerste
team. Opvallende verschijning in die dagen
op het Grolcomplex: topscheidsrechter
Rudolf Luinge die wellicht tot stamgast uit-
groeit.

Een heerlijke ontspannen en verrassingsvolle
viering van het negentigjarig bestaan.
“Veurlopig köw d’r weer tegen”, was een
opgetekende opmerking.
Zo is het.
We hopen dat u ook geniet van de foto’s in
het hart van deze uitgave die onze altijd ijve-
rige fotograaf Gerry van Dongeren maakte. 

Negentig jaar jong en vol 
elan en enthousiasme

Jan Gunnewijk en 
Wout Walterbos waren 
verantwoordelijk voor de 
opening
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De foto’s 

spreken

voor zich

G r o l  i n  t e k e n  v a n
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9 0 - j a r i g  j u b i l e u m
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In het kader van “De zondag van…..” , is

deze keer de keus gevallen op de “beloftes”

van Grol 3. Kweekvijver voor potentiële top-

pers die een wat langere aanlooptijd nodig

hebben om op hun top te komen, en rust-

huis voor de spelers die aan hun top hebben

gestaan en het door allerlei oorzaken rusti-

ger aan willen doen, maar toch nog presta-

tief willen voetballen. Een gezonde mix tus-

sen oud en jong is het logische gevolg hier-

van.

Door: Peter van Dalen, Jonathan Lammers

en gastschrijver Ivo Tenten

Verleden
Grol 3, tegenwoordig uitkomend in de reser-
ve derde klasse KNVB, gaat al een tijd door
het leven als opleidingsteam voor A-junioren
die overkomen van de senioren. Spelers als
Michel Hoffman en Holger Braun konden in
alle luwte rijpen in het derde tot de tijd daar
was om door te breken bij het vlaggenschip. 

Tot hoever de geschiedenis van het derde elf-
tal als opleidingselftal terug gaat durf ik u
niet te zeggen. Hiervoor zouden we het
Grolarchief open moeten slaan en gedegen

veldwerk moeten verrichten om dit te achter-
halen. Aangezien het ons simpelweg aan
ruimte ontbeert om hier een goede weergave
van de feiten te geven, beperken we ons tot
onze eigen ervaringen met Grol 3.

We schrijven het seizoen 2002-2003. Onder
leiding van trainer Rik Gockel wordt met een
zeer jonge groep klassebehoud in de 3e klas-
se veilig gesteld. Na het winnen van de laat-
ste nacompetitie van Vorden 3, te Holten
breekt het feestgedruis los waar de betrokke-
nen het nog steeds over hebben. Deze pres-
tatie plaveit het pad voor het kampioenschap
het seizoen erna. Door de terugkomst van
een aantal ervaren jongens, hierbij te denken
aan “Nico de Mol” (Roy Krabbenborg),
Pluisje (Dennis Vennebekken) en Dave-the-
shave (Dave Klein Gunnewiek), heeft het
derde ineens een zeer uitgebalanceerd team.
Op een mooie zomerdag trekken ze  dan ook
het verdiende kampioenschap op de velden
van Viod naar zich toe. Twee dagen feest is
het gevolg waaraan twee schrijvers van dit
stuk deel hebben mogen nemen. 
Twee seizoenen moeten de beloftes alle zei-
len bijzetten om lijfsbehoud te realiseren. Als
laatste prestatie-elftal bij de senioren wordt

het steeds moeilijker om genoeg spelers bij
elkaar te krijgen, om het gat op te vangen dat
ontstaat door het doorschuiven van spelers
naar het tweede ten gevolge van blessures en
schorsingen. Een knappe prestatie van het
team en speler/trainer Sander van Beckhoven
om zich in deze klasse te handhaven. Dan
slaat het noodlot toe in het seizoen 2006-2007.
Wederom een jaar met zwaar weer voor de
spelers en staf. Een tekort aan spelers, lang-
durige blessures en een allesvernietigende
wet van Murphy zorgen ervoor dat het
degradatiespook zich aan het einde van dat
seizoen nestelt aan de zijde van trainer
Holger Braun.

