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[VOORWOORD]

Het jaar 2009: een frisse start
Na het voor de Grol enerverende jaar 2008, waarin ook nog eens het
feit werd herdacht dat onze vereniging 90 jaar oud werd, gaat het nu
met frisse moed verder.
Dat doet ook de redactie van het clubblad en u treft hierbij de eerste
uitgave van 2009 aan. Het blad is deze keer gestoken in een nieuwe
omslag. Zoals wellicht bekend, krijgt het clubblad elk jaar een nieuw
‘gezicht’; van de buitenkant dan. Van binnen wordt er gewerkt met een
stevige bestaande basis en we proberen er alles aan te doen om dat
steeds weer zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. We zijn u
ook steeds weer erkentelijk voor alle goede ideeën en suggesties die
worden aangedragen en waarvan we natuurlijk dankbaar gebruik
maken. 
Getroffen waren wij door het bericht van het plotseling overlijden van
André Pouwels, die actief was als lid van het jeugdbestuur. Wij zullen
hem niet vergeten.
Een geheel ander bericht was het feit dat Grol F4 op zaterdag  20
december al kampioen is geworden na een thriller van het zuiverste
water in Laren.
U zult het ongetwijfeld ook al in de krant hebben gelezen, maar we
staan er nog even bij stil. Ons team F4 kampioen en Dennis Pasman
heeft daar prachtige verhalen over gepubliceerd.
Natuurlijk feliciteren wij F4 van harte en hopen tevens dat dit jaar nog
bij tal van andere teams te kunnen doen. Voetbal is natuurlijk ook ple-
zier, maar het is extra plezierig als een team kampioen wordt. We
maken daar de komende nummers ook weer graag ruimte voor en we
houden u voor zover u dat al ontgaat natuurlijk ook graag op de hoog-
te.

In deze editie van het clubblad ook aandacht voor de sponsoravond die
wordt gehouden op donderdag 4 juni a.s. en waar prominente figuren
van FC Twente in Groenlo hun opwachting komen maken. En natuur-
lijk informatie over het zo belangrijke Marveldtoernooi, een toernooi
dat in de loop der jaren steeds meer aan betekenis heeft gewonnen.
Maar daarnaast ook andere zaken zoals het interview met oud Grol 1
speler William Krabbenborg die nu trainer is bij Neede.
En ook een interessant interview met recreantentrainers en een inter-
view met sponsor Tegelzetbedrijf Schutten. Tevens wordt bij de
Carnaval uitgebreid stilgestaan. 

Natuurlijk is ook deze uitgave van het clubblad weer doorspekt met
tekkels en dat is volgens ons een nooit uitdrogende bron bij onze Grol.

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
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Waar zijn ze gebleven: 

William Krabbenborg
Door: Jonathan Lammers

“Weet je wat echt onwaarschijnlijk is”, vertelt

William mij aan het einde van ons gesprek,

“de mensen in Groenlo leven zo geweldig

met me mee! Ik heb mensen in mijn omge-

ving die niets met voetbal hebben, maar mij

toch wekelijks aanspreken over mijn resulta-

ten met sportclub Neede. Iedere week word

ik in de supermarkt aangesproken en krijg ik

na de wedstrijd veel diverse sms’jes vanuit

Groenlo. Dit doet me erg goed! Zo zie je

maar weer; uit het oog betekent lang niet

altijd uit het hart! Daar wil ik deze mensen

voor bedanken!”

Klein van stuk, groots van ideeën en ambities.
Ik denk dat ik Willliam Krabbenborg na ons
lange gesprek wel zo kan omschrijven. 
De 37-jarige oefenmeester is inmiddels al
weer aan zijn 4de seizoen als trainer bezig en
aan de passie en emotie die hij tentoonspreidt
tijdens het gesprek, kan ik wel herleiden dat
er nog vele seizoenen zullen volgen. Het leek
me daarom leuk om eens een kijkje te nemen
in het leven van de drukke coach en eens te
onderzoeken hoe dit allemaal is begonnen.
Wie is William Krabbenborg? Hoe staat hij in
het leven en hoe denkt hij over het voetbal-
spel en alle zaken er omheen?

William woont samen met zijn vriendin
Daniëlle en zijn acht maanden oude zoon Kas
in een prachtig knus huisje aan de Grolse
Gracht. Hij groeit op in een gezin met zijn
ouders en jongere broer Roy. Al vanaf dat de
heren net konden lopen, speelde de bal een
belangrijke schakel tussen de twee broers.
Deze schakel heeft uiteindelijk geresulteerd
in het feit dat de broers niet alleen broers,
maar ook nog eens hele goede vrienden zijn
geworden. “De bal was de rode draad door
ons leven”. Toch wordt voetbal er bij de heren
niet met de paplepel ingegoten. De familie
Krabbenborg was geen ‘voetbalgezin’ bij uit-
stek. William geeft aan dat hij zijn sportieve
drive waarschijnlijk van zijn moeder heeft
meegekregen, die vroeger een fanatiek hand-
balspeelster was. Dit houdt hem echter niet
tegen om op zes jarige leeftijd bij de s.v.
“Grol” te beginnen met voetbal. Hij door-
loopt in de jeugd alle selectieteams en speelt
vervolgens 14 seizoenen in de hoofdmacht.

Tussendoor maakt hij, samen met Bata
Nijland, nog wel een seizoen een uitstapje
naar 3e klasser RKHVV. Dit had te maken
met het feit dat hij toen aan het afstuderen
was in Wijchen voor zijn HEAO diploma en
hij het voetbal aldaar beter met zijn studie
kon combineren. Met zijn diploma op zak
keert hij terug bij de s.v. “Grol”, om vervol-
gens nog vele jaren in het eerste te mogen
voetballen. 

Naast het feit dat voetbal al van jongs af aan
een grote passie is voor William, werkt hij op
dit moment al acht jaar met veel plezier op de
verkoopafdeling bij NEDCON in Doetinchem.

Dit in een bedrijf dat gespecialiseerd is in de
inrichting van magazijnen. 
Tijdens zijn voetbalcarrière weet William al,
dat hij ooit op de trainerstoel wil plaatsne-
men. Nadat hij dan ook gestopt is met voet-
bal op het hoogste niveau, begint hij direct
met een trainerscursus. Na het behalen van
het diploma ligt de trainerswereld aan zijn
voeten. 
Naar aanleiding van deze inleidende infor-
matie, lijkt het me interessant om samen met
William, of Piet voor zijn vrienden, eens wat
dieper op een aantal zaken uit het verleden in
te gaan. Dit doe ik middels een vraag- en ant-
woordgesprek.
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Wat is, als je terugkijkt op de jaren,

je leukste/mooiste/meest dierbare

voetbalmoment.

“Dat was het kampioenschap in de
vierde klasse. Wat dit moment zo
speciaal maakte, is dat ik dit samen
met mijn broer Roy mocht beleven.
Ik heb altijd gezegd dat ik samen
wilde voetballen met Roy. Dit liep
echter niet zo. Roy speelde een groot
aantal jaren in het tweede en ik speel-
de in het eerste. Dit bewuste seizoen
speelden we wel samen en werden
we samen kampioen! Dit was onver-
getelijk!”

Je bent na het behalen van je trai-

nersdiploma als trainer direct bij een

"vreemde" club begonnen. Heb je dit

bewust gedaan of was er geen plaats

bij Grol? 

“Ik stopte in 2004 als speler van het
eerste elftal; vervolgens ben ik direct
TC 3 gaan doen.  Tijdens deze cursus
had ik al wel veel contact met
Hemmie Oolthuis (toenmalig be-
stuurslid technische zaken), om in de
toekomst de A1 van de s.v. “Grol” te
gaan trainen. Dit liep echter anders.
Destijds was Mike Peeters nog trai-
ner van de A1 en hij deed het erg
goed. Op deze plek was er dus geen
plaats, al moet ik zeggen dat ik daar
ook niet zoveel moeite mee had. Ik
kon zo zelf nog lekker afbouwen in
Grol 3 en ik zou wel zien wat er op
mijn pad kwam. Aan het einde van
dit seizoen belde VIOS Beltrum mij.
Aangezien Mike nog een jaar bij de
A1 zou blijven, ben ik geheel vrijblij-
vend het gesprek met VIOS aange-
gaan. Deze gesprekken gaven mij
zo’n goed gevoel, dat ik heb besloten
in het diepe te springen en bij deze
club de A1 te gaan trainen. Achteraf
kan ik zeggen dat ik hier echt een
fantastisch seizoen heb gehad. Ik
kwam daar binnen en wist echt hele-
maal niets. Ik kende de jongens en de
club niet, alles was nieuw.
Gedurende dit eerste seizoen als trai-
ner ben ik echt met ‘het trainersvirus’
besmet geraakt. De jongens maakten
tijdens dit seizoen een onwaarschijn-
lijke vooruitgang mee; ik kreeg een
band met de jongens en voelde dat er
iets groeide. De doelstelling van dat
seizoen was een plaats in de midden-
moot, aangezien we met 10 eerste-
jaars speelden, maar door de tomelo-
ze inzet en door de geweldige twee-
de seizoenshelft, werden we op de

laatste speeldag kampioen! Iets wat
op voorhand als compleet onmogelijk
werd beschouwd. De spelersgroep
werd een TEAM van vrienden, nog
steeds een geweldige ervaring en een
groot leermoment, als ik erop terug-
kijk. Ik vond het daarom ook erg
moeilijk om aan het einde van het sei-
zoen weg te gaan.  Ik ben echter als
voetballer en als trainer erg ambitieus
en Trias Winterswijk kwam met  een
mooi aanbod om daar het eerste te
gaan trainen. Dat kon ik niet weige-
ren en daar heb ik ook twee jaar met
heel veel plezier gewerkt!”

