
[VOORWOORD]

Het voetbalseizoen zit er op!
Het voetbalseizoen voor onze sv Grol mag er dan opzitten; het voetbal 
zelf blijft op dit moment nog in het brandpunt van de wereldbelang-
stelling staan. Maar misschien hebt u tussendoor nog net even tijd om 
ook de interessante verhalen in dit 2e clubblad van 2010 te lezen. 
En dan heeft de Grol inmiddels het 500e jeugdlid in haar gelede-
ren kunnen opnemen. Daaraan besteden we de volgende keer nog 
extra aandacht.
500 jeugdleden is een zeer respectabel aantal en het geeft aan dat 
bij de Groenlose jeugd het voetbal volop leeft. Ik sprak onlangs 
met onze vroegere Grolse voetballegende Theo Kaak die zich ook 
nog bezig houdt met jeugdtrainingen naar ik meen te weten. Hij 
was heel enthousiast over de jeugdspelers van de sv Grol en kon 
me vertellen dat er geweldige talenten tussen zitten. Dat neem ik 
graag op zijn gezag aan; dus we kunnen daar de komende jaren 
de vruchten van plukken!
En dan hebben we in deze 2e editie van 2010 weer iets nieuws 
geïntroduceerd. Met ingang van deze uitgave zal telkens iemand 
van onze sv Grol zijn belevenissen bij de Grol vertellen. De aftrap 
- dat is toch een mooie voetbalterm - wordt gegeven door Edwin 
Wissink, een rasechte Grollenaar en oud speler die nu echter in 
Lichtenvoorde woont, maar zijn ervaringen bij de onze Grol koes-
tert. Dat die ervaringen hem nog scherp voor de geest staan be-
wijst zijn prachtige verhaal. Geniet u ervan.
Het is bekend dat ‘ouders langs de lijn’ regelmatig de pers halen 
en het is dus interessant te weten hoe dat bij onze Grol zit. Nou, 
wij hebben daar deze keer ook aandacht aan besteed en dat is een 
buitengewoon interessant verhaal geworden. Niet alleen voor de 
ouders, maar evenzeer voor degenen die nog ouder (2 betekenis-
sen) worden.
De afsluiting van het seizoen staat natuurlijk ook in deze editie en 
dan hebben we een verhaal over de nieuwe werkplaats die mo-
menteel wordt gebouwd en waar professionals en vrijwilligers 
samen werken en ook samenwerken.
Andere opvallende gebeurtenissen zoals het Marveldtoernooi 
hebben we natuurlijk ook niet vergeten.
En ook de tekkels treft u weer aan. Deze keer werd onze redactie 
ook opgevrolijkt met enkele ingezonden tekkels. Bedankt; niets 
mooier dan wanneer de Grolleden ook meedenken. 
Annelies Porskamp verzamelt normaliter trouw alle prachtige 
uitspraken voor ons en dat doet ze al vele jaren. Waarvoor nog 
steeds dank.
Hebt u ook een prachtige tekkel dan kunt u die altijd naar ons 
sturen.
Namens de redactie rest mij u allen een mooie zomer te wensen 
en eind oktober zult u via 
het clubblad weer van ons 
horen.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur
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Door weer en wind!
Ouders langs de lijn
Door Jonathan Lammers

De twaalfde man, Fans, Het legioen, De aan-

hang of zelfs Hooligans;  supporters hebben 

in de loop der jaren veel namen verworven. 

Ook bij de SV Grol hebben we veel van deze 

supporters. Vooral bij de jeugd zijn ze niet 

weg te denken. Enthousiast aanmoedigend, 

staan tientallen ouders wekelijks langs de lij-

nen. Welke invloed heeft dat nou op de spe-

lers? Hoe denken deze ouders nou zelf over 

de SV Grol en hoe hoor je jezelf als ouder 

te gedragen langs de lijn? Dit zijn vragen die 

ik met een aantal ouders in korte interviews 

heb besproken. Is het idee van schreeuwen-

de ouders langs de lijn nog wel van deze tijd? 

Op deze zaterdagmorgen in mei ga ik het 

aan den lijve ondervinden!

Naam: Bas Broshuis

Voor wie komt u kijken? 
Voor mijn zoon Simon, die speelt bij de F-
pups.
Hoe vaak komt u op het SV Grolveld? 
Nu iedere zaterdag. Als de woensdagavond 
competitie loopt, ben ik er ook op woensdag-
avond.
Waarom komt u kijken? 
Ik denk dat de jonge spelers het fantastisch 
vinden dat ouders komen kijken. Daarnaast is 
het wel erg makkelijk met het aan- en uitkle-
den natuurlijk.
Waarom denkt u dat het belangrijk is dat ouders sup-
porter zijn van hun kinderen? 
Ik denk dat het een stukje motivatie is voor de 
kinderen. Wat is er nou leuker dat als je een 
doelpunt maakt dat er dan een ouder staat 

die met je mee juicht. Daarnaast vind ik het 
gewoon leuk om te komen kijken. Ze hebben 
het hier allemaal goed geregeld.
Wat vindt de speler in kwestie er zelf van? 
Als ik naar Simon kijkt dan kan ik alleen maar 
zeggen dat hij het erg leuk vindt dat ik kom 
kijken. Hij heeft het sowieso erg naar zijn zin.
Hoe hoort een ouder zich langs de lijn te gedragen? 
Ik vind dat ouders altijd positief moeten coa-
chen. Ik bemoei mezelf er nooit zoveel mee. 
Daar staan de leiders voor in het veld. De ou-
ders moeten gewoon rustig blijven. Soms zie 
je ook wel eens ouders die fanatieker zijn dan 
de kinderen en daarin in mijn ogen wel eens 
te ver gaan. Dat vind ik niet kunnen. Geluk-
kig gebeurt dit bij de SV Grol eigenlijk nooit.
Is het een taak van ouders om interesse te tonen in de 
sport van hun kind? 
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Dat denk ik wel ja. Dat motiveert de kinderen 
en dat lijkt me een goede zaak. Ik vind dat 
dus erg belangrijk.
Heeft u nog tips voor het jeugdbestuur? 
Nee, eigenlijk niet. Als ik de zaterdagmorgen 
bijvoorbeeld bekijk, dan loopt dat eigenlijk 
hartstikke goed.