Een doemscenario dreigt voor de derde selec-
tie. Een aantal spelers stopt om uiteenlopen-
de redenen bij het derde en de aanwas vanuit
de jeugd is niet denderend te noemen. Een
toekomst voor het derde elftal binnen deze
grote club lijkt niet meer te bestaan. Gelukkig
kan er toch door vereende krachten van
Dennis Vennebekken, Rob van Meurs en
Sander Wiggers een derde elftal worden
gevormd.

De zondag van  Grol 3
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Dat het een moeilijk seizoen zal worden, staat
van tevoren vast voor alle spelers. Mede
dankzij de hulp van spelers uit andere elftal-
len, zowel uit de jeugd als uit de lagere elftal-
len, weet het team met interim-trainer Jeroen
Groot Zevert zich op de laatste speeldag vei-
lig te spelen en zodoende speelt Grol 3 ook
seizoen 2008-2009 weer in de 3e klasse
KNVB.  Dit gaat tot op heden niet zoals
vooraf gedacht was. Eén schamel puntje uit
drie wedstrijden, is teleurstellend voor de
manschappen van trainer/coach Jeroen Groot
Zevert.

De wedstrijd (door gastschrijver Ivo Tenten)

Zondagmorgen 28 september 2008. Rond
tien uur (waarschijnlijk ruim eerder dan de
rest van Grol 3) stap ik uit mijn bed. Terwijl
Grol 2 bijna begint aan het voorprogramma
van Grol 3, zullen de talenten van Grol 3 de
komende uren langzaam ontwaken. Om er
alvast een beetje in te komen, zet ik de vide-
orecorder aan om K1 te kijken. Ook Grol 3
zal vandaag namelijk moeten knokken voor
de punten, want er wordt wel GOED gevoet-
bald, maar de punten blijven schaars.
Aan het weer kan het in ieder geval niet lig-
gen vandaag. Het heerlijke weer heeft ieder-
een doen besluiten om vandaag op tijd op

het fietsje te stappen, want te laat betekent
een Pitcher, hoewel die regel eerdere jaren
beter werd nageleefd dan in dit seizoen. Hoe
dan ook, iedereen is op tijd. De één om de
grootse verhalen van de avond ervoor te ver-
tellen, de ander om ze aan te horen en weer
een ander om nog even de verrichtingen van
Grol 8 te bekijken op veld 1 (het oude veld
2). Iedereen leeft op zijn eigen manier toe
naar zo’n wedstrijd, maar langzaam maar
zeker wordt de spanning voelbaar ……… bij
Spike.
Rond half twee wordt iedereen dan eindelijk
bij elkaar geroepen in het “Koehorst” om de
drie flap-overs van old’n Kanu te bewonde-
ren. Termen als BB (balbezit) en BBT (balbe-
zit tegenstander) zijn langzamerhand ge-
meengoed. De scherpe spelers van Grol 3
vragen zich al die tijd al af waarom de trainer
altijd begint met BBT in plaats van BB. Maar
wijselijk zegt niemand wat, het is immers pas
zijn eerste seizoen als trainer en de dagcursus
“De psyche van het voetbal” moet nog vol-
gen. Hoe dan ook, de jongens komen goed
geïnstrueerd en gemotiveerd het hok uit en
maken de gang naar de kleedkamer.
Onderweg worden nog een paar sigaretjes
gerookt en worden ook nog snel een paar
minuutjes meegepikt van de wedstrijd van
Grol 8.

Als de eersten de kleedkamer betreden wordt
direct de gettoblaster aangezet waarop de
Grol 3 hits door de gangen galmen. Helaas
hebben deze prachtige nummers nog niet
door de speakers bij het hoofdveld geschald,
maar wat niet is kan nog komen!
Na een goede warming up op het knollen-
veld dat tegenwoordig hoofdveld heet,
begon de wedstrijd tegen Lochem 2 voortva-
rend. Liefst 3 grote kansen, waarvan één
moeilijker was om te missen dan om hem
erin schieten. Helaas echter heeft de jonge
Bosman niet de balbehandeling die zijn vader
ooit wel had. Halverwege de tweede helft
kwam Grol 3 dan toch op een 1-0 voor-
sprong. Na een prachtige aanval van Grol 3
en een keeper die maar niet wou gaan liggen,
besloot Scotty (Jean Paul Papen) de bal dan
maar langs, in plaats van over de keeper te
plaatsen.
In de tweede helft moest Grol achteruit. Al
snel leidde dat tot de 1-1 van Lochem. Toen
vervolgens ook nog een aantal spelers
geblesseerd het veld moest verlaten waar-
door zelfs de schrijver van dit stuk aan de bak
moest, zagen de rijkelijk toegestroomde toe-
schouwers de bui al weer hangen. En jawel
hoor, evenals in eerdere wedstrijden gaf Grol
3 op de valreep opnieuw de punten (of in dit
geval één punt) weg, door 1-2 te verliezen.

