
[VOORWOORD]

Er ligt weer een voetbaljaar
achter ons

Een voetbaljaar is eigenlijk net zoiets als een gewoon mensenjaar: je 
hebt tal van plannen en doelstellingen die je wilt realiseren en halen; 
je begint er enthousiast aan maar voor je het goed en wel in de gaten 
hebt is het jaar (seizoen) al weer voorbij.

Dat is nog niet zo erg als de plannen en doelstellingen maar gehaald 
zijn. Maar net als in het gewone mensenleven lukt dat niet (altijd). 
Soms heb je echter ook onverwachte meevallers; het kan immers toch 
niet altijd tegenzitten?

Of de Grol als geheel goed gedraaid heeft in het afgelopen 
seizoen is natuurlijk voor een eenvoudige hoofdredacteur van 
het clubblad moeilijk te beantwoorden; sterker nog: dat wordt 
niet eens van mij verwacht dat ik die vraag beantwoord! Het gaat 
er natuurlijk ook maar om welke invalshoek je kiest. Bezie je het 
vanuit prestatief oogpunt (dat woord hoor ik nog wel eens vallen 
bij de Grol) dan lijkt het me dat we toch een behoorlijke prestatie 
hebben neergezet. En bij het pleziervoetbal, om maar eens een heel 
luchtige term te noemen, hebben we ook de nodige kampioenen, 
dus wellicht is het daar ook goed gegaan. In dit clubblad aan het 
eind van het seizoen heeft de redactie weer geprobeerd een aantal 
interessante onderwerpen aan u voor te schotelen en natuurlijk 
hebben we die ook deze keer weer opgesmukt met passende foto’s. 
Die foto’s vind ik altijd goed getroffen; nee, ik maak ze zelf niet, 
dus mijn bewondering daarvoor komt uit geheel onverdachte hoek!
Natuurlijk ook impressies van het groots opgezette Marveld toernooi 
en van de sponsoravond; allebei evenementen die van grote impact 
zijn in het jaarlijkse gebeuren van onze Grol.

De kampioenen komen langs. Dat zijn natuurlijk jongenselftallen en 
mannenelftallen, maar deze keer hebben we twee bijzondere verhalen 
over…. jawel een speelster van het kwartaal, Lynn Dieker, en een 
geselecteerd talent voor het meisjesvoetbal bij FC Twente en dat is 
Sacha Wicherink. Hoezo alleen aandacht voor het mannenvoetbal? En 
dan is er natuurlijk ook een impressie van de afsluiting van het seizoen 
en een gesprek met de hier alom bekende  Patrick Blankenborg.

Nou, dat zijn allemaal interessante onderwerpen en het geheel is 
weer gelardeerd met een aantal stevige tekkels en ik hoop dat u ook 
daarvan geniet. Rest me u namens de redactie een fijne vakantie te 
wensen en we zien elkaar weer in de nazomer.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 

hoofdredacteur
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Speelster van het kwartaal: Lynn Dieker
Lynn is 15 jaar oud en naast voetbal is gitaar 
spelen een grote hobby van haar. Vanaf no-
vember traint ze met een aantal andere meis-
jes iedere vrijdagavond bij de s.v. “Grol”, 
onder leiding van Laura van de Pol. Ze volgt 
de opleiding GT3 (Gemengd Theoretisch, 
voorheen de MAVO) aan het Marianum in 
Lichtenvoorde en is, mede met een aantal 
vriendinnetjes, de initiatiefnemer achter het 
feit dat de s.v. “Grol” volgend jaar weer een 
meisjesteam heeft!

Door: Jonathan Lammers

1. Je bent initiatiefnemer achter het dameselftal, 
waarom?     
“Er waren heel veel meisjes die wel wilden 
voetballen, maar die wisten allemaal dat er 
geen meisjesteam bij de s.v. “Grol” was. We 
hadden wel naar VIOS Beltrum kunnen gaan, 
maar dat zagen we ook niet zitten, omdat we 
daar te veel meisjes niet kenden. Van daaruit 
zijn we gaan informeren wie nu echt interesse 
hadden in het voetballen bij de s.v. “Grol” en 
dat bleken er zoveel te zijn, dat we genoeg 
meiden hadden voor een elftal (nu een groep 
van 12 meiden, volgend jaar komen er daar 
nog wat bij).”

2. Voetbal is niet alleen een mannensport omdat…” 
“Vrouwen ook wel spelgericht zijn en ook wel 
kunnen voetballen! Het gaat natuurlijk niet 
zo hard als bij de mannen, maar dat maakt 
niet uit! Het gaat bij ons ook absoluut om de 
gezelligheid!!”

3. Als ik een dag van een andere sekse zou zijn 
dan zou ik…    
“De boel flink op stelten zetten.”

4. Als ik morgen € 20.000.000 euro win, dan… 
”Gaat er natuurlijk een deel naar de s.v. “Grol”! 
Daarnaast zou ik veel aan de goede doelen 
schenken. Wat moet ik ten slotte met zoveel 
geld. Als er dan nog wat geld overblijft, dan 
zou ik wel een nieuwe gitaar willen kopen.” 

5. Als ik ooit in een stadion zou mogen 
voetballen, dan kies ik…   
“De Kuip!, omdat Feyenoord er voetbalt. Ik 
ben altijd al fan geweest van Feyenoord, dat 
zit een beetje in de familie. Mijn opa was 
dat namelijk ook! Ik vind het gewoon een 
geweldige club. Dit jaar is het wat minder, 
maar dat komt wel weer!”

6. De dames eredivisie: flater of goed initiatief? 
“Dat is een goed initiatief. Zo kunnen wij 
vrouwen ook vrouwenvoetbal kijken! Dan 
hoef je niet alleen maar naar die mannen te 

kijken, maar kun je ook eens kijken naar je 
eigen ‘soort’. Ik kijk het dan ook wel eens met 
mijn vriendinnetjes.”

7. Welke voetballer zou je wel een lesje willen 
leren en waarom?   
“Ronaldo! Omdat hij zo verschrikkelijk 
arrogant is! De manier van doen en laten van 
hem vind ik helemaal niets!”

8. Ik zou wel een beschuitje willen eten met…
”John Petrucci van de Red Hot Chilli Peppers. 
Dat is gewoon een bijzondere man met een 

heel mooi verhaal en een super gitarist. Hij 
heeft een aardig drugsverleden, maar nadat hij 
een aantal mensen/vrienden in zijn omgeving 
er onderdoor heeft zien gaan aan de drugs, 
heeft hij het ook helemaal af gezworen. Nu 
maken ze alleen nog maar goede muziek over 
die tijd! “

9. Wie (of welke voetballer) zou je 
tot leven willen wekken als dat kon?
“Ik heb wel iemand, maar die is eigenlijk niet 
dood; Maradonna! Die zou ik wel weer eens 
willen zien voetballen, zoals hij deed voor 
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In memoriam Henk ten Barge

Op donderdag 16 april 2009 hebben wij toch 
nog onverwacht afscheid moeten nemen van 
een bijzonder vertrouwd verenigingsgezicht: 
Henk ten Barge.

Henk werd op 1 april 1930 in Eibergen gebo-
ren en overleed op 11 april 2009 in het Zieken-
huis Medisch Spectrum Twente in Enschede.
Samen met zijn enkele jaren geleden overle-
den echtgenote Joke, met wie hij 50 jaar een 
goed leven heeft geleid en 48 jaar gehuwd was, 
woonde hij jaren achtereen in hun gezellige 

woninkje aan de Stationslaan in Groenlo. 
Henk ten Barge is ruim 52 jaar lid geweest 
van onze sportvereniging Grol. Ruim twee 
jaar geleden ontving hij daarvoor de gouden 
‘Grol’speld. 

Henk was niet zomaar een lid. Hij heeft zich in 
zijn 52-jarige periode bij ‘de Grol’ op diverse 
terreinen verdienstelijk gemaakt voor de club. 
Als blijk van waardering werd hem daar-
voor niet alleen de titel ‘Lid van verdienste’ 
verleend, ook werd hij benoemd tot ‘Erelid’. 
De hoogste verenigingsonderscheiding die 
bij hoge uitzondering aan iemand wordt toe-
gekend. Verenigingsvrijwilliger Henk en ook 
echtgenote Joke waren derhalve bijzonder 
trots op die onderscheiding.
Was hij de laatste jaren een actief lid van de 
vrijwilligers(woensdag)groep, in het verleden 
heeft hij zich met name ingezet voor de jeugd-
afdeling van onze vereniging. Henk en Joke 
hebben samen nooit geen kinderen gehad. 
Maar desalniettemin was de voetballende 
jeugd bij Grol hun lust en hun leven. Naast 
het gegeven dat Henk vele jaren fungeerde als 
jeugdleider, bekleedde hij ook geruime tijd 
met een grote dosis inzet en daarbij de nodige 
accuratesse de functie van jeugdsecretaris.
Na eerst als respectievelijk ballenverzorger en 
lid van een kleine onderhoudsgroep veel 

werkzaamheden te hebben verricht voor de 
club, maakte hij de laatste jaren deel uit van 
de vrijwilligers(woensdag)groep. Zijn 79e ver-
jaardag op 1 april 2009 heeft hij een week la-
ter nog even met deze altijd volijverige groep 
kunnen vieren.
Henk, voor al het door jou geleverde vrijwilli-
gerswerk ten behoeve van diverse geledingen 
van onze vereniging zijn en blijven wij jou erg 
dankbaar.

Geniet van het weerzien met jouw Joke en 
rust zacht.

Theo Huijskes,
voorzitter sportvereniging Grol - Groenlo.

hij aan de drugs kwam. Daar kunnen weinig 
voetballers tegenop. Daarnaast is hij goed 
geweest voor het Argentijnse volk.”

10. Voetbalschoenen; nostalgisch zwart of mo-
dern gepimpt met kleuren?
“Ik heb zelf zwarte voetbalschoenen, maar 
vind de kleurtjes ook wel erg leuk. Als het 
maar niet knaloranje is, dat staat natuurlijk 
niet bij een s.v. “Grol” tenue! Gif-groen, kan 
daarentegen weer wel…”, voegt Lynn er aan 
toe.