Naam: Emiel Boschker

Voor wie komt u kijken? 
Voor Luc en Sjoerd. Mijn jongste zoon speelt 
in de F-pups en de andere speelt in de F4.
Hoe vaak komt u op het SV Grolveld? 
Met enige regelmaat, ik denk zo’n 4 keer per 
week.
Waarom komt u kijken?  
Ik zie het als een stimulans voor de kinderen 
dat ouders komen kijken.  
Waarom denkt u dat het belangrijk is dat ouders sup-
porter zijn van hun kinderen? 
Kinderen moeten in mijn ogen gestimuleerd 
worden om te sporten. Daarnaast vind ik het 
erg leuk om de ontwikkeling van mijn kinde-
ren te volgen. Het is leuk om te zien hoe ze 
beter worden, technisch en tactisch.
Wat vindt de speler in kwestie er zelf van? Dat weet 
ik eigenlijk niet. Wij praten daar thuis nooit 
over. Bij ons ben ik of is mijn vrouw altijd 
aanwezig. De kinderen vinden het dus heel 
normaal en zijn er helemaal aan gewend. Als 
onze beide zoons moeten voetballen, probe-
ren we er beide te zijn. 
Hoe hoort een ouder zich langs de lijn te gedragen? 
Een ouder hoort in mijn ogen alles positief 
te benaderen. Dat wil zeggen; positief coa-
chen en een positieve houding langs de lijn. 
Daarnaast vind ik dat ouders zich niet met 
het daadwerkelijke spel moeten bemoeien, 
daar zijn de leiders voor. Wij moeten alleen 
aanmoedigen!
Is het een taak van ouders om interesse te tonen in de 
sport van hun kind?  
Ja dat denk ik wel. Je moet ze stimuleren en 
ze het idee geven dat ze met iets goeds bezig 
zijn. Dit probeer ik te doen, door ze zo veel 
als mogelijk te volgen in hun ontwikkeling.
Heeft u nog tips voor het jeugdbestuur? 
Eigenlijk niet. Alles is perfect voor elkaar. Ze 
moeten gewoon zo doorgaan!

Naam: Jos Hieltjes

Voor wie komt u kijken? 
Voor mijn zoon, die speelt in de D2. 
Hoe vaak komt u op het SV Grolveld? 
Ja, ik ben er zeker bij alle thuis wedstrijden.
Waarom komt u kijken?
Om mijn zoon en zijn hele team te zien voet-
ballen.
Waarom denkt u dat het belangrijk is dat ouders sup-
porter zijn van hun kinderen? 
Omdat de kinderen in mijn ogen voldoende 
aangemoedigd moeten worden met waarmee 
ze bezig zijn.

Wat vindt de speler in kwestie er zelf van? 
Mijn zoon kan dat erg waarderen. Ik denk 
zelfs dat de meeste kinderen dit wel waarde-
ren. Ik merk dat ze het leuk vinden als ouders 
er zijn. Dat zie je aan de kinderen.
Hoe hoort een ouder zich langs de lijn te gedragen? 
Netjes…. Ouders moeten alles positief bena-
deren. Geen gemekker en geen gemopper… 
gewoon niets van dat soort zaken. Dat kan 
in mijn optiek niet. Het gebeurt nog wel eens 
dat ik dat hoor en ik denk dat dit soort zaken 
niet op een voetbalveld thuis horen. Echter 
moet ik wel zeggen, dat de groep die bij deze 
D2 staat in dit soort gevallen de persoon in 
kwestie er wel op aanspreekt. Dit vind ik een 
goede zaak.
Is het een taak van ouders om interesse te tonen in de 
sport van hun kind? 
Absoluut. Je moet de kinderen stimuleren om 
te sporten. Dan moet je in mijn ogen ook zelf 
enthousiast zijn. Sporten is goed voor hun ge-
zondheid, dat is toch belangrijk!
Heeft u nog tips voor het jeugdbestuur? 
Ik denk dat de SV Grol een team moet pro-
beren samen te stellen dat meerdere jaren 
met elkaar kan spelen. Dat wil zeggen dat er 
in mijn ogen niet ieder jaar geswitcht moet 
worden onder de spelers. Ze moeten probe-
ren om de leeftijden wat beter bij elkaar te 
krijgen. In mijn ogen is de teamspirit op dit 
moment belangrijker, dan het voorbereiden 
van de kinderen op de jaren die komen gaan. 
Nu spelen er bijvoorbeeld E-spelers mee met 
dit D-team. Ik denk dat het leuker was ge-
weest om D-spelers uit andere lagere D-teams 
te halen om mee te kunnen doen. Zo hou je 
de leeftijden een beetje bij elkaar en zo krijgen 
deze spelers ook meer het gevoel dat zij ook 
wel naar de D2 of zelfs D1 kunnen. De kloof 
wordt zo wat kleiner. Het gaat dus niet alleen 
om beter worden, maar ook om een stukje 
sociale betrokkenheid.

Naam: Esther Wolterinck

Voor wie komt u kijken? 
Martijn Wolterinck 
Hoe vaak komt u op het SV Grolveld? 
Toch wel zo’n twee keer per week.
Waarom komt u kijken? 
Vooral omdat ik het zelf erg leuk vind om te 
komen kijken.
Waarom denkt u dat het belangrijk is dat ouders sup-
porter zijn van hun kinderen? 
Ik denk dat dit een zeer motiverende factor is 
voor de kinderen. Je bent zo erg betrokken bij 
de sport van je kind en dat ervaar ik als iets 
positiefs.
Wat vindt de speler in kwestie er zelf van? 
Mijn zoon kan het ook erg waarderen, zolang 
ik me maar rustig houd (wordt gezegd met 
een grote glimlach).
Hoe hoort een ouder zich langs de lijn te gedragen? 
Ik denk dat een ouder langs de lijn vooral 

enthousiasme moet uitstralen. Een kind pikt 
dat ook op en  zal ook zo veel mogelijk zijn 
best doen. Daarnaast vind ik dat het in ieder 
geval positief moet zijn. Als er wat op het veld 
moet gebeuren dan is dat in mijn ogen aan 
de leiders op het veld om daar iets mee te 
doen. Dat is geen taak van de ouders. Daar-
naast vind ik dat we het als ouders leuk moe-
ten houden langs de lijn. We moeten niet te 
veel negatief commentaar geven. We moeten 
er vanuit gaan dat de kinderen hun best doen 
en dat moeten wij als ouders waarderen!
Is het een taak van ouders om interesse te tonen in de 
sport van hun kind? 
Dat kan ik geen  taak noemen. In mijn ogen is 
het geen must, maar ik denk  wel dat het ten 
opzichte van een kind erg positief is als een 
ouder, waar mogelijk, af en toe komt kijken 
naar de vorderingen van het kind. 
Heeft u nog tips voor het jeugdbestuur? 
Nee eigenlijk niet, ik ben vooral erg positief!

Naam: Lieve Jansen

Voor wie komt u kijken?  
Ik kom kijken voor Milou Jansen of voor 
Nick Jansen. Milou speelt in het meisjesteam 
en Nick speelt in de C1.
Hoe vaak komt u op het SV Grolveld? 
Eigenlijk wel iedere week. 
Waarom komt u kijken? 
Omdat ik het leuk vind om mijn eigen kinde-
ren te zien voetballen.
Waarom denkt u dat het belangrijk is dat ouders sup-
porter zijn van hun kinderen? 
Om hun kinderen te stimuleren en bij te staan 
in alle dingen die ze doen. Daarnaast is het 
ook gewoon heel leuk om te komen kijken.
Wat vindt de speler in kwestie er zelf van? 
Ze vinden het nu nog leuk. Ze vragen nu nog 
vaak of ik kom kijken en als ik er niet ben dan 
vinden ze het jammer. Je weet natuurlijk nooit 
of dat zo blijft, maar op dit moment hoor ik 
vaak van ze dat ze het leuk vinden dat ik er 
ben. 
Hoe hoort een ouder zich langs de lijn te gedragen? 
Gewoon rustig kijken en de kinderen stimu-
leren en niet de kinderen afkraken of van dat 
soort zaken. Ouders mogen in mijn ogen best 
enthousiast zijn, maar dat moet wel op een 
nette manier gebeuren!
Is het een taak van ouders om interesse te tonen in de 
sport van hun kind? 
Ik vind van wel. Zo stimuleer je het kind om 
te blijven sporten. Dit vind ik belangrijk om-
dat het gewoon gezond is. Je wordt er ener-
gieker van, je leert  samenwerken en je leert 
om sociaal te zijn. Dat is gewoon belangrijk.
Heeft u nog tips voor het jeugdbestuur? 
Ik denk dat je altijd moet blijven kijken waar 
verbeteringen te maken zijn. Misschien zou je 
bijvoorbeeld meerdere teams samen kunnen 
laten trainen onder de begeleiding van één 
goede (gekwalificeerde) trainer, dan teams 

