
[VOORWOORD]    

Het voorjaar lonkt!
Wat is er eigenlijk mooier dan het voorjaar en speciaal voor onze 
voetballers en natuurlijk de supporters omdat na een lange winterstop 
de velden lonken. Die velden kleuren weer groen (bij de sv Grol is dat 
inmiddels altijd zo!) en er zijn nieuwe kansen en mogelijkheden.
De redactie van het clubblad biedt u met plezier de eerste uitgave van 
2010 aan. In onze redactie heeft een mutatie plaatsgevonden; niet dat 
een mutatie altijd zo belangrijk is om te vermelden, maar deze keer 
wel want we hebben een nieuwe vrouw voor de eindredactie en voor 
de secretaressefunctie. 
Na een dikke tien jaar actief te zijn geweest voor ons clubblad heeft 
Marieke Schut de taak op 1 januari overgedragen aan Marca Adema. 
Haar zoontje speelt bij de sv Grol en dus is de Grol voor Marca niet 
onbekend. Nadere informatie treft u in dit clubblad aan. Wij schenken 
ook regelmatig aandacht aan een belangrijke sponsor van ons en deze 
keer is dat niet anders. En dan een fantastisch verhaal over Robin 
Schuurmans en andere interessante verhalen. Nou geniet u ervan. Dit 
jaar wordt natuurlijk ook weer het intussen wereldberoemde Marveld- 
toernooi gehouden en ook daar enige informatie over en natuurlijk 
ook over de nog komende sponsoravond die sterk aan betekenis heeft 
gewonnen door een aantal fantastische sprekers. Dit jaar kunt u zich 
opnieuw verheugen.
Onze voorzitter memoreert het overlijden van ons hooggeachte erelid 
Henk Meulenbeek en zijn grote betekenis voor de sv Grol.
In onze vorige editie was een interessant verhaal opgenomen over ‘de 
zondag van Grol 2’. Een puntgaaf verhaal maar op het allerlaatst is er 
een cijfertje weggevallen. En als er een cijfer wegvalt dan kan dat grote 
(financiële) gevolgen hebben. Zo erg is het niet, maar als adres was 
vermeld www.freewebs.com/grol, maar dat moet zijn www.freewebs.
com/grol2.

En het clubblad zou het clubblad niet zijn als er ook niet diverse tek-
kels in voorkomen, zeg maar de gekruide opmerkingen opgetekend in 
en rond het sportcafé. 
Nou, u bent weer helemaal bij. Veel plezier met dit clubblad dat nu 
ook een andere omslag heeft; dat passen we elk jaar aan. Als u het 
mooi vindt kunt u er vier keer van genieten en als u het niet mooi 
vindt hoeft u zich slechts vier keer te ergeren.

Met vriendelijke groet,
Ferry Broshuis, hoofdredacteur
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In Memoriam
Erelid Henk Meulenbeek

Hij had nog één grote wens en dat was het 

vieren van zijn 82e verjaardag op dinsdag 

16 februari 2010 samen met zijn echtgenote 

Lien, alsmede met zijn kinderen en kleinkin-

deren. Die wens ging helaas niet in vervul-

ling, want op donderdag 24 december 2009 

overleed vroeg in de ochtend ons aller Henk 

Meulenbeek.

Ondanks dat wij wisten dat Henk ernstig ziek 
was en niet meer al te lang te leven had, was 
het toch behoorlijk schrikken toen ons zijn 
overlijden werd meegedeeld.

In de persoon van Henk Meulenbeek verlie-
zen wij namelijk een markant en hartstochte-

lijk Grollid, een integere, nooit klagende en 
tevens bijzonder lieve man.

Henk is bijna 67 jaar lid geweest van onze ver-
eniging. In 1993 bij de viering van het 75-jarig 
bestaan van de sportvereniging ‘Grol’ mocht 
ik als voorzitter hem de gouden ‘Grol’ speld 
overhandigen, omdat hij op dat moment 50 
jaar lid was. Maar waar Henk nog meer ver-
guld mee was, is de nog daarvoor ontvangen 
hoogste verenigingsonderscheiding, te weten 
het Erelidmaatschap van onze club. Het vele 
jaren door het leven mogen gaan als Erelid 
heeft Henk vooral te danken aan zijn lange 
staat van dienst ten behoeve van de jeugd-
afdeling. Zo was hij van 1959 tot 1971 voor-
zitter van het jeugdbestuur en vertegenwoor-
digde hij in die functie de afdeling jeugd in 
het hoofdbestuur.

Voor al het door hem geleverde werk ten 
behoeve van ‘zijn’ club: de sportvereniging 
‘Grol’ zijn en blijven wij hem erg dankbaar. 
Blij en voldaan ben ik dat ik die dankbaar-
heid heb kunnen tonen door in de laatste we-
ken van zijn leven nog met hem te bellen en 
hem op te zoeken en door met diverse leden 
van het voetbalbedrijf Grol bij zijn uitvaart op 

dinsdag 29 december 2009 aanwezig te zijn.
Een uitvaart, die een diepe indruk op mij heeft 
gemaakt en dat zeker niet in de laatste plaats 
omdat vader Henk door zijn zes zonen: Ton, 
Gerrie, Louis, René, Peter en Rob naar zijn 
laatste rustplaats werd gedragen. Zes zonen, 
aan wie hij kort vóór zijn overlijden had la-
ten weten dat hij graag de wedstrijdbal wilde 
aanbieden voor de eerstvolgende competitie-
wedstrijd van Grol 1. En dit laatste gebeurde 
op zondag 28 februari 2010. Terwijl de familie 
bloemen had gelegd op Henk’s vaste stek-
kie op de tribune, werd nadat er één minuut 
stilte in acht was genomen de aftrap voor de 
wedstrijd Grol 1 - Quick 1888 1 verricht door 
kleinzoon Tom en werd de wedstrijd gespeeld 
met de door wijlen Erelid Henk Meulenbeek 
geschonken bal.

Henk, voor al jouw inzet, belangstelling en 
betrokkenheid voor en bij de sportvereniging 
Grol zeg ik jou namens bestuur en leden har-
telijk dank.

Rust zacht, je hebt het verdiend!

Theo Huijskes,
voorzitter sportvereniging Grol

Door: Ivo Versteegen

Nu koning winter het voetbal nog steeds in 

zijn greep heeft zal er één iemand zijn die dit 

niet zo erg vindt. Robin Schuurmans raakte 

aan het einde van het vorig seizoen ernstig 

geblesseerd aan zijn rechter knie en is nu 

op de weg terug. Een scheur van de voorste 

kruisband is een blessure die je tegenwoor-

dig steeds vaker hoort, zowel in het professi-

onele als in het amateurvoetbal. Ook Robin 

weet nu wat dit inhoudt en dat een lange 

revalidatie moet worden volbracht om weer 

“in de weide” te kunnen staan. Dat er dan nu 

nog steeds niet gevoetbald wordt kan in zijn 

voordeel gaan werken!

Wat is een kapotte voorste kruisband? 
De voorste kruisband is een stevige band in 
het centrum van de knie waarvan het ene uit-
einde aan het bovenbeen en het andere uit-
einde aan het onderbeen vastzit. De naam 
zegt het al, de voorste kruisband loopt niet 

recht naar beneden maar gekruist. De voor-
ste kruisband voorkomt dat het onderbeen 
ten opzichte van het bovenbeen naar voren 
verschuift en remt bepaalde draaibewegingen 
van bovenbeen t.o.v. het onderbeen. Wan-
neer door een ongeval een dwarse scheur in 
de kruisband ontstaat spreken we van een ka-
potte voorste kruisband. Hierdoor wordt de 
knie instabiel!

  

Hoe gaat het?
“Voorspoedig” is het prettige antwoord dat 
van Robin volgt. “Het gaat zelfs iets sneller 
dan verwacht; aanstaande donderdag (25 fe-
bruari) train ik weer met de groep mee!”. Dan 

is het 6 tot 7 maanden geleden dat het ge-
beurd is en Robin had zelf op 9 maanden ge-
rekend. Robin Schuurmans is 23 jaar en heeft 
de jeugdelftallen van Grol doorlopen voordat 
hij in het tweede elftal van de Senioren kwam. 
Onder André Simmelink werd hij naar het 
eerste gehaald en daar speelt hij nu alweer 
enige jaren; “Op welke positie ik speel maakt 
mij niet uit, als ik maar speel”. Dit tekent zijn 
fanatisme en dit is dan ook, volgens hem en 
zijn ouders, zijn grootste kracht.

Wanneer en hoe gebeurde het, het scheuren van je 
voorste kruisband?
Direct uit het hoofd: “11 mei 2009 tijdens de 
nacompetitiewedstrijd Grol – Beuningse Boys 
ging ik in de eerste 4 minuten achter een die-
pe bal aan; ik liep mijn tegenstander eruit en 
wou op doel schieten. Maar dat ging helaas al 
niet meer. Bij het landen van mijn been zakte 
ik door mijn rechter knie heen. Ik lag op de 
grond en was mij nog van niets bewust, werd 
opgelapt en hobbelde terug naar de midden-

Hoe gaat het met.... Robin Schuurmans?
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lijn. Ik had wel een instabiel gevoel en bij de 
volgende bal die ik aangespeeld kreeg zakte ik 
weer door de knie; toen ging het niet meer!”