11. Welke politicus mag van jou wel opstappen?
“Geert Wilders, hij discrimineert en manipu-
leert te veel!”

12. S.v. “Grol”: modern of ouderwets?
“Ik denk een goede combinatie van beide; 
modern kunstgras en de ouderwetse gezellig-
heid!“

13. De traptechniek van Ronaldo of de dribbel 
van Messi?
“De dribbel van Messi. Messi voetbalt ge-
woon in mijn ogen gewoon aantrekkelijker en 
mooier om naar te kijken. Daarnaast, zoals ik 
straks al zei; Ronaldo is arrogant!“

14. Als je nu in het vliegtuig mocht stappen, 
waar ging je dan naar toe?
“Naar Amerika; Hollywood! Het lijkt me ge-
weldig om eens te kijken in de wereld waar 
alle films worden opgenomen. Ik zou ook 
de huizen van de filmsterren wel eens willen 
zien!”

15. Als je God zou zijn, wat zou je dan veran-
deren in de wereld?
“Geen armoede en honger meer. Ja, ik ga nu 
een beetje het lieverdje uithangen, maar zo 
denk ik er wel over. Daarnaast is het voor mij 
belangrijk dat iedereen op de wereld gezond 
en gelukkig is!”

16. Als ik iets aan mezelf kon veranderen, dan 
is dat…
“Dat ik iets minder eigenwijs zou moeten zijn. 
Mijn eigen willetje is soms wel iets te nadruk-
kelijk aanwezig. Ik wil gewoon altijd gelijk 
hebben. Ondanks dat ik dat niet altijd heb, is 
dit idee wel gewoon heel fijn!”

17. Over 10 jaar ben ik…
“Ik zou wel graag muziekleraar (piano en gi-
taar) willen worden op het conservatorium of 
op een basis- of middelbare school. Daarnaast 
wil ik natuurlijk nog steeds bij de s.v. “Grol” 
voetballen, maar dat zal vast goed komen!”

Toevoeging op het gesprek:
Als er nog meer meiden willen gaan voetbal-
len, dan zijn ze meer dan welkom, bijvoor-
beeld op een proeftraining! 
Mochten jullie hier extra informatie over wil-
len, dan kunnen jullie altijd mailen naar:
lynndieker@hotmail.com
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Als men in de Dikke Van Dale het 
woord ‘sponsor’ opzoekt, dan vindt 
men letterlijk: ‘helper, verzorger; 
persoon of instelling die ten bate van 
iemand of iets geld of goederen be-
schikbaar stelt, dit veelal met reclame 
doeleinden’. Echter, wat de doelstel-
lingen van de vele sponsoren van een 
(sport)vereniging ook mogen zijn, ze 
zijn cruciaal voor het bestaansrecht 
van de vereniging. Daar waar de ene 
sponsor investeert in sponsoring met 
de hoop de naamsbekendheid te ver-
groten, kan het voor andere organi-
saties zo zijn dat ze het puur en alleen 
doen omdat ze vereniging een warm 
hart toe dragen. Feit blijft; zonder een 
gezonde zakelijke achterban, zal het 
voor iedere zichzelf respecterende 
(sport)vereniging, vooral in deze tij-
den, onmogelijk zijn het hoofd bo-
ven water te houden.

Door: Peter van Dalen en Jonathan 
Lammers

Met dit in het achterhoofd, is het na-
tuurlijk helemaal niet verwonderlijk 
dat de s.v. “Grol” alles uit de kast 
haalt om de sponsoren gedurende 
het hele jaar te laten blijken hoe be-
langrijk ze voor ‘ons’ zijn. U, als lezer 

van het clubblad, zal het dan vast ook 
niet ontgaan zijn, dat ook het clubblad 
haar steentje in deze bijdraagt, door in 
praktisch iedere editie een (nieuwe) 
sponsor nader aan u voor te stellen.  
Echter is het hoogtepunt toch wel de 
sponsoravond die de s.v. “Grol” se-
dert twee jaar voor de sponsoren or-
ganiseert. Donderdagavond 4 juni, op 
de vooravond van de 20ste editie van 
het Marveld Toernooi was het weer 
zover. 
‘Vroeger organiseerde de s.v. “Grol” 
altijd samen met drie andere verenigin-
gen een sponsoravond. Echter liep het 
animo voor deze avonden de laatste 
jaren terug’, aldus Tonnie Zieverink 
(één van de organisatoren). ‘Derhalve 
heeft de s.v. “Grol” twee jaar terug be-
sloten om op eigen kracht verder te 
gaan. In eerste instantie niet met het 
doel om het een jaarlijks terugkerend 
evenement te laten worden, maar na 
het grote succes van vorig jaar, door 
onder andere gastspreker Johan Derk-
sen, kon een sponsoravond ook dit 
jaar niet uitblijven.’
Daar waar vorig jaar het 90-jarig be-
staan van de s.v. “Grol” nog werd ge-
bruikt als reden om een sponsoravond 
te organiseren, stond het nu voorna-
melijk in het teken van de 20ste editie 
van het Marveld Toernooi. 

De link tussen het Marveld Toernooi 
en sponsoring is natuurlijk makkelijk 
te maken, zo vertelt ook Tonnie Zie-
verink; ‘Om het Marveld Toernooi te 
laten slagen zijn natuurlijk veel ma-
teriele en financiële impulsen nodig. 
Zonder deze manieren van sponsoring 
was het toernooi nooit uitgegroeid tot 
wat het nu is. Echter overlappen de 
sponsoren van dit evenement vanzelf-
sprekend met de sponsoren die het 
hele jaar door in onze vereniging in-
vesteren. Vandaar dat we ook dit jaar 
de organisatie van een sponsoravond 
hebben opgepakt. De hoofdreden 
voor het organiseren van een derge-
lijke avond is dan ook om de spon-
soren gedurende een informele avond 
met leuke en interessante sprekers het 
idee te laten krijgen hoe belangrijk ze 
voor ons zijn.’

Deze leuke en interessante sprekers 
waren ook dit jaar weer van de partij. 

Daar waar vorig jaar Johan Derksen 
nog de show stal met zijn vele leuke 
anekdotes over de voetbalwereld, wa-
ren het dit jaar aan Joop Munsterman 
(voorzitter van FC Twente en voorzit-
ter van de raad van bestuur van We-
gener Uitgevers) en Jan van Halst (oud 
voetballer, nu commercieel directeur 
bij FC Twente en TV analyticus) om 
de zaal te vermaken. Zieverink: ‘Wij 
willen dat de sprekers die komen ook 
echt wat te vertellen hebben. De zaal 
zit toch voornamelijk gevuld met on-
dernemers. Naast een gezellige avond, 
is het dan natuurlijk leuk dat ze zaken 
te horen krijgen die voor hen interes-
sant zouden kunnen zijn. In dat kader 
zijn Joop Munsterman met al zijn za-
kelijke ervaring, en Jan van Halst, met 
al zijn kennis van de voetbalwereld, 
natuurlijk twee fantastische sprekers. 
Vooral ook vanwege het feit dat ze 
uit onze regio komen en erg betrok-
ken zijn met de sociale toestand in het 
oosten, leek het ons geweldig om hun 
ervaringen met onze sponsoren te de-
len.’ 
Nadat Theo Huijskes de sponsor-
avond had geopend, was het woord 
aan Ben Bomers (voorzitter Marveld 
Toernooi) om het deelnemersveld 
van de 20ste editie van het toernooi 
met gepaste trots te presenteren. Met 
een fantastisch gemaakte presentatie 
op een groot scherm, werden de 12 
deelnemers, uit 8 verschillende lan-
den, aan de zaal gepresenteerd. Een 
indrukwekkend begin van een zeer 
onderhoudende avond mogen we wel 
zeggen.

Gastspreker dhr. Joop Munsterman
Toen de zaal weer tot rust was geko-
men van een muzikaal intermezzo, was 
het de beurt aan dhr. Munsterman om 
zijn verhaal uit de doeken te doen. 
De 58-jarige Munsterman is klein van 
stuk, maar zeer zeker groots in daden. 
Sinds 2004 is Munsterman voorzitter 
van FC Twente. Naast zijn werk bij FC 
Twente heeft Munsterman grote naam 
gemaakt in de dagbladbladenindu-
strie. Sinds juli 2008 is hij voorzitter 
van de raad van bestuur van de Ko-
ninklijke NV Wegener. Op 16-jarige 
leeftijd trad Munsterman als schoon-
maker in dienst bij Dagblad Tubantia. 
Hij wist zich in de jaren daarop op te 

6

Sponsoren: het hart van de Grolse verdediging

• Gelezen in het 
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(bibliografie Guus 
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‘s middags om half 

drie als linksbinnen 

van Varsseveld 1 de 

spieren strekken in 

streekderby’s tegen 

o.a. het altijd lastige 

s.v. “Grol” uit het 

bierdorp Groenlo.”

Joop Munsterman
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werken tot directeur van deze grote 
organisatie. In een later stadium werd 
hij directeur van de huis-aan-huis 
bladendivisie van Wegener. Naast al 
deze drukke werkzaamheden weet 
hij ook nog tijd te maken om voor-
zitter te zijn van de voetbalclub ATC 
’65 in Hengelo. Zoals u leest is dhr. 
Munsterman een veelomvattende per-
soonlijkheid. Dit bleek ook zeer zeker 
uit het verhaal waar hij de zaal een 
groot gedeelte van de avond mee wist 
te boeien. 

Munsterman had in zijn betoog een 
tweedeling gemaakt tussen zijn be-
stuurlijke werkzaamheden bij FC 
Twente en zijn werkzaamheden in de 
raad van bestuur van Wegener. Ech-
ter was van deze tweedeling weinig te 
merken. Munsterman doet de zaken 
op zijn manier; een korte, snelle, so-
ciale, zakelijke manier. Door deze ma-
nier van leidinggeven is het trucje in 
beide organisaties hetzelfde; een zake-
lijke hardheid, gemixt met een groot 
sociaal vermogen, aangevuld met 
een goed gevoel voor visiebepaling, 
en het uitzetten van de bijbehorende 
doelstellingen. 
Het sociale vermogen van Munster-
man bleek al uit de aankondiging van 
Theo Huijskes, waarin hij vertelde dat 
de financiële bijdrage die de beide 
sprekers zouden ontvangen, in zijn 
totaliteit door de beide heren aan een 
goed doel (stichting KIDS) werd ge-
schonken. Een fantastisch gebaar.