Waar moet in jouw ogen een goede

voetballer aan voldoen en waar moet

een goede trainer aan voldoen?

“In mijn ogen moet een goede voet-
baller eerst voldoen aan een goede
discipline. Ik heb met veel geweldige
voetballers als trainer en voetballer
gewerkt, maar als de discipline ont-
breekt, dan zal een speler het nooit
halen. Je moet de wil en de mentaliteit
hebben om te slagen als voetballer.
Een basis hiervan is bijvoorbeeld de
wil om twee keer te trainen. Dit is
zo’n belangrijk aspect. Spelers moe-
ten fysiek fit zijn. Als spelers dit niet
kunnen opbrengen, dan houdt het al
snel op. Dit als basis genomen, heb je
verder veel verschillende soorten en
type voetballers, waarbij telkens een
ander aspect van deze speler hem
‘goed’ maakt; de zogeheten teamspe-
lers en de technisch betere voetbal-
lers. Beter zou ik dus kunnen zeggen
wat een team goed maakt. Dat is een
combinatie van spelers die in teambe-
lang denken en spelen en ‘mooie’
voetballers, die samen over de juiste
mentaliteit beschikken. Zo streef je als
trainer naar de juiste samenstelling en
formatie. Ik kan niet met elf techni-
sche voetballers starten. De juiste
balans in een elftal is het belangrijk-
ste. Wat een trainer in mijn ogen goed
maakt, is iemand die tussen de jon-
gens kan staan, maar op de juiste
momenten erboven. Er moet tijd zijn
voor een dolletje, maar als er gewerkt
moet worden, dan moet je ook van
een trainer kunnen verwachten dat hij
de groep met de neuzen dezelfde kant
op krijgt en het team laat draaien.
Daarnaast moet een trainer altijd hel-
der en duidelijk zijn en goed kunnen
communiceren. Hij moet aangeven
wat hij wil en op welke manier, dus
iedere speler moet weten wat zijn

taken en verantwoordelijkheden zijn,
zowel verdedigend als aanvallend.
Dit vormt de leidraad voor een groep
om te volgen. Hierin mag het sociale
aspect nooit vergeten worden. Ik zeg
altijd: het sociale aspect is vaak net zo
belangrijk, of soms wel belangrijker,
dan het sportieve aspect. Het groeps-
gevoel moet top zijn, oftewel iedereen
moet zich goed en belangrijk voelen
binnen de selectie van nummer 1 tot
en met 20”.

Je hebt nu TC 3 en TC 2, hoe belang-

rijk zijn deze diploma’s voor een trai-

ner?

“Trainersdiploma 3 (resp. TC3) is erg
goed voor het leggen van een basis.
Trainersdiploma 2 heeft me wel echt
gevormd als trainer. Deze vervolg
cursus gaat veel dieper op het spelle-
tje in. Er komen veel meer technische
en tactische zaken aanbod. Er gaat
geen week voorbij dat ik hier geen
gebruik van maak. Er zijn mij tijdens
deze cursus veel handvatten aange-
reikt die ik in de praktijk kan toepas-
sen, als wedstrijden analyseren en
gerichte wedstrijdbesprekingen ge-
ven. Ik heb gemerkt dat dit erg
belangrijk is voor een groep.
Daarnaast leer je veel over de trai-
ningsopbouw. Hoe krijg je de spelers
fysiek sterk. Ik durf dan ook keihard
te beweren dat mijn spelers van sport-
club Neede 1 topfit zijn. Dit hebben
we gedurende het seizoen vooral
opgebouwd door een goede trai-
ningsmethodiek. Ik werk dan ook
met behulp van het zogenaamde peri-
odiseringsmodel. Kortom: de diplo-
ma’s zijn erg belangrijk om een goede
basis te hebben als een beginnend
trainer.”

Je bent tot nu toe behoorlijk succes-

vol als trainer, hoe komt dat volgens

jou?

“Vanzelfsprekend is dit erg moeilijk
om dit over mezelf te zeggen. Dit kan
ik ook niet. Ik kan wel vertellen dat ik
een enorme perfectionist ben. Als ik
een wedstrijdbespreking houd of een
training geef, dan werk ik dit van A
tot Z compleet uit. Ik weet wat ik wil
gaan doen en hoe ik het wil doen. Ik
weet wie er bij de tegenstander spelen
en hoe ze spelen. Hier ga ik af en toe
ook wel eens te ver in. Dan wil ik wel
eens zaken drie keer herhalen en
draaf ik door. Dit weet ik ook van
mezelf en hier werk ik ook aan. Ik  
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vind echter wel dat spelers dit van mij mogen
verwachten. Ik verwacht veel van mijn groep,
dus zij mogen wat terug verwachten. De
kaders en lijnen moeten door mij uitgezet
zijn, hoe de spelers hierbinnen hun ding
doen, is aan de spelers. Natuurlijk maak ik
hierin ook fouten; ik zal de laatste zijn dit te
ontkennen en bekennen. Als trainer moet je
je soms ook kwetsbaar durven op te stellen.
Echter, vormt mijn passie en gedrevenheid
vaak een goede schakel met de groep die ik
train. Ik investeer veel tijd in de mens achter
de voetballer en weet wie ik voor me heb. Dit
maakt dat ik weet welke speler ik op welke
manier moet benaderen, iets wat denk ik
door spelers als erg prettig wordt ervaren.”

Voetbal is je lust en je leven, hoe combineer

je dit met je gezinsleven?

“Dat is wel eens heel lastig, daar ben ik heel
eerlijk in. Ik heb gelukkig Daniëlle achter me
staan en die weet inmiddels ook niet meer
anders. Natuurlijk had ik het voetbalritme
ook al toen ik zelf nog speelde. Toen was het
ook dinsdag, donderdags en zondags. Dit
ritme heb ik nog steeds, hier is weinig aan
veranderd en Danielle steunt me hier dan
ook volledig in. Er gaat echter nu wel meer
tijd in zitten. Iedere avond gaat de telefoon, ik
moet veel meer voorbereiden etc. Er zijn veel
meer mensen die, op een positieve manier,
iets van me willen. Dit is natuurlijk hartstikke
leuk, maar kost wel erg veel tijd en energie.
Daarnaast ga ik nog wel regelmatig even op
het Grolveld bij de jeugd kijken; dit vind ik
ook leuk en belangrijk. Dus ook hier gaat
veel tijd in zitten. Ik vind het dan ook heer-
lijk als de winter- en zomerstop begint, maar
ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik vaak
blij ben dat ze weer zijn afgelopen. Voetbal is
gewoon een groot deel van mijn leven en
Daniëlle gaat hier gewoon fantastisch mee

om! Als ik dan af en toe wel eens doordraaf,
is zij er altijd om me even een halt toe te roe-
pen. Dit is een goede wisselwerking en hier-
door kan ik mijn passie ook goed combine-
ren met mijn gezin!” 

Hoe belangrijk is de steun van supporters en

nu specifiek de steun van supportersvereni-

ging ’Neede-Noord’ voor jou en de voetbal-

lers?

“Ik denk dat de supporters een heel belang-
rijk onderdeel zijn binnen de vereniging. Ik
probeer ook altijd contact te zoeken met de
supporters. Dit heb ik altijd erg belangrijk
gevonden. Met name ‘Neede-Noord’ is
natuurlijk een fanatieke aanhang binnen
Sportclub Neede. Deze groep mensen orga-
niseren zo’n vier keer per seizoen fantastische
sfeeracties, met spandoeken en Bengaals
vuurwerk. Ik kan je zeggen dat mijn spelers
en ik dan echt met kippenvel op het lichaam
het veld op gaan. De steun die je hiervan
krijgt, is ongelooflijk. Ik vind dan ook dat ik
daarin wat terug moet doen. Ik praat veel met
supporters en stel me altijd voor hen open.
Zij hebben in mijn ogen het recht om te
weten waarom ik bepaalde beslissingen neem
of op een bepaalde manier speel. Ik heb hier-
in in Gerard Bos natuurlijk een geweldig
voorbeeld gehad. Die man was daar een
koning in en ik zag hoe belangrijk dit door de
supporters werd gevonden. Het is belangrijk
om binnen een vereniging de mensen te leren
kennen. Ik kom namelijk nieuw bij een ver-
eniging, dus ik moet me aanpassen. Ik merk
dat het feit dat ik me op deze manier opstel,
erg gewaardeerd wordt bij de club waar ik
werk of heb gewerkt.”

Je hebt nog nooit een team bij de s.v. “Grol”

getraind, staat dat nog op je lijstje?