Hoe is het na het “ongeluk” gegaan?
De wedstrijd werd nog afgekeken vanaf de 
kant maar de pijn werd erger. s’Avonds is 
Robin toen naar de huisartsenpost gegaan, 
maar de knie was nog te dik om een diag-
nose te kunnen stellen. Een paar dagen later 
zag de huisarts dat het niet goed was met 
de knie en verwees hij Robin door naar Dr. 
van Thiel (chirurg/sporttraumatoloog) in het 
Streekziekenhuis  in Winterswijk. Op 27 mei 
werd er al een kijkoperatie verricht en werd 
een kapot stukje meniscus verwijderd, ook 
bleek de voorste kruisband kapot en hiervoor 
werd op 15 juli een operatie gedaan. Van  2 
Hamstringpezen werd een nieuwe kruisband 
gemaakt en deze is in de rechter knie gezet.

De Revalidatieperiode?
“Nu ga ik zware maanden in, was wat ik 
dacht”. Van Juliën Harbers en Michel Kamp-
huis kreeg hij een boekje waarin hun erva-
ringen en revalidatieschema’s stonden. Zij 
zijn immers ook ervaringsdeskundigen! De 
eerste tijd was in de zomerperiode dus de 
vakantie met vrienden ging niet door en de 
Zwarte Cross moest ook gemist worden. In 
plaats daarvan moest hij een brace dragen en 
met het been omhoog gaan zitten. Gelukkig 
brachten zijn vrienden hem een spelcomputer 
en kwamen zij met name de eerste 2 weken 
regelmatig op bezoek. Robin startte direct na 
de eerste kijkoperatie al met fysiotherapie en 
hij liep veel hard op het Grolveld om optimaal 
voorbereid en in conditie te zijn voor de voor-
ste kruisband operatie. Na deze operatie is hij 

met fysiotherapie verder gaan revalideren on-
der leiding ven Gert Oets Kristen en Jos Wol-
ters. Veel fietsen en krachttraining totdat het 
tijd werd, eind december, om weer het veld 
op te gaan met hersteltrainingen onder leiding 
van Gert Oets. “Dit was erg wennen, vooral 
om weer op voetbalschoenen te staan. Door 
al deze loopvormen en lichte training kreeg ik 
in het begin veel last van mijn achillespezen”.

Voor aanvang van dit seizoen werd hij weer 
bij de eerste selectie ingedeeld en Robin is ook 
van meet af aan overal wezen kijken. Bij trai-
ningen, oefenwedstrijden en wedstrijden was 
hij altijd aanwezig; “Het is belangrijk om bij 
de groep betrokken te blijven”. Hij is door zijn 
teamgenoten dan ook prima opgevangen en 
er is veel interesse getoond. “Dit is super van 
onze selectie”.

Na de kerstdagen begonnen dus de herstel-
trainingen maar bij gladheid mocht hij abso-
luut niet het veld op! “De zware hinkeltijden 
braken aan”, doelt Robin op de vele oefen-
vormen waarbij hij op 1 been moest staan en 
springen. De oefenvormen werden met pas-
sen en trappen uitgebreid en zelfs een beetje 
lichamelijke duels werden geoefend met een 
mede revalidant. Uiteindelijk op 23 februari 
heeft hij zijn laatste test gehad en mag hij van-
af die datum weer mee gaan trainen met de 
groep. “Met name het wedstrijdritme en het 
balgevoel zal nog erg wennen worden, maar 
ik hoop dit seizoen toch mijn eerste minuten 
weer te gaan maken. Streefdatum is 25 april; 
Longa ‘30 – s.v. Grol, het zou fantastisch zijn 
om in deze wedstrijd mee te kunnen doen!” 

Hoe zie je de toekomst met deze knie?
Robin is er van overtuigd dat hij weer volle-
dig op zijn niveau kan terugkomen: “Je moet 
er in je hoofd niet meer bij nadenken”. Hij 
heeft het gevoel dat zijn rechter been inmid-
dels zelfs sterker is dan zijn linker en af en toe 
heeft hij nog een beetje spierpijn en bij koud 
weer voelt hij zijn Hamstrings. Deze laat hij 
nu ook iedere training vooraf goed masseren.  
Zoals gezegd verwacht hij dit seizoen weer 
aan het voetballen te komen en voor zijn op-
leiding detailhandel heeft hij gelukkig al zijn 
stages afgerond en moet hij nog 3 toetsen vol-
tooien. Maar Robin zoekt al weer een nieuwe 
uitdaging. Dinsdag is hij in het Sportmedisch 
Centrum in Enschede getest omdat hij een 
lerarenopleiding voor een sportopleiding wil 
gaan volgen! Hiervoor moet hij nog op de 
school zelf in Zwolle getest worden maar ook 
dit ziet hij met vertrouwen tegemoet.

Wat zijn jouw verwachtingen voor Grol 1 dit sei-
zoen?
“We hebben een goede selectie en mits ieder-
een fit blijft dan is een plaats bij de eerste 3 

reëel volgens mij”! Dat betekent dus recht-
streekse promotie naar de 1e klasse! Kan Grol 
daarin meekomen?  “Wij hebben onlangs 
geoefend tegen gedegradeerde 1e klassers en 
daar kunnen wij van winnen, we hebben nog 
een jonge selectie spelers, die allemaal graag 
willen! Zonder betaalde en gehaalde spelers 
uiteraard; jongens die zelf willen komen zoals 
Jorrit Splithof en Erwin van de Wolfshaar is 
natuurlijk prima”.

Zou toch geweldig zijn als Robins verwach-
tingen uitkomen, zowel voor de s.v. Grol als 
voor hem zelf!! In ieder geval sprak ik met een 
zeer bevlogen sportman. Hij volgt dan ook al 
het voetbal zowel in binnenland als in het 
buitenland en kent bijna alle spelers. Daar-
naast traint en begeleidt hij ook nog eens de 
C1 van de s.v. Grol; hij verheugt zich nu al op 
het komende Marveld toernooi!
Wat mij nog meer opviel was zijn kennis over 
deze voorste kruisband blessure! “Ik heb op 
internet voor de operatie al veel over deze 
blessure opgezocht en sindsdien  houd ik bij 
welke spelers er ook aan de voorste kruis-
band worden geopereerd. Zo is Lasse Schöne 
net na mij geopereerd en nu zijn er weer 2 
spelers van FC. Groningen geopereerd”. ( 1 
daarvan, Sepp de Roover is ook door van 
Thiel in Winterswijk geopereerd, red.)

Aan het eind van ons gesprek wens ik Robin 
veel succes bij zijn comeback en vraag hem of 
hij nog iets mist in ons verhaal of dat hij nog 
iets kwijt wil?
“De interesse van het Grol publiek was gewel-
dig! Als je tijdens wedstrijden of trainingen in 
de kantine kwam was er altijd veel interesse 
en vragen over hoe het ging. Echt klasse”!
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Speler van het kwartaal: Timo Roeterdink
Naam: 
Timo Roeterdink

Leeftijd: 
10 jaar

Voetbalteam:
 E-1

Positie in het veld:
centrale middenvelder

Mooiste voetbalmoment:
deelname en winst beker op een jeugdtoer-
nooi bij Feyenoord 

Trainer / leider: 
mijn vader Bert Roeterdink en 
Myron Meekes

Lid van Grol sinds: 
2004

Leukste training: 
partij

Woont thuis met: 
vader, moeder en broertje Mika

School: 
Ni’je Veste, locatie Buitenschans

Leukste vak: 
rekenen

Minst leuke vak: 
taal

Hobby’s / andere sporten: 
vissen

Hekel aan: 
opruimen van de slaapkamer

Favoriete eten: 
patat

Leukste boek: 
Donald Duck pocket

Beste tv-programma: 
alle voetbalprogramma’s

Beste speler van Nederland: 
Robin van Persie

Beste club van Nederland: 
Feyenoord

Wie wordt kampioen?: 
…. Ajax

Wat wil je later worden?: 
profvoetballer

Grootste wens?: 
geen wensen, ik ben heel tevreden 
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Door: Peter van Dalen

Kampeerboerderij Beusink in Lievelde. De 

locatie waar ik, in het kader van “Waar zijn 

ze gebleven?” een afspraak heb gemaakt 

met Mike Peeters. Samen met zijn team, 

ASC Nieuwland A1, is dit de residentie 

waar Mike in de winterstop zijn trainings-

kamp houdt. Een geplande wedstrijd tegen 

Grol A1 ging vanwege de grote sneeuwval 

helaas niet door. Een alternatief programma 

van speedsoccer in Zieuwent en daarna de 

bekende stadstour door Grolle zorgden er-

voor, dat het weekend niet in het (bevroren) 

water viel. Bij Beusink aangekomen, knalt de 

housemuziek door de speakers en zitten de 

jongens gemoedelijk met elkaar een flesje 

bier te drinken. Na wat officiële mededelin-

gen storten de jongens zich op FIFA 2010 

en schaar ik me met Mike en zijn staf in de 

loungecorner van deze woonboerderij. Tijd 

voor een goed gesprek.  

Introductie
Mike Peeters is 37 jaar, geboren in Neede, 
woont samen met Anneke Hoijtink in Amers-
foort. Op 15 juli 2006 zijn ze verhuisd naar 
Amersfoort. Anneke kreeg een baan in 
Utrecht; hij werkte toen nog in Enter, dus 
voor beide goed te bereizen. Het eerste half-
jaar hebben ze op een flat gezeten, vlak bij 
het centrum en sinds 8 januari 2007 wonen 
ze in de wijk Nieuwland aan de noordkant 
van Amersfoort. Inmiddels is Anneke Inves-
tor Relations Manager bij de BinckBank in 
Amsterdam en werkt Mike om de hoek bij 
Kannegier, op de verkoop binnendienst.