Anekdote Munsterman; ‘Toen ik een 
paar jaar geleden bij een hockeyclub 
werd gevraagd om een woordje te 
doen over de visie en doelen binnen 
een organisatie, werd mij achteraf 
door een vrouwelijke hockeyspeelster 
gevraagd: ‘U heeft het de hele avond 
gehad over het hebben van een doel 
/visie en de bijbehorende doelstel-
lingen, maar is dat nou echt zo be-
langrijk als u het schetst?’ Mijn ant-
woord daarop was: ‘Als u op zondag 
het kunstgras op gaat en ik heb de 
zaterdag ervoor de goals/doelen van 
het veld gehaald, waar hockeyt u dan 
naar toe?? Je hockeyt dan toch doel-
loos in de rondte?? Op deze vraag 
moest ze mij het antwoord schuldig 
blijven….’ 
Zoals u leest, kijkt Munsterman net 
even iets verder en is deze zakelijke 
gedachte binnen ieder aspect, zowel 
qua hobby als zakelijk, terug te herlei-
den. Het hebben van een visie en de 

gedachte om deze visie te bewerkstel-
lingen, was dan ook de rode draad in 
het verhaal dat Munsterman de zaal 
ten gehore bracht.
In 2004 trof Munsterman FC Twente 
aan op de rand van de afgrond. ‘Toen 
ik in 2004 kwam had FC Twente fail-
lissement aan gevraagd. Ik trof een or-
ganisatie aan zonder commerciële ge-
dachten, zonder doel en zonder visie. 
We leefden in die tijd in somberheid. 
Als we twaalfde of dertiende werden 
dan was dat maar zo. Als het stadion 
maar vol was, dan was destijds ons 
doel bereikt. Kortom we zaten in een 
faillissementsituatie. Vanzelfsprekend 
moesten we hier op één of andere 
manier uit zien te komen. Twee dagen 
voor de nieuwjaarsreceptie namen we 
dan ook een daadkrachtig besluit: er 
moest een nieuw stadion komen. Door 
deze beslissing leefden we niet langer 
in het verleden, maar konden we ons 
eindelijk weer richten op de toekomst. 
We hadden een nieuw doel. 
Door dit nieuwe doel moest de hele 
organisatie nadenken over de toe-
komst. Alles binnen onze organisatie, 
van de merchandising, tot de catering. 
tot het bestuur, moest aan hogere ver-
wachtingen voldoen. In een nieuw 
stadion hoort namelijk een subtopper 
te voetballen, was ons idee. 
FC Twente kwam in de steigers. Bin-
nen drie jaar echter kwam het weer 
uit de steigers en behoorde het tot de 
drie meest gezonde voetbalorganisa-
ties van Nederland. Het bijbehorende 
imago was in deze ook essentieel. We 
wilden ten opzichte van de buitenwe-
reld geen ‘WAT’ (een voetbalclub) 
maar een ‘WIE’ (voetbal, ambiance en 
solidariteit) zijn. Dit door het hebben 
van een duidelijk positief afwijkend 
profiel van al die andere voetbalorga-
nisaties. FC Twente moest meer zijn 
dan alleen een voetbalclub met een 
mooi stadion. We wilden naar een 
grote sociaal maatschappelijke positie, 
op allerlei fronten, in het oosten. Dit 
hebben we door veel verschillende 
projecten, waaronder het project ‘Sco-
ren in de wijk’ weten te bewerkstelli-
gen. FC Twente is meer dan een voet-
balclub alleen en heeft inmiddels een 
grote sociaal maatschappelijke verant-
woordelijkheid op zich genomen.’

Op dezelfde manier is Munsterman 
eigenlijk ook bij Wegener aan de slag 
gegaan.
‘In de begin jaren waren we een huis-
aan-huiskrant. We waren de lokale 

‘suffertjes’ en we moesten op een an-
dere manier kranten gaan maken. Er 
moest een soort van metamorfose 
plaats vinden waardoor we een be-
paalde eigen identiteit konden uitstra-
len. Hoe maakt je nou van die suffige 
huis-aan-huisbladen een heel ander 
product, dat was voor ons de vraag. 
Als wij vroeger een foto plaatsten 
van een biljarter dan stond het biljart 
er op, de keu, de ballen en de het li-
chaam van de biljarter, maar hoe het 
gezicht van deze persoon eruit zag 
bleef volstrekt onbekend. Dit waren 
zaken die we moesten veranderen. 
Dit hebben we gedaan door om ons 
heen te gaan kijken in de Europese 
kranten. Daarnaast moest er intern 
wat veranderen. Normaal is het zo 
dat de eigenaar van een bedrijf ver-
telt hoe het bedrijf het moet doen, dit 
was bij ons anders. Wij hebben eerst 
zelf de cultuur binnen onze organi-
satie tot stand laten komen en heb-
ben daar een gepaste structuur bij 
gezocht. Mensen moeten bij ons juist 
heel zelfstandig zijn, we laten ze hun 
eigen keuzes maken over hoe ze hun 
werk tot uitvoering brengen. Dit had 
een enorme positieve impuls tot ge-
volg. Aan de hand van verschillende 
managementtechnieken hebben we de 
structuur toen anders opzet. Waar we 
een aantal jaren geleden alleen nog in 
het oosten onze kranten uitbrachten, 
is het nu zo dat we de laatste jaren, 
zelfs als lokaal Oosters krantje, zijn 
gepenetreerd in de Randstad. Dit was 
iets wat we nooit voor mogelijk had-
den gehouden, maar het is ons door 
deze organisatie ‘nieuwe stijl’ toch 
gelukt.’

Kortom, de boodschap van Munster-
man was duidelijk: Als je wil dat je 
organisatie slaagt, zul je door de alle 
(menselijke) krachten uit je eigen or-
ganisatie te bundelen en het opstellen 
van een goede visie en bijbehorende 
doelstellingen, met zijn allen dezelfde 
kant op moeten kijken. Een belangrijk 
kernmerk is deze is: ‘think outside of 
the box’. 
Na het verhaal van Munsterman te 
hebben gehoord kan ik niet anders 
dan tot de conclusie komen dat deze 
man daar een meester in is!

Gastspreker dhr. Jan van Halst
De tweede gastspreker van de avond 
linkte het vak als voetbaltrainer aan 
de functie van manager binnen een 
bedrijf. Communicatie, managing 
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• Er is een program-

ma op tv, genaamd: 

40 dagen zonder 

seks. In dit pro-

gramma wordt getest 

of seksliefhebbende 

jeugdigen het 40 

dagen zonder seks 

kunnen volhouden. 

Leo Garstenveld zegt 

hierover: “Ik doe 

alleen mee aan het 

programma 40 dagen 

met seks”.

• Toon en Gerrit Hoff-

man staan bij school 

om de kleinkinderen 

op te halen. Gerrit 

tegen Toon: “Zorg 

da’j met de goeie 

gromm’n in hoes 

komt”.

• ‘Nebs’ schreeuwt 

vanuit de sporthal:

“Jongens , er ligt nog 

een jas hier”, waarop 

Niels Meekes ant-

woordt: “Als ie past, 

mag je ‘m houden”.
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Co: ‘Stilte graag. Collectieve nabe-
spreking. We hebben 66% over de 
rechterkant aangevallen, 33% over de 
linkerkant, scoringspercentage gereali-
seerd door de tegenstander 33%, 11% 
afgerond, 3 tegendoelpunten. Aanval-
lend, scoringspercentage gerealiseerd 
van 47%, doeltreffend afgerond 0%, 
resultaat: 3-0 verloren, vragen?’ Shota 
Arveladze kreeg van dit hele gebeu-
ren niets mee en stak zijn hand op: 
”Trainer, I don’t understand!” ‘Zo snel 
mogelijk Nederlands leren, dan snap 
je het wel’, was het enige dat Co zei. 

‘Stilte graag. Individuele nabespre-
king’. Co gaf dan cijfers aan spelers 
die wij ‘s morgens al lang in de Tele-
graaf hadden gelezen maar goed, de 
laptop vertoonde een lijst met spelers 
met een cijfer erachter. ‘Van der Vaart: 
een zeven, Slatan: een zes, Winter: 
een drie, Witsche: ook een drie’. En 
zo ging Co alle spelers af, maar dit 
was niet alles. Zo moesten de spelers 
elkaar ook een cijfer geven om de 
discussie en communicatie onderling 
te stimuleren. Vervolgens vroeg hij 
aan Aron: “Aron, ik heb Richard net 
een drie gegeven, wat vind jij nou dat 
Richard had moeten hebben?’. Nou, 
zegt Aron, geen drie! ‘Dat kan, maar 
wat voor een cijfer wel dan?’. Nou, zei 
Aron weer, ik vond het een 6.7!
Richard springt hier direct op in en 
zegt tegen Aron: “Aron, doe nou even 
normaal, we zijn hier heel serieus met 
de nabespreking bezig en dan ga jij 
met cijfers achter de komma werken!’
Co voelde zich gesteund en zei: ‘In-
derdaad, maar wat zou jij jezelf geven 
dan Richard?’. Waarop Witsche ant-
woordt: ‘een 6.8!’ Algehele hilariteit 
maakt zich meester van de sporthal 
zoals u begrijpt. 

Dat de nabespreking van de wedstrijd 
ook heel anders kan vertelt Jan aan de 
hand van een anekdote uit de tijd dat 
hij bij Twente speelde en Hans Meyer 
zijn trainer was:

‘Meyer was een typische Oost-Duit-
ser. Grote man, boos gezicht maar een 
voetbaldier in hart en nieren. Hij kwam 
binnen en stelde zich netjes voor maar 
verder zei hij niets. Assistent Fred Rut-
ten nam de trainingen, wedstrijdbe-
sprekingen en nabesprekingen voor 
zijn rekening en Herman hield zich op 
de achtergrond. Ik dacht echt dat die 
Meyer was aangetrokken als stroman 
voor Fred Rutten, die deed alles. Tot 

een dag, we hadden zondags verlo-
ren, en we zaten met alle spelers in het 
Oude Diekman te wachten op Fred 
Rutten. Het was tien uur, vijf over 
tien, tien over tien en er was nog nie-
mand te zien van de trainersstaf. Ver-
volgens werd er op de deur geklopt, 
de deur ging open en daar stond Fred 
en zei: “Jongens, de trainer wil graag 
dat jullie de trainingsspulletjes mee 
nemen en naar buiten gaan, daar staat 
een grote bouwkeet en of jullie daar 
even naar toe willen gaan want daar 
wilt de trainer graag zijn nabespreking 
houden.” Prima, wij trainingsspulletjes 
mee, in de bouwkeet gaan zitten en 
wachten op Hans Meyer.’ 