5

559626 Clubblad Grol binnenwerk.indd   5559626 Clubblad Grol binnenwerk.indd   5 23-06-2010   10:17:2023-06-2010   10:17:20
Proceskleur CyaanProceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur GeelProceskleur ZwartProceskleur Zwart



66

apart te laten trainen onder de begeleiding 
van overige vrijwilligers. Deze moeten er na-
tuurlijk altijd blijven, maar iedereen moet in 
mijn ogen wel de kans krijgen om ook van 
een gediplomeerd trainer de training de krij-
gen. Echter weet ik dat dit moeilijk zal zijn.

Naam: Youri Analbers

Voor wie komt u kijken?  
Voor mijn zoon Pepijn die speelt in de F4.

Hoe vaak komt u op het SV Grolveld? 
Met de trainingen en met de wedstrijden. Dus 
ca. 2 tot 3 keer per week.
Waarom komt u kijken? 
Ik vind het leuk om te komen kijken. Daar-
naast is het gewoon makkelijk dat ik hem kan 
brengen en gelijk weer kan ophalen.
Waarom denkt u dat het belangrijk is dat ouders sup-
porter zijn van hun kinderen? 
De kinderen hebben gewoon wat support en 
aanmoedigingen nodig. 
Wat vindt de speler in kwestie er zelf van? 

Hij vindt het leuk dat ik er ben. Het is in mijn 
ogen ook belangrijk dat je na de training of 
wedstrijd weet wat je kind allemaal gedaan 
heeft en dat je mee kunt praten. Het is in mijn 
ogen een stukje interesse. 
Hoe hoort een ouder zich langs de lijn te gedragen? 
Ik heb zelf weinig verstand van voetbal. Ik 
vind wel dat ouders hun kind mogen aan-
moedigen, maar dit moet wel op een normale 
manier gebeuren. Ik ben zelf niet iemand die 

veel aanmoedigt, omdat ik er niet zo veel ver-
stand van heb. Als  er één of twee ouders zijn 
die aanmoedigen dan vind ik dat prima. Ge-
lukkig loopt dit nooit de spuigaten uit.
Is het een taak van ouders om interesse te tonen in de 
sport van hun kind? 
Ja dat vind ik wel. Dat hoort in mijn ogen 
bij de opvoeding. Dat is gewoon een stukje 
interesse tonen in het kind. 
Heeft u nog tips voor het jeugdbestuur? 
Ik ben hier pas een jaar of twee als ouder te 
vinden en ik vind dat het allemaal erg profes-

sioneel is opgezet. Veel professioneler dan hoe 
ik het zelf ervaren heb in mijn eigen jeugdja-
ren. Ik vind het allemaal goed geregeld. Ook 
de communicatie is erg sterk, er gaat veel via 
de mail en dat vind ik een prettige manier van 
communiceren. Ik hoef nu niet meer, net als 
vroeger, door de regen om ergens in een klein 
kastje aan de muur te bekijken of de wedstrijd 
door gaat. Ik ben dus eigenlijk erg positief.

Na deze interviews kan de SV Grol dus con-

cluderen dat het op de goede weg is en dat 

de ouders over het algemeen erg eensgezind 

zijn over de manier waarop alles gaat en hoe 

een ouder langs de lijn zich  hoort te gedra-

gen.

Aan het einde heb ik alle geïnterviewde 

personen nog één vraag gesteld, die luidde; 

Heeft u nog tips voor andere ouders? Het 

antwoord dat ik op die vraag kreeg was bij 

ieder interview gelijk: GEWOON ALLE-

MAAL KOMEN KIJKEN!!!
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Door: Jonathan Lammers

Naam: 
Bas Maarschalkerweerd

Geb. Datum:
2 januari 2004 

Speler van team:
Zaterdagpups van de SV 
Grol 

Lid van Sv Grol sinds:
7 weken

School:
Ni-je Veste  Buitenschans 
Groenlo

Waarom wou je graag op 
voetbal?:
Omdat ik alles van voet-
bal erg leuk vind om te 
doen

Wat vind je het leukste aan 
voetbal?:
Alle verschillende oefe-
ningen op de training, 
vooral het springen over 
de ‘hekjes’

Als ik alles zou kunnen kopen 
wat ik wou, dan zou ik:
Nog meer uitbreidingen 
op Lego City kopen

Als ik ooit in een stadion zou 
mogen voetballen dan kies ik:
Het FC Twente Stadion 
(redactionele toevoeging; 
een uitstekende keuze!)

Kan mama lekker koken? Zo 
ja, wat vind je het lekkerste?:
Worstjes (Dat kwam er 
zonder enige twijfel uit. 
Daar hoeft verder he-
lemaal niets bij! Alleen 
worstjes!!)

Favoriete bezigheid op school:
Kapla, maar je moet wel oppassen dat het niet 
omvalt! (redactionele toevoeging 2; KAPLA 
staat voor “Kabouter Plankjes”. Met de plank-
jes kunnen jonge kinderen evenals volwasse-

nen allerlei verschillende soorten bouwwer-
ken, dieren, etc maken) 

Minst leuke bezigheid op school:
Verstoppertje. (Op mijn vraag of ze buiten 

spelletjes ook nog wel stof om te leren krijgen 
op school antwoord Bas dat hij dat allemaal 
erg leuk vindt) 

Wie is de beste voetballer van de wereld?:
Geen idee… waarschijnlijk wel iemand van 
Twente!

Voetbalschoenen; nostalgisch zwart of modern gepimpt 
met kleuren?:
Niet allerlei kleuren, gewoon zwart

Mijn meest dierbare speelgoed is:
Lego City, hoe meer hoe 
beter!

SV Grol; Wat vind je leuk op 
de voetbalvereniging?:
Dat weet ik eigenlijk niet. 
Ik vind alle andere kinde-
ren wel leuk. Er voetballen 
ook veel vriendjes van mij 
bij de SV Grol. Dat is erg 
leuk!