Vanaf zijn 5e levensjaar is hij lid geweest van 
Sportclub Neede. Mike heeft daar gevoetbald 
tot zijn 14e, 1e jaars C-speler. Daarna verhuis-
de het gezin in juni 1986 naar Groenlo, aan 
de Molenaar met zijn ouders, George en Ria, 
zusje Kim en broertje Pieter.

Bij Grol kwam Mike in de C1, onder leiding 
van Hans Emaus. Daarin speelde hij onder 
andere met Roy Krabbenborg, Frank Oos-
terholt, Roy Reinders, Sander van Beckhoven 
en Holger Braun, die allemaal uiteindelijk het 
eerste gehaald hebben. Het jaar erop speelde 
hij in de B2 onder leiding van Rob Wester-
voorde en Fons Lageschaar. Het jaar daarop, 
onder leiding van Theo Hulshof, heeft hij in 
de B1 gespeeld. Michel Hoffman en Ivo Ver-
steegen waren de begeleiders. Na een uitwed-
strijd tegen Longa zijn ze bij Theo thuis in 
Lichtenvoorde voor zijn verjaardag een paar 
biertjes wezen drinken. Daarna hebben ze Ivo 
zonder zadel laten terug fietsen…..

Het seizoen erna kwam Mike na een aantal 
wedstrijden van de A1 in de A2 terecht, om-
dat William Krabbenborg weer fit was na een 
enkelbreuk. Dat seizoen was toch het mooi-
ste seizoen bij de SV Grol, onder leiding van 
Max de Vries en Norbert Rouwhorst. Na de 

Waar zijn ze gebleven? Mike Peeters
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wedstrijd was het verplicht om mini-
maal een half uur in de kantine te zit-
ten, voor het teamgevoel. 
“Dat we daar zelf uiteindelijk een uur 
of 4/5 van maakten, was aan onszelf 
te danken. Dat seizoen hadden we in 
Sander van Beckhoven een stagiaire, 
aangezien de A1 om een uur of 6, half 
7 wel weg was en hij over bleef…. 
Dat seizoen werd afgesloten met een 
A-kamp, volgens mij het laatste ooit 
gehouden”.
Het seizoen erop speelde hij in de 
A1, onder leiding van Ben Bomers, 
Max de Vries sr. en Tom Rooks als 
leider. De zaterdag werd regelmatig 
bij Tom Rooks afgesloten onder het 
genot van een paar biertjes; daarna bij 
zonsopkomst naar huis. Ook de door 
het team zelf gemaakte, afsluitende 
speech aan het einde van het seizoen 
was legendarisch. Jammer dat Ben er 
zelf niet zoveel aan vond. 

Toen sloeg het noodlot toe: Als 2e 
jaars A-speler verdraaide Mike op een 
toernooi in Varsseveld in de wedstrijd 
tegen Zelhem A1 zijn knie, onder de 
ogen van Guus Hiddink! Het had een 
mooie carrière kunnen worden….. 

Kruisband afgescheurd, andere ban-
den ingescheurd, kraakbeen bescha-
digd, niet best! Na een paar pogingen 
terug te keren en evenzoveel misluk-
kingen en nieuwe knie-operaties, be-
sloot Mike op de leeftijd van 21 te 
stoppen. 
Inmiddels was hij ook als jeugdtrai-
ner begonnen bij de E5 en via bijna 
alle selectieteams (geen D1), heeft hij 
uiteindelijk de A1 een paar seizoenen 
getraind. Naast zijn JVT (Jeugd Voet-
bal Trainer) heeft hij in die periode 
ook zijn TC III gehaald. Daarna is hij 
ook gestart met TC (Trainer Coach) II, 
maar door cursussen voor zijn baan 
destijds miste hij een aantal avonden 
waardoor hij deze opleiding niet af 
kon maken.

In Nieuwland heeft Mike zich direct 
aangemeld als trainer van de plaatse-
lijke trots ASC Nieuwland, een zater-
dagclub, opgericht in 1998. Het eerste 
seizoen heeft hij daar het Beloftenelftal 
opgestart, onder 23 jaar, wat hij tot dit 
seizoen heeft gedaan. Daarnaast heeft 
hij het tweede halfjaar als Technisch 
Jeugd coördinator gefungeerd. 
Het seizoen erop begon Mike als 
assistent-trainer bij het eerste, maar 
ondanks goede gesprekken vooraf 

met de hoofdtrainer, dachten ze toch 
heel verschillend over training geven 
en speelwijze. In de winterstop werd 
de trainer van de B1 naar Afghani-
stan uitgezonden en heeft hij dit team 
overgenomen.

Het seizoen erop is Mike met de 
groep meegegaan naar de A1, eigen-
lijk de eerste lichting die de volledige 
jeugdopleiding heeft doorlopen. In de 
2e klasse werd dit team dik kampioen, 
waardoor de A1 dit seizoen in de 1e 
klasse speelt. Ze zijn nog in de race 
voor een periodetitel, maar dan moe-
ten ze wel 7 wedstrijden winnen!

Mike vertelt: “De club stond en staat 
eigenlijk nog in de kinderschoenen. 
Met ruim 40 teams lopen er genoeg 
vrijwilligers rond, maar het moet nog 
verder gestructureerd worden. In de 
laatste 3 jaar is er veel verbeterd, maar 
we zijn volop bezig om een goede ba-
sis te leggen. Er is talent en potentie 
genoeg binnen de club! Zo hebben we 
bijvoorbeeld een Top Talenten Pro-
gramma opgestart, waarbij de beste 
spelers in de leeftijd van 10-13, 13-16 
en 16-23 één of twee keer per week 
extra training krijgen op technisch, 
tactisch en fysiek (16-23 jaar) vlak. 
Gezien mijn knieproblemen ben ik 
dit seizoen bezig met de cursus Tech-
nisch Jeugdcoördinator via de KNVB 
en ben ik ook TJC voor de A t/m D-
jeugd. Komend seizoen ga ik dit “full 
time” doen en stop ik met het trainen 
van een team. Benieuwd of dat bevalt, 
na 17 jaar op het veld staan, maar ge-
zien mijn fysieke gesteldheid wel be-
ter…..”

Kom je nog vaak in Groenlo (Grol) en ben je 
van plan ooit weer terug te keren?
“Bij de SV Grol ben ik al een tijd niet 
geweest; ik heb denk ik al twee jaar 
geen wedstrijd van het 1e gezien. De 
laatste wedstrijd die ik gezien heb, is 
Erix 2 – Grol 3, waar Pieter aanvoerder 
is. Aangezien onze vrienden en fami-
lie bijna allemaal in Groenlo wonen, 
zijn we gemiddeld eens per maand 
in Grolle. We zijn voorlopig niet van 
plan terug te keren. Het bevalt ons 
uitstekend in Amersfoort, dicht bij 
Amsterdam en Utrecht, genoeg te be-
leven! 

Hoe kijk je terug op je tijd bij de SV Grol?
“Bij SV Grol heb ik ca. 7 jaar gespeeld 
en ben 13 seizoenen trainer geweest. 
Dat was een prima tijd. Het nadeel van 

de Grol is, dat het stikt van de com-
missies en vergaderingen, er van alles 
op papier staat, maar dat in de prak-
tijk veel te verbeteren is. Er is vaak ge-
noeg aandacht voor het eerste, maar 
aan de andere teams wordt te weinig 
aandacht besteed. Aan de andere kant 
is het wel een echte vereniging, met 
een hoop vrijwilligers en clubmensen, 
die voor de club klaarstaan”

“Als trainer heb ik de E5, F1( met Roy 
Reinders), E1 (met Sander Wiggers), 
B1 (met George Peeters / Sander van 
Beckhoven / William Krabbenborg)  
en A1 (met Marcel Walterbos) onder 
mijn hoede gehad, daarnaast ben ik 
als leider bij C1 (trainer Ronald Pors-
kamp), B1 (trainer Dennis Seesing) 
en Grol 3 (trainer Tonnie Hartman!) 
actief geweest. Mijn eerste jaar als 
trainer van de B1, na het behalen van 
mijn trainersdiploma was meteen een 
lekker begin!”

“We hadden geen toplichting, we 
speelden in de 3e Divisie, achteraf ze-
ker een kansloze missie! Met o.a. Peter 
Kok, Wilco Winkel, Stephan Harm-
sen en Ramon Porskamp, zijn we er 
toch in geslaagd 12 keer te scoren dat 
seizoen. Weliswaar 0 punten en 169 
doelpunten tegen en degradatie, maar 
toch….”

“De slagroom op de taart was natuur-
lijk het Marveldtoernooi. In de vier ja-
ren dat ik als coach bij het Grol-team 
betrokken was, zijn we toch twee keer 
11e geworden, voor De Graafschap 
(daarna nooit meer terug geweest) 
en Glasgow Rangers. Een fantastisch 
evenement voor de SV Grol, met een 
perfecte organisatie. Een prestatie van 
formaat om zulke topclubs binnen te 
halen voor een toernooitje!”

Volg je de prestaties van de Grol nog?
“Prestaties van Grol volg ik zeker nog. 
Ik kijk altijd op de site naar de uitsla-
gen. Ook Grol 2, waar Sander trainer 
is, en Grol 3 volg ik. Daarbij vind ik 
het leuk om te zien dat een groot aan-
tal spelers, die ik in de F1, B1 en A1 
getraind heb, Grol 1 gehaald hebben.
Spelers als Lennard Walterbos, Chris-
tian Pillen en Björn Koldeweij waren 
altijd al de besten in hun lichting, 
maar ook Robin Schuurmans en Luc 
te Veluwe hebben op dat niveau hun 
speeltijd gepakt. Zij zijn pas als eerste 
jaars A-spelers vast bij een selectie-
team gekomen, en hebben op karakter 

“Mike ver-
draaide onder 
de ogen van 
Guus Hiddink 
zijn knie!”