De nabespreking ging als volgt: 
‘Guten morgen. Wir haben verloren 
gestern. Jungeleute, ich bin schon 
vierzig Jahre Trainer. Macht man mit 
Erfolg, macht man ohne Erfolg. Aber 
in meine Mannschaft habe ich es im-
mer mit Zusammenarbeit gemacht. 
Und das gibt in dieses Mannschaft 
einige Jungeleute (tot nu toe rustig 
pratend) die unseren Zusammenar-
beit sabotiert und das akzeptiere ich 
nicht! Ab heute gehen wir spritzen 
trainieren!(schreeuwend) Drei minu-
ten, sind ihr allen raussen!! Danke 
sehr.’ (weer rustig pratend). Binnen 
drie minuten stonden ze buiten. ‘Het 
werkte echt geweldig! We hebben een 
fantastisch jaar gehad met een talent-
volle groep en we zijn dat jaar derde 
geworden.’

Dit waren de twee momenten waar 
uw verslaggevers het hardst om 
moesten lachen. Deze anekdotes wa-
ren vrij vroeg in het verhaal van Jan. 
In het resterende gedeelte kreeg de 
spreker meerdere malen de lachers op 
zijn hand, door zijn ervaringen in het 
betaalde voetbal. Al met al een genot 
om naar te luisteren. De sponsoren 
hadden het ontzettend naar hun zin 
en de avond zou nog lang nabespro-
ken worden in het sportcafé onder het 
genot van een biertje. 

Volgend jaar?
Zoals eerder vermeld is de sponsor-
avond geen jaarlijks terugkerend eve-
nement, echter zou het dood zonde 
zijn voor de s.v. “Grol” als vereniging, 
als deze geweldige sponsoravond vol-
gend jaar geen vervolg krijgt. Daar-
mee doen we onszelf en de sponsoren 
absoluut te kort!
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en verandering liepen als rode draad 
door zijn, met anekdotes doorspekte, 
presentatie. De vergelijkingen die Jan 
trok, door middel van deze anekdo-
tes, maakten het verhaal zeer plezierig 
om aan te horen en voordat men het 
in de gaten had waren de 35 minuten 
voorbij. Eigenlijk zou ik de hele pre-
sentatie voor u uit moeten schrijven, 
aangezien alles interessant was maar 
door de beperkte ruimte zullen wij u, 
ons inziens, de twee leukste anekdotes 
aan de hand doen.
Jan begon met met de vergelijking tus-
sen Co Adriaansen en Hans Meyer. 
Co was zijn trainer in zijn Ajax-periode 
en Hans werd als trainer aangetrokken 
bij FC Twente toen het niet goed liep. 
Om de twee verschillende aanpakken 
van de trainers te verduidelijken ver-
telde Jan hoe de nabesprekingen van 
de wedstrijden eruit zagen:

Maandagmorgen, Co komt de kleed-
kamer binnen met een laptop onder 
z’n arm. ‘Goedemorgen’. Vervolgens 
startte hij z’n laptop op en zei tegen 
een speler die onderuit gezakt op z’n 
stoel zat: ‘Zie jij hoe je erbij zit? Reali-
seer jij je wel bij welke club je speelt? Je 
speelt bij Ajax! Ajax, Shell, Heineken, 
dat zijn A-merken! Zoals jij er nu bij 
zit heb je gisteren ook gepresteerd in 
de Arena, voor 60.000 man, 3-0 verlo-
ren, je bent nog geen C-merk waardig! 
Dat moet gauw veranderen, anders is 
het exit’.’

Co Adriaansen 
tegen Ajax-
spelers: “jullie 
zijn nog geen 
C-merk 
waardig!”

Trainer 
Hans Meyer:
“Gutenmorgen, 
wir haben 
verloren 
gestern.”

Jan van Halst
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Ze is 12 jaar en pas tweeënhalf jaar lid van s.v. 
“Grol”. Toch heeft ze al behoorlijk aan de weg 
getimmerd. Sacha Wicherink, dochter van 
Bert  Wicherink en Nicole van den Heuvel 
aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo, gaat 
volgend jaar niet alleen naar een nieuwe 
school, maar ook op voetbalgebied worden 
de bakens verzet. In dit artikel aan de hand 
van een tiental vragen een doorkijk in het 
leven van een exponent van het steeds 
populairder wordende meisjesvoetbal. 

Door: Rik Gockel

1. Wat voor type voetbalster ben je en op welke 
positie voel je je het meeste thuis?
“Ik ben een voetbalster die het moet hebben 
van spelinzicht en techniek. Omdat ik nog 
maar 12 jaar ben kom ik in duels vaak kracht 
tekort, zeker als ik tegen jongens moet 
voetballen. In mijn elftal, Grol D1, speel ik 
rechts op het middenveld.”

2. Waaruit bestaat voor jou een leuke en goede 
training?
“Een warming-up, veel positiespel en een 
grote partij. Conditietraining vind ik wat 
minder leuk.”

3. Hoe bevalt het om tussen allemaal jongens te 
voetballen?
“Heel goed! In mijn elftal bij s.v. “Grol” word ik 
heel goed opgevangen. Mijn trainers Max de 
Vries en Marc van Meurs zijn heel enthousiast 
en begeleiden mij goed. Tegenstanders in 
de competitie of ouders reageren wel soms 
vreemd dat ik meedoe. Soms schreeuwen 
ouders langs de lijn tegen hun zoon ‘je verliest 
toch niet van een meisje, kom op… .’ Verder 
is het gewoon heel gezellig.”

4. Wat doe je verder naast voetbal?
“Ik zit in groep 8 van basisschool de ‘Ni-je 
Veste’. Volgend jaar ga ik naar de brugklas 
Havo/VWO op het Marianum. Tijd die ik 
nog over heb, besteed ik aan tennis, lezen en 
trampoline springen.”

5. Meisjes –en damesvoetbal is de snelst 
groeiende sport van Nederland. Waarom spelen 
bij s.v. “Grol” maar weinig meisjes? 
“Veel meisjes kiezen voor andere sporten. Ik 
hoor wel eens dat ouders het niet zo prettig 
vinden als hun dochter wil voetballen. Dat is 
jammer. Als ik 1 dag voorzitter zou zijn, zou 
ik een open dag organiseren speciaal voor 
meisjesvoetbal. Als ze een keer meetrainen, 

zien ze dat het erg leuk is om te voetballen.”

6. Hoe krijg je het voor elkaar om vanaf volgend 
seizoen bij FC Twente te mogen voetballen? 
“Ik heb afgelopen seizoen een aantal keren in 
het districtteam van de KNVB (meisjes  onder 
13 jaar) gespeeld. Hierdoor werd ik uitgenodigd 
voor een aantal selectiewedstrijden en 
trainingen bij FC Twente. Van de 118 meisjes 
zijn er nu uiteindelijk zeven overgebleven. 
Volgend seizoen ga ik iedere vrijdagavond 
bij FC Twente trainen. Eén keer in de maand 
speel ik een oefenwedstrijd. Ik blijf wel 
gewoon voetballer bij s.v. “Grol”. Komend 
seizoen stap ik over naar de C-jeugd. 

7. Ben je al bij FC Twente geweest en wat is je 
eerste indruk?
“Afgelopen vrijdag (19 juni) ben ik samen met 
mijn ouders in De Grolsch Veste geweest. Ik 
heb de kleedkamers gezien, het spelershome 
en natuurlijk het stadion. FC Twente neemt 
het meisjesvoetbal heel serieus. We krijgen 
net zoveel aandacht als de jongens. Op 
zondag 28 juni worden we tijdens de ‘Open 
Dag’ gepresenteerd aan alle supporters. Echt 
heel gaaf dat de meisjes dan ook het veld op 

mogen. Discipline is ook heel belangrijk. We 
moeten keurig gekleed zijn en we mogen niet 
zo maar een training afzeggen.”

8. Kom je volgend jaar niet in tijdnood?
“Het zal een druk jaar worden, omdat ik 
komend seizoen bij s.v. “Grol”, de KNVB en 
FC Twente zal gaan voetballen. Mijn moeder 
wil me helpen bij het maken van huiswerk. 
FC Twente vindt schoolprestaties belangrijk 
en weet  ook dat eigen club en de KNVB een 
programma hebben. Ze zullen daar rekening 
mee houden. Voor tennis heb ik straks wat 
minder tijd.”

9. Ben je nu ook supporter van FC Twente?
“Ik was altijd supporter van Ajax, maar nu 
ook van FC Twente. Ik loop straks in FC 
Twente –tenue en trainingspak. Als ze tegen 
elkaar spelen hoop ik op een gelijkspel.”

10. Wat doet Sacha Wicherink over 10 jaar?
“Na het Marianum wil ik graag naar de 
sportacademie. Ik zou graag verder willen in 
de sport. 
Misschien vragen ze dan ook wel vrouwelijke 
voetbaltrainsters bij FC Twente… .”

Tien vragen aan Sacha Wicherink 
FC Twente selecteert talent s.v. “Grol”
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Afsluiting seizoen op zaterdag
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E- en F kamp 2009
Van donderdag 21 mei t/m zaterdag 24 mei 
vond het jaarlijks georganiseerde E&F kamp 
plaats op kampeerboerderij ‘De Haverkamp’ 
in Veldhoek. Dit jaar was gekozen voor een 
nieuwe opzet, wat inhield dat de kinderen 
met auto’s naar de Veldhoek gingen in plaats 
van op de fiets en dat het kamp één nachtje 
minder lang duurde, zodat de pupillen maan-
dags weer fit in de klas konden zitten. De 
nieuwe opzet was een groot succes. Om u 
een impressie te geven, volgt hieronder eerst 
het verhaal van E-speler Wout Walterbos.