Wat doe je liever; voetballen of 
TV kijken?:         
Zelf voetballen op straat of 
op een pleintje

Als je nu in het vliegtuig mocht 
stappen, waar ging je dan naar 
toe?:
Dat weet ik niet. Ik vind 
het thuis eigenlijk veel te 
leuk

Wat is jouw ideale dagje uit?:
Ik zou dan een dag gaan 
zwemmen in het zwem-
bad. Dat vind ik erg leuk

Wat is je favoriete voetbal-
club?:
FC Twente

Later als ik groot ben, dan 
word ik:
Dat weet ik nog niet. Heb 
echt geen idee. Daar moet 
ik  nog even over naden-
ken (de komende paar 
jaar… )

Denk je dat je ooit in SV Grol 
1 zult voetballen?:
Je moet daar zo veel voor 

oefenen.. dus ik denk het niet

Wat vind je van de SV Grol?:
Een erg leuke vereniging. De begeleiders op 
de training zijn ook erg aardig!

Speler van het kwartaal:
Bas Maarschalkerweerd
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• Veel mensen 
moesten naar 
het feest van 
Tom en Bri-
gitte Rooks die 
25 jaar ge-
trouwd waren. 
Zegt Michel 
Hoffman: 
“Tegenwoordig 
geeft iedereen 
al feest als ze 
3 jaar gelukkig 
getrouwd zijn.”

• Niels Kok had 
de kaarten van 
Dortmund-HSV 
ingeleverd 
i.v.m. een oe-
fenwedstrijd. 
Maar Ben 
Bomers liet 
die oefenwed-
strijd schieten 
en is naar  
Dortmund-HSV 
geweest!

Door Peter van Dalen

In navolging van de succesvolle 

sponsoravonden van voorgaande ja-

ren werd er ook dit jaar een avond 

georganiseerd om de betrokken 

sponsoren van het Marveldtoernooi 

te bedanken. In eerste instantie zou 

Rene van der Gijp acte de presence 

geven maar door verplichtingen voor 

de tv-zender RTL 5 kon hij niet aan-

wezig zijn. Een andere invulling van 

de avond werd geregeld en het toe-

gestroomde publiek mocht onder het 

genot van een koude knalpot, sinds 

een jaar weer eens te aanschouwen 

op Den Elshof, luisteren naar de er-

varingen van Kevin Blom en Roelof 

Luinge. De één een aanstormend 

scheidsrechter, de ander een scheids-

rechter in de herfst van zijn schitte-

rende carrière. Een samenvatting van 

de leukste momenten van die avond.

Kevin Blom

De in Gouda geboren Blom, in de 
voetbalmond ook wel Blommetje ge-
noemd, mocht de avond als gastspre-
ker openen. Na een algemene intro-
ductie van de deelnemende teams nam 
hij plaats op een barkruk met aan zijn 
zijde Bert van Losser, sportpresentator 
van RTV Oost. In een vraag-antwoord 
gesprek kwamen er een aantal dingen 
aan de orde met als begin het afgelo-
pen seizoen van Kevin. 

Dit seizoen heeft hij namelijk een 
stormachtige ontwikkeling mee ge-
maakt. Mooie, aansprekende wed-
strijden als PSV-Feyenoord, Ajax-
Feyenoord en de kampioenswedstrijd 
NAC-Twente kon hij op zijn cv bij-
schrijven. Na zijn debuut in het be-
taalde voetbal, de wedstrijd GA Ea-
gles tegen Helmond Sport in de eerste 
divisie, stroomde hij al snel door naar 
het Europees voetbal. In 2005 floot hij 
zijn eerste wedstrijd in Europa. Nu, 5 
jaar later, is hij toegevoegd aan de eli-
te-lijst van de UEFA. Dit houdt in dat 
hij aankomend seizoen op het hoog-
ste niveau in Europa, de Champions 
League, mag acteren.

Dat het leven als scheidsrechter ook 
niet altijd hosanna is weet Kevin 
maar al te goed. “Zuur en zoet eten” 
is de term die hij hiervoor gebruikt. 
Zo gaf hij eens tijdens de wedstrijd 

Feyenoord-Roda JC een penalty aan 
Feyenoord waarop de Gambiaanse 
voetballer Kah op hem afstapte en in 
gebrekkig Nederlands vroeg: “Je ziet 
het verschil toch wel tussen een witte en een 
zwarte hand?”. Vanaf dat moment wist 
ik dat ik fout zat en toen dit ook nog 
eens werd bevestigd door de 4e of-
ficial kon ik mijn lol op met nog 25 
minuten te spelen. Het was wel even 
billen knijpen als de mensen dan zin-
gen over het zogenaamde beroep van 

je moeder.
Of hij deze fout daarna ruiterlijk heeft 
toegegeven voor de camera laat hij 
in het midden. Wel heeft hij een hele 
duidelijke mening over het wel of niet 
toegeven van een fout: “Ikzelf doe het 
niet en ik raad al mijn collega’s aan om het 
ook niet te doen. Als je vijf keer per jaar toe 
geeft voor de camera dat je fout zit kom je 
niet meer geloofwaardig over. Omdat je nog 
helemaal in het beeld van de wedstrijd zit en 
je zeker weet dat je het goed gezien hebt is het 
soms beter om te zeggen dat je een verjaardag 
hebt en niet voor de camera tekst en uitleg 
kan geven”. 

Kevin heeft een hoop aan zijn bege-
leider Mario van der Ende gehad. 
Tijdens zijn prille carrière heeft Mario 
de jonge Blom altijd met raad en daad 
bij gestaan. Op de vraag hoe hij denkt 
over de clash van Mario en de KNVB 
heeft hij geen rekening gehouden met 

de wat gezette jongeman achter in de 
zaal: “Ik zal het uit de watten  doen (geen 
typfout, deze woorden gebruikte hij, 
red.), er is toch geen pers in de zaal?”. Na 
het vertellen van zijn goede ervarin-
gen met van der Ende veroordeelde 
hij Mario in het openbaar. “Met het 
schrijven van zijn columns in het blad Elf 
trapt hij alles en iedereen na van de KNVB. 
Dit vind ik erg jammer en niet goed. Natrap-
pen is in het voetbal rood dus Mario verdient 
de rode kaart!”.

Scheidsrechters vermaken 
sponsoren
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Het gespreksonderwerp wordt ver-
plaatst naar de voetballers op de Ne-
derlandse velden. Hoe deze zijn? “Over 
het algemeen zijn het wel aardige jongens. Zo 
weet ik nog dat ik Ajax een keer een vrije trap 
gaf en Wesley Sneijder achter de bal kwam 
staan en tegen me zei: Hé Kev, zet jij die 
muur even op negen meter vijftien, peer ik ‘m 
er even in. Ik zet die muur op afstand en hij 
schiet de bal er nog in ook. Dat zijn wel leuke 
momenten met spelers”.

Een laatste anekdote wil ik u niet ont-
houden. Het taalgebruik is niet hele-
maal netjes maar ik breng het u zoals 
wij het te horen kregen: “Ik floot de be-
kerwedstrijd Lienden tegen Roda JC. Na een 
gelijkstand in de reguliere speeltijd werd er 
dus verlengd. Op een gegeven ogenblik zie ik 
een speler op de grond zitten dus ik loop naar 
‘m toe en vraag wat er is. Ik sta daar en er 
komt een verschrikkelijke stank naar me toe. 
De speler in kwestie zegt: ik heb een brancard 
nodig! Waarom? is mijn antwoord, waarop 
de speler zegt: ik heb in mijn broek gesche-
ten. Dus ik zeg tegen de vierde official: ik heb 

een brancard nodig. Waarop hij ook vroeg: 
waarom? Hij heeft in z’n broek gescheten! Ie-
dereen natuurlijk keihard lachen daar waar-
op de speler ook nog zegt: ik heb een brancard 
nodig want als ik op sta loopt het langs m’n 
benen en dat wil ik niet! Echt, wat een lucht, 
een stank zal ik je zeggen!”