20
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Gedesillusioneerd verliet Grol 3 het veld. De
gedrevenheid van de spelers komt na zo’n
wedstrijd dan in de kleedkamer nog tot uit-
drukking, waar blijkt dat iedere Grol 3 speler
uniek is. De één had behoefte aan muziek om
het verdriet te verdrijven, de ander juist weer
niet. Omdat die laatste categorie in de meer-
derheid was, galmde de muziek slechts lutte-
le seconden door de catacomben na de wed-
strijd.

Na een frisse douche werd door bijna de vol-
tallige selectie en een groot deel van het vrou-
welijk schoon dat langs de kant stond nog
gezellig nagedronken in de kantine, alwaar
de laatsten pas laat vertrokken.

De toekomst van Grol 3
Na het verleden en een zondag in het heden
van Grol 3 te hebben beschreven, zijn we er
natuurlijk nog niet. Een prestatieteam als
Grol 3 moet ook een visie richting de toe-
komst hebben.
Voorop in deze staat dat het derde altijd een
opleidingsteam zal moeten blijven richting
Grol 2 en vervolgens natuurlijk Grol 1. Het
zal net als nu, ook in de toekomst moeten
bestaan uit een goede mix van de jonge garde
en de ‘oudere’ spelers, die de jongere spelers
onder hun ‘vleugels’ nemen. Deze jongere
spelers zijn spelers die bijvoorbeeld vanuit de
A-junioren doorstromen naar de senioren, en
het niveau van Grol 2 nog (net) niet aankun-
nen. Dan wel ‘jonge’ spelers die al langer in
de senioren spelen, maar nog niet aan heb-
ben kunnen haken bij het tweede elftal. De

taak van het derde elftal zal ook in de toe-
komst zijn om deze jongens klaar te stomen
voor een stapje hoger. Dit moet dan ook de
essentie zijn van waaruit het derde haar spe-
lers selecteert. Hierin is dit jaar een goede
stap gemaakt, doordat een aantal ‘oudere’
spelers samen hebben besloten in het derde
te gaan spelen. Samen met de gevestigde
oudere orde kunnen zij de gretige jongelin-
gen voorbereiden op het voetballen op een
nog hoger niveau. Hieromtrent ziet de toe-
komst voor Grol 3 er dus positief uit. 
Naast de visie over het selectiebeleid van
Grol 3 richting de toekomst, zal natuurlijk het
kader ook mee moeten in deze toekomst ide-
ologie om Grol 3 verder te ‘professionalise-
ren’. Ook hieraan wordt reeds hard gewerkt.
Huidige trainer Jeroen Groot Zevert is
momenteel nog niet in bezit van een trainers-
diploma. Toch speelt het in zijn hoofd om de
cursus hiervoor op te pakken. Een gediplo-
meerde trainer is natuurlijk een groot voor-
deel voor een team met een opleidingsfunc-
tie. Kijk bijvoorbeeld naar Grol 2 waar
Sander van Beckhoven al jaren lang erg goed
werk verricht. 
Naast trainer Groot Zevert, is een goede
begeleider ook van groot belang. Dit jaar
heeft Leon Geelink deze taak op zich geno-
men, en het ziet er naar uit dat Grol 3 nog
lang van hem zal kunnen ‘genieten’. Echter,
ontbreekt het bij Grol 3 nog aan een vaste
grensrechter. Dit is wel een punt dat richting
de toekomst hoog op de prioriteitenlijst staat.
Het kan niet zo zijn dat een prestatie-elftal als
Grol 3, spelers langs de kant moet laten vlag-