“We begonnen donderdag 21 mei. Om 9 uur 
moest je er zijn. En je moest (of mocht) verkleed 
komen als piraat. Ik had dat wel gedaan. We 
gingen om half 10 ongeveer weg. Toen gingen 
we naar het bos. Daar werd je afgezet. Daar 
stond het eerste spel al op ons te wachten. Dat 
was foto’s zoeken, je moest er wel 45!!! De foto’s 
waren best wel moeilijk om de naam te weten. 
Want ze hadden een snorretje er bij getekend 
of een ooglapje er bij gezet. We gingen richting 
het kamp. Groep1 waar ik bij zat, zat de hele 
weg te zingen. Tenslotte komen we aan bij het 
kamp. We gingen gelijk de spullen pakken en 
neerzetten in de kamer. Toen we daarmee klaar 
waren mochten we vrij voetballen. We gingen 
brood eten. Ik heb wel zes witte boterhammen met 
kaas gegeten. Toen mochten we alweer voetballen. 
’s Avonds hebben we een hele lekkere gehaktbal 
gegeten. Daarna hebben we gekeken naar Cars 
deel 1.We gingen om half elf naar bed en we 
mochten nog even kletsen.

Vrijdag: het is een bijzondere dag want de f-jes 
komen om 9.00 uur. ’s Morgens om 10.00 uur 
begon de survival. Het vieste was dat je door het 
riool moest. Opeens voelde Rogier wat op zijn 
hand kruipen, een kikker! Hij sprong daarna 
op Jordi en kroop over zijn gezicht. Jordi vond 
het een beetje griezelig. Na het eten van twee 
boterhammen gingen we een voetbaltoernooi 
houden. Niek wilde met de kleine goals, maar 
de hele E wilde met de grote goals voetballen. 
We deden een grote wedstrijd. Ik heb met 4 – 
2 verloren. Ik kreeg ’s avonds een heel bord vol 
macaroni. Ik heb niet alles opgegeten. Toen gingen 
we naar het bos voor het dierenspel. Je moest 
allemaal dieren zoeken. We hebben ze gevonden, 
alleen niet de sluwe krokodil. Die was er niet! 
We gingen terug naar de Haverkamp en hebben 
naar Cars deel 2  gekeken. Om half elf moesten 
we naar bed en toen kon ik lekker slapen.

Zaterdagmorgen: brood eten, weer lekker witbrood 
met kaas. We gingen naar het bos vlaggetjes 
veroveren doen. Je moest dan de vlag van de ander 
zoeken en meenemen. Je hebt ook een lintje om en 
als je lintje van partij afgepakt wordt, moet je een 
andere halen. We hebben een keer gewonnen. We 
gingen daarna gelijk spelletjes doen op het kamp. 
Blindvolleybal en een spelletje met een touw door 
de broek halen, waterballonnen overgooien en in 
de bak doen. Zaklopen, wij hadden het record 
met 54 punten. Met penalty schieten hadden 
we elf of twaalf punten. We hebben lekker patat 
gegeten met ranja en een hamburger.

Toen gingen we oefenen voor de playbackshow. 
Dat ging niet zo goed want de stroom viel uit. 
Later gingen we de slaapkamer opruimen. Om 
7 uur kwamen de ouders op het kamp. De 
ouderavond begon om half acht. Om 10uur 
moest mijn groep 1 optreden. En de uitslag was 
aangekomen. We zijn helaas 3de  geworden,  

groep3 2de  groep2 1ste . Maar daarna kreeg je 
een bal mee naar huis. Toen de ouderavond was 
afgelopen mocht je mee naar huis. Lekker weer 
thuis in je eigen bed…......... De leukste leiders 
waren trouwens Emiel en Roy. Het was super 
leuk op het kamp!!!” 

Jelle Rijks (tevens E-speler) voegt hier nog 
het volgende aan toe: “De patat vond ik het 
lekkerste eten, Niek de leukste leider, de survival 
vond ik het leukste spel (alleen jammer dat er geen 
water in de sloot lag). Ook vond ik het wel lekker 
dat ik niet hoefde te fietsen en ‘s nachts hielden 
we de leiders goed in de gaten (kijkend door het 
raam). De ouderavond was weer verschrikkelijk 
gezellig en ik wil de leiders bedanken voor de 10 
sneetjes brood met hagelslag die ze elk ontbijt en 
elke lunch voor me hebben gesmeerd.”

Ook de F-jeugd heeft een fantastisch kamp 
gehad. Tijdens gesprekjes van leiders met 
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enkele kinderen werd duidelijk wat zij 
nu precies van het kamp vonden.

Zo vertelde Dylan te Boome na afloop 
tegen zijn vader dat hij het kamp 
helemaal geweldig vond. De leukste 
leider vond hij Wessel, want die kan 
niet voetballen. De survival vond hij 
bijzonder leuk, jammer dat er geen 
water cq modder was. Het leukste 
onderdeel vond hij het buikschuiven. 
Het eten was goed en voldoende, hij 
vond het bijzonder dat de leiders zo 
goed konden koken, volgens Dylan 
had hij 28 boterhammen gegeten 
tijdens het kamp. Verder heeft hij ook 
veel lol gehad wanneer ze Kim riepen 
dan kwam steevast de verkeerde 
Kim. Hij was zo trots als een pauw 
dat zijn groep het kamp hadden 
gewonnen. Ook Daan Doornink 
wilde wel iets kwijt over het kamp 
en wel het volgende: “Ik vond het 
kamp echt superleuk. De leukste leider 
was Anne Dieker, want die zorgde goed 
voor de kinderen. Het tofste spel vond ik 
knuffels zoeken en de vlag veroveren. Het 
eten was lekker, vooral de hamburgers 
smaakten goed en ook heb ik veel 
boterhammetjes gegeten. Ik vind het erg 
leuk dat de leiders dit allemaal voor mij 
gedaan hebben.”  Als aanvulling hierop 
vertelde Stan Hulzink dat hij het ook 
een leuk kamp vond. “Ik had een leuke 
groep en de leukste leiders vond ik Edgar 
en Wessel.” Stan vertelde verder dat 
hij alle spellen het leukst vond, maar 

de ouderavond vond hij het 
allergaafste. “Want toen zag ik mijn 
broertje weer.” Hij vond het eten 
lekker, behalve de macaroni. Dat lust 
hij namelijk niet. Volgend jaar gaat hij 
zeker weer mee. 

Het zelfde geldt ook voor de laatste 
pupil die iets over het kamp te melden 
had, Twan Nijkamp: Ook hij had een 
leuke groep. De leukste leiders vond 
hij niet Edgar en Wessel, maar juist 
Rob en Sven. Hij vond de survival het 
leukste spel. Al het eten vond hij 

lekker en daarom had hij naar eigen 
zeggen ook heel erg veel gegeten. 
Gezien de bovenstaande verhalen 
van enkele pupillen die dit jaar mee 
zijn geweest, blijft het E&F kamp een 
geweldige ervaring voor elk kind. 
Volgend jaar zal er ongetwijfeld weer 
een E&F kamp georganiseerd worden, 
dus voor degene die dit jaar mee 
geweest is, maar ook alle kinderen die 
het E&F kamp 2009 gemist hebben: 
Tot volgend jaar!!!!!!

Leiders E&F kamp 2009
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• Stef gaat na een 

middagje in het 

sportcafé Den Elshof, 

rond 19.00 uur, ‘uit 

eten’ bij de plaatse-

lijke pizzeria. Rond 

middernacht probeert 

de eigenaar van de 

pizzeria hem wakker 

te maken met de 

mededeling: 

“Sorry Stef, we gaan 

sluiten”.

• Na de lichtwedstrijd

Neede 2- Grol 3, zegt 

‘Nico de Mol’ in de 

kantine: “Het licht is 

hier beter dan op het 

veld!”
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Het Marveldtoernooi, editie nummer 20
Op 4, 5 en 6 juni jongstleden was het weer zo 
ver, het 20e internationale Marveldtoernooi 
in Groenlo.  Het strijdtoneel van diverse 
grote gere-nommeerde Europese clubs 
voor C-spelers. Ontbrekende teams ten 
opzichte van vorig jaar: Ajax, Man-chester 
City, de Graafschap en Ajax Capetown. De 
vervangers: Valencia, Lokomotiv Moskou, 
Auxerre en Rode Ster Belgrado. Samen met 
de andere clubs beloofde het weer een mooi 
toernooi te worden!

Door Peter van Dalen

Het toernooi
Het is ondoenlijk voor 
uw verslaggever om 
het hele toernooi in een 
notendop te verslaan. Drie 
velden, drie dagen, 12 
aansprekende teams, een 
zware zaterdagavond en 
vaak te veel aan het genieten 
van de voetbalkunsten 
van de spelertjes, zijn de 
redenen dat u hier geen 
gedetailleerd verslag 
kunt lezen. Ik kan u wel 
vertellen dat het, net als 
in voorgaande toernooien, 
een zeer enerverend 
toernooi was. 

Zo had nieuwkomer Valencia een zeer 
trouwe en luidruchtige aanhang. Als het 
team uit de sinaasappelenstad aan het spelen 
was, konden de neutrale toeschouwers beter 
even naar Huijskes fietsen om oordopjes te 
halen. Tweede opvallende dingen waren de 
voorhoedespelers, en tevens buschauffeurs 
geloof ik, van de andere nieuwkomer Auxerre. 
Deze jongens, volgens de regels 13 tot 15 jaar, 
kwamen redelijk in de buurt van de lengte 
van twee meter. Snel, atletisch en technisch 
sterk waren deze jongens een ware plaag 
voor de verdediging van de tegenstander. 
Misschien een tip voor Gert Jan Verbeek: 
geen krachthonk, maar elke dag stokbrood 
met paturain, wijn, escargots en croissants! 

In de “Pepsi-poule” was het tot aan de 
laatste wedstrijd ongemeen spannend. Met 
uitzondering van de plaatselijke trots, de 
s.v. “Grol”, wat natuurlijk niet verwonderlijk 
is, maakte iedereen nog kans op de beste 
klassering in deze poule. De diverse ploegen 
waren aan elkaar gewaagd, getuige ook de 
uitslagen van alle wedstrijden. De wedstrijden 

werden niet gewonnen met meer dan een 
verschil van twee doelpunten. Iedereen kon 
van elkaar winnen en verliezen en uiteindelijk 
mochten Lokomotiv Moskou en Valencia gaan 
strijden om de finaleplaats in de kruisfinales. 
De andere poule, de “Qwint-poule” is het 
minder spannend. Auxerre en Real Madrid 
zijn de duidelijk winnaars van deze poule. 
Enige verrassingen kende deze poule wel. 
Het normaal zo sterke PSV kwam dit jaar niet 
verder dan drie gelijke spelen en eindigde 
met drie punten op de vijfde plaats. Een nog 
grotere verrassing was de zesde plaats van de 

tot dan toe regerende kampioen Herta BSC.
Met slechts twee gelijkspelletjes tegen PSV en 
Rode Ster Belgrado eindigde de Duitse equipe 
op de laatste plaats! Een eervolle vermelding 
krijgt de combinatie Twente/Heracles. Met 
acht punten waren ze een goede derde achter 
de toppers van Real en Auxerre.