Na 40 minuten zit het interessante in-
terview erop en wordt Kevin bedankt 
voor de tijd en moeite. Met dit inter-
view heeft de buitenwacht een wat an-
dere kijk gekeken op het scheidsrech-
terswezen en de facetten ervan binnen 
en buiten het veld. De helft van de 
avond is voorbij en na het muzikale 
intermezzo van “Turn up the Brass”, 
de naam die feilloos werd uitgespro-
ken door de voorzitter van de Grol, 
diende na de pauze de tweede gast-
spreker zich aan.

Roelof Luinge

De loopbaan van Roelof Luinge is op 
een bijzondere manier begonnen. Hij 
speelde op een hoog niveau tafelten-

nis en had niet zoveel met voetbal. Op 
een zaterdag viel er bij een wedstrijd, 
bij de plaatselijke club, een scheids-
rechter uit. Of Roelof de tweede helft 
wilde fluiten was de vraag van iemand 
van de club. Zo gezegd, zo gedaan en 
Roelof fluit daar zijn eerste wedstrijd. 
Na de wedstrijd kwam er bezoek. Een 
scheidsrechter die vroeg hoe lang hij 
al floot aangezien de man Roelof erg 
goed vond en zelf op een hoog niveau 
floot. “Dit waren mijn eerste 30 minuten!”. 
Vanaf toen was er een nieuwe scheids-
rechter geboren.

Via het amateurvoetbal werkte Roelof 
zich omhoog. Steeds hogere klassen 
en belangrijke wedstrijden kreeg hij 
toe gewezen. Zo ook een kampioens-
wedstrijd van een amateurvereniging 
waar het hele dorp natuurlijk was uit-
gelopen om de spelers aan te moedi-
gen. Kramen met worst, bier en een 
draaiorgel werkte sfeerverhogend. 
De eerste helft zat erop en alles liep 
op rolletjes. In de rust komt de rap-
porteur de kleedkamer in om Roelof 
te complimenteren maar hij had ook 
nog een opmerking: “Roelof, je doet het 
goed maar je weet zelf ook dat er geen muziek 
langs de kant mag staan. Dat draaiorgel 
moet weg!”. Roelof, als broekie van 18 
dacht er het zijne van. Als hij dat orgel 
weg zou laten halen wordt hem dat 
niet in dank afgenomen en kan hij de 
platte wagen wel vergeten. Kortom, 
niets aan gedaan en de wedstrijd werd 
gewoon uitgespeeld en Roelof heeft 
mee mogen rijden op de platte wagen 
die middag! “Dit had uiteraard wel con-
sequenties. De volgende dag kreeg ik al een 
telefoontje uit Zeist en dat was mijn eerste 
reprimande! Er zouden er nog velen komen 
maar daar kom ik later wel op terug”.

Hierna bleef Roelof zich ontwikkelen. 
Na een aantal jaren de amateurs te 
hebben gefloten werd hem beloofd 
dat hij op de b-lijst van de KNVB 
zou komen. Helaas was dit een valse 
belofte want de geleerden in Zeist 
vonden Roelof te jong! Als goed-
makertje mocht hij wel de wedstrijd 
Emmen-WKE fluiten. Een ervaring 
op zich want Roelof moest zich 3 uur 
van tevoren melden in een hotel en 
werd naar Emmen begeleid met bo-
dyguards! Ook de warming-up was 
onder begeleiding van deze buffels en 
op een veldje achteraf zodat niemand 
erbij kon komen. Hij floot deze wed-
strijd goed en zo kreeg hij wat meer 
naamsbekendheid bij de KNVB. 

Een scheids-
rechter vroeg 
aan Roelof 
Luinge hoelang 
hij al floot, 
want hij floot 
erg goed. 
Antwoord van 
Roelof Luinge: 
“Dit waren 
mijn eerste 30 
minuten”

Met body-
guards naar 
het veld in 
Emmen
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• Tijdens een 
zaalvoetbal-
wedstrijd van 
spelers van de 
SV Grol tegen 
wat Turkse 
jongens uit 
Lichtenvoorde 
vraagt Lennard 
Walterbos aan 
zijn teamgeno-
ten: “Hoe he-
ten Turken uit 
Lichtenvoor-
de?” Waarop 
de spelers 
zeggen: 
“Turkeien.”

Het jaar erop kwam hij dan toch op 
de b-lijst. Dit houdt in dat hij reserve-
elftallen van de BVO (Betaald Voet-
bal Organisatie) en de eerste divisie 
mag gaan fluiten. Indien je dit twee 
jaar goed doet mag je onder bepaalde 
voorwaarden door naar de A-lijst en 
Roelof dacht dat dit wel in orde was 
aangezien hij twee geweldige jaren had 
gefloten. Weer mis, zelfde liedje als 
een paar jaar ervoor, Zeist vond hem 
te jong. Uiteindelijk, na het maken van 
een psychologische test, kwam hij dan 
toch op de A-lijst en mochten er ere-
divisiewedstrijden gefloten worden. 

“Helaas ging dit niet altijd goed. Ik moest een 
wedstrijd fluiten in Volendam en toentertijd 
werden de rugnummers nog niet genoteerd. Ik 
gaf op een gegeven moment een gele kaart aan 
een speler en dacht: hé vriend, jij hebt al een 
kaart. Dus ik geef de gele en de rode kaart en 
stuurde hem van het veld af. De speler kwam 

bij me en vroeg: scheids, geef je me nou recht-
streeks rood of is het geel? Niet zo bijdehand 
en wegwezen, je weet het donders goed, zei ik. 
Wat bleek nou? Er speelden twee jongens bij 
Volendam die heel erg op elkaar leken en ik 
heb hem onterecht van het veld afgestuurd. 
De volgende dag weer een belletje of ik me 
even wilde melden in Zeist”.

Zo vertelde Roelof verder. Vele anek-
dotes uiteraard want de man heeft een 
schat aan ervaring. Zo zette hij uiteen 
hoe hij het uiteindelijk naar de top 
heeft gered. Ook van Roelof nog een 
laatste anekdote:

“Zo moest ik eens fluiten bij Feyenoord. De 
wedstrijd liep wel aardig en na de wedstrijd 
heb ik me gedoucht, pak aangetrokken enz., je 
kent het wel. Op een gegeven moment klopt 
er iemand op de deur en ik doe open. Iemand 
van Feyenoord om te vragen of ik nog zin 
had om wat te drinken in de bestuurskamer. 

Ik drink natuurlijk graag een biertje dus ik 
ging met de beste man mee. Er zaten een 
aantal mensen en toenmalige voorzitter Jo-
rien van den Herik zat er ook bij. Of ik wat 
wilde drinken, vroeg hij. Ik zeg: graag, doe 
mij maar een Amsterdammertje! De mond 
van de voorzitter viel open van verbazing: 
wàt? Eh, doe mij maar een vaasje, was het 
antwoord van Roelof die geen moment had 
bedacht dat dit geen handige uitspraak was.