gen. In deze is Grol 3 richting de toekomst
nog hard op zoek naar een vaste grensrech-
ter. Heeft u interesse, dan kunt u zich melden
bij de redactie van het clubblad. 
Over de overige randvoorwaarden betreffen-
de de toekomst van Grol 3, kan ook rustig
worden gesteld dat ook deze er goed uitzien.
Sponsor City Lido heeft wederom geïnves-
teerd in de nodige kleding. Grol 3 wordt dit
jaar, net voor de winterstop, compleet in het
nieuw gestoken. Naast de kleding van het
nieuwe merk A-line, heeft sponsor City Lido
ook gezorgd voor compleet nieuwe tassen.
Qua uitstraling moet dat dus zeker goed
komen. 
Ook de ‘vernieuwde’ accommodatie van de
s.v. “Grol” met haar kunstgrasvelden draagt
bij aan een positieve kijk richting de toe-
komst. Iedere week kan de selectie trainen op
een goed veld, iets wat in het verleden alleen
maar tot de wens van de gedachte behoorde.
Een toekomstvisie zou geen toekomstvisie
zijn, indien er geen dingen te wensen over
zouden blijven. Naast een vaste grensrechter
voor Grol 3 staan zaken als het inschakelen
van de mooie Party Rent-tijdsregistratie en
het gebruik van de muziekinstallatie van het
sportpark tijdens thuiswedstrijden, nog hoog
op het ‘lijstje’ van de derde selectie. Echter,
gaat Grol 3 er vanuit dat na het behalen van
de nodige resultaten, ook dergelijke zaken
door het bestuur van de s.v. “Grol” geregeld
gaan worden. 
Dit alles resulteert in een positieve kijk rich-
ting de toekomst, kortom: Opleidingsteam
Grol 3 is er klaar voor!!
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[Door: Ronald Porskamp namens het
hoofdbestuur]

Binnen onze sportvereniging ‘Grol’ hebben

we inmiddels enkele maanden ervaring met

het trainen en spelen op kunstgras. 

En net als elders in Nederland, waar de afge-

lopen jaren heel wat kunstgrasvelden zijn

aangelegd, wordt er ook bij de s.v. Grol

volop gesproken over de voor- en nadelen.

Krijg je een ander soort voetbal? Is het aan-

tal blessures toe- of afgenomen? Is kunstgras

(en met name de rubberkorrel) slecht voor

de gezondheid? 

Wat bij bovenstaande en vele andere vragen

belangrijk is: wat is waarheid? 

Iemand die één keer een (verkeerde) sliding

maakt op kunstgras, kan dan wel meteen

heel hard gaan roepen dat kunstgras schaaf-

wonden veroorzaakt, maar is dat zo?

Leverde een sliding op (droog) natuurgras

vroeger dan geen schaafwonden op? Wordt

een schaafwond op kunstgras veroorzaakt

door het gras zelf of door het gebruikte

’invulrubber’? Is er onderzoek naar gedaan

en zo ja, wat kunnen we hier van leren?

Onderzoek
Enig ‘googelen’ (zoeken op internet) leert ons
dat er al heel wat onderzoek is gedaan naar
het spelen op kunstgras en de gevolgen voor
de (jeugd)spelers daarbij. Maar ook dat er
nog heel wat onderzocht moet worden. Dat
het kunstgras hedentendage enorm verbeterd
is ten opzichte van het gebruikte tapijt op de
eerste kunstgrasvelden, moge duidelijk zijn.
Anno 2008 spreekt men van de vierde gene-
ratie kunstgrasvelden. De ontwikkeling hier-
van is in volle gang en de uitdaging daarbij is
‘om de speeleigenschappen van de absolute
top én een natuurlijke uitstraling in één pro-
duct te verenigen’. 
Dat klinkt mooi, maar nu de praktijk.
Spelen op kunstgras vraagt van voetballers
een andere benadering van het voetballen.
Op bijvoorbeeld de site van de KNVB is
hierover volop informatie te vinden. 
“Niet het kunstgras zelf, maar het ontbreken van
goed schoeisel en onbekendheid met de nieuwe
ondergrond zijn volgens sportfysiotherapeut Jules
van de Veen de redenen dat veel spelers klagen