De eerste kruisfinale, tussen Auxerre en Va-
lencia werd na een spannende strijd gewon-
nen door Auxerre met 1-0, de eerste finalist 
was bekend. In de andere kruisfinale was het 
nog spannender. Real Madrid en Lokomotiv 
Moskou wisten geen van beiden de wedstrijd 
binnen 40 minuten winnend over de streep 
te trekken, dus moest een strafschoppense-
rie de winnaar bepalen. Real Madrid maakte 
minder fouten dan de opponent en de finale 
werd een herhaling van de 2e poulewed-
strijd op de zaterdag in de “Qwint-poule”: 
Auxerre – Real Madrid. Deze finale was een 
huzarenstukje om naar te kijken. Lang bleef 
het 1-1, maar vlak voor tijd scoorde Auxer-
re middels een schitterende omhaal en wis-
ten de Fransozen de titel binnen te slepen.

s.v. “Grol” 
De ploeg van s.v. “Grol” presteerde dit jaar 
ook weer uitstekend. Tegen Feyenoord 
wisten ze te scoren, maar desondanks was 
dit de grootste nederlaag van het toernooi. 
De andere wedstrijden in de poule werden 
ook verloren maar twee keer met slechts één 
doelpunt verschil. De wedstrijd om de elfde 
en twaalfde plaats tegen Herta BSC werd dan 
ook vol goede moed ingegaan.

De strijd tegen de Duitsers werd een fysieke 
strijd. De Grolspelers vlogen er 
in en onze Oosterburen dachten 
dat ze aan het zaalvoetballen 
waren waar contact niet 
is toegestaan. Bij elk tikje 
schreeuwden ze het uit en keken 
de scheidsrechter smekend aan 
of hij dit hard, maar fair, af 
wilde fluiten. De scheidsrechter 
ging hier terecht niet op in en 
de Grol-spelers bleven keihard 
werken. Een harde charge 
van Sven Westervoorde op 
de opstormende rechtsback 
van Herta zorgde voor een 
gele kaart, zijn derde in het 
toernooi, en Grol moest het vijf 
minuten met een man minder 
doen. Desondanks werd de 
Mannschaft niet gevaarlijk en 

toen men weer met elf spelers op het veld 
stond kreeg Grol de grootste kans van de 
eerste helft. Een scherpe voorzet van links 
werd door Mathijs Warnar net over het doel 
van Herta gewerkt.

De tweede helft begon niet voortvarend 
voor Grol. Herta kreeg direct een grote kans 
door een voorzet van dezelfde opstormende 
rechtsback maar door goed verdedigend 
werk werd deze levensgrote kans tot corner 
verwerkt. Een minuut later was het feest: een 
goede steekpass werd snoeihard door Mathijs 
Warnar in het dak van het doel geschoten: 1-0! 
Lang duurde het feestje niet want twee minuten 
later maakte Herta de gelijkmaker. De bal valt 
binnen het vijf-meter-gebied en wordt simpel 
binnen geschoten. Twee minuten later werd 
de stand 1-2 door een doelpunt van de fysiek 
sterke nummer 16 van Herta. Waarschijnlijk 
opgegroeid in Frankrijk, want ook deze 
jongen zou qua uiterlijk buschauffeur kunnen 
zijn! Deze speler kopte ook de 1-3 binnen 
en het verzet van Grol was verbroken. De 
1-4 was nog voor de statistieken, evenals de 
meest opvallende actie van de wedstrijd door 
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een grensrechter. Zo chauvinistisch 
dat hij was probeerde hij een laatste 
ingooi van Herta af te vlaggen voor 
buitenspel! 

Het jongste lid van de Marveldcom-
missie
Waar ik voorgaande jaren een 
prominente Nederlander te inter-
viewen, leek het me dit jaar leuk, 
om eens iemand van de organisatie 
te nemen voor wat meer ‘inside 
information’. De vragenlijst werd 
tijdens de wedstrijd Real Madrid 
– Twente Heracles samengesteld. 
Hiermee werd ik geholpen door 
de altijd creatieve Stefan Harmsen. 
Daarna was het zaak om de betreffende 
persoon te zoeken voor het interview, 
niet altijd even makkelijk, want zoals u 
weet lopen de leden van de commissie 
overal en nergens. Na goed zoeken 
heb ik hem eindelijk gevonden en 
gewapend met de vragenlijst en een 
glaasje cola, nemen we plaats in de 
serre van de kantine en leg ik Maarten 
Overkemping de vragen voor: 

Maarten, hoe lang zit je nu in de 
Marveldcommissie en hoe ben je erbij 
gekomen?

“Pffffff, daar moet ik even over 
nadenken. Ik zit inmiddels al acht 
jaar bij het Marveldtoernooi. Het 
Marveldtoernooi is redelijk klein 
begonnen, maar naarmate het toernooi 
groter en professioneler werd, kwa-
men er meer werkzaamheden om de 
hoek kijken en hadden ze nog iemand 
nodig en zodoende ben ik gevraagd 
om ook in de organisatie plaats te 
nemen.”

Je hebt vroeger ook zelf op het 
Marveldtoernooi gespeeld, wat zijn de 
grote verschillen met nu?

“Qua clubs tegen wie je speelt is 
het uiteraard niet te vergelijken. Wij 
speelden tegen clubs als Go Ahead 
en NEC. Het niveau van het toernooi 
was hierdoor uiteraard een stuk 
minder dan nu. Wat me dit jaar wel 
heel erg opvalt is dat het toernooi 
fysiek steeds sterker wordt. Had je in 
het verleden vaak de Duitse ploegen 
die een aantal grote jongens erin 
hadden lopen, tegenwoordig speelt in 
bijna elke ploeg wel één of meerdere 
grote spelers.”

“Het Marveld 
toernooi wordt 
fysiek steeds 
sterker”

“ze  waren 
helemaal 
lyrisch over 
het 
kunstgras”

“Het is voor 
de Grolspelers 
een geweldige 
ervaring om 
tegen deze 
clubs te 
mogen 
spelen”

Hoe zijn de reacties op het kunstgras?

“Super! Toen Valencia en Auxerre hier 
op het sportpark kwamen waren ze 
bij alleen het zien al helemaal onder 
de indruk. Toen ze er vervolgens op 
mochten om een balletje te trappen 
waren ze helemaal lyrisch. Natuurlijk 
heb je met warm weer en een droog 
veld te maken met schaafwonden, 
maar daar heb je ook last van op een 
droog veld met echt gras. Voor het 
technische veldspel wat de meeste 
ploegen spelen is het natuurlijk ideaal 
en dat zie je ook terug tijdens de 
wedstrijden.”

Je hebt zelf in de jeugd van de Graafschap 
gespeeld. Heb je door deze ervaring nog 
elementen mee kunnen nemen t.o.v. de 
organisatie van het Marveldtoernooi?

“Absoluut, vooral in het begin toen 
ik er net bij zat. Als speler had ik 
bijvoorbeeld een ontzettende hekel 
aan een lange opening van het 
toernooi. Iedereen deed een woordje 
en als ploeg zijnde moet je dan al 
die tijd erbij zitten. Dit soort zaken 
heb ik mee kunnen nemen en daar 
wordt ook wat mee gedaan. Tevens 
evalueren we elk toernooi met de 
begeleiders en spelers van elk deel-

nemend team zodat we eventuele 
op- of aanmerkingen mee kunnen 
nemen om het toernooi nog beter te 
maken.”

De Grol eindigt vaak als laatste op het 
toernooi. Zijn er plannen om de Grol 
competitiever te maken door bijvoorbeeld 
een regioteam te maken?

“We werken al een aantal jaren 
met een mix van tweedejaars C- en 
eerstejaars B-spelers om het niveau 
wat omhoog te krikken. Je bent 
natuurlijk wel afhankelijk van de 
lichting, maar tot nu toe hebben we 
het zo prima kunnen redden om niet 
zomaar klakkeloos opzij te worden 
gezet door de grote clubs. We willen 
ook in deze set-up verder, want voor 
de Grol-spelers is het natuurlijk een 
geweldige ervaring om tegen deze 
clubs te mogen spelen.”

T.o.v. de buitenwereld lijkt alles op 
rolletjes te lopen. Is dit ook zo of vind je 
dat er nog verbeterpunten zijn?

“We willen ons elk jaar weer 
verbeteren, maar waar we voor 
moeten waken is dat we teveel op de 
details gaan letten, waardoor we niet 
met het voetbal bezig zijn. We moeten 
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vooral genieten van het hoge niveau 
en de technische hoogstandjes die de 
spelers laten zien. Van verbetering is 
eigenlijk alleen sprake als we kijken 
naar de officiële gebeurtenissen; dit 
kan nog strakker en professioneler. 
Verder is het van groot belang om 
de organisatie zoals hij nu staat te 
bewaken. Achterover leunen is geen 
optie, we moeten scherp blijven.”

De jonge voetballers worden niet 
alleen door de puberende vrouwen als 
sterren gezien, maar worden ook door 
volwassenen met alle egards behandeld. 
Waarom laten jullie de kinderen niet 
hun eigen brood smeren?

“De kinderen smeren hun eigen 
brood! Alles is wel tiptop geregeld 
voor de kinderen, maar dat hoort ook 
bij een toernooi. Waar wij sterk in zijn 
is, dat we de Achterhoekse mentaliteit 
erin houden. Voor het toernooi maken 
we duidelijke afspraken met de teams 
en de begeleiders en mocht er iemand 
naast zijn schoenen gaan lopen, dan 
wordt dat direct de kop ingedrukt; 
gelukkig hebben we daar tot nu toe 
bijna niet mee te maken gehad. 

Vaak krijgen ze daar ook een gedegen 
opleiding in van “Annie”. Ze spreekt 
alle talen, althans, de spelers weten 
wat ze bedoelt en als iemand 

sterallures krijgt, is dat na een halve 
dag met Annie wel afgelopen!”

Wat zijn de doelstellingen voor de 
toekomst?