Ook hier weer algehele hilariteit en zo 
ging de avond wat langer door dan 
de bedoeling was want Roelof wist 
van geen ophouden. Zo eindigde de 
avond en konden alle sponsoren weer 
tevreden naar huis. Weer een gewel-
dige avond. Persoonlijk hoop ik dat 
de Grol nog jaren doorgaat met de or-
ganisatie van zo’n avond en ik ben erg 
benieuwd of de organisatie René van 
der Gijp volgend jaar naar de sporthal 
kan krijgen.

Hét Kiekje!
Ditmaal is hét kiekje gemaakt van een 
drietal leden van de sportvereniging 
Grol, die op dezelfde datum zijn ge-
boren en derhalve ook ieder jaar op 
dezelfde datum verjaren.
We hebben het dan over Annelies 
Porskamp-Rensing, Tonny Porskamp 
en Theo Kaak. Op dinsdag 20 april jl. 

vierden zij hun verjaardag. Annelies 
bereikte de leeftijd van 61 jaar, Tonny 
de leeftijd van 75 jaar en Theo de leef-
tijd van 70 jaar. Een gebeurtenis, waar-
van wij het als clubbladredactie de 
moeite meer dan waard vinden om er 
even bij stil te staan. Alle drie perso-

nen hebben en onderhouden immers 
een hechte band met onze voetbalver-
eniging: de sportvereniging Grol.
Annelies is al (ondersteunend) lid se-
dert 1 juli 1982, Tonny sedert 1 mei 
1954 en Theo sedert 1 augustus 1966. 
Wat Theo Kaak betreft, behoeft dit 

een korte toelichting.
Natuurlijk is Theo Kaak 
als voetballer van Grol 
ook vóór 1966 lid ge-
weest van de club. Maar 
als gevolg van zijn spor-
tieve uitstapjes als suc-
cesvol speler van o.a. 
SVV (Schiedam) en De 
Graafschap (Doetin-
chem) is hij gedurende 
een bepaalde periode 
geen lid gebleven van 
Grol en kan dus dien-
tengevolge niet spre-
ken van een aaneenge-
sloten periode. En juist 
hiervan moet sprake 
zijn, wil je in aanmer-
king komen voor het 
gouden Grolspeldje 
voor het 50-jarig lid-
maatschap.
Maar niet getreurd 
Theo, want in 2016 is 
het alsnog zover!
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Kampioenen

Grol B1:
Twee seizoenen achtereen kamioen
+ promotie naar de landelijke 3e divisie

Grol D1:
De terechte kampioen!

Grol F5 kon de kampioensvlag hijsen!
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Afsluiting van het seizoen

Grol B1:
Team van het jaar!

Mark Peters:
Winnaar penaltybokaal

Hannie Schut  Marcel ten Barge  Dennis Dibbets
Super-supporter  Verenigingsman  Speler van het jaar
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Door Rik Gockel

Op woensdag 26 mei is het startsein gegeven 

voor weer een bijzonder project onder de vlag 

van sv Grol: de bouw van een gloednieuwe 

loods. De loods zal gebruikt gaan worden als 

werkplaats (40% van de ruimte) en voor de 

stalling van machines (het overige gedeelte). 

Bij dit laatste moet men denken aan het op-

bergen van allerlei onderhoudswerktuigen. 

Hier wil de clubbladredactie natuurlijk meer 

van weten. Kortom, even een kijkje op sport-

park Den Elshof. 

De loods met een flauwe kap van 20 graden 
kent een afmeting van ruim 10 bij 20 meter. 
Volgens de leden van de woensdagmiddag 
vrijwilligersgroep gaat een grote wens in ver-
vulling. “Het was toch wel een beetje behelpen 
in de oude werkplaats”, aldus Willie Everink en 
Bennie Penterman. Bij de bouw van de loods, 
die bij het te perse gaan van dit clubblad al 
is uitgegraven, zullen zoveel mogelijk vrijwil-
ligers worden ingezet. Vanuit sv Grol verzorgt 
Hans Luttikholt het aanvragen van de beno-
digde vergunningen en de coördinatie van 
alle werkzaamheden. Hans: “Het ruwe werk 
in dit project wordt verricht door Bouwbedrijf 
Gerry Klein Gunnewiek, Loonbedrijf Hom-
melink en Staalconstructiebouwer Eeftink & 
Rensing. Dit laatste bedrijf zal ook geïsoleerde 
dakplaten aanbrengen. 
De vrijwilligers zullen 
het overige werk voor 
hun rekening nemen. Je 
moet dan denken aan 
timmer- en metselwerk 
en de afwerking. Daar-
naast zal Peter Harbers 
het installatiewerk voor 
zijn rekening nemen. 
Zo kunnen we toch 
tegen relatief aantrek-
kelijke bouwkosten een 
behoorlijke loods neer-
zetten”.  
Met de kosten van de 
bouw is circa 65.000 
euro gemoeid. Deze uit-
gave is voor 25.000 euro 
gefinancierd uit de sub-
sidiepot van het kunst-
grasproject uit 2008. De 
voormalige werkplaats 
zal straks gaan dienen 
als opslagruimte voor 
ballen en kleding. De 
op krukken aanstui-
vende Toon Hartman: 

“Alle elftallen krijgen straks zoveel 
mogelijk een eigen kast voor bal-
len en kleding. Dat is in het beheer 
een stuk gemakkelijker”. 
De loods zal in oktober opgele-
verd worden. Het project zal in de 
geschiedenisboeken komen als het 
laatste project onder voorzitter-
schap van Theo Huijskes. 

Nieuwe loods voor sv Grol
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Ik geef de bal aan: Edwin Wissink
Het zal ongeveer april van dit jaar ge-
weest zijn toen Ferry Broshuis belde 
om mij te vragen of ik een stukje 
wilde schrijven voor het Grolblad. Dit 
schrijvende vraag ik mij zelf af of dat 
mooie blad eigenlijk wel een naam 
heeft, maar dit ter zijde. Ik kon mij-
zelf niet aan de indruk onttrekken dat 
Ferry niet op de hoogte was van mijn 
huidige woonplaats namelijk Lichten-
voorde. Zouden ze nu echt mij nodig 
hebben om dit hebbedingetje vol te 
krijgen? Een stukje over jezelf in on-
geveer 400 woorden, luidde de op-
dracht. En dat voor iemand die even 
veel stukjes heeft geschreven voor een 
blad, als Frans  Bauer in zijn hele leven 
zelf een maaltijd heeft gekookt, nooit 
dus. Maar goed een mens is nooit te 
oud om te leren zeg maar. Op de vraag 
waar het dan over gaan moest kreeg 
ik het antwoord,`mag je zelf helemaal 
bepalen`. Nou lekker dan. Hier zit ik 
dan met een voor mij op het eerste 
oog onmogelijke opdracht opgesloten 
om me volledig te kunnen concentre-
ren op deze literaire ontmaagding. Nu 
maar hopen dat het deze keer  geen 
pijn gaat doen. 