“We komen 
eens per 
maand in 
Grolle, maar 
we zijn voor-
lopig niet van 
plan terug te 
komen naar 
Grolle”

“Dichtbij 
Amsterdam 
in Utrecht is 
genoeg te 
beleven” 
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en wilskracht de stap via Grol 2 naar Grol 1 
kunnen maken”

Was het lastig om in een nieuwe plaats je leven op 
te pakken?
“We hebben zelf ons best gedaan om mensen 
te leren kennen. Ik ben zelf direct als trainer 
begonnen en toen we in ons nieuwe huis 
konden, heb ik via de club een schilder ge-
regeld. Ook nieuwe apparatuur was via een 
bestuurslid wat goedkoper te regelen. Anneke 
heeft een seizoen gevolleybald. Daarnaast zit 
ze in de buurt(feest)commissie. Ook grappig 
is, dat onze buurman in Grolle geboren is en 
in Neede heeft gewoond. Onze ouders ken-
nen elkaar. 
Kortom, als je jezelf ervoor open stelt, is het 
ook makkelijk contact maken. 

Voor mij is het ook erg goed geweest om bij 
een andere club aan de slag te gaan. Je komt 
uit de sleur bij de Grol en moet je je opnieuw 
bewijzen. Achteraf was het ook de hoogste 
tijd bij de Grol te vertrekken”

Wat is het grootste verschil tussen de club, die je nu 
traint, en de Grol?
De club waar ik nu train, bestaat pas 12 jaar. 
Alles moet opnieuw opgezet worden. Het is 
een zaterdagvereniging, met gemiddeld 20 
wedstrijden per zaterdag op 3 wedstrijdvel-
den en een extra trainingsveld, waar de E- en 
F-jeugd kan spelen. 
Iedereen die wat wil doen bij de club is wel-
kom. Er is echter nog geen echte basis van 
clubmensen, dus dan duurt het even voordat 
je een stabiele organisatie hebt staan. Geluk-
kig komen er steeds meer capabele mensen 
binnen de club, waardoor je op alle gebieden 
vooruit kunt. Een nadeel is, dat mensen zelf 
hun weg moeten vinden binnen de club en 
actief op zoek moeten naar ondersteuning 
en hulp als trainer of leider. Daardoor is het 

verloop redelijk groot. Komend seizoen is dat 
mede een taak voor mij om dat te begelei-
den”
 
Zijn er verschillen tussen de voetballers in het westen 
en in het oosten?
“Het gaat er hier allemaal wat harder aan toe. 
In Amersfoort spelen 13 verenigingen. ASC 
Nieuwland is wat dat betreft één van de be-
tere en grotere verenigingen. Nieuwland is 
een wijk met veel gezinnen en jeugd, die een 
jaar of 12 geleden uit de grond is gestampt. 
Tegen clubs uit Utrecht of andere wijken in 
Amersfoort wil het nog wel eens hard gaan, 
ongeacht de leeftijd van de spelers.
Zelfs bij een F-toernooi bij Nieuwland, twee 
jaar geleden, is er geknokt. Dat zul je in het 
oosten minder snel zien. 

Voor wat betreft de spelers bij ASC Nieuw-
land A1 is het verschil met Grol A1 niet groot. 
Ze zijn wat mondiger, maar even fanatiek als 
bij SV Grol. Een ander verschil is dat spelers, 
ook jeugd, snel overstappen naar een andere 
club. Ook Roda 46 in Leusden, IJsselmeer-
vogels en Spakenburg zitten in de buurt en 
beloven spelers van alles en nog wat om bij 
hun club te komen spelen. Dat betekent, dat 
je als club erg creatief moet zijn om spelers te 
behouden. 
Zonde voor de doorstroming van de jeugd 
maar gelukkig is er onlangs goedkeuring op 
het beleidsplan gegeven, waarin staat dat we 
een 2e klasser willen worden met zoveel mo-
gelijk eigen spelers. Bij de senioren wordt hier 
in de regio overal betaald, ook bij 4e / 5e klas-
sers!!”

Waar moet in jouw ogen een goede voetballer aan vol-
doen en waar moet een goede trainer aan voldoen? 
“Een goede voetballer moet de intrinsieke 
motivatie hebben beter te willen worden. 
Technische en tactische vaardigheden zijn 

een voorwaarde om met die combinatie een 
zeer goede voetballer te worden. Als liefheb-
ber kijk ik graag naar spelers als Xavi, Iniesta, 
Van Persie. Spelers, die een wedstrijd direct 
en indirect kunnen bepalen en beslissen. 
Binnen de Grol zijn Bjorn Koldeweij, Lennard 
Walterbos en Christian Pillen spelers die het 
verschil kunnen maken. Voor wie ik ook veel 
waardering heb, zijn Luc te Veluwe en Robin 
Schuurmans, die keihard hebben moeten wer-
ken om bij het eerste te komen van Grol”

“Een goede trainer is iemand, die een groep 
kan “managen” zoals dat tegenwoordig heet. 
Weten wat er speelt in een groep, daar je voor-
deel uit halen per speler en die individueel 
beter maken. Daarnaast moet een trainer ook 
draagvlak krijgen in een spelersgroep, de 

juiste spelers belangrijk maken, zodat een g
roep zelf in staat is elkaar aan te spreken wan-
neer dingen niet lopen zoals afgesproken”

Wat zijn je ambities in het trainersvak?
“Gezien mijn knie heb ik geen trainersambi-
ties en werken bij de jeugd is mij altijd prima 
bevallen. Dit seizoen begonnen als TJC, waar-
bij ik vooral trainers wil trainen / begeleiden/
opleiden. We hebben daar een start mee ge-
maakt door intern een cursus Junioren-trainer 
te starten. Daarnaast volgen een aantal jonge 
trainers de TC III opleiding. Die willen we 
komend seizoen een eerste of tweede selec-
tieteam laten trainen, maar dienen daarin wel 
begeleid te worden. Ik ben benieuwd of mij 
het zal bevallen zonder eigen team….”

Hoe gaat Nederland het doen op het WK in Zuid-
Afrika?
“Nederland gaat er als vanouds weer in de 
8e of kwartfinale uit. Spelers als Van Bom-
mel, Ooijer, Van Bronkhorst, Heitinga en De 
Jong zijn naar mijn idee niet goed genoeg 
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meer en kosten je kaarten en punten. 
Daarnaast zijn de wedstrijden na het 
EK het aanzien niet waard. Vaak kijk 
ik daarom maar op teletekst of ze 
gewonnen hebben. Helaas heeft Van 
Marwijk bijgetekend. Hierdoor zal het 
komende jaren wel resultaatvoetbal 
blijven”

Wat is je favoriete Grol-elftal aller tijden?
Sjaak Jansen in de goal Achterin: Je-
roen van Dalen (goede keuze! –PvD-), 
Annie LP (Patrick Blankenborg, red.), 
Leo Reijrink en Gavvel (Frank Ooster-
holt, red.) Lennard, Christan en Bjorn 
op het middenveld Edwin Bosman, 
Sander Nijhoff en Frank Luttikholt 
voorin. Trainer is uiteraard George 
Peeters

Is er nog iets dat je zelf graag kwijt wilt?
“Ondanks dat de Grol een grote club 
is in vele facetten (kantine, accommo-
datie, leden)vind ik het jammer dat ze 
twee jaar geleden moeilijk deden toen 
we met de A1 van ASC Nieuwland 
aan het toernooi in Eibergen mee de-
den. Ik had het verzoek ingediend of 
we een nacht gebruik konden maken 
van de kleedkamers en eventueel kon-

den trainen. Dit moest officieel wor-
den besloten door de SEAG (Stichting 
Exploitatie Accommodatie SV Grol). 
Vervolgens werd mij meegedeeld, 
dat we daarvoor moesten betalen. 
Uiteindelijk zouden we ruim €200,00 
moeten dokken voor één keer trainen 
en slapen in een van de oude kleedka-
mers. Dit vond ik zo’n ongelooflijke 
afknapper en dat laat ook weer zien 
hoe “klein” de Grol kan zijn”

“Na de laatste wedstrijd met de A1 
heb ik Gerry Schuurman, Willy klein 
Gunnewiek en Marcel Walterbos be-
loofd nog een keer een onderlinge 
wedstrijd te spelen met m’n nieuwe 
club tegen spelers die ik getraind heb. 
Helaas is er nog niets van gekomen, 
maar langs deze weg wil ik ze laten 
weten, dat een team van Grol altijd 
welkom is bij ASC Nieuwland om een 
potje te ballen!”

Veel van de lezers van dit clubblad 

zullen Mike kennen. Ik kende Mike 

uiteraard ook al, omdat ik samen met 

Mike en Dennis Seesing ooit een 

keer de B1 naar het kampioenschap 

hebben mogen begeleiden. Toen al 

was Mike een aardige, nette jongen,

die zijn mening niet onder banken of 

stoelen stak, zonder aanzien des per-

soons. Hij is in al die jaren niets veran-

derd en heeft zijn zaakjes goed voor 

elkaar. De avond, die ik met Mike en 

zijn “jongens” mee heb gemaakt, ge-

tuigt hiervan. Voor de geïnteresseer-

den onder u: Mike houdt ook een 

website bij van zijn team. De link is: 

http://ascnieuwlanda1.ditismijnteam.

nl. Als u deze site bezoekt, zult u wel 

met uw neus op het feit worden ge-

drukt, dat voetbal “slechts” vermaak 

is. Onlangs is de jonge keeper van 

zijn elftal overleden. Een ongelofe-

lijk trieste gebeurtenis waardoor de 

wereld voor alle betrokkenen even 

stil stond. Soms vergeten we, dat het 

amateurvoetbal een hobby is, waar we 

plezier in beleven. Op dat soort mo-

menten is het plezier vergaan, maar 

kan het voetbal ook mensen dichter 

bij elkaar brengen om het verlies te 

delen en draaglijker te maken. 