“Qua deelnemersveld hebben we 
geen wensen naar de toekomst. Elk 
jaar staan er weer geweldige ploegen 
op het toernooi. We proberen als 
organisatie altijd het “Groenlo-gevoel” 
vast te houden. De nuchtere en ge-
moedelijke omstandigheden tijdens 
zo’n toernooi willen we te allen tijde 
aan kunnen bieden aan het publiek.”

Als afsluitende vraag, hoe gaat de top 
drie eruit zien?

“Ik had van tevoren al gezegd dat 
Real zou winnen. Auxerre wordt denk 
ik tweede en Valencia derde.”

Het Marveldtoernooi, ook dit jaar 
weer een geweldig evenement. De 
organisatie weet elk jaar weer een 
geweldig deelnemersveld aan te 
bieden aan de voetballiefhebbers. 
Organisatorisch steekt het toernooi 
meer dan goed in elkaar. Wordt het 
volgend jaar verbeterd? Mijns inziens 
is dit niet mogelijk. Zoals een wijs 
gezegde luidt: Aan de top komen is 
moeilijk, aan de top blijven is nog 
moeilijker. Dat beseft de organisatie 
ook en daar handelen ze ook naar.

• Peter Scheinck 

nadat broer Hans zich 

beschikbaar had ge-

steld voor de functie 

van voorzitter: ‘Ik heb 

altijd gedacht: of hij 

wordt burgemeester 

van Groenlo of hij 

wordt voorzitter van 

Grol. Ben ik blij dat 

hij voor het laatste 

heeft gekozen!’

•  Waarom zijn er zo-

veel mieren? Omdat 

er niet zulke kleine 

condoompjes zijn.

• “Sinds de komst van 

de automatische tap, 

is tappen geen kunst 

meer”, zegt Dennis 

Pasman, waarna 

Bjorn Koldewey 

scherp opmerkt: 

“Sindsdien is An-

nelies ook veel vaker 

aan het werk”.
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Afscheid Patrick Blanckenborg
Na 16 jaar aaneengesloten in de hoofdmacht 
van de s.v. “Grol” te hebben gevoetbald, 
neemt Patrick Blanckenborg afscheid van 
het eerste elftal en gaat hij volgend seizoen 
in het tweede voetballen. Op 28 juni jl. vond 
zijn afscheidswedstrijd plaats, waaraan (oud) 
Grol 1 spelers/teamgenoten van Patrick deel-
namen. Anderhalve week hiervoor hebben 
we hem nog even aan het woord gelaten.

Door: Marieke Schut

1. Hoe voelt het om na 16 jaar te stoppen als 
speler van Grol 1?
“Met pijn in het hart en gemengde gevoe-
lens, maar eens is het goed geweest. Je 
wordt er ook niet jonger op.”

2. Wat is de reden?
“De reden is simpel: meer tijd vrij maken 
voor mijn eigen gezin”. (Monique, Stijn en 
Max, red.)

3. Je gaat volgend seizoen in het tweede voet-
ballen. Dit betekent dat je, aangezien het twee-
de verder weg voetbalt, alsnog wellicht een hele 
zondag ‘onder de pannen bent’. Heb je je dit 
van tevoren gerealiseerd?
“De hele zondag weg zal wel meevallen, 
aangezien er ‘s ochtends gespeeld wordt. 
De afstand ten opzichte van het afgelopen 
jaar maakt echt niet veel uit voor het tweede 
elftal. Daarnaast is het tweede een bewuste 
keuze geweest, omdat ik nog op een goed 
niveau wil blijven trainen/spelen. Ik ben 
namelijk nog te fanatiek om echt op een 
lager niveau te gaan spelen. Echter, de ver-
plichtingen die je toch hebt als speler van de 
hoofdmacht, hebben mij de keuze doen ma-
ken om naar het tweede te gaan. Het trainen 
op zich is voor mij het probleem niet, maar 
aan de verplichtingen iedere zondag bij het 
eerste kom je niet onderuit. Bij het tweede heb 
ik hier al wat afspraken over gemaakt; ik zal 
er waarschijnlijk ook wel eens niet zijn op een 
zondag, maar ik hoef zelf ook echt niet altijd 
te spelen, wanneer ik er wel ben. Ik zie het zelf 
ook maar als een stapje terug, waarbij ik di-
rect mijn ervaring kan overdragen aan jonge 
spelers”.

4. Aan welk team bewaar jij de mooiste herin-
neringen en waarom?
“Een echt team van een bepaald jaar opnoe-
men is moeilijk; ik heb meer met verschillende 
spelers (deze spelers weten zelf wel wie ik be-
doel). Als ik toch iets moet opnoemen, kom ik 

toch uit op mijn eerste jaren. In deze tijd (ook 
tweede klasse) werd er anders getraind en ge-
voetbald; veel harder en gemener. Als broe-
kie keek ik toen echt tegen mijn medespelers 
op, al kwam je soms bont en blauw van de 
trainingen terug! Overtredingen tijdens een 
afsluitende partij op iedere donderdag met 
twee keepers kenden we bijvoorbeeld toen 

niet, moest je maar eerder afspelen…”
 
5. Je hebt vele hoogtepunten gekend binnen het 
eerste. Welke zou jij bovenaan zetten?
“Ik denk toch de promotie terug naar de twee-
de klasse middels kampioenschap 3C”.

6. En dieptepunten?
“Dieptepunt was toch echt wel de ziekte en 
later het overlijden van mijn vader. Niet direct 
een voetbalgebeurtenis dus, maar voor mij 
was mijn vader een man die altijd mee ging 
en tevens een grote steunpilaar was!”

7. Wat heeft jouw voorkeur: kunstgras of na-
tuurgras en waarom?
“Mijn persoonlijke voorkeur heeft toch altijd 
nog het gewone gras. Zeker een club van dit 
niveau kan niet zonder kunstgras, om het 
hele jaar door op een goed veld te kunnen 

spelen/trainen. Ook voor het hoofdveld heb 
ik mijn vraagtekens; kunstgras heeft namelijk 
ook nadelen, al wegen die niet op tegen de 
voordelen”.

8. Wie zou jou binnen het eerste kunnen vervan-
gen (met droge opmerkingen in de kleedkamer, op 
het veld en in de kantine)?

“Ik denk niet dat ze op zoek moeten naar 
iemand die op mij lijkt, maar naar iemand 
die verdedigend van waarde kan zijn. Deze 
is binnen de selectie/club echt wel aanwe-
zig.
Qua humor heb je altijd een goeie aan 
Bjorn Koldewey”.

9. Wat vindt je vriendin Monique ervan dat 
je stopt bij het eerste?
“Monique weet dat dit voor mij geen mak-
kelijke keuze is geweest, maar rouwig is ze 
er ook niet om )”.

10. Jullie oudste zoon Stijn (ruim 2 1/2) kan 
al een aardig balletje trappen. ‘Schopt’ hij het 
later ook zo ver als zijn vader? 
“Tja, dat zien we vanzelf wel. Wie weet wil 
hij niet eens op voetbal!”

11. Wie of wat ga je het meest missen binnen 
het eerste?
“Ik denk het voetbal op zich niet direct, 
maar alles eromheen, met name de geintjes 
en het geouwehoer. Ook de hechte band 
tussen de spelers/begeleiders is iets wat ik 
erg zal gaan missen”.

12. Wil je verder nog wat kwijt?
“…Ik heb thuis nog isolatiemateriaal, dat altijd 
nog weggebracht/opgeruimd moet worden!..
Langs deze weg wil ik alle supporters, en 
dat zijn er heel wat bij Grol, voor hun aan-
wezigheid bedanken. Zij zijn een geweldige 
ondersteuning en motivatie, niet alleen voor 
mij, maar voor het gehele team. Tevens wil ik 
tegen alle spelers/trainers/begeleiders etc. met 
wie ik ooit heb gevoetbald zeggen:  voor mijn 
afscheidswedstrijd konden we helaas niet ie-
dereen uitnodigen.
Bedankt jongens/heren voor de mooie tijd. 
Het was een eer om onder/met jullie te mogen 
voetballen!”

Patrick, jij ook bedankt voor al het voetbal-
plezier dat je de supporters en teamgenoten 
gebracht hebt!
Veel succes met je verdere voetbalcarrière.
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Kampioensteams van de S.V. “Grol”

Grol B1 kampioen

Grol C1 kampioen

Grol E3 kampioen

Grol D5 kampioen

Grol F2 kampioen
Wij F2 zijn: Jordan ‘van der Sar’ Veld, Kane 
‘Alex’ Everink, Bob ‘van Bronckhorst’ Mali, 
Nout ‘Puyol’ Huyskes, Djordy ‘Heitinga’ 
Evers, Ryan ‘Lampard’ Everink, Mees ‘Ger-
rard’ van Schaik en Ties ‘Torres’ Klein Gun-
newiek.

Voorafgaande aan de najaarscompetitie speel-
den we 2 bekerwedstijden, hierin konden we 
aan elkaar wennen en het voelde goed. 
De competitie startte tegen Bredevoort F1. Dit 
eindigde in een gelijkspel, maar uit deze wed-
strijd kwam direct de beleving van dit team 
naar voren. Het kon nog wel eens een leuk 
seizoen gaan worden!
De boys konden een mooi potje voetballen en 
de ouders werden alsmaar fanatieker. Vervol-
gens werden er 7 wedstrijden op rij gewonnen 
waaronder een 7-klapper tegen Longa F3.
De titel leek in zicht. Tegen AD’69 F1, de 
hekkensluiter, leden we een forse nederlaag 
en kregen met 5 -1 aan de broek. We waren 

gigantisch aangeslagen (verwerking heeft bij 
sommige meerdere dagen geduurd….) maar 
we kwamen terug, en wonnen de voorlaatste 
wedstrijd met 9 -1.
EEN PUNT in de laatste wedstrijd, tegen Gen-
dringen F1, zou voldoende zijn voor het kam-
pioenschap. Helaas verloren we met 1-0 in de 
allerlaatste minuut! De titel leek aan ons voor-
bij te gaan, echter Gendringen liet haar kans 
liggen. Wij werden alsnog KAMPIOEN!