over spierblessures na hun overstap van natuur-
gras naar kunstgras”, zo valt er te lezen. “Het
spel op kunstgras is anders dan op gewoon gras.
Zo is de balstuit anders en is de balcirculatie
hoger. Een getraind team zal dit compenseren
door een hogere balcirculatie. Een niet getraind
team gaat meer loopacties ondernemen, waardoor
ze eerder vermoeid raken, wat kan leiden tot bles-
sures.”
Natuurlijk praten we hier over onderzoek in
de professionele tak van de KNVB, maar in
mindere mate zal dat ook voor amateurclubs
en dus voor amateur(jeugd)spelers gelden.
Bij iedere blessure zal er door sceptici onmid-
dellijk naar het kunstgras worden gewezen,
maar is dat terecht? Hoeveel enkelblessures
werden er vroeger niet veroorzaakt door
oneffenheden in de grasmat? Waren de tijden
dat menig nog niet uitgeslapen voetballer op
de zondagochtend struikelde over een mols-
hoop dan zo zaligmakend?
Het spelen op kunstgras dient, zeker nu het
nog in de kinder(voetbal)schoenen staat, kri-
tisch gevolgd te worden in het belang van de
gezondheid van de spelers. Maar daarnaast
verdient het ook een eerlijke kans. En …...
wat zeker zo belangrijk is: probeer antwoord
te geven op de vragen die er leven binnen de
vereniging. Het hoofdbestuur heeft, na uit-
voerig overleg met de achterban, in samen-
werking met de Algemene Leden Vergade-
ring gekozen voor kunstgras. Datzelfde

hoofdbestuur hecht er waarde aan om probe-
ren antwoord te geven op de vragen die
leven op (en rond) het veld. Vragen over
schoeisel, blessures, invloed van de rubber-
korrels op de gezondheid, schade aan de
wasmachine en ga zo maar door. Op een
aantal van deze vragen hopen we hieronder
antwoord te geven.

Schoeisel
In bovengenoemde artikel weet Jules van de
Veen ons te melden dat het enorm belangrijk
is om de juiste voetbalschoenen te kiezen:
“Met name de jeugd laat zich vaak leiden in hun
schoenkeuze door het soort of merk schoenen die
hun voetbalhelden dragen. Vaak zijn die model-
len niet geschikt voor de jonge spelers.” 

Op de website van de s.v. “Grol” heeft op 14
juli jl. derhalve al een kort artikel gestaan
over de keuze van voetbalschoenen voor het
spelen op kunstgras:
1. Voetbalschoenen met schroefnop (pinnen)

zijn verboden. 
2. De vaste ronde rubberen nop is volgens de

leverancier van het kunstgras de beste
optie. Voetbalschoenen met aluminium
noppen worden sterk afgeraden. 

3. Lage traxion (de lange rechthoekige nop) is
ook een goede optie.

4. Er zijn al wel speciale modellen voor kunst

De eerste ervaringen bij de sportvereniging ‘Grol” op een rij!

Kunstgras in de praktijk
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gras te verkrijgen in volwassen maten. Deze
hebben een beschermlaag aan de voorkant
van de schoen tegen het slijten.
Je kunt dus gewoon de voetbalschoenen aan
doen die ook op gewoon gras (natuurgras)
te gebruiken zijn. Het enige waar rekening
mee gehouden moet worden, is dat de schoe-
nen wat eerder zullen slijten.