Vanaf deze plaats wil ik Mike en zijn 

team ontzettend veel sterkte en suc-

ces toewensen om het seizoen een 

passend slot te geven! 

14

• Dames achter de 

bar van “Sport-

café Den Elshof” 

hebben enkele 

puistjes op hun 

kin. Zegt iemand: 

‘dat komt van het 

vreemdgaan tijdens 

de Carnaval’. Zegt 

Chantal: ‘dan had ik 

het hele gezicht vol 

moeten hebben’.

• De buurt bij den 

Elshof zegt altijd 

dat de velden ’s 

avonds te lang 

verlicht zijn  en dat 

ze er erg veel last 

van hebben.  Maar 

bij het 40 jarig 

jubileum van de 

Porskampen toen 

er ‘s avonds door 

de buurt versierd 

werd hebben ze zelf 

om half elf het licht 

nog aangedaan op 

het   hoofdveld. “Zo 

völle last hebt ze 

d’r dus neet van”,  

aldus Stef Olden-

kotte.

Op zondag 31 januari jl. was een forse 
delegatie van de sportvereniging Grol 
te gast bij FC Twente in De Grolsch 
Veste in Enschede. 
De uitnodiging voor dit bezoek was 
het gevolg van de goede contacten, 
die de Groenlose voetbalvereniging 
onderhoudt met de BVO in Enschede. 
Dit laatste in het bijzonder vanwege 
de jaarlijkse deelname van de jeugd 
van FC Twente aan het Internationale 
Marveldtoernooi van Grol. Daarnaast 
waren Joop Munsterman en Jan van 
Halst, respectievelijk voorzitter en 
commercieel manager van FC Twente, 
vorig jaar nog als gastsprekers te gast 
bij de sponsoravond van Grol. Reeds 
bij die gelegenheid werden de bestuur-
ders van Grol uitgenodigd voor een 
dagje FC Twente. 
En zo gebeurde het dat op de laatste 
zondag van januari een touringcar 
van Gelderesch Reizen met daarin 62 
gasten al vroeg op de dag richting En-
schede vertrok. Het gezelschap 

bestond met name uit leden van het 
hoofdbestuur, jeugdbestuur, bestuur 
senioren, bestuur Internationaal 
Marveldtoernooi en bestuur SEAG 
met hun partners. Daarnaast maak-
ten vertegenwoordigers van de drie 
hoofdsponsoren (Univé Oost, Party 
Rent en Rabobank Achterhoek-Oost), 
alsmede vertegenwoordigers van drie 
co-sponsoren (Grolsch, Marveld Re-
creatie en Sportpark ‘Den Elshof’) het

uitstekend verzorgde uitstapje mee. 
In de Grolsch Veste kreeg men een 
keurige, totaal verzorgde ontvangst 
aangeboden door FC Twente. Verder 
waren er 62 plaatsen gereserveerd op 
de hoofdtribune, zodat een ieder op 
een riante wijze kon genieten van de 
door FC Twente met 2-0 gewonnen 
wedstrijd van Roda JC. Voorafgaande
aan die wedstrijd was het Jan van 
Halst, die de delegatie uit Groenlo ver-
welkomde. Na afloop vond er een ge-
zellig samenzijn plaats in de business-
club van FC Twente en bij terugkomst 
in Groenlo een derde helft in Bar De 
Lange Gang.

S.V. Grol te gast bij FC Twente
in de Grolsch Veste
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Nieuwjaarsloop 2010
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Carnaval 2010
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• Grol 11 – 
Markelo 11 
mocht niet 
op het hoofd-
veld gespeeld 
worden  omdat 
er volgens 
Albert geen  2 
wedstrijden na 
elkaar gespeeld 
mogen wor-
den i.v.m. het 
inlopen van de 
korrels. 

• Bob Lebbink 
en Margreet 
willen graag 
enkele maanden 
naar Australië. 
Zegt Bas de 
Prins: ‘dat zal 
de eerste keer 
bij de Knunne-
kes zijn dat ’n 
adjudant meer 
geld heeft dan 
de Prins!’

Op zondag 28 maart a.s. zal door 
het bestuur van de Stichting Interna-
tionaal Marveldtoernooi het deelne-
mersveld bekend worden gemaakt 
voor het 21e Internationale Marveld-
toernooi, dat dit jaar gehouden zal 
worden op vrijdag 28, zaterdag 29 en 
zondag 30 mei a.s. Voorafgaand aan 
dit prachtige jeugdvoetbaltoernooi 
vindt op donderdag 27 mei a.s. we-
derom een sponsoravond plaats met 
als gastspreker niemand minder dan 
René van der Gijp. Zie artikel elders 
in dit clubblad. 

Het deelnemersveld van de 21e editie 
zal op een geheel nieuwe wijze bekend 
worden gemaakt. Op welke wijze de 
presentatie en aansluitend de loting 

zal plaatsvinden, dat kan en wil het 
bestuur vanzelfsprekend nog niet prijs 
geven. Dat het spectaculair zal wor-
den dat  is een feit. Het motto van de 
presentatie is “I have a dream”

Wat vast staat is dat het bestuur er 
wederom in is geslaagd een ijzer-
sterk internationaal deelnemersveld 

naar Groenlo te halen, waaronder een 
aantal verassende nieuwkomers. Top-
clubs uit binnen- en buitenland zul-
len tijdens het toernooiweekend hun 
voetbalkunsten weer vertonen. Om 
uiteindelijk op zondagmiddag in de 
finale te strijden om de prachtige bo-
kaal en de titel toernooiwinnaar van 
2010. De finale staat ook dit jaar weer 
onder leiding van Roelof Luinge.

Nieuwsgierig geworden? 

Kom dan zondag 28 maart  a.s. naar  

het sportcafé Den Elshof. Iedereen is 

van harte welkom! Het officiële pro-

gramma begint om 17.00 uur, na de 

thuiswedstrijd van Grol 1 tegen Sil-

volde 1. 

Presentatie deelnemersveld 21e 
Internationale Marveldtoernooi op 
zondag 28 maart 2010

Door: Jonathan Lammers

Voor wie denkt dat ‘de brouwerij’ op 

dit moment alleen nog maar het braak 

liggend  stuk bouwgrond is, waar de 

kavels al maanden zijn uitgezet, maar 

nog geen schep in de grond is gezet, 

heb ik een goede mededeling; Er is 

nog leven in de Brouwerij. Daar waar 

de Lepelstraat zijn voortgang vindt  

in de Nieuwstad kun je op de hoek 

van de straat nog steeds een ‘Brou-

werij’ vinden. Dit Café ‘De Brouwe-

rij’ denkt niet eens aan vertrekken; 

Je kunt de inwoners van Groenlo na-

tuurlijk niet voor de tweede keer een 

‘Brouwerij’ laten verliezen!

Nadat deze horeca gelegenheid in het 
verleden reeds vele ‘bezetters’ heeft 
gehad is het nu eindelijk raak! De che-
mie tussen het Grolse volk en de en-
thousiaste uitbater Martyn ter Huurne 
is gevonden. Zo’n drie jaar geleden 
opende de, binnen de Grolse Grach-
ten geboren, 31 jarige Martyn de deu-
ren van dit ‘nieuwe’ café; hij is klaar 
voor een nieuwe uitdaging. 
Ondanks dat Martyn al zo lang als 

hij zich kan heugen in de horeca zit, 
is dit niet hetgeen waarvoor hij naar 
school is gegaan. In zijn jonge jaren 
trok de techniek hem. Derhalve is hij 
in Borculo aan de LTS begonnen. Na 
deze opleiding  komt Martyn terecht 
in de metaalbewerking. Hier neemt 
hij na een tijdje toch afscheid van en 
begint als ZZP-er als timmerman aan 
een nieuwe uitdaging in de bouw. 
Echter is het dan al zo dat zijn ‘hobby’ 
veel tijd in beslag neemt. Hij is name-
lijk in zijn vrije tijd instructeur op een 
schietbaan in Rietmolen. Nadat hij het 
lesgeven er op heeft zitten vloeien zijn 
werkzaamheden voort achter de bar 
van het clubgebouw. Het ‘bar-talent’ 
van Martyn blijft bij de leden van de 
schietvereniging niet onopgemerkt. Zij 
geven hem dan ook het advies meer 
met zijn ‘hobby’ te gaan doen. 
Martyn woont nog in Neede, de thuis-
haven van Café de Ruif. De faam die 
Martyn had als barman ging verder 
dan alleen de schietbaan. Het was dus 
ook niet zo gek dat toen Café de Ruif 
nieuwe medewerkers zocht, ze al snel 
aan hem moesten denken. 
‘Zo begon het’, vertelt Martijn en-

thousiast. ‘Ik begon daar met een dag 
in de maand. Dat werden er natuur-
lijk al heel snel twee en drie. Voordat 
ik het wist was ik er iedere dag van 
het weekend aan het werk. Ik genoot 
er van!’ De stap was toen natuurlijk 
makkelijk gezet; hij ging volledig in 
de horeca aan de slag. Nadat hij dit 
een aantal jaren met veel plezier had 
gedaan, was hij klaar voor een nieuwe 
uitdaging. Deze zag hij in het leeg-
staande pand aan de Nieuwstad in 
Groenlo, al waar hij drie jaar geleden 
begon met Café De Brouwerij. Inmid-
dels runt hij dit samen met zijn Grolse 
vriendin Marjo Koppelman die hem 
in alle zaken ondersteunt. 