De voorjaarscompetitie, na promotie in de 
zware 1ste-klasse, was er één met vele gezich-
ten. In onze wedstrijden gebeurde van-alles, 
goals voor en tegen, punten & géén punten, 
veel inzet en fantastisch voetbal en mindere 
momenten, zelfs een total-offday, maar bo-
venal heel veel plezier en teamspirit! We ein-
digden als koploper van het rechterrijtje, ge-
weldig toch. 
Het najaarskampioenschap werd à-la AZ 
(beter laat dan nooit) op zaterdagmiddag 16 
mei 2009 gevierd, Dennis alsnog bedankt. 
Dat feestje hadden we wel verdiend! Hieraan 

voorafgaand speelden wij een wedstrijd tegen 
onze sportieve en conditioneel sterke vaders. 
Toch wonnen we met 4-3, mede dankzij on-
fortuinlijk scheidsrechters-werk (Ok - SvB).  
Anne ‘ Pauw’ , Robert ‘ Ferguson’ en Frank ‘ 
Giuardalo’ bedankt voor dit leuke en succes-
volle seizoen. Ook willen we al onze trainers 
op de maandag en vrijdag bedanken.
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• Bij het bespreken 

van de plannen voor 

Koninginnedag, ko-

men diverse plaatsen 

aan bod: Arnhem, 

Amsterdam of Lich-

tenvoorde, waarop 

Emiel Garstenveld 

op het idee komt om 

naar Antwerpen te 

gaan....

•  Ben Meuleman is 

naar de reünie van 

het Marianum ge-

weest. “Heel gezellig, 

zo gezellig heb ik het 

op school nog nooit 

gehad. Daar hield ik 

het nooit langer dan 

twee uur achter el-

kaar vol”, aldus Ben.

• (gehoord op het 

Marveldtoernooi 

vrijdagavond)

Supporterse: 

“Anderlech(t), 

Anderlech(t)”

Grol toeschouwer:

“Slaat nergens op, 

ons kunstlicht is 

prima”!

Grol F9 kampioen
Met nog twee wedstrijden te gaan, 
stond afgelopen zaterdag de kraker 
tegen RKZVC F3 op het programma. 
Ondanks het feit dat Grol F9 alle 
voorgaande 9 wedstrijden had ge-
wonnen, was het erop of eronder; de 
winnaar van deze wedstrijd zou de 
kampioen zijn!
De gasten uit Zieuwent kwamen vol 
zelfvertrouwen naar Groenlo. Via de 
website van RKZVC waren de sup-
porters opgeroepen om naar het Grol-
veld te komen om hun team aan te 
moedigen en ook was al  telefonisch 
bij de s.v. “Grol” geïnformeerd of een 
kampioenschap in het Sportcafé ge-
vierd zou mogen worden…….  Ook 
de vele supporters van onze Grolspe-
lers lieten het niet afweten en zo ont-
stond er dus een fantastische voetbal-
sfeer rond de Marveld Arena. 

De leiders Wiljon en Ben hadden de 
hele week al koortsachtig overleg ge-
had over de te volgen tactiek en Peter 
was zelfs de hele week ter voorberei-

ding in New York geweest. Nu zou 
moeten blijken of dit alles het gewens-
te resultaat zou opleveren.

In de eerste minuten ging het spel op 
en neer, zonder dat er directe kansen 
uit voortkwamen. Maar helaas ging 
het bij de eerste de beste lange bal van 
RKZVC mis. De aanvoerder kwam 
alleen voor de goal te staan en onze 
keeper Pepijn was kansloos, 0-1!
Gelukkig lieten onze jongens zich niet 
uit het veld slaan, ondanks dat RK-
ZVC op zoek ging naar de tweede 
treffer. Jurre en Jesper stonden achter-
in hun mannetje en daardoor kregen 
onze middenvelders Niels, Mik, Hugo 
en Jimme meer kan om onze spitsen 
Tygo en Stijn in stelling te brengen. 
Dit had resultaat; Stijn maakte er na 
13 minuten op mooie wijze 1-1 van. 
Met deze stand gingen we naar de 
ranja en onder luide aanmoedigingen 
van onze supporters begonnen we 
aan de tweede helft. Al na 3 minuten 
maakte Stijn, op aangeven van Mik 
de 2-1. Grol F9 had de smaak te pak-
ken en ging op jacht naar een grotere 
voorsprong. Jimme kreeg de bal van 

Tygo en tikte de bal door naar Mik 
die de 3-1 op het scorebord bracht. 
Zes minuten voor het einde werd het 
toch nog spannend, toen een zon-
dagsschot van de gasten in het doel 
belandde. Desondanks werd de aan-
val gezocht en waren er kansen voor 
Stijn, Tygo en Hugo die helaas geen 
doel konden treffen.Eindelijk was de 
wedstrijd afgelopen en kon het feest 
beginnen; Grol F9 was kampioen! 

Dennis Pasman hield een toespraak en 
vertelde dat hij erg onder de indruk 
was van het spel van Grol F9. Daarna 
werd een beker aan onze aanvoerder 
Jesper uitgereikt en werd onder ap-
plaus van de supporters een ereronde 
gelopen. Daarna naar de kleedkamer, 
waar de leiders op een verdiend nat 
pak werden getrakteerd.

In het Sportcafé was het daarna een 
gezellige boel. De s.v. “Grol” trak-
teerde op drinken en patat en onder 
luide muziek van DJ Rob, werd de 
polonaise gelopen.
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Afsluiting seizoen op zondag

V.l.n.r. Christiaan Pillen (2e plaats bij strijd voetballer van het jaar), Tonnie Porskamp (supersupporter), Dennis Dibbets (voetballer van het jaar), Bennie 
Penterman (verenigingsman) en Erwin v.d. Wolfshaar (3e plaats bij strijd om voetballer van het jaar)
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De Vlag
De Vlaggenist

U bent inmiddels van mij als vlaggenist 
gewend dat ik overal ter wereld neerstrijk 
en daar in den vreemde de s.v. “Grol” vlag 
uiteindelijk ook strijk. Ik houd u ten slotte al 
vele jaren via dit medium op de hoogte van 
de avonturen die ik beleef met uw en mijn 
s.v. “Grol” vlag. Uw en mijn s.v. “Grol”; van 
wie is die gevleugelde s.v. “Grol” uitspraak 
toch ook al weer? Doet er ook niet toe. Hier 
kom ik nog wel eens op terug. Toch ben ik 
echt niet de enige die avonturen beleeft in het 
buitenland met de s.v. “Grol” vlag. Ik ben de 
afgelopen jaren op de meest uitzonderlijke 
plekken in de wereld al diverse Grollenaren 
tegenkomen en vaak nog Grolleden ook. 
Wat ik dan meestal als eerste doe, als ik zo’n 
Grollid tegenkom, is de Grolvlag te voor-
schijn halen. Ik zie dan de kans schoon om 
een uniek plaatje te schieten van het betref-
fende Grollid met de s.v. “Grol” vlag op een 
unieke locatie ergens in de wereld. Bij de 
aanblik van dat dierbare stukje kleinood uit 
de vaderstad, wordt de verbondenheid van 
ons stadgenoten nog eens extra versterkt. En 
u als Grollenaar en s.v. “Grol”lid weet als geen 
ander hoe dat met Grolsen onderling gaat. 
Heb je twee Grolsen bij elkaar, dan is het ont-
zettend gezellig. Heb je drie Grolsen bij elkaar 
dan is het gelijk feest!!!!!!!!!!! Zo is het mij al 
vaak overkomen dat ik door het ontstane 
spontane feest helemaal vergeten ben om het 
voorgenomen plaatje te schieten. Echter, een 

paar keer over is het wel goed gegaan. Zo 
stond ik een tijd geleden in het steenkoude 
Finland aan de finish naast een Finse te kijken 
naar een etappe van een auto challenge die 
daar finishte. Wie stapt daar tot mijn grote 
verbazing uit één van de deelnemende auto’s? 
Onze eigen Grolse wijkagent Harm Baarslag 
die de wijk had genomen om deel te nemen 
aan de Arctic Challenge. Een tocht van meer 
dan 7000 kilometer en dit alleen maar om geld 
in te zamelen voor het goede doel, namelijk 
voor de stichting kinderwensmobiel. Deze 
stichting vervult wensen van kinderen die een 
acute of chronische aandoening hebben en 
afhankelijk zijn van medische apparatuur. Ik 
greep gelijk mijn kans schoon en schoot een 
plaatje. Een paar weken geleden overkomt mij 
nagenoeg het zelfde in Frankrijk. Ik wilde op 

de Alpe d’Huez herinneringen ophalen aan 
mijn vakantie uit 1989. In 1989 zag ik name-
lijk op die berg Gert-Jan Theunisse, na een 
solo over meer dan 100 kilometer, de etappe 
winnen. Eenmaal aangekomen bij de berg 
leek het wel of “Le tour de France 2009” al 
aan de gang was. Er bleek namelijk gefietst te 
worden voor het goede doel. En wel te weten 
voor het KWF (de kankerbestrijding). Koud 
aangekomen onderaan de berg, loop ik direct 
zes Grollenaren in wielrennerstenu tegen het 
lijf. Ik dacht, dit is een uniek moment, gelijk 
een plaatje schieten met de s.v. “Grol” vlag. 
Op de foto ziet u dan ook v.l.n.r. Ronald 
Hulzink, John Ligtenberg, Angelique Janssen, 
Ron Doornink, Marc van Meurs en Martijn 
Woeltjes. Al deze geweldige Grolse kanjers 
hebben het dan ook gered om de “Hollandse 
Berg” te bedwingen. Een prestatie van topfor-
maat. Hiermee hebben zij dan ook een heel 
mooi bedrag weten binnen te fietsen voor die 
ongelooflijk belangrijke strijd tegen kanker. 
Het is toch geweldig om te zien dat Grolsen 
en leden van s.v. “Grol” d.m.v. het neerzet-
ten van uitzonderlijke sportprestaties zich zo 
inzetten om zo veel mogelijk geld binnen te 
halen voor het goede doel. En dat allemaal in 
hun eigen vrije tijd. Hiervoor neem ik mijn pet 
diep af.  Hopelijk kom ik u ook binnenkort 
ergens op de wereld tegen, terwijl u aan het 
trainen bent voor of aan het deelnemen bent 
aan een sportactiviteit voor het goede doel. 
Ik zal niet nalaten om een kiekje te maken 
en u ziet zichzelf dan vanzelf terug in het 
clubblad. 

Ik wens u allen een fijne vakantie toe.

De Vlaggenist

Harm Baarslag met de gebroeders René en Willy van de Kerkhof
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