“Nou dat is niet helemaal waar. Ik heb ooit

een jaar de C3 getraind, maar daar zul je vast
niet op doelen. Deze vraag wordt me erg
vaak gesteld en ik moet eigenlijk altijd het
antwoord schuldig blijven. Feit is dat ik een
blauw-wit hart heb. Ik weet ook zeker dat ik
ooit bij de Grol aan de slag ga, maar of dat
als hoofdtrainer het geval zal zijn, durf ik niet
te zeggen. Hier zitten voordelen, maar zeker
ook nadelen aan. Het is echter zo dat ik het
nu fantastisch naar mijn zin heb bij sportclub
Neede en ik ben hier nog lang niet klaar. Ik
ben dus op dit moment absoluut niet met een
trainerschap elders bezig. In de trainerswe-
reld is het ook heel moeilijk om de toekomst
in te kijken. Dingen gebeuren eigenlijk altijd
onverwachts en plannen heeft in deze wereld
vrij weinig zin. Ik laat het gewoon allemaal
op me afkomen en ik zie wel hoe de wind
waait. Het belangrijkste is gewoon dat ik het
naar mijn zin heb bij de club waar ik werk en
dat er een duidelijk beleid is. Hoe het van
daaruit verder gaat, zien we het seizoen erop
wel weer. Maar ik streef er uiteindelijk wel
naar om zo hoog mogelijk te trainen.”

Wat vind je het grote verschil tussen de Grol

en de andere clubs waar je getraind

hebt/momenteel traint? 

“Ik vind dat de s.v. “Grol” een fantastisch
mooi complex heeft. Dat tref je bijna nergens
aan en daarin onderscheidt de club zich echt
van andere amateurverenigingen in de
Achterhoek. Ik heb inmiddels al veel vereni-
gingen gezien, maar zo hebben ze het ner-
gens voor elkaar. Ik ben daarom ook erg blij
dat volgend seizoen bij sportclub Neede
(William heeft inmiddels de bijgetekend voor
nog een jaar) ook op het eerste veld een
kunstgrasveld komt te liggen. Dit komt de
kwaliteit van het voetbal wel ten goede, zeker
in deze fase van de competitie waarbij veel
velden erg slecht zijn.
Naast het complex denk ik dat er weinig
clubs zijn die de verdere organisatie (het
totaalplaatje) zo voor elkaar hebben als bij de
s.v. “Grol”. Echter, is dit ook wel eens een val-
kuil. Ik denk dat ze soms wel iets te georga-
niseerd zijn en iets te veel commissies heb-
ben. Hiermee bedoel ik dat mij wel eens
opvalt dat er bij de s.v. “Grol” over van alles
wordt vergaderd en gepraat, behalve over het
voetbal zelf.  Bij de s.v. “Grol” slaan ze wel
eens een beetje door. Men moet wel blijven
kijken naar hetgeen het belangrijkste is en dat
is het spelletje zelf. In mijn ogen moeten er
meer oud eerste spelers bij de voetbaltechni-
sche zaken betrokken worden. Dit gedeelte
van de organisatie is denk ik nog wel voor
verbetering vatbaar. Ik mis soms de echte
sport/voetbalcultuur binnen de s.v. “Grol”.
Verder loopt de s.v. “Grol” absoluut vooruit
op andere verenigingen.”
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Wat zijn je persoonlijke doelstellingen in de

toekomst m.b.t. het trainerschap?

“Ik merk aan mezelf dat ik erg ambitieus ben.
Ik wil geleidelijk de stappen omhoog maken.
Tot nu toe gaat dat geweldig en zoals ik het
voor ogen had. Ik heb nu TC 2, dus ik zou
een tweede klasser kunnen trainen en dit lijkt
me voor in de toekomst een geweldige uitda-
ging. Het knaagt echter ook al wel aan mij
om TC 1 te gaan doen, maar hier gaat zoveel
tijd in zitten dat ik eerst maar eens goed moet
kijken of dit qua werk en privé wel haalbaar
is. Dit moet ik dus voor mezelf nog uitzoe-
ken, maar ik sta er zeker niet negatief tegen-
over”.

Hoe ziet jouw favoriete Grol 1 elftal uit jouw

jaren eruit?

“Op deze vraag ben ik absoluut niet voorbe-
reid. Dat vind ik erg moeilijk… ik zal het
toch proberen;
Keeper: Sjaak Janssen (Daar stond echt wat
in de goal), Linksback: Arréan Arink (een
betrouwbare opbouwende verdediger die je
altijd goede inspeelde), Centrum: Patrick
‘Annie’ Blankenborg en Frank ‘Gavvel’
Oosterholt (dit is het beste centrale duo van
de laatste jaren van de s.v. “Grol”, met hen
wist je altijd dat het verdedigend en opbou-

wend goed zat), Rechts back: Han Hilderink
(een echte ‘mannnetjes-putter’ met een gewel-
dige wedstrijdmentaliteit), Centraal midden-
veld: Leo Reijerink (een echte leider in het
veld), Rechts half: Bata Nijland (hij was altijd
aanspeelbaar, erg prettig om mee te voetbal-
len), Linkshalf…. Ik ga mezelf niet opstellen,
dus deze laat ik even open, Linksbuiten:
Frank Luttikholt (een sterke snelle speler met
een goede individuele actie), Spits: Michel
Hoffman (was echt een persoonlijkheid in het
veld en was ieder seizoen goed voor 15 tot 20
doelpunten), rechtsbuiten: Edwin Bosman
(ondanks dat het een beetje een luie voetbal-

ler was, was hij toch altijd erg belangrijk en
razend snel).
Dan blijft er tot slot nog 1 positie open: links
half…. Ik houd er nogmaals niet van mezelf
op te stellen, maar ik speelde daar gewoon
altijd. Ik heb een aantal jaren met Björn
Koldeweij samen mogen voetballen, dus is
hij voor mij de ideale linkermiddenvelder. Ik
houd van dat soort creatieve en technisch
verzorgde voetballers!”

Na dit lange gesprek is er nog even tijd voor
een korte vragensessie:

Afsluitend vraag en antwoord;

1) Zwart-wit of Blauw-wit? Antwoord: Blauw-Wit

2) De Knunnekes of de Vlearmuze? Antwoord: na lang gelach ‘De Knunnekes’

3) Langs de kant of binnen de lijnen? Antwoord: Binnen de lijnen 

4) Sportclub Neede: volgend jaar 3e of 4e klasse? Antwoord: Ik hoop 3e klasse

5) Jammarkt of dweilorkestendag? Antwoord: Dweilorkestendag

6) Louis van Gaal of Marco van Basten? Antwoord: Louis van Gaal

7) Kunstgras of echt gras? Antwoord: Kunstgras

8) 4/4/2 of 4/3/3? Antwoord: afhankelijk van de kwaliteiten 
van de spelersgroep

In de winterstop heeft Grol C1 een voetballoze zaterdag nuttig besteed.
Onder leiding van Tristan Hoffman werd er enkele uurtjes gemountainbiked.
Na een gedegen warming-up onder leiding van Tristan werd er met veel plezier tekeer gegaan in de Schans. 
De jongens en de begeleiding hebben genoten en boden Tristan als dank na afloop een boeket bloemen aan.

K I E K J E
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is gemaakt en na een jaar is Tom vol-
leerd tegelzetter met z'n eigen bouw-
projecten in de duurdere sector. 

Jaco’s studietijd is minder turbulent.
Op zijn 17e had hij geen zin meer in
school en besefte hij dat hij liever met
z'n handen werkte. Door z’n hobby
motorcross had hij regelmatig contact
met Aloys Ressing, mede-eigenaar
van tegelzettersbedrijf Betting &
Ressing. Aloys vroeg hem of hij inte-
resse had in een baan als tegelzetter,
waarop Jaco direct enthousiast rea-
geerde en de baan aannam. 

Nadat Tom ook de stap had gemaakt
naar dit bedrijf, mochten de twee
schavuiten een half jaar met elkaar op
pad om de klussen te klaren: Tom als
leerling en Jaco als leermeester. Na
zeven jaren maakte Jaco de stap om
voor zichzelf te beginnen.  
“Tegelzetbedrijf Schutten” werd
geboren. Na zeven plezierige werkja-
ren van Tom bij Betting & Ressing,
vroeg Jaco, 2,5 jaar geleden, of Tom
ook in het bedrijf wilde stappen. Na
een half jaar proef te hebben gedraaid
in loondienst, om te kijken of de twee
wel samen de baas konden zijn, stap-
te Tom in en Tegelzetbedrijf Schutten
had vanaf toen twee directeuren!