Voor de mensen die mij nog niet 
kennen: ik ben Edwin Wissink  ge-
trouwd en vader van twee kinderen. 
Sinds ongeveer 14 jaar woon ik al in 
de kei, en even zovele jaren rijd ik al 
twee keer per week op en neer om te 
kunnen trainen en spelen. Vorig jaar 
september kwam daar verandering in 
doordat ik mijn poot brak. Dus heb ik 
maar besloten om een punt te zetten 
achter mijn voetbalcarrière, aangezien 
ik er toch niet van hoef te leven. En 
dat is maar goed ook, want ik zou 
niet weten waar hier  in Oost Gelre de 
voedselbank zit.

In de mini pups ben ik begonnen 
met spelen, volgens mij was ik toen 
een jaar of vijf oud. Achteraf bleek dit 
een valse start, want als je je elke keer 
verstopte als je op zaterdag voetballen 
moest, is er niet echt sprake van een 
succes. Toen het ook tot mijn ouders 
doordrong dat ze hun zoon op latere 
leeftijd geen financiële onafhankelijk-
heid konden afdwingen, werd het 
lidmaatschap maar opgezegd. Een il-
lusie armer en een ervaring rijker zeg 
maar.

Op ongeveer 12- jarige leeftijd heb ik 
de stoute voetbalschoenen maar weer 
aangetrokken. Hoe het kan weet ik 
nog steeds niet maar dit keer kon mij 
het voetbal wel bekoren. Niet dat mijn 
kwaliteit als voetballer nu zo verbeterd 
was,  maar de honger naar de bal was 
er. Tot die tijd kende ik alleen die an-
dere honger. Wat, als ik de foto’s van 
die tijd bekijk, ook wel te zien was. De 
C-Kampen in die tijd waren legenda-
risch. De hel van Buurse in de vorm 
van een veel te lange wandeltocht, 
staat mij nog helder voor de geest. 
Van ’s morgens tot aan het avond-
eten liep je dan in de hitte, en kon je ’s 

avonds met een verbrande nek en ar-
men in het stro slapen. Op dat kamp 
werden echte mannen gemaakt. 

In mijn senioren tijd ben ik begon-
nen bij Grol 5. Meteen bij de eerste 
wedstrijd heb ik mij na een geslaagd 
stapavondje verslapen waardoor ik al 
gelijk thuis opgehaald werd. Ach de 
eerste indruk is belangrijk toch? Het 
jaar daarop ben ik doorgestroomd 
naar het 6e. Mooi jaar geweest, met 
een nog mooier eindfeest in Winter-
berg. Memorabel is de stapavond 
daar geweest op de zaterdagavond. 

Daar  zal ik maar niet verder over 
uitwijden, want je kent het gezegde: 
“What happens in Winterberg stays in 
Winterberg.”

Na dat jaar werd Grol 14 opgericht en 
na ongeveer 17 jaar zijn wij nu aan-
beland bij Grol 5. In die tijd zijn we 2 
keer kampioen geworden en natuur-
lijk hebben we veel legendarische din-
gen meegemaakt. Neem bijvoorbeeld 
de kampioenswedstrijd tegen Wit-
kampers. Deze wedstrijd zouden Bas 
en ik invallen in de tweede helft, maar 
door een te lange wc pauze, je kent 
het oude jongens krentenbrood, was 
dat een beetje mis gegaan. Ik moest 
deze wedstrijd genoegen nemen met 
een kwartiertje speeltijd. 

Wat mij ook altijd bijblijft is dat we 
een feestje hadden in Hengelo Gel-
derland op een zaterdagavond. Toen 
voetbalden de meeste Befkes nog bij  
in dit team dus hadden we gedacht de 
volgende dag met 5 man in een auto 
naar de wedstrijd te gaan. Natuurlijk 
zouden wij het die avond niet te laat 
maken want alcohol en voetbal gaan 
gewoon niet samen. De theorie was 
goed maar de uitvoering minder. We 
kwamen die nacht om 5 uur thuis en 
moesten weer om half acht opstaan en 
om half negen op het veld staan. Al 
omgekleed en al stapten we de auto 
in. Om eventuele alcoholcontroles te 
ontwijken zijn we binnendoor gegaan 
en omdat wij daar de weg niet kenden 
kwamen we te laat. Onze ploeggeno-
ten stonden inmiddels met 7 man op 
het veld. Ze hadden maar besloten om 
1 persoon achter te laten op de wc, 
wat betekende dat ze niet mochten be-
ginnen. Na het Grols kwartiertje kwa-
men we met de auto aan en konden 
we zo doorlopen naar het veld, waar 
een verbaasde scheids meteen met de 
wedstrijd kon beginnen. 

In al die jaren dat ik bij Grol ge-

voetbald heb, heb ik met veel leuke 

mensen mogen voetballen en samen-

werken. En ik wens de Grol dan ook 

niets anders dan succes toe. Natuur-

lijk kom ik af en toe nog wel een 

keertje kijken bij mijn jongens want 

dat het vijfde een fantastisch team is 

staat voor mij vast. Grol bedankt! 
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• De actieve 
woensdag-
groep 65+ 
vertelt dat als 
de kinderen uit 
school komen 
ze altijd direct 
achter de 
computer 
zitten. “Toen 
wij uit school 
kwamen 
moesten wij 
meteen knol-
len plukken”, 
zegt Theo 
Scharenborg.

• Opa Gerrit 
Pot moest met 
een voetbal-
elftal van de 
jeugd meerij-
den. Zegt opa 
Gerrit: “Som-
mige kinderen 
hebben wel 
drie vaders en 
dan moet ik als 
78-jarige nog 
meerijden.”

Door Peter van Dalen

Ook dit jaar was het Marveldtoer-

nooi een lust voor het oog van menig 

voetballiefhebber. Een zeer gevari-

eerd deelnemersveld, mooi weer op 

de eerste twee speeldagen en van tijd 

tot tijd oogstrelend voetbal van de 

spelers die actief waren op dit toer-

nooi. Auxerre versloeg in de finale 

het verrassende Bröndby en mocht 

voor de tweede maal op rij de toer-

nooizege op haar naam schrijven.

Erg verrassend was dit niet. Auxerre 
liep vrij makkelijk door de poulefase 
heen en de geleerden tipten deze fy-
siek sterke Franse ploeg dan ook als 
winnaar. 
De grootste verrassing van het toer-
nooi was de prestatie van onze eigen 
Grol-équipe! Bestaande uit 2e-jaars C-
spelers en 1e-jaars B-spelers, is Grol 
bijna altijd de nummer laatst in de 
poule. Met de nadruk op bijna, want 
dit jaar werd er toch echt een stukje 
geschiedenis geschreven!

In de poulefase werden niet alle 
wedstrijden kansloos verloren. Er 
waren kleine kansjes tegen clubs als 
Anderlecht, Auxerre en Bröndby. 
Tegen deze drie tegenstanders werd 
met slechts 2-0 verloren. Een knappe 
prestatie als je naar de latere finalisten 
kijkt! Wel kansloos werd er verloren 
van PSV met 4-0, maar de laatste pou-
lewedstrijd maakte alles goed!
Om 10.20 uur werd er gestart tegen 
het Turkse Galatasary. En 40 minuten 
later werd er afgefloten. Een hels ka-
baal kwam van het hoofdveld rollen. 
Grol had de heetgebakerde Turken 
met 2-1 verslagen! Door doelpunten 
van Matthijs Warnar en Mark Peters 
kwam Grol vlak voor de rust met 2-0 
voor.