Blessures
In 2003 werd door de FIFA in Finland het WK
onder de 17 georganiseerd. Tijdens het toer-
nooi schonk dezelfde FIFA veel aandacht aan
de vraagtekens rond de blessures. Na afloop
van het toernooi was de conclusie: “Destijds
stonden veel mensen sceptisch tegenover kunst-
gras. De spelers en medische begeleiding zijn
daarom uitvoerig geïnformeerd en uiteindelijk
bleek het aantal blessures beperkt te zijn en de
aard van de blessures niet af te wijken van bles-
sures op natuurgras.” 
Bij de s.v. “Grol” zijn de ervaringen de eerste
twee maanden hetzelfde, zo kunnen we voor-
zichtig stellen. Als bestuur hebben wij inmid-
dels de ervaring dat de klachten (op- of aan-
merkingen) zijn te verwaarlozen. Iedereen is
erg enthousiast.
Op de al eerder genoemde site van de KNVB
valt er over blessures onder meer te lezen:
“Vergeleken met natuurgras heeft een wedstrijd
op kunstgras elf extra effectieve speelminuten.
Dat vergt dus veel van de spelers, die daardoor
kwetsbaar raken voor andersoortige blessures.
Blessures als gevolg van overtredingen, nemen
juist af. Onbewust maken spelers op kunstgras
minder snel een sliding, waardoor de kans op
blessures als gevolg van een sliding, afneemt.”
“In de praktijk is gebleken dat spelers gemiddeld
zo’n zeven weken nodig hebben om te wennen
aan een nieuwe ondergrond. 
Daarom moet men niet direct bij de eerste klach-
ten overstappen naar de oude situatie. Het is ver-
standig om iedereen goed voor te lichten, zodat
men weet wat men kan verwachten.”
Omdat er gewezen wordt op het belang van
een goede voorlichting, is een opvallend aan-
dachtspunt de warmte. Straks op hele warme
dagen in het voorjaar (maar vooral richting of
tijdens de zomer) kan de temperatuur van het
kunstgras oplopen, waardoor spelers extra
warme voeten kunnen krijgen. Dit zou moge-
lijk blaren of blessurevorming tot gevolg
kunnen hebben. Dit geldt met name voor
landen met een hele warme zomer. Maar in
hoeverre we daar bij de s.v. “Grol” ook last
van krijgen ……

Gezondheid

Om maar meteen met de deur in huis te val-
len: de zwarte korrels (die op het kunstgras
liggen) zijn slecht voor het milieu en de
gezondheid. Zelfs het begrip kankerverwek-

kend wordt hierbij gebruikt. Althans: wan-
neer we de berichten in de wandelgangen
moeten geloven. Zelfs ‘De Telegraaf’ wist er
een hoofdartikel aan te wijden. Wie enige
kennis heeft van de landelijke dagbladen
doet er verstandig aan om bovenstaande (hoe
belangrijk ook met het oog op de gezond-
heid) toch met een korreltje zout …. of in dit
geval rubber te nemen. Desalniettemin voor
het hoofdbestuur reden genoeg om enige
navraag te doen. Dit levert bij Ceelen Sport
Constructies, het bedrijf dat verantwoordelijk
is voor de aanleg van onze kunstgrasvelden,
al gauw opening van zaken op. Ook bij dit
bedrijf heeft men de gezondheid van spelers
hoog in het vaandel staan. Men doet er niet
geheimzinnig over “dat de zwarte korrels wel-
iswaar gevaarlijke stoffen bevatten, maar zo wei-
nig en met een zo beperkte uitstoot dat gezondheid
en milieu niet in gevaar kunnen komen. En
zolang niet is aangetoond dat het gebruik van
SBR-rubber risico’s met zich meebrengt en het
product niet verboden is, blijft C.S.C. dit invul-
middel aanbieden vanwege de sublieme kwalitei-
ten ten opzichte van de alternatieve producten. U
kunt ervan op aan dat wij mee blijven zoeken
naar mogelijkheden om het product verder te ver-
beteren.”

Uit ander wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat er volop aandacht is voor mogelijke risi-
co’s, die het spelen op kunstgras met zich
mee brengt. Maar ook in dit geval geldt dat
je houden aan de op dit moment bekend zijn-
de wetenschappelijke feiten beter is dan je
laten leiden door welke geruchten dan ook.
Mocht er in de nabije of verre toekomst wel
een reden zijn om tot nadere actie over te
gaan, dan zal het bestuur dit in goed overleg
met C.S.C. zeker gaan doen.