Schutten VOF
Schutten VOF is, zoals gezegd,
begonnen als éénmanszaak. Jaco
werkte van huis uit en deed vooral
opdrachten voor zijn oude werkgever
Betting & Ressing. Naarmate de
opdrachten toenamen, werd de con-
tactenkring met aannemers ook
steeds groter, de ruimte aan huis
werd te beperkt en een bedrijfspand
was noodzakelijk om het bedrijf te
kunnen uitbreiden. Een pand met een
opslagruimte, kantoorruimte en kan-
tine werd gevonden aan de
Marhulzenweg waar ze nu al ander-
half jaar zitten. Vanaf 1 april zal er
tevens een gloednieuwe showroom te
aanschouwen zijn, om de diverse
mogelijkheden aan de klanten te kun-
nen laten zien. 
Door het scala aan nieuwe opdrach-
ten zijn de heren genoodzaakt om

personeel in dienst te nemen. Drie
werknemers worden aangetrokken,
maar ook dit blijkt niet voldoende te
zijn. Snel worden er nog eens drie in
dienst genomen, maar deze explosie-
ve groei doet de zaken niet beter
draaien en ze besluiten het met twee
werknemers te gaan doen. Inclusief
beide bazen draaien ze nu met vier
man op volle toeren. Om de lange
dagen tegen te gaan, 's morgens 05.00
uur uit de ploddenkist en 's avonds
om 20.00 uur weer thuis (!!), is er
sinds kort ook een kantoormede-
werkster voor 20 uur aangetrokken
om de administratieve zaken te rege-
len. Het wagenpark, onontbeerlijk 
voor mensen uit de bouw, is ruim-
schoots voldoende en elke werkne-
mer heeft een eigen bus. 
Het werk dat Schutten VOF voorhan-
den heeft, is vooral de particuliere
woningbouw in het luxe segment.
Het werk wordt vooral gegenereerd
door aanvragen van een aantal aanne-
mers uit de Achterhoek. Daarnaast
houden ze zich ook bezig met parti-
culiere projecten en utiliteitsbouw.
Hierbij pakken ze desgewenst het
hele parket aan inclusief installatie-
werken.

Recessie?
Uiteraard kan ik dit actuele onderwerp
niet voorbij laten gaan, aangezien er in de
bouwsector 30% van de banen gaat ver-
dwijnen (volgens de verwachtingen). Op
het moment van schrijven ondervindt het
bedrijf er gelukkig nog niet veel hinder
van:

Momenteel hebben ze nog genoeg
werk voor 2009. Het loopt lekker
door en er is genoeg werk voor elke
werknemer dus qua werkhoeveelheid
zien ze nog niet echt een probleem.
Wat ze de laatste tijd wel steeds meer
merken is, dat de prijzen van de con-
currenten steeds verder zakken. Het
betreft hier vooral ZZP'ers
(Zelfstandigen Zonder Personeel), die
het hoofd boven water willen houden
en daardoor onder de gangbare prij-
zen gaan zitten. Over de werkhoe-
veelheid in 2010 is nog weinig te zeg-
gen. Ze zijn momenteel bezig om een
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Een
kantoorbaan
van negen tot
vijf was niets
voor Tom.

We draaien
goed en dat
proberen we
vast te
houden.

Wie zich wel eens afvraagt hoe de

redacteuren van uw clubblad het

steeds weer voor elkaar krijgen om

een leuk, informatief of intrigerend

verhaal aan u voor te schotelen, zal

na het lezen van deze inleiding meer

inzicht in deze kwestie krijgen.

Persoonlijk heb ik twee voorwerpen

in mijn basisuitrusting, een A4-tje

met vragen en een voicerecorder.

Laatstgenoemde heeft zijn nut na

mijn laatste interview weer eens

bewezen. Een gezellige vrijdagavond

met twee sponsoren, tevens vrienden

van uw redacteur,  een paar flesjes

bier en goede teksten maakt de voi-

cerecorder onmisbaar als ik 's nachts

naar huis toe slinger op de fiets.

Door: Peter van Dalen

Opeens weet je het: 
ik ben geen student!
Tegelzettersbedrijf Schutten kent
twee bazen, te weten Jaco Schutten en
Tom Klein Zeggelink, respectievelijk
geboren op 3 juni 1978 en 23 januari
1978. Beide jongens kennen ongeveer
dezelfde ingang in de wereld van het
tegelzetten. 

Tom, in de Grolse volksmond ‘Tommetje’
genoemd, begon zijn studiecarrière
zoals vele anderen op het Marianum.
Hij doorloopt de eerste 4 klassen van
de HAVO en gaat daarna het leer-
lingstelsel doen. Alles gaat op rolle-
tjes, tot hij stage moet gaan lopen bij
Univé in Lievelde. Daar komt hij er al
snel achter dat een kantoorbaan van
negen tot vijf niets voor hem is.
Werken met de handen ligt hem
meer, bij slopersbedrijf Penterman te
Eibergen. Na twee jaar op de shovel
te hebben gezeten, besluit hij toch
maar weer terug te gaan naar school,
weer het leerlingwezen, alleen nu
richting de chauffeurskant. Tijdens
zijn stage gaat het weer mis.
Toekomstplannen van de werkgever
ziet hij niet zitten en hij keert terug bij
Penterman, waar hij het ontzettend
naar zijn zin heeft. Tot maatje Jaco
komt, die al een tijdje tegelzetter is bij
Betting & Ressing, en Tom vraagt of
dat niet wat voor hem is. De overstap

Tegelzetbedrijf Schutten
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Tegelen met
puur
vrouwelijk
schoon om je
heen,
dat maak je
niet elke dag
mee.

derde elftal, waar hij met veel plezier
samen met z'n vrienden speelt. 

Van het één kwam het ander en
Michel Hoffman, wie anders, ronsel-
de het tweetal om ook bordsponsor te
worden rondom één van de twee
nieuwe kunstgrasvelden. Aangezien
er ook gesponsord wordt in de
motorcross, tweemaal shirtsponsor en
éénmaal sponsor van de motor voor
een 14-jarige regiokampioen, was dit
geen probleem en de handen werden
geschud. Voor Tom heeft het ook nog
een andere reden. Vroeger, toen hij
nog in loondienst was en iets meer
tijd had, was hij een aantal jaren lei-
der. Naarmate hij minder tijd kreeg
voor dit vrijwilligerswerk, is hij ermee
gestopt en wil op deze manier toch de
Grol ondersteunen. Een soort com-
pensatie om de Grol een handje te
willen helpen. 

Toekomst
Al te ver vooruit kijken willen ze niet.
“We draaien nu goed en we proberen
het vast te houden. We moeten eerst
maar eens kijken hoe we uit de reces-
sie komen en dan zien we wel verder.
Het plan is om het personeelsbestand
zoals het nu is intact te houden en
kwalitatief goed werk af te leveren.
Mocht het in de toekomst zo zijn dat

we uit moeten breiden, dan doen we
dat uiteraard. Maar we zijn tevreden
met hoe het nu loopt”.

Op de vraag of ze altijd tegelzetter
willen blijven, verschillen de antwoor-
den iets. 
Aan Tom kan ik merken dat hij ont-
zettend veel plezier heeft op de werk-
vloer, omdat ik een zondagmorgen
mee mocht lopen met beide heren. Of
en wanneer dit misschien minder gaat
worden weet hij niet, zo lang hij er
zoveel plezier in houdt, blijft hij het
doen. 
Ook Jaco heeft het nog erg naar zijn
zin als tegelzetter op zich. Of hij dit
altijd blijft doen, is ook niet te zeggen,
maar hij heeft al wel bepaalde toe-
komstplannen in het vooruitzicht
gesteld om zich meer te gaan richten
op de showroom en alles wat daar-
mee te maken heeft.

Op zoek naar een baan? Is
tegelzetter misschien wat voor u?
We schrijven een aantal jaren terug.
Tom is druk in de weer en moet naar
een klusje in een sportschool. Daar
aangekomen vraagt hij de eigenaar
waar “ 't spul” eraan moet komen. De
eigenaar wijst Tom de weg en hij
belandt tot zijn grote schrik in de
vrouwenkleedkamer!

Helaas is er op dat moment geen
vrouwelijk schoon in de kleedkamer
en Tom gaat teleurgesteld aan het
werk. Nog geen twee minuten later
komt de eerste vrouw binnen en
vraagt zonder gêne of ze wel mag
douchen. Tom verblikt of verbloost
niet en antwoordt: “Natuurlijk, maar
ik kan niet zomaar weggaan, de
meters moeten erin!” De vrouw vindt
het geen probleem en gaat douchen.
Goed voorbeeld doet volgen en voor
hij het weet zit hij op de knieën, tus-
sen een aantal douchende vrouwen
in, de tegels erin te prutj'n..... 

Het schijnt dat het tegelwerk veel weg
had van het tegelwerk van de
beroemde architect Hundertwasser,
maar Tom z'n dag kon niet meer
kapot!!

groot project in Rotterdam binnen te
halen van een vaste aannemer, maar
echte concrete zaken zijn er nog niet
gedaan. “Wark is wark” is het devies,
dus de afstand is geen probleem.

Belangrijk is om het contact warm te
houden en vaak om tafel te zitten met
aannemers om goed in de gaten te
houden wat er nog op de plank ligt.
Het achterste gedeelte van de plank
wordt echter wel steeds zwaarder
aangezien geplande werken steeds
verder naar achteren worden gescho-
ven. De opdrachtgevers willen toch
eerst afwachten hoe de recessie zich
verder ontwikkelt.