Omdat Martyn al enkele jaren een 
trouwe sponsor is van de SV Grol, 
werd het natuurlijk eens tijd om wat 
meer te weten te komen over deze 
goedlachse uitbater. Vandaar dat ik 
eens wat vragen over de bar heb ge-
gooid;

Wat maakt dat een horecagelegenheid goed 
loopt?
‘Dat je zelf, als eigenaar, het meeste 

Er is nog leven in ‘De Brouwerij’
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maar aan op. 
Het nadeel van mijn café is wel dat 
mijn rokende publiek geen kant op 
kan. Ik heb geen ruimte om een rook-
gedeelte te maken, dus ik moet mijn 
klanten de straat opsturen. Dit doe ik 
natuurlijk liever niet, maar het is niet 
anders. Ik vind het dan ook erg ver-
velend als daardoor overlast ontstaat, 
maar de overheid heeft deze regel zelf 
ingevoerd, dus ik kan daar helaas erg 
weinig aan veranderen. ‘

Welke plaats heeft voetbal in jouw leven?
‘Ik heb zelf gevoetbald in de jeugd bij 
SSSE in Eibergen. Ik ging daar samen 
met wat vriendjes uit Neede op de 
fiets naar toe. SSSE was een zaterdag 
vereniging en vanuit mijn opvoeding 
trok mij dit op jonge leeftijd meer 
dan een zondagclub als SC Neede. 
Bij SSSE heb ik in de D-jeugd en de 
A-jeugd gevoetbald. Tussendoor ben 
ik even een paar jaar gestopt. De re-
gen waar ik iedere week doorheen 
moest fietsen was schijnbaar in deze 
jaren iets te veel van het goede. Toen 
ik vervolgens ook nog in Borculo op 
school kwam te zitten ben ik helemaal 
met het jeugdvoetbal gestopt. Uitein-
delijk heb ik toch nog even bij Neede 
gevoetbald met wat vrienden, maar 
na een werkongeluk was mijn knie zo 
beschadigd dat ik ook daarmee moest 
stoppen.’

Hoe ben je met de SV Grol in aanraking 
gekomen en wat is het gevolg geweest?
‘Op een gegeven moment begon 
mijn voetbalhart toch weer te klop-
pen. Toen ben ik bij SC Neede leider 
geworden van een B-elftal. Ik werkte 
toen al in de horeca en ik wou graag 
wat doen met jongens die over een tijd 
mijn doelgroep zouden worden. De 
jeugd heeft de toekomst.  Het leek mij 
dus leuk om op deze manier wat meer 
betrokken te worden bij de jeugd. 
Ik heb twee jaar bij een B-elftal geze-
ten en toen ben ik samen met mijn 
toenmalige buurjongen overgegaan 
naar de A-jeugd. Dat was ook de tijd 
dat Groenlo in beeld kwam. Nadat ik 
uiteindelijk de knoop had doorgehakt 
om in Groenlo met De Brouwerij te 
beginnen ben ik in Neede gestopt. 
Toen ik een jaar in Groenlo zat kroop 
het bloed toch weer waar het niet 
gaan mag. Ik had hier altijd een groep 
in de kroeg van SV Grol 11. Deze 
jongens hebben mij op een gegeven 
moment gevraagd of ik geen interesse 
had om bij hun elftal leider te worden. 
Na goed overleg met Marjo, want het 
was wel op zaterdagmiddag wanneer 
ik altijd open ben, heb ik toch beslo-
ten om halverwege het seizoen op het 
aanbod in te gaan. Helaas is SV Grol 
11 door verschillende omstandigheden 
opgeheven. Echter duurde deze ‘rust’ 
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aanwezig bent. Je moet weten wat er 
gebeurt en leeft in je zaak. Natuurlijk 
is het altijd een gok die je neemt. Toen 
wij hier begonnen was het in Groenlo 
al niet meer zo ‘goed’ als eerder. Ech-
ter haalde ik daar juist een bepaalde 
kracht uit. Ik zag het echt als een uit-
daging om er, juist in die tijd, wel wat 
van te maken. Aan het begin kreeg 
ik veel te horen dat mensen twijfels 
hadden, omdat ik hier niet vandaan 
kwam. Ondanks dat ik lang in Neede 
heb gewoond blijf ik een Grolsen, ik 
ben tenslotte binnen de gracht gebo-
ren . Gelukkig hebben de mensen mij 
uiteindelijk toch de kans gegeven en 
deze heb ik met beide handen aange-
pakt. Tot nu toe gaat het erg goed en 
bevalt het mij prima hier.’ 

Waarin onderscheidt de Brouwerij zich van 
de rest van de horecagelegenheden in Groen-
lo?
‘Ik denk dat het vooral belangrijk is 
dat een uitbater open staat voor de 
mensen en bezoekers. Op die manier 
krijg je de mensen sneller binnen en 
kun je ze ook binnen houden. Daar-
naast moet je natuurlijk regelmatig wat 
organiseren als live muziek etc. Ik heb 
gemerkt dat de mensen in Groenlo dit 
erg kunnen waarderen en hier speel ik  
natuurlijk graag op in.
Daarnaast is mij opgevallen dat de 
mensen in Groenlo het prettig vinden 
als de eigenaar van een café zelf achter 
de bar staat. Dit probeer ik dan na-
tuurlijk ook zo veel mogelijk te doen. 
Zo kun je een band opbouwen met de 
bezoekers van je café. Als deze band 
er is, dan kun je hiervan alleen maar 
profiteren door goed naar ze te luis-
teren en proberen iets te doen met de 
ideeën die worden aangedragen. Nie-
mand heeft de wijsheid in pacht en 
ik wil natuurlijk vooruitgang blijven 
boeken.’

In hoeverre heeft het rookverbod zijn weerslag 
op de horeca en wat vind jij er van?
‘Het scheelt natuurlijk dat ik zelf niet 
rook. Ik denk wel dat het een weerslag 
voor de horeca heeft betekend. Hier 
bij de Brouwerij wordt dan ook niet 
gerookt. Sinds het verbod er is geko-
men wil ik het ook gewoon niet meer 
hebben. Regels zijn er om nageleefd te 
worden. Wat anderen doen moeten ze 
natuurlijk zelf weten, maar ik zou het 
enorm zonde vinden om een bekeu-
ring te krijgen. Daarnaast denk ik dat 
er ook veel mensen zijn die het wel 
prettig vinden. Daar trek ik me dan 

“Ik ben ten-
slotte binnen 
de Grolse 
gracht gebo-
ren”

“Mensen in 
Groenlo vinden 
het prettig als 
de eigenaar 
van een café 
zelf achter de 
bar staat”

“Regels zijn er 
om nageleefd 
te worden”
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• Michel Kamphuis 

vraagt in een kroeg 

in Volendam aan 

de spelers van 

Grol 1: ‘jongens, 

noem eens een 

Nederlands woord 

dat eindigt op een 

V’, waarop Wouter 

Scharenborg 

antwoordt: 

‘PLUIMVEE!!’

• Tijdens de eind 

december gehou-

den ledendag van 

carnavalsvereni-

ging De Knunnekes 

gaf presentator 

Kees Porskamp 

aan het eind van de 

dag het woord aan 

president Michel 

Huijskes met de 

mededeling: ‘Hij is 

de baas en hij hoort 

dus het slotwoord 

te doen’, waarop 

Michel Huijskes 

reageerde met:

‘Het klinkt als mu-

ziek in de oren om 

van een Porskamp 

te horen dat een 

Huijskes de baas 

is!’

voor mij niet lang, want al snel werd 
ik gebeld door de SV Grol of ik geen 
interesse had om leider van SV Grol 
3 te worden. Dit heb ik in overweging 
genomen en ook weer na overleg met 
Marjo heb ik de beslissing genomen. 
Het leek me een erg leuke uitdaging 
en vanaf dit seizoen ben ik hier dan 
ook leider. Dit bevalt me erg goed en 
het is erg gezellig. Ondanks dat het 
wel altijd op zondagmorgen is… maar 
ach ja; dan heb je samen nog wat aan 
de dag!’

Wat moet er gebeuren om de horeca in 
Groenlo weer levendig te krijgen?
‘In eerste instantie denk ik dat het be-
langrijk is dat we alle neuzen dezelfde 
kant op hebben staan. Hier zijn we 
momenteel erg hard mee bezig. Ie-
dereen begint toch wel in te zien dat 
we het echt met elkaar moeten doen. 
Samen moeten we Groenlo weer op 
de kaart zetten. Groenlo heeft zo’n 16 
fantastische en unieke horecagelegen-
heden, die zich op veel verschillende 
doelgroepen richten en samen zijn we 
dan ook op zijn sterkst! 
Ieder voor zich kan niet, het moet met 
elkaar! Dit werpt al wel zijn vruchten 
af. We worden als horeca steeds vaker 
voor verschillende vergaderingen uit-
genodigd en worden steeds meer be-
trokken om met elkaar te overleggen 
over hoe we Groenlo weer op de

kaart kunnen krijgen om de mensen 
in Groenlo te houden en niet naar 
bijvoorbeeld Lichtenvoorde te laten 
gaan. Dit doen we ook door samen 
dingen te organiseren. We stralen op 
die manier uit dat we het met elkaar 
doen en dat is al een hele grote stap in 
de goede richting. 
Groenlo heeft gewoon heel veel te bie-
den voor de bezoeker. Er is voor ie-
der wel wat wils. Dat is de kracht van 
Groenlo. Als we deze kracht dus kun-
nen bundelen zijn we SAMEN sterk. 
Daarom juich ik het alleen maar toe 
dat er meer horecagelegenheden hun 
deuren openen. Zo heb je nog meer te 
bieden als Groenlo zijnde. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd!’