Wasmachine
Een laatste, veelgehoorde vraag betreft de
schade, die de zwarte rubberkorrel kan toe-
brengen aan wasmachine en/of –droger. Was
vroeger de hoeveelheid wasmiddel, die
gebruikt moest worden om alle grasvlekken
uit met name de voetbalbroekjes te krijgen,
onderwerp van gesprek, tegenwoordig is er
een modern wasprobleem: de aanwezigheid
van rubberkorrels in de kleding. Vooral bij
(jeugd)spelers is het voor jeugdtrainers en
jeugdleiders zaak om te zorgen dat na trai-
ningen en wedstrijden de kleding en schoe-
nen goed ‘uitgeschud’ worden. Voor ouders
een extra tip: schud de kleding (met name
wanneer je het tenue van een heel team moet
uitwassen) goed uit voor je het in de wasma-
chine stopt.
Het hoofdbestuur van de s.v. “Grol” wil in dit
verband nog wel laten weten dat men bij de
uitvoering van het kunstgrasproject 2008
bewust heeft gekozen voor de meest kostba-
re soort rubber: 'top special rubber': cryo-
geen en wel omdat men deze rubber bij lange
na niet zo gemakkelijk meeneemt in de kle-
ding e.d. Dit is ook de reden dat er op het
sportpark 'Den Elshof' buiten de velden, in
de kleedkamers e.d. praktisch geen rubber is
te vinden.

Kunstgras in de voetbalsport is één van de
vele moderne ontwikkelingen die je niet meer
kunt tegenhouden. Sterker nog: de s.v.
“Grol” behoort wat dat betreft misschien wel
tot de koplopers in Nederland. Niet alleen
iets om trots op te zijn, maar zeker ook iets
om (positief kritisch) te blijven volgen. En dat
laatste ziet het hoofdbestuur toch zeker als
één van haar belangrijkste verantwoordelijk-
heden.
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Jubilarissen bij de SV Grol
foto’s Marcel Houwer

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV), die op maandag 6 oktober plaatsvond, kregen 
6 leden een gouden speld uitgereikt: V.l.n.r. Corry Krechting, Ap Huisman, Wim Huisman,
Henny Heinsman, Jan Rave en Willie Nieuwenhuis (ontbreekt op de foto).

Ben Bomers werd benoemd tot erelid van de sv “Grol” en kreeg de gouden speld van Theo Huijskes.

Anton ten Hoopen kreeg de zilveren KNVB
speld uitgereikt door Ate Brunnekreef.
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• Martijn Rooks heeft

tijdens een wedstrijd

een waarschuwing

gehad van de

scheidsrechter: Hij

heeft wel 3 kwartier

een slak voor de

voeten gelopen.

• Toon Hartman heeft

een steunbandje om

zijn knie. Ties

Heutinck (zoon van

oud-trainer van Pax)

tegen Toon: “Valt

anders je been eraf

als je het bandje

losmaakt?”

• Anne Hulshof uit F8

zegt tegen haar

moeder tijdens de

finale van het EK:

“Mama, ik hoop dat

Spanje wint, want

daar woont

Sinterklaas en die

kijkt ook zeker”.

Iedereen bedankt!!!

Aan allen die de sportvereniging ‘Grol’ een warm hart toedragen.

De Koninklijke Onderscheiding, die ik op zaterdag 20 september jl. heb mogen ontvangen uit handen van burgemeester Henk
Heijman van de gemeente Oost Gelre, heeft niet alleen de officiële opening van het kunstgrasproject op het sportpark ‘Den
Elshof’, maar ook de viering van het 90-jarig bestaan van onze club extra glans gegeven.
Mede als gevolg daarvan en vanzelfsprekend als gevolg van meer dan geweldig nieuws in mijn privé situatie, is voor mij week
38 van dit jaar een week geworden om nooit te vergeten.
Het is daarom dat ik u allen wil bedanken voor de voordracht en de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding, de over-
weldigende belangstelling, de vele felicitaties, kaarten, bloemen en andere cadeautjes, alsmede de bezoekjes, telefoontjes, sms’jes,

mailtjes enzovoorts.

Mede namens echtgenote Ria, dochter Daisy en schoonzoon Willem hartelijk dank!!!