Sponsor s.v. “Grol”
Het alombekende “Marveldtoernooi”
zorgde ervoor dat het tegelzetbedrijf
aan sponsoring ging doen. Tonnie
Zieverink benaderde het tweetal of ze
sponsor wilden worden van dit toer-
nooi. Uiteraard vonden ze dit geen
probleem, aangezien ze beiden ban-
den hebben met de Grol. Jaco heeft
de selectie-elftallen doorlopen tot en
met de C-jeugd, toen hij de keuze
maakte om voor zijn grote hobby
motorcross te gaan. Tommetje door-
liep de gehele jeugd in alle selectie-
elftallen en speelde 13 jaar in het eer-
ste. Momenteel is hij nog actief in het
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Carnaval in Groenlo is ook dit jaar
weer massaal en uitgebreid gevierd.
En dit zeker ook door en bij de sport-
vereniging “Grol”.
Zo vond er woensdag 18 februari jl.
bij Grol de traditionele carnavals-
avond plaats in het sportcafé op het
sportpark ‘Den Elshof’.
Deze inmiddels befaamde avond bij
de Groenlose voetbalclub wordt
reeds zo’n slordige 30 jaar achtereen
op de woensdag voorafgaande aan
het grote carnavalsfestijn gehouden.
Begon dit in eerste instantie in de
bedrijfskantine van Welgro aan de
Parallelweg, waar de wagenbouw-
groep van de club vele jaren de carna-
valscreatie heeft gebouwd, later ver-
plaatste de feestavond zich naar de
sportkantine, inmiddels het sportcafé.
En ook dit jaar was de avond ander-
maal een doorslaggevend succes. Het
aanwezige gezelschap bestond naast
de kegelvereniging UTO, die voor het
vierde achtereenvolgende jaar van de
partij was, uit de leden van De
Vrolijke Knobbelaars, de vrienden-
groep de Zorro’s, natuurlijk de eigen

wagenbouwgroep van Grol en ande-
re belangstellenden.
Bovendien werd het festijn meege-
maakt door prins Rob II, adjudant
Roel, hun echtgenotes, de Raad van
Elf en andere vertegenwoordigers van
CV De Knunnekes. 

Naast het vervullen van bepaalde for-
maliteiten, werd er ook weer gezorgd
voor het nodige entertainment. Naast
enkele ludieke schetsjes vormde de
muziek de hoofdmoot. En dit niet
onbelangrijke ingrediënt werd dit-
maal verzorgd door het dweilorkest
Grols(ch)e Wind.

Carnavalsavond bij s.v. “Grol” 
andermaal groot succes!

- De assistent heeft in

de wandelgangen

gehoord dat Bjorn K.

behoorlijk kan

zingen. “Nou”, zegt

Bjorn, “Ik heb de

handen op elkaar

gekregen tijdens de

buut”, waarop trainer

Golstein reageert:

“Het is al heel lang

geleden dat jij dat

voor elkaar hebt

gekregen”.



Advertentiepagina 15



16

20e Internationale Marveld
Een top deelnemersveld
In het weekend van 5, 6 en 7 juni a.s. wordt

alweer voor de 20e keer het internationale

Marveldtoernooi georganiseerd op het

sportpark Den Elshof in Groenlo. Reden

voor het bestuur van de Stichting

Internationaal Marveldtoernooi om iets

extra’s te doen tijdens deze jubileumeditie.

Het bestuur is gegaan voor een nog sterker

internationaal deelnemersveld, waarover

verderop in artikel meer, een verrassing voor

de vele vrijwilligers waar wij nu dan ook nog

niet over uit kunnen wijden en iets extra’s

voor de grote groep sponsoren. In navolging

van het succes van vorig jaar start het vier-

daagse toernooiweekend wederom op don-

derdag 4 juni a.s. met een fantastische spon-

soravond (zie artikel hiernaast). 

Maar……….. hoe begon het ook allemaal
weer?
Inmiddels is het dus al weer 20 jaar geleden
dat een viertal enthousiastelingen het initia-
tief genomen heeft een toernooitje te organi-
seren bij de S.V. Grol. Van een ééndaags
toernooitje met in eerste instantie 15 amateur-
clubs uit de regio (w.o. Longa ’30, W.V.C,
Colmschate en D.Z.C ’68) is het toernooi uit-
gegroeid tot een toernooi dat nationaal en
zeker internationaal een zeer hoog aanzien
heeft. Het tweedaags toernooi vindt voor de
eerste keer plaats in 1996. 

Met uitzondering van de S.V. Grol doen er
dat jaar alleen teams van betaald voetbalver-
enigingen mee. De vaderlandse top 3 is voor
het eerst voltallig aanwezig in 1997. In 2001
wordt afgestapt van de formule 8
Nederlandse teams en 4 buitenlandse teams
en wordt gekozen voor de formule 6
Nederlandse en 6 buitenlandse teams.  In
2002 doet voor het eerst een team uit het con-
tinent Afrika (Ghana) mee. Tijdens het toer-
nooi in 2004 gaat een droom van de organi-
satie in vervulling met de komst van FC
Barcelona. Dat jaar behalen zij de tweede
plaats en in 2005 worden zij winnaar van het
toernooi. In 2007 wordt er wederom een stap
gezet en wordt gekozen voor de formule van
5 Nederlandse teams en 7 buitenlandse
teams. Vanaf dat jaar wordt tevens het niveau
van de arbitrage behoorlijk opgeschroefd. 

Met al deze veranderingen zijn we aangeko-
men bij het Marveldtoernooi zoals dat er nu
staat. Een prachtig en zeer prestigieus inter-
nationaal jeugdvoetbaltoernooi, dat zowel in
het binnen- als in het buitenland grote
naamsbekendheid heeft. Een toernooi dat
ieder jaar weer grote bezoekersaantallen
trekt, maar waarbij consistent wordt vastge-
houden aan de Achterhoekse  nuchterheid en
dat is dan ook de reden dat vele duizenden
toeschouwers jaarlijks naar Groenlo komen.
De gezelligheid viert dan drie dagen hoogtij.
“Doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg”, is een term die wij als bestuur vaak
gebruiken. Wij hopen dat wij dit ook naar
buiten toe zo uitstralen. Met z’n allen mogen
wij trots zijn op dit jaarlijkse evenement, dat
van grote promotionele waarde is voor de
gemeente Oost Gelre en het zet Groenlo
evenals ook de sv “Grol” daarmee flink op de
kaart. 
Ieder jaar opnieuw zijn wij ons er terdege van
bewust dat wij het organiseren van het toer-
nooi niet voor elkaar krijgen zonder de hulp
van de vele vrijwilligers en de bijdragen van
de grote groep sponsoren. Daarvoor nu al
een woord van dank namens het bestuur van
de Stichting Internationaal Marveldtoernooi. 

Deelnemersveld 2009

Dat het niet altijd voor de wind gaat, dat
merkten wij dit jaar. Reeds in september zijn
wij gestart met de voorbereidingen voor het
20e toernooi. Allereerst worden dan de teams
besproken en de vraag gesteld:  wie nodigen
we dit jaar uit? Dat we wederom een stap
wilden zetten ten aanzien van het deelne-
mersveld stond vast, het is tenslotte een jubi-
leumeditie. Voor wat betreft de Nederlandse
teams waren de deelnemers vrij snel rond.
De Nederlandse top 3 ontving een uitnodi-
ging en zegden wederom toe, evenals onze
vrienden uit Enschede FC Twente / Heracles
en last but not least ons eigen team van de
s.v. Grol. 

Maar ……….er kwam al gauw een kink in
de kabel. Het bestuur wist dat de Nationale
Voetbaldag plaatsvindt op zaterdag 6 juni
a.s., gelijk dus met het Marveldtoernooi. Die
dag wordt gestreden om het kampioenschap

van Nederland voor C-teams. Het bestuur
heeft er vanaf het begin al wel rekening mee
gehouden dat wij mogelijk één maar mis-
schien zelfs wel twee Nederlandse deelne-
mers zouden gaan missen. Afgelopen week
werd duidelijk dat Ajax winnaar wordt van
hun poule en op zaterdag 6 juni a.s. dient aan
te treden tegen de winnaar van de andere
poule (zoals het er nu voorstaat is dat Sparta
Rotterdam). Ajax kan derhalve helaas niet
deelnemen aan het 20e Marveldtoernooi. Het
bestuur heeft echter snel een waardige ver-
vanger gevonden in Rode Ster Belgrado uit
Servië.
Ook met het uitnodigen van de buitenlandse
teams wilde het allemaal niet zo vlotten. Je
hebt bij het benaderen van met name nieuwe
teams veelal te maken met andere culturen.
Dit maakt dat je soms erg geduldig moet zijn
om reacties te ontvangen. Met name de Zuid-
Europese ploegen nemen pas in januari /
februari een besluit over deelname aan toer-
nooien aan het eind van het seizoen. Dat was
dan ook de belangrijkste reden voor het
bestuur om het deelnemersveld niet te pre-
senteren tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
Wij lopen er dit jaar tegenaan dat gerenom-
meerde Europese ploegen niet kunnen
komen omdat de jeugdacademie in juni al is
gesloten (bijv. Liverpool en Chelsea), omdat
er begin juni nog competitie gespeeld wordt
(bijv. in Italië maar bijvoorbeeld ook in het
grootste deel van Duitsland) of omdat het
gewoonweg niet past in hun opleidingspro-
gramma. Ook de recessie zorgde overigens

Deelnemersveld 2009

PSV 

Feyenoord

FC Twente / Heracles

S.V. Grol

Manchester United uit Engeland

Real Madrid uit Spanje

Hertha BSC uit Duitsland (winnaar 2008)

Anderlecht uit België

Auxerre uit Frankrijk (nieuw)

Lokomotiv Moskou uit Rusland (nieuw)

Valencia uit Spanje (nieuw)