Wat vind jij als buitenstaander van de SV 
Grol; positieve en negatieve kanten?
‘Het negatieve is mij nog niet opge-
vallen… maar goed het kan natuurlijk 
ook zijn dat ik daar langs heen kijk en 
het niet wil zien (zegt hij lachend).
Positieve dingen zijn er genoeg, maar 
als ik er dan één moet noemen dan 
denk ik toch wel dat dit de enorm 
grote betrokkenheid binnen de club 
is! Alles is geweldig georganiseerd en 
er is vanuit het bestuur erg veel inte-
resse in de vrijwilligers. Er wordt mij 
regelmatig gevraagd hoe het gaat en 
of er nog wensen zijn. Dit vind ik een 
super positief iets. 

Zo heb je als vrijwilliger echt het idee 
dat je niet zomaar wat doet, maar dat 
het echt wordt gewaardeerd en dat er 
ook echt wat gebeurd met de dingen 
die je zegt. De waardering voor de 
uren die ik er in steek, haal ik er dus 
dik uit!
Ik denk dan ook dat een club als de 
SV Grol, met al haar vrijwilligers etc., 
ook niets anders dan positieve com-
mentaren verdient! ‘

De Brouwerij ziet er over vijf jaar zo uit;….
‘Over een paar jaar is de Brouwerij 
het middelpunt van de Kevelderstraat 
(zegt Martyn met een grote lach op 
zijn gezicht). De wens is namelijk om 
hier een horecastraat van te maken…. 
Dus we zullen zien. Ik hoop in ieder 
geval dat ik dan zelf nog op dit mooie 
café zit! Verder blijf ik natuurlijk in-
vesteren in de toekomst en wat er in 
het verschiet zit zal de toekomst uit-
wijzen.’

Dit openhartige gesprek met Martyn 
ter Huurne sluit ik af met een paar 
korte vragen. Duidelijk is mij wel ge-
worden dat we hier te maken hebben 
met een echte horecaman, die samen 
met zijn vriendin en de rest van de ho-
reca alles in het werk zet om Groenlo 
weer als uitgaansstad op de kaart te 
zetten. 
Misschien flikkeren de lichtjes van het 
aloude Grolse Vegas over een tijdje 
wel weer als nooit te voren. Ondanks 
deze negatieve tijd, moeten we daar 
toch voor gaan!

Kuijt of Huntelaar?   
Kuijt
Groenlo of Neede?   
Groenlo (antwoord kwam binnen 0,01 
sec.)
Halve liter of tap?   
Tap
Roken of niet roken?   
Niet roken
Van Nistelrooij naar het WK, ja of nee? 
Ja 
SV Grol, 1e of 2de klasse?  
2de klasse
Kunstgras of echt gras?  
Echt gras
Nederland wordt wereldkampioen, ja of nee?
Zou wel mooi zijn, maar ik denk het 
niet…
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Marieke Schut gaat, Marca Adema komt

Pittige secretaresses bij clubbladredactie!

Door: Ferry Broshuis

Marieke Schut was ruim tien jaar - misschien 

zelfs wel elf jaar - lid van de clubbladredactie. 

Eerst als redacteur en vele jaren als secreta-

resse, hoewel ze officieel de ‘eindredactie’ 

deed. 

De redactie van het clubblad bestaat voor de 
rest uit mannen. Prima medewerkers, maar 
het is altijd goed als daar een vrouw bij is. 
“Dee holt de kop d’r bi’j”, zoals dat in het 
officieel Grolse dialect heet. En Marieke Schut 
was daar ook geschikt voor: kordaat, ‘de 
jongens’ een beetje kort houden en zorgen dat 
alle artikelen op tijd af en binnen zijn. Dat was 
tevens haar grootste probleem in de afgelopen 
jaren; zorgen dat die artikelen op tijd binnen 
zijn. Het was soms ook wel stressen maar op 
de een of andere wonderlijke manier lukte het 
toch altijd. Ze weet alles van de functie, 
hoewel ook weer niet alles want als ik vraag 
wie heeft je destijds benaderd voor die job dan 
is het antwoord: “Ik heb geen flauw idee!”
Het is in ieder geval een duidelijk antwoord. 
Ooit was alles in één hand en toen hebben ze 
een logische scheiding van functies gemaakt. 
Of ze het moeilijk heeft gehad met die 
mannen van de redactie? Het antwoord is 
weer kort en krachtig: “Ik heb liever met tien 
mannen te doen dan met tien vrouwen!”
Ze komt zelf uit een echte voetbalfamilie, haar 
ouders zijn hartstochtelijke supporters van 

onze Grol en dat heeft ze meegekregen. 
Ze is er mee opgegroeid. Was ooit omroep-
ster bij de sv Grol, is jeugdleidster geweest en 
heeft ook deelgenomen aan Grol-kampen.
Het clubblad lag haar na aan het hart, maar ze 
was er zoetjesaan wat op uitgekeken. Ze voer 
op de automatische piloot. Tijd dus voor een 
opvolgster.
Natuurlijk hebben we afscheid genomen van 
Marieke en dat op passende wijze zoals dat 
formeel heet. Gewoon hartstikke leuk 
afscheid dus!

En dan hebben we nu Marca Adema, 
echtgenote van de man van Eurogroen. Maar 
ze doen dat wel samen dat bedrijf. “Ik heb de 
vereiste diploma’s voor het juridisch 
voeren van ons bedrijf. Zonder mij gaat het 
niet”, zegt ze met enige beslistheid!
Toen Marieke afscheid nam (1 januari j.l. 
officieel) moest er dus een ander komen en 
de mannen waren het eens: een vrouw is het 
beste anders wordt het niks.

Nou met Marca is dat goed gekomen. Ze 
heeft 18 jaar gewerkt als leerkracht aan de 
openbare basisschool ‘t Palet. Ze stond daar 
bekend als een ‘strenge’ juffrouw maar je 
leerde er veel bij. Dat is ook te bewijzen want 
Peter van Dalen, nu gewaardeerd redactielid, 
zat nog bij haar in de klas. Logisch dat het 
foutloos schrijven voor hem nu eenvoudig is! 
Marca heeft ooit nog eens als invalbode op 

het gemeentehuis gefunctioneerd. Nou, als je 
je daar staande kunt houden dan is het 
clubbladwerk zeker te doen!
Marca en man Henk hebben drie kinderen; 
twee meisjes, Simone en Annemijn, en zoon 
Tobias. Zoon Tobias voetbalt in Grol E1 en 
zo is Marca dus bij de “sv Grol” betrokken. 
Ze vindt het leuk de club ook eens van de 
andere kant te leren kennen en is dan ook 
enthousiast over de nieuwe functie. Ze zal ze-
ker streng zijn, ook met haar valt niet te spot-
ten is mijn indruk en dus wordt die stevige 
lijn voorgezet en dat is maar goed ook.
Zelf is ze ook sportief en speelt ze al bijna 30 
jaar basketbal.

Als u dit clubblad onder ogen krijgt dan heeft 
daar Marca Adema al aan meegewerkt. Ze is 
dus zoals dat heet al volledig in functie en de 
redactieleden kregen al tijdig een mailtje van 
haar dat de termijn voor het inleveren van de 
artikelen nog slechts veertien dagen bedroeg!
En wij mannen van de redactie vinden het 
goed dat een vrouw ons achter de vodden zit. 
Iemand die het hoofd er bij houdt.

Welkom dus Marca en veel plezier met deze 
prachtige functie in het hart van de 
vereniging. 
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Weekendje Liverpool

Voorafgaand aan de vlucht naar Liverpool John Lennon Airport was de stemming al opperbest.
V.l.n.r. Gerald Groot Zevert, Michel te Boome, Jan Blankenborg, Rob Porskamp,

Mark Rots, Tonnie Tjoonk, Kevin Schuurmans en Pascal ten Brincke

Dirk Kuyt scoorde 2x voor Liverpool in de met 2-0 
gewonnen wedstrijd tegen Tottenham Hotspur

Standbeeld van Bill Shankly, 
de legendarische manager van Liverpool 
FC in de jaren 60 en 70.

Citaat Shankly: “Sommige mensen 
vinden voetbal een zaak van leven en 
dood. Ik kan u verzekeren dat het veel, 
veel belangrijker is.”

Anfield Road is het stadion van Liverpool 
FC. The KOP is het tribunegedeelte achter 
één van de doelen. 12490 mensen kunnen 

hier plaats nemen.
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• In een eerder 

clubblad liet Theo 

Kaak tijdens een 

interview opteke-

nen dat hij op het 

hoofdveld liever 

natuurgras heeft in 

plaats van kunst-

gras. Dit omdat vol-

gens hem spelers 

na afloop van een 

wedstrijd het veld 

moeten verlaten 

met veel mod-

der aan de broek. 

Degene nu die zich 

het moment kan 

herinneren waarop 

dezelfde Theo Kaak 

als speler ooit met 

modder aan de 

broek van het veld 

kwam, moet dit 

aan de redactie van 

dit clubblad laten 

weten!

• Antoon Frank zegt 

tegen Maria, zijn 

vrouw: ‘als wi’j ’n 

café hadden, was 

ik zeker meer in 

hoes’.