Theo Huijskes, voorzitter sportvereniging ‘Grol’.
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De Vlag
De Vlaggenist

Ik ben bij de Chinees geweest. “Nou, wat is
daar zo bijzonder aan”, zult u zeggen. U zult
zeggen: “Ik ben ook zo vaak bij de Chinees
geweest. Regelmatig zelfs. Vooral op zondag-
avond als het weer eens uit de hand was gelo-
pen op het gezellige sportpark “Den Elshof”.
Na een middagje Grol 1 kijken en ik geen zin
meer in koken had”. Dat laatste geldt mis-
schien in mindere mate voor u, maar wel voor
mij. Maar goed, dit terzijde, ik ben dit jaar in
mijn vakantie naar China geweest om de
Olympische Spelen te bezoeken. Ik heb al
vele grote evenementen mogen bezoeken,
maar dit was werkelijk de overtreffende trap
van alle georganiseerde evenementen.
Werkelijk aan alles was gedacht. Bovendien
had ik met mijn perskaart van het clubblad
van de s.v. “Grol” ook  gemakkelijk overal
toegang. Als je alleen al naar de openings- en
sluitingsceremonie kijkt. “Dat kan alleen maar
georganiseerd worden in een communistisch
land”, hoorde ik iemand zeggen. Daar zit dan
ook wel een kern van waarheid in. Toch zijn
er ondanks alle kritiek op China en de orga-

nisatie van de Spelen aldaar, al wel enkele
lichtpuntjes waar te nemen. Het land heeft
zich meer opengesteld voor de rest van de
wereld en dat is toch wel een pluspunt.
Bovendien worden er ook de Paralympics
georganiseerd. Dat zal voor de gemiddelde
Chinees wel even wennen zijn. In China
wordt de minder valide mens toch nog altijd
(een beetje) weggestopt. Het is iets maar men
zich voor schaamt. Nu men met de gehandi-
capte sportende medemens geconfronteerd is
geweest, zal dit een begin kunnen zijn van
een veranderende gedachtegang, alhoewel wij
in het westen niet veel beter zijn. De
Olympische Spelen weren breed uitgemeten
in alle mogelijke media, terwijl de belangstel-
ling voor de Paralympics in diezelfde media
maar mondjesmaat was. Hooguit een halfuur-
tje televisieaandacht per dag en in de kranten
werden regelmatig prestaties weergegeven
van paralympische sporters zonder de naam
van de betreffende sporter er ook maar bij te
vermelden. Dit, terwijl de prestaties van de
paralympische sporters soms werkelijk van
een bijna onmenselijk niveau zijn. Ook ikzelf
ben hier debet aan om toch voor de
Olympische Spelen te kiezen, terwijl ik ook
gewoon wat later op vakantie had kunnen
gaan en de Paralympics had kunnen bezoe-
ken. Wellicht over vier jaar de rollen maar
eens omdraaien. Wat je wel merkt is dat het
organiseren van de Olympische Spelen een

enorme positieve boost geeft aan het organi-
serende land. Het geeft alles en iedereen
enorm veel positieve energie. Wat dat betreft
ben ik er een grote voorstander van dat de
Olympische Spelen in 2028 in Nederland
georganiseerd gaan worden. Het zal ons land
goed doen. Bij onze s.v. “Grol” hebben we net
zo’n project, als het organiseren van de
Olympische Spelen, in het klein achter de
rug. Namelijk het hele kunstgrasproject. Je
zag dat iedereen in de vereniging gemobili-
seerd werd. Zelfs vrijwilligers die geen lid
waren van s.v. “Grol”, maar graag mee wilden
werken. Dit bracht een enorme hoeveelheid
positieve energie in beweging die door de
hele vereniging ging en gaat . Er is een nieuw
soort verenigingszin ontstaan en dat in een
tijd van verregaande individualisering. Met
zijn allen de schouders eronder en vooruit.
Het resultaat mag er zijn. Het sportpark “Den
Elshof” ligt er op de 90e verjaardag van s.v.
“Grol” als herboren bij. 

Het lijkt mij verstandig dat het comité voor
verkrijging van de Olympische Spelen in 2008
eens bij de s.v.”Grol” inlichtingen komt inwin-
nen over hoe je mensen kunt mobiliseren en
enthousiasmeren voor je plannen. Ik hou
ermee op. Ik rammel van de honger. Voor
koken is het door het schrijven van deze
column inmiddels te laat geworden. Ik ga
naar de Chinees. 
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