Rode Ster Belgrado uit Servië (nieuw)



17

voor een afzegging. 
Met name door Marco Frank en Tonnie
Zieverink is enorm veel werk verricht voor
wat betreft het aantrekken van de (nieuwe)
buitenlandse teams. Het bestuur heeft op
zaterdag 28 maart jl. voor de 20e editie een
fantastisch deelnemersveld kunnen presente-
ren. Allemaal Europese ploegen van naam,
uit 8 verschillende landen en met vier nieuw-
komers: Auxerre, Lokomotiv Moskou, 

Valencia en Rode Ster Belgrado. Vier zeer
sterke teams met zeer diverse voetbalstijlen.
Kortom, ondanks de “tegenvallers”, toch
wederom een bezetting om je vingers bij af te
likken!
Zo zie je maar: het is en blijft jaarlijks een hele
organisatie met mee- en tegenvallers. Ook
deze kant van de medaille wilden wij u niet
onthouden. Er moet keihard gewerkt worden
om er voor te zorgen dat het op 4, 5, 6 en 7

juni a.s allemaal weer fantastisch verloopt.
Het Internationale Marveldtoernooi blijft een
schitterend toernooi waar wij als bestuur ont-
zettend trots op zijn dit voor u te mogen
organiseren. Voor meer informatie:
www.marveld.info
Namens het bestuur van de Stichting
Internatonaal Marveldtoernooi

Ellen Simmelink, pr en communicatie

toernooi 5 t/m 7 juni 2009
op jubileumeditie!

In navolging van de op 29 mei 2008 gehou-
den succesvolle sponsoravond, is het
bestuur van de sportvereniging ‘Grol’ in
samenwerking met het bestuur van de
Stichting Internationaal Marveldtoernooi
ook dit jaar weer voornemens om een der-
gelijke avond te organiseren. En evenals
vorig jaar is ook nu een uit vier personen
bestaand wekgroepje belast met de organi-
satie, te weten Theo Huijskes en Tonnie
Zieverink namens het Grolbestuur en Ben
Bomers en Frank Walterbos namens het
bestuur van de organisatie Internationaal
Marveldtoernooi.
Stond de avond in 2008 in het teken van het
90-jarig bestaan van de sportvereniging
‘Grol’, dit jaar willen de organisatoren het
sponsorgebeuren zien als de aftrap van de
twintigste editie van het Internationaal
Marveldtoernooi, dat van vrijdag 5 tot en
met zondag 7 juni 2009 wordt gehouden op
het sportpark ‘Den Elshof’ in Groenlo.
Voor de sponsoravond van dit jaar, die zal
plaatsvinden op donderdag 4 juni 2009 in de
andermaal daarvoor helemaal aangeklede
sporthal en sportcafé op het sportpark ‘Den
Elshof’, worden alle sponsoren van de
Groenlose voetbalvereniging in het alge-
meen en/of het Internationaal
Marveldtoernooi uitgenodigd.
Ditmaal hebben een tweetal bekende en
prominente gastsprekers hun medewerking
toegezegd, te weten Joop Munsterman,

directeur van de huis-aan-huisbladendivisie
van Wegener N.V. en voorzitter van FC
Twente, en Jan van Halst, voormalig prof-
voetballer bij o.a. FC Twente en Ajax en
commercial manager van FC Twente.
Naast de inbreng van genoemde sprekers en
wat gevarieerd entertainment zal het accent
van de avond ook deze keer komen te lig-
gen op het in een ontspannen sfeer bij

elkaar vertoeven onder het genot van een
hapje en een sapje. 
Na een inloopactiviteit zal er om exact 20.00
uur met het programma worden begonnen.
Het streven is erop gericht om de officiële
afsluiting om circa 22.30 uur te bewerkstelli-
gen, waarna er voor de liefhebbers nog vol-
doende gelegenheid is voor een gezellige
nababbel.

Op donderdag 4 juni met gastsprekers Joop Munsterman en Jan van Halst!
Sponsoravond s.v. “Grol” dit jaar in het teken van de

twintigste editie van het Internationaal Marveldtoernooi

Joop Munsterman 

Voorzitter FC Twente
Jan van Halst 

Commercieel manager FC Twente
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Jeugd s.v. “Grol” pakt uit met Carnaval

Voetbal is een teamsport bij uitstek. Voor de
jeugd is het goed om in teamverband te leren
werken. Binnen de witte lijnen wordt het hele
jaar door intensief samengewerkt om tot
goede resultaten te komen. 

Dat gebeurt natuurlijk met vallen en opstaan.
Het is mooi om te zien dat door het voetbal
ook vriendengroepen ontstaan. Ook buiten

de sport ontmoeten jongens elkaar. Dat zien
we ook terug met Carnaval. Steeds meer
voetballers uit de jeugd slaan de handen
ineen en bouwen samen een wagen en ont-
werpen een eigen pak. Zo leert men elkaar
ook op een andere manier kennen. 
Wellicht zal de wat minder technische begaaf-
de voetballer uitstekend met de boormachine
overweg kunnen en loopt de veelscorende

spits alleen maar in de weg. Gebruik maken
en waarderen van elkaars kwaliteiten is dus
zowel binnen als buiten het veld van belang.
Dit zagen we al jaren bij de vaste groep
wagenbouwers van de s.v. “Grol”, maar nu
dus ook bij de jeugd. 
Op deze pagina zien we een aantal jeugdige
carnavallisten met een blauwwit hart aan het
werk!
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- Tijdens een

wedstrijd floot de

scheidsrechter voor

een ‘bal in de zak’.

De spelers in de

dugout verstonden

het echter niet goed

en dachten dat er

werd gezegd “de bal

is zacht”. Er werd

vervolgens een

nieuwe bal in het veld

gebracht. Of men

hier ook iets aan

had???.......

- Jos Wientjes zegt:

“De hele wereld

verandert, behalve de

vrouw van Henk

Porskamp. Die

verandert nooit”.

De Recreantentrainers, 
meer dan recreanten!

Binnen de s.v. “Grol” is er een grote

club van spelende leden waar je niet

veel over hoort of leest. Het zijn de

spelers die in de elftallen 4 t/m 13 van

de s.v. “Grol” spelen, waarvan Grol

11, 12 en 13 op de zaterdag spelen.

Deze spelers hebben 1 keer in de

week de gelegenheid om te trainen,

de donderdagavond (vanaf 20.15 tot

21.45 uur). Gelukkig komen niet alle

spelers, want dan zou het training-

schema danig in de war lopen, maar

een vaste groep spelers is er op de

donderdagavond om onder leiding

van een drietal trainers te trainen.

Deze drie trainers zijn Ewald

Brockötter, Marcel ten Barge en

Frank Walterbos. Tijd om hen en de

recreanten eens de aandacht te

geven.

Door: Ivo Versteegen

Waarom zijn jullie de recreanten
gaan trainen?
“Toen Dennis Seesing gestopt was
met het trainen van de recreanten,
zo’n 5 à 6 jaar geleden, was er geen
trainer meer en bovendien moeilijk te
vinden. Omdat wij  toch iedere week
gingen trainen, hebben we tegen Bert
Fransen gezegd: “Stop maar met zoe-
ken, wij doen het wel”. In het begin
samen met Roy Reinders en Edwin
Wissink. Toen bestond de groep uit
20 spelers aan het begin van het sei-
zoen, in de winter ongeveer 10 en
soms slechts uit 4 personen. Als de
winterstop dan weer voorbij was,
werden het weer zo’n 20 personen.
Roy Reinders ging al fanatieker de
keepers trainen en speelde weer in
Grol 3, dus hij hield ermee op en
Edwin Wissink ging in Groenlo-zuid
(Lichtenvoorde of all places) wonen

en is er toen ook mee gestopt. Wij
zijn toen met zijn drieën verder
gegaan”.

Hoe is de verdeling binnen jullie
drie?
“Wij zorgen ervoor dat er in ieder
geval altijd 1 van ons aanwezig is.
Hakkie (Ewald Brockötter) werkt in 5
ploegen, dus kan er niet iedere week
zijn. We leggen dan de spullen klaar
(de hesjes, pionnen en ballen) en dan
kan er getraind worden. Zelf trainen
we overigens ook mee, omdat we er
nog veel plezier in hebben. In het
begin hadden ze nog hele bladen met
oefenstof, maar voor sommige jon-
gens was dit gewoon te moeilijk
(soms ook om voor te doen), dus nu
bestaat de training uit kleine partijtjes,
positiespel en een grote partij: “Dit
willen de jongens ook graag”.
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Dat ook dit wel eens mis gaat, blijkt
uit een volgende anekdote: “We speel-
den een positiespel met 3 teams en
dus 3 kleuren van hesjes. Edwin
Wissink was aan de bal en Arjan
Kamphuis stoof als een wilde op hem
af en schoffelde Edwin met bal en al
onderuit. Het werd even heel stil en
toen begonnen de overige spelers te
lachen. Arjan begreep er niets van,
maar keek eens naar zijn hesje,
GROEN, naar Edwin, ook GROEN”.
Bleken zij dus bij elkaar in het team te
zitten.