Weekendje Liverpool

Jamie Carragher (speler van Liverpool) liet zich graag met ons op de foto zetten.
V.l.n.r. Rob Porskamp, Tonnie Tjoonk, Peter Porskamp, Jamie Carragher, Gerald Groot Zevert en Michel te Boome

En zoals “Jabla” altijd zegt,
“You never walk alone, veutjen veur veutjen

 en nooit alene.”

Natuurlijk werd er ook een bezoek gebracht aan het 
“Beatles museum”
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De momenteel in Nederland mateloos po-

pulaire René van der Gijp is dit jaar te gast 

op de sponsoravond van de sportvereniging 

Grol.

Het bestuur van de Groenlose voetbalvereni-
ging organiseert op donderdag 27 mei a.s. de 
sponsoravond voor het derde achtereenvol-
gende jaar in samenwerking met het bestuur 
van de Stichting Internationaal Marveldtoer-
nooi. En ook deze keer vindt de sponsoravond 
plaats op de vooravond van het prestigieuze 
internationale jeugdvoetbaltoernooi, dat dit 
jaar de 21e editie beleeft. Het Marveldtoernooi 
wordt gehouden in het weekend van vrijdag 
28, zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010. 
De gezamenlijke sponsoravond vond in

2008 voor de eerste maal plaats en toen was 
de bekende sportjournalist en analist Johan 
Derksen te gast. Vorig jaar traden Joop Mun-
sterman en Jan van Halst, voorzitter en com-
mercieel manager van FC Twente, op als gast
sprekers. En dit jaar is entertainer, analist en

 gastspreker René van der Gijp van de partij. 
De bijna 49-jarige oud-profvoetballer Van der 
Gijp is op dit moment erg populair vanwege 
zijn deelname aan het tv-programma Voetbal 
International. 

René van der 
Gijp te gast op 
sponsoravond 
van S.V. Grol

Er is geen vereniging denkbaar, die geen 

wensen heeft, anders gezegd: geen verlang-

lijstje heeft met daarop zaken die men graag 

gerealiseerd wil zien.

Dit is bij de sportvereniging Grol natuurlijk 
niet anders. Ondanks dat de club beschikt 
over een fantastisch ingericht en verzorgd 
sportcomplex met een geweldige uitstraling, 
zijn er nog steeds zaken die men graag ver-
nieuwd dan wel verbeterd ziet. En dit ondanks 
het gegeven dat men nog vrij recent een uniek 
kunstgrasproject heeft weten te realiseren en 
op dit moment de totstandkoming van een 
noodzakelijke loods annex werkplaats tot een 
goed einde wil brengen.
Maar dat neemt niet weg dat er nog altijd za-
ken overblijven, die niet aangepakt hoeven te 
worden met het oog op de luxe maar met het 
oog op de noodzakelijkheid.
Denk hierbij in de eerste plaats aan de 
voor iedere sportvereniging meest belangrijke 
voorziening: een kleedaccommodatie die niet 
alleen wat betreft omvang, maar ook wat be-
treft inrichting, veiligheid en hygiëne voldoet 
aan de eisen van deze tijd.
De huidige kleedaccommodatie van de sport-

vereniging Grol is op onderdelen helemaal aan 
renovatie en uitbreiding toe. Wanneer wij hier 
spreken over een grondige renovatie, hebben 
wij het met name over de kleedkamers 1 en 2 
onder de tribune en het kleedkamercomplex 
4 tot en met 9. Daarnaast heeft de vereniging 
de wens om de laatst gerealiseerde nieuwe 
kleedaccommodatie met twee ruimtes uit te 
breiden, waardoor alle actieve clubgeledingen 
ruimer in hun jasje komen te zitten.
Maar om dit alles op het gebied van goede 
kleedkamervoorzieningen te kunnen realise-
ren, is er geld, veel geld nodig. Zeker om-
dat wij thans te maken hebben met een nog 
steeds aanhoudende economische crisis, is 
het heel moeilijk om daarvoor een beroep te 
doen op de gemeentelijke overheid. Niet dat 
wij deze mogelijke optie zien als een gepas-
seerd station. Wel is het zo dat nog meer dan 
voorheen de benodigde gelden via andere 
kanalen moeten worden bijeengebracht. Te 
denken valt daarbij aan andermaal de nodige 
zelfwerkzaamheid en zelfcreativiteit.  Nu zijn 
dit vanzelfsprekend zaken waar wij bij de 
sportvereniging Grol erg sterk in zijn. 
Daarom zal zowel de zelfwerkzaamheid als 
de zelfcreativiteit in eerste instantie in het te-

ken moeten staan van het voeren van acties 
om geld bij elkaar te krijgen. Het is daarom 
dat wij als commissie sponsoring binnen de 
sportvereniging Grol het jaar 2010 hebben 
uitgeroepen tot het jaar van de kleedaccom-
modatie!
Maar om de daarvoor op touw te zetten acties 
te doen slagen, hebben wij de hulp, de me-
dewerking en het vertrouwen nodig van zeer 
velen, waaronder alle Grolleden!
Wij zullen u via dit clubblad en de diverse 
overige media op de hoogte blijven houden 
van de op stapel staande acties. En dit alles 
met maar één bedoeling: het jaar 2010 zal 
een uniek en ludiek actiejaar worden voor de 
sportvereniging Grol.

Commissie sponsoring sportvereniging Grol

Michel Hoffman
Theo Huijskes
Kees Porskamp
Matthijs Roorda
Edwin Tuller
Mark van Uem
René Wolters

Renovatie en uitbreiding van de kleedaccommodatie

Sportvereniging Grol komt in actie!!!!!
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De Vlag
Deze keer ben ik met de vlag eens neergestre-
ken op onze eigen thuisbasis: het sportpark 
‘Den Elshof’. Hier is tenslotte ook altijd iets 
te beleven en er zijn altijd wel zaken die spe-
len die ook het vermelden waard zijn. Dus 
waarom altijd ver van huis gaan. Confusius 
schreef al: “Wie veel reist wordt wijs, wie wijs 
is blijft thuis”. Kijkend naar de s.v. Grol kun 
je gerust spreken van een heus voetbalbedrijf. 
De omvang van de vereniging en de hele or-
ganisatie van die vereniging is een enorme 
klus die hoofdzakelijk gedaan wordt door 
vrijwilligers. Je kunt gerust spreken van 

professionele vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
zorgen er voor dat net als in een bedrijf de 
klanten op hun wenken worden bediend. De 
klanten, in dit geval de spelende leden en de 
supporters, ontbreekt het aan nagenoeg niets. 
Nou ja, er mogen wel een aantal extra kleed-
kamers komen en een aantal bestaande kleed-
kamers kunnen wel een opknapbeurt gebrui-
ken. Ook wordt het langzamerhand tijd dat 
de zo gewenste loods annex werkplaats eens 

gerealiseerd gaat worden. Dit alles kost van-
zelfsprekend veel energie en met name veel 
geld. En dat ook nog eens in een economisch 
moeilijke tijd. Moeilijke tijden of niet, de s.v. 
Grol zal de s.v. Grol niet zijn om dit ook alle-
maal daadwerkelijk in redelijke termijn van de 
grond te krijgen. Het realiseren van dergelijke 
projecten lijkt bij de s.v. Grol altijd als vanzelf 
te gaan. Maar is alles wel zo vanzelfsprekend? 
Zonder de inzet van de vele vrijwilligers is 
dit allemaal niet mogelijk. Vele leden vinden 
het normaal dat de zaken allemaal zo goed 
geregeld zijn. Ook de ouders van jeugdleden 
vinden het vaak de gewoonste zaak van de 
wereld dat hun kinderen goed opgevangen en 
begeleid worden bij de s.v. Grol. Je betaalt er 
immers contributie voor. Een contributie die 
in vergelijking met andere

sporten en andere voetbalclubs alle zins rede-
lijk is. Toch vraag ik mij af of je naast de beta-
ling van de contributie ook iets extra’s mag 
vragen van ouders, begeleiders of leden. Zou 
het redelijk zijn als ouders hun kind lid laten 
worden van de s.v. Grol om dan aan diezelf-
de ouders te vragen of ze ook iets betekenen 
willen voor de vereniging? Hierdoor blijft de 
kwaliteit van de begeleiding van de jeugd bij 
de s.v. Grol gewaarborgd en kun je de con-

tributie betaalbaar blijven houden. Ik begrijp 
dat een ieder het heden ten dage razend druk 
heeft in onze vierentwintig uur economie. Is 
het dan misschien redelijk dat als men geen 
tijd heeft om dan aan die ouders te vragen of 
ze ondersteunend lid willen worden van de 
club? Zo kan er dan financieel bijgedragen 
worden aan het optimaal laten functioneren 
van onze club en kunnen de nodige projecten 
gerealiseerd worden. Zo draag je dan allemaal 
je steentje bij aan het draaiende houden van 
het voetbalbedrijf, de s.v. Grol. De één in tijd 
en energie en de ander in financiële midde-
len. We zullen het tenslotte toch met zijn allen 
moeten rooien. Een ander positief effect van 
een dergelijke benadering is dat de betrok-
kenheid bij de club ook nog eens vergroot 
wordt. Doordat je af en toe werkzaamheden

verricht of ondersteunend lid bent geworden 
van de s.v. Grol, zul je meer binding krijgen 
met de club. Dit zal het enthousiasme voor de 
s.v. Grol verder aanwakkeren en werkzaam-
heden kunnen beter verdeeld worden.
Een echte win-win situatie lijkt mij. En in de 
voetbalsport ga je toch voor de winst en het 
plezier.

De Vlaggenist.
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