Nu het kunstgras er is, blijft de op-
komst gewoon constant. De eerste
training stonden er zelfs 42 spelers! En
de eerste paar trainingen bleef het
ongeveer 30 man, op een helft van
veld 1. Dit werd te klein en in goed
overleg met Sander en Henri (trainers
van Grol 2 en 1), mochten de recrean-
ten op een helft van het hoofdveld,
dat toch weer een stuk groter is. Nu is
er een mooie fanatieke groep van zo’n
20-25 man met veel jonge spelers die
net in de senioren begonnen zijn, met
name Grol 13, of zelfs nog in de A2
spelen.
Dit kunstgras is voor Thomas
Wallerbosch en Dominique Monasso
trouwens ook ideaal: “Zij kwamen een
keer op het oude trainingsveld, wat
één modderpoel was, aan met net uit
Milaan overgekomen knalgele “bals-
jes” (de dozen werden er in de kleed-
kamer pas afgehaald). Bovendien had-
den ze een nieuw wit AC Milan
broekje aan, dus iedereen dacht “span-
nem die linkerds” en de broekjes en
balsjes zagen er na die training dan
ook niet meer uit”!

Hebben jullie een trainersachter-
grond,  dan wel diploma’s?
Marcel geeft aan dat hij ooit de cursus
JVSL (jeugdtrainerscursus) heeft
gedaan. Frank de JVT cursus, de
opvolger van de JVSL. Beide heren
hebben hiermee ook jarenlang diverse
jeugdelftallen getraind en begeleid.
Frank heeft de lichting Michel
Kamphuis, Christian Pillen en Len-
nard Walterbos nog enkele jaren van
E naar C-jeugd gehad, en kijk waar zij
nu staan!
Ewald heeft 30 jaar geleden een basis-
cursus jeugdleider gevolgd: “Ik ben
van de 6 keer maar 2 keer aanwezig
geweest, maar wel geslaagd!”

Frank is ook nog verenigingsscheids-
rechter, maar heeft hier jaren niets
meer mee gedaan. Ewald is hierin nog
wel steeds actief en doet dit nog
steeds met veel plezier, al valt het hem
soms wel tegen om het goed te doen. 
Als speler hebben alle drie vanaf de
kleinste jeugd bij de s.v. “Grol”
gespeeld. Frank heeft zelfs het eerste
elftal gehaald onder George Peeters
en speelt nu in Grol 5. Voor Marcel
was Grol 3 zijn top speelt nu nog in
Grol 7 en Ewald speelt op dit moment
in Grol 9 en heeft een hekel aan ver-
liezen, maar helaas gebeurt dit nog
wel eens!

Hierbij blijft het niet want Marcel is
tegenwoordig jeugdcoördinator van
de A, B en C-jeugd, wat soms wel
eens uitmondt in een soort “vliegende
keep”, want hij valt regelmatig in bij
de jeugdteams in deze klassen die op
dat moment geen trainer of leider
hebben. Tevens heeft hij zitting in het
jeugdbestuur. 
Frank is al vele jaren lid van de ter-
reincommissie, hij begeleidt de circuit-
training van de E- en F-jeugd en is lid
van de organisatie van het welbeken-
de Marveldtoernooi. 
Hakkie is al enige jaren actief binnen
de carnavalswagenbouwers van de
s.v. “Grol”.

De ambitie om nog hoger te gaan trai-
nen is er niet bij deze heren: “Laten ze
de jongere jongens maar een kans
geven, wij hebben liever een coördi-
nerende rol”.

Zijn er goede c.q. genoeg faciliteiten
voor de recreanten?
Een volmondig “Ja” klinkt er. Nu het
ook prima geregeld is met het veld, de
helft van het hoofdveld, kunnen zij
goed uit de voeten. “De oudere spe-
lers willen nog wel eens afwerken op
het doel en de jongeren willen vooral
een partijspel. Dan zou een heel veld
wel ideaal zijn”. Grol 1 en 2 zouden
afwisselend op veld 3 gaan trainen als
zij een komende uitwedstrijd zouden
hebben. Dit is even geweest, maar
met de slechtere weers- en veldom-
standigheden is dit snel losgelaten.
De overige materialen zoals de ballen
zijn prima: “Bovendien lopen wij al zo
lang mee dat wij wel weten waar alles
ligt en hoe wij eraan moeten komen”.
Ze hebben hiermee ook nooit proble-
men gehad.

Geheel vrijwilligerswerk is het trainen
van de recreanten niet. De heren heb-
ben namelijk met het seniorenbestuur
afgesproken dat zij de laatste training
voor de kerst en de laatste training
van het seizoen afsluiten met een
gezellige avond. Hierbij worden de
consumpties betaald door de s.v.
“Grol” en steken zij hun “salaris” dus
eigenlijk in deze avond.

Zijn er ook recreatieve spelers die
hoger / prestatief zouden kunnen
spelen?
Een Nick Hulzink en Rick Brockötter
zijn prima voetballers, deze jongens
trainen dan ook al deels met Grol 3
mee. De groep van Grol 13 heeft
prima spelers. Een speler als Bas
Leyzer kan volgens Frank met Grol 2
mee! Dan is er natuurlijk Ronald
Wagendorp nog; een geweldige voet-
baller maar conditioneel en qua instel-
ling geen voetballer om prestatief te
spelen. Die instelling maakt vaak het
verschil, maar daarom voetballen deze
jongens ook op zaterdag:
“Zaterdagmiddag met vrienden voet-
ballen, daarna gezellig een biertje
drinken en ‘s avonds met de groep op
stap”. Deze jongens zien het niet zitten
om zondagmorgen al om half tien te
moeten voetballen, laat staan om 8
uur te moeten vertrekken voor een
uitwedstrijd. Bovendien spelen de
meeste spelers in een vriendenteam en
willen zij daar ook in blijven voetbal-
len. Maar donderdagavond op de trai-
ning zijn ze allen lekker fanatiek en de
combinatie ouderen en jongeren gaat
perfect.
Hakkie: “Ik persoonlijk zou zo hoog
mogelijk willen voetballen, want dat is
goed voor je ontwikkeling als voetbal-
ler. Maar één ding staat voorop, je
moet plezier in het spel hebben!”

Zijn 3 prestatieve elftallen genoeg
voor een grote club als de s.v.
“Grol”?
Eigenlijk zouden het er minimaal 4
moeten zijn, maar daarvoor moeten er
ook genoeg spelers zijn en dus jeugd
doorkomen. 
Nu is er een goede B en C lichting,
maar dit duurt nog even en het huidi-
ge Grol 3 heeft nu al iedere week spe-
lers uit de A-jeugd nodig; dit zou
eigenlijk niet zo moeten zijn. Als je
prestatief wilt spelen, moet je twee
keer in de week trainen, maar als je de
trainingsopkomst ziet is dit lang niet 

- Bram Harbers had

een mooi colbert aan.

Zegt Masja tegen

hem: “Moet je nog

naar de kantine?

Daar is niks te

versieren. Je weet

toch wel wie er

allemaal rondlopen?”

“Maar leeftijd zegt

tegenwoordig niks

meer…”

- Als William

Krabbenborg wordt

gevraagd of de naam

van zijn vriendin 

(Daniëlle) met twee

puntjes moet zegt hij:

‘dat weet ik niet; ik

noem haar altijd

Daan(tje).’



altijd het geval. Maar goed, als je dan
WVC Winterswijk ziet, daar hebben
ze het derde team teruggetrokken!
Daarentegen is de doorstroming naar
Grol 1 prima; ieder jaar komen er
weer spelers van de jeugd door en
handhaven zij zich prima in de twee-
de klasse. 
“Eigenlijk leveren Grol 4 t/m Grol 13
ook prestaties, want ze willen alle-
maal kampioen worden.” Ook zijn er
momenteel veel spelers van de zater-
dagteams die op zondag ook weer
meespelen met de verschillende elftal-
len. Vroeger werd er nogal sceptisch

gereageerd op het zaterdagvoetbal,
maar nu is het maar goed dat het er
is!

Zo is het ook met het kunstgras
gegaan; als je nu als recreantenteam
op veld 4 moet voetballen hoor je een
hoop geklaag in de kleedkamer: “Wie
had dat een jaar geleden gedacht”.
Bovendien is het voor het trainen met
de recreanten een hele vooruitgang,
er is nu altijd een constant aantal spe-
lers aanwezig. “We hebben heel wat
in de modder moeten ploeteren, ter-
wijl de selectie elftallen naar veld twee

of drie gingen trainen”. Met droog en
warm weer is het misschien minder
prettig, maar gelukkig is het het
grootste deel van het seizoen vochtig
en dus ideaal!

De recreantenteams hebben dus
zeker hun waarde binnen onze ver-
eniging (en niet alleen voor de contri-
butie) en worden getraind door drie
zeer tevreden heren. Voorlopig gaan
zij hiermee ook nog wel verder: “We
trainen zelf toch iedere week”. 
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- Ricardo te Veluwe

en Colin klein

Gunnewiek op

zaterdagmorgen voor

de carnaval, rond

10.00 uur, tegen

Annelies: “Mag ik

van jou een broodje

bal gehakt, een

broodje kaas, een

Amsterdammertje

bier en een zakje

chips?” Annelies

hierop: “Dat dacht je

toch niet he?!” De

jongens antwoorden

hierop: “Dan kunnen

we vast indrinken

voor de

Carnaval……Geintje

hoor, doe maar een

kop koffie en thee”.

- Uitspraak van Ivo

Oostendorp tegen

enkele Grolleden:

“Jongens, als je

gelukkig bent, is de

week zo voorbij”.

Opfriscursus voor clubscheidsrechters

De clubscheidsrechters van onze s.v. "Grol" hebben onlangs een opfriscursus gekregen van twee zeer ervaren rotten op
dit gebied.  Rob de Visser van de KNVB en Jan Elferink van de scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken
kwamen met veel praktijkvoorbeelden, bewegende beelden van spelmomenten en konden ook de fijne kneepjes van
het scheidsrechtersvak nog eens etaleren.
Dat heeft er toe geleid dat onze clubscheidsrechters weer helemaal up to date zijn! 

Zoals gebruikelijk, vindt ook
dit jaar weer het traditionele
eierzoeken plaats op sport-
park Den Elshof. 
Alle kinderen van 0 t/m 12

jaar worden uitgenodigd om
op Eerste Paasdag, zondag
12 april,  vanaf 15.30 uur
deel te nemen aan de eier-
zoekwedstrijd.

Kom dus gezellig naar 
sportpark Den Elshof!!!!

Eierzoeken op Den Elshof
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Naam: 

Ruben Zieverink

Geboortedatum:

21-08-1990

Speler van team:

A2

Lid van s.v. “Grol” sinds:

1995

Positie in het veld: 

Op veel posities, ik ben andere seizoenen
altijd keeper geweest en sinds dit seizoen
voetballer in de voorhoede.

Opleiding:

Op dit moment niks, ik ben gestopt met de
opleiding detailhandel. Volgend schooljaar ga
ik het weer proberen!

Werk en functie:

Verkoopmedewerker bij de Score in
Winterswijk.

Favoriete bezigheid op het werk:

Lekker ouwehoeren met klanten/collega’s.

Minst leuke bezigheid op het werk:

De schoonmaak!!

Toekomstplannen:

Een goede opleiding vinden en afmaken en
daarna een goede baan vinden.

Hobby’s:

Voetbal, lekker luieren op de bank met een
dvd-tje of voetbalwedstrijdje er bij, gamen en
natuurlijk niet te vergeten een lekker biertje
nuttigen met de vrienden! 

Goede eigenschap:

Staat open voor iedereen.

Slechte eigenschap:

Ongeduldig.

Lievelingseten:

Chinees en gebakken aardappels met schnit-
zel.

Leukste plek van Groenlo:

Zijn er wel veel, maar als ik moet kiezen toch
lekker thuis.

Hekel aan:

Mensen die niks anders doen dan hele dagen
zeiken!

Favoriete TV programma:

Studio Sport, Prison Break.

Favoriete muziek:

Van alles, maar ik geniet vooral van Acda en
de Munnik.

Favoriete voetbalclub?

FC Twente en s.v. “Grol” natuurlijk.

Mooiste voetbalmoment:

De fantastische goal van Bergkamp tegen
Argentinië!!

Trainer van wie je het meest geleerd hebt:

Roy Reinders als keeperstrainer.

Grootste wens:

Miljonair worden en natuurlijk een mooi
gezin hebben later.

Favoriete drinken:

Biertje, en een Malibu Cola gaat er ook zeker
in.

Ideale avond uit:

Met vrienden heen en met een mooie meid
terug!

Beste vriend (en):

Een echte beste vriend heb ik niet, maar dan
zeg ik toch mijn vriendengroep in het alge-
meen.

Mooiste vakantie:

Dat was toch zeker vorig jaar Bulgarije met
de vrienden, geweldig!!

Leukste moment van je leven:

Dat ik voor het eerst mijn voetbalschoenen
en een s.v. “Grol” shirt aan mocht trekken en
lekker mocht gaan voetballen met de F-pups,
denk ik.

S.v. “Grol” vind ik…….: Een mooie en voor-
al gezellige vereniging, waar ik nog jaren zal
blijven voetballen.

Speler van het kwartaal: Ruben Zieverink
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De nieuwjaarsborrel

liep voor sommigen

uit de hand. Annelies

was ‘de bob’ en de

grote Volvo zat vol.

Iedereen werd netjes

thuis afgezet. Een uur

later kwam Theo

Kaak aangelopen. De

huissleutel zat bij aan

de autosleutel en er

was niemand thuis.

Theo heeft dus de

‘nieuwjaarsloop’ goed

volbracht…

Sommige klanten

moet je ’s avonds de

sleutels afpakken.

Komt Yori

Paardekoper (9 jaar)

in de kantine en

vraagt aan zijn

vader:”Papa, mag ik

de autosleutels van

jouw auto?”. “Dat zit

er al heel vroeg in”,

zegt vader. “Ja”, zegt

hij, “om de bal eruit

te halen”. 

Nieuwjaarsloop 2009

Op 4 januari j.l. werd de 28e Nieuwjaarsloop van de s.v. “Grol” gehouden, die wederom werd gewonnen door Christian
Pillen. Hij ontving de ‘Ferry Froeling bokaal’ vanwege het feit dat hij voor de vijfde keer op rij de titel achter zijn naam
wist te zetten.        

V.l.n.r. Wouter Scharenborg, Christian Pillen en Robin Schuurmans.
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Carnavalsoptocht 2009
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De Vlag
De Vlaggenist

Het lijkt wel alsof er één en al rampspoed op
ons af komt. Dan heb ik niet over één of
andere nederlaag van onze s.v. “Grol”. Je kunt
geen krant openslaan, geen radio of TV aan-
zetten of men rept over crisis, crisis en nog
eens crisis. Alsof de wereld op dit moment
alleen nog maar bestaat uit één grote poel van
ellende. Nu ontgaat het mij ook niet dat er
wat aan de hand is in de wereld, maar er
wordt op dit moment net gedaan of het einde
der tijden nabij is. Ik ben een positief inge-
steld mens en draai het om. Als we nu bijna
op het dieptepunt zitten, dan kan het over een
tijdje alleen maar weer beter gaan. Dat is het-
zelfde als je een paar jaar achter elkaar degra-
deert. Op een gegeven moment kun je in
ieder geval niet meer zakken. Wij in het rijke
westen zitten zo snel in zak en as, als het even
wat minder of anders gaat dan we willen. We
houden dan meteen op met het houden van
hoop. Hoe anders is dit in Afrika. Ik had

onlangs het genoegen om weer eens in Afrika
te vertoeven. In Abuja welteverstaan, de
hoofdstad van Nigeria. Een prachtig land.
Rijk aan bodemschatten als olie, gas, kolen,
ijzer en tin. Alleen worden deze schatten niet
optimaal benut, omdat de corruptie hoogtij
viert. De bevolking is arm, laagopgeleid en
op bepaalde plekken in het land is het levens-
gevaarlijk voor westerlingen. Toch hadden al
deze factoren weinig invloed gehad op de
vriendelijke en, nadat we een goede prijs
waren overeengekomen, goedlachse taxi-
chauffeur die mij rond reed. Hij vroeg me al
snel waar ik vandaan kwam en toen hij
Holland hoorde begon hij direct, hoe kan het
ook anders, over Johan Cruijff en Ajax. Hij
vertelde vol trots over zijn landgenoot
Nwanko Kanu, die van 1993 tot en met 1996
voor Ajax speelde. Ook vertelde hij hoe zijn
Nigeriaanse elftal de gouden medaille wist te
halen op de Olympische Spelen van 1996 en
dat ze zelfs op de vijfde plaats hadden gestaan
van de FiFa-ranking in 1994. Hij vertelde over
zijn land en hoe moeilijk, onzeker en corrupt
het bestaan in Nigeria was. Hiermee vergele-
ken, verbleken onze problemen in het
Westen. Toch zag ik ook gelijk een parallel,
namelijk de corruptie. Nu wil ik niet zeggen

dat de huidige problemen in het Westen ver-
oorzaakt zijn door corruptie, maar als je kijkt
hoe sommige topbestuurders van grote
ondernemingen zich gedragen hebben de
afgelopen jaren, dan raak je al snel het spoor
bijster. Dit heeft zich ook vertaald naar de
sport. Als je kijkt naar de exorbitante salaris-
sen van spelers en trainers in het profvoetbal
en dit vervolgens vergelijkt met de financiële
positie van bepaalde clubs, dan vraag je jezelf
af hoe dit allemaal kan. Net toen ik dit zo
overdacht, verrees Zuma Rock voor mijn
ogen, een enorme monoliet, even buiten
Abuja. “Kijk”, riep mijn taxichauffeur trots,
“dat is het Nigeriaanse antwoord op Ayers
Rock in Australië. Kijk goed aan de zijkant en
je ziet een gezicht”. Inderdaad, het was net of
je vanuit het gesteente werd aangekeken door
een enorm gezicht. Lachend reed hij verder.
Mijn gedachten dwaalden af naar s.v. “Grol”,
waar ook weer het één en ander aan het ver-
rijzen is. Er wordt een nieuwe loods met stal-
lingruimte gebouwd. Tijdens deze bouw zie je
ook weer veel lachende gezichten van vrijwil-
ligers die je aankijken met een zekere trots.
Zo zie je maar weer, crisis of niet, met een
positieve houding wordt het in ieder geval
een stuk draaglijker.
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