De tweede helft werd de druk op de 
verdediging groter en groter. Inherent 
aan het voorstaan met 2-0 en wei-
nig tijd meer op de klok, werden de 
blauwhemden achteruit gedwongen. 
De 2-1 was dan ook koren op de mo-
len van Galatasary. Mede door het 
felle, agressieve inkomen van de Tur-
ken waren er veel blessures en door 

tactische aanwijzingen van trainer 
Bomers aan verzorger Walter Groot 
Severt werd het spel vertraagd. 
Uw verslaggever stond op een paar 
meter van de trainer om alle tactische 
tips goed te kunnen horen. De beste 
van die dag was: ”Walter, doe maar 
rustig aan als je het veld in loopt!”. Dit 
was niet aan dovemansoren gericht en 
Walter liep, zich van geen kwaad be-
wust, het veld in met het tempo van 
een zwanger nijlpaard met twee hou-
ten benen en een glazen oog. 
Een lachsalvo rolde van de tribune en 
toen de beste man na de verzorging 
via het veld weer terug wilde lopen 
naar de dug-out, keek hij verbaasd op 
toen de scheidsrechter dit niet toeliet. 
Na 40 minuten was het dan toch echt 
voorbij en ondanks een niet gekregen 
strafschop wist sv Grol de wedstrijd 
winnend over de streep te trekken, 
een historische gebeurtenis!

In de wedstrijd om de 9e en 10e plek 
werd gespeeld tegen het Spaanse Real 
Madrid. De Koninklijke, met in zijn 
gelederen Enzo Alain Zidane, de zoon 
van de grote Zinedine Zidane (vaak 
gehoord woordgrapje: Zienesunne 
Zidane), viel tegen dit jaar. Ondanks 
die constatering had Grol tegen Real 
weinig in te brengen. Vanaf de eer-
ste minuut stonden ze onder druk 
en kwamen de middellijn sporadisch 
over. Real liet de eerste drie goede 
kansen noteren, maar door kunst-en 
vliegwerk wist Grol-goalie Danny 
Wols zijn goal schoon te houden. Op 
een snelle counter in de 10e minuut 
na, helaas was de eindpass niet nauw-
keurig, wisten de Grolsen geen kan-
sen te creëren. En één minuut voor de 
rust was er dan ook de terechte voor-
sprong voor Madrid. Een corner werd 
onverbiddelijk binnengeschoten en zo 
gingen de teams de rust in. 

De tweede helft was Real weer heer en 
meester en maakte 5 minuten voor tijd 
de wedstrijd af: 2-0 door een mooie 
één-twee door het centrum van de 
verdediging. De daaropvolgende af-
trap door Grol zorgt dan toch bijna 
voor een mooie afsluiter. Een snoei-
harde voorzet van rechts wordt bijna 
met een ouderwetse snoekduik binnen 

gekopt. Helaas was de bal 2 centime-
ter te hoog (of de lat te laag)!

Al met al kan de Grol terugkijken op 
een zeer geslaagd toernooi. Trainers 
Jorrit Bomers en Rob Wildenborg 
zijn dan ook uiterst content met het 
resultaat: “We hebben op de wedstrijd tegen 
PSV na geen enkele wedstrijd dik en kansloos 
verloren. Dus over het resultaat zijn we meer 
dan tevreden. En wat nog belangrijker is, is 
dat elke speler van het team minimaal één 
wedstrijd gevoetbald heeft. Een mooi resultaat 
halen hier is natuurlijk schitterend, maar het 
is belangrijker, dat de jongens het naar hun 
zin hebben en tegen de grote clubs kunnen 
spelen. Dat is de charme van het Marveld-
toernooi als je bij Grol speelt”.

Na deze wedstrijd was het tijd voor 

mijn afspraak met de scheidsrechter 

Luinge in de massageruimte waar 

Roelof zich volgens goed gebruik liet 

masseren door Jan Baks. Wat korte 

vragen aan de toparbiter van de Ne-

derlandse velden:

Je bent hier nu al een aantal keren geweest, en 
je hebt aangegeven dat je wilt blijven komen 
in de toekomst. Wat trekt je zo aan?
“Ik vind het een geweldig toernooi. De 
sfeer is goed, de accommodatie is he-
lemaal top, de mensen zijn aardig, een 
fantastisch bestuur, het is het totaal-
plaatje. Samen met mijn vrouw Corry, 
die het hier ook erg leuk vindt  ko-
men we hier dan ook graag naar toe. 
Ook is de gezelligheid in de kantine 
iets wat natuurlijk ontzettend aantrekt 
en aangezien ik een gezelligheidsmens 
ben voel ik me hier erg thuis.”
 
Hoe vind je het niveau dit jaar?
“Het niveau is ook dit jaar weer erg 
hoog. Alle teams beschikken over een 
aantal zeer technisch vaardige spelers 
en het mooie van deze leeftijd is dat 
hun creativiteit nog niet ingedamd 
wordt. Ik denk dat net als in voor-
gaande jaren, de organisatie er weer 
in geslaagd is om goede teams deel te 
laten nemen aan dit toernooi.”

Is er in de loop der jaren volgens jou veel 
veranderd qua spel?
“Ik denk dat er in de loop der jaren 
niet veel veranderd is. Je ziet wel dat 

Marveldtoernooi 2010
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de Franse teams over het algemeen 
een stuk fysieker zijn. Wat ik dit jaar 
echt helemaal super vind is de presta-
tie van het eigen team SV Grol! Als je 
wint van Galatasary en maar 2-0 ver-
liest van Real mag je als Grol zijnde 
erg tevreden zijn.”

Je vertelde op de sponsoravond over je pu-
bliekswissel. Je vertelde niet over je standpunt 
over de leeftijdskwestie die de KNVB aan-
neemt. Heb je dit bewust gedaan om niet na 
te trappen?
“Ik trap überhaupt nooit na! Wat er 
allemaal gebeurd is, is erg vervelend 
maar na de bekerwedstrijd hebben 
Kessler en ik met elkaar gesproken en 
we hebben alles netjes uitgesproken. 
Ik heb ook nog een reisje naar Zuid-
Afrika aangeboden gekregen dus alles 
is op een hele nette manier opgelost en 
van rancune is absoluut geen sprake!”

Val je straks in een “zwart gat” nu je gestopt 
bent met het fluiten op het hoogste niveau?
“Nee, daar ga ik niet van uit. Ik ga m’n 
wedstrijden in de topklasse/hoofdklas-
se fluiten dus qua wedstrijden fluiten  
zal het iets minder worden maar ik 

blijf het gewoon doen. Daarnaast ben 
ik vaak op pad om allerlei lezingen te 
houden in het land en dat kost ook 
aardig wat tijd. Hoe lang ik dit alle-
maal nog ga doen weet ik niet maar 
ik ben momenteel erg druk met deze 
dingen.”

Wie wordt er wereldkampioen?
“Brazilië, ze hebben echt een heel 
goed elftal. Veel technische spelers 
maar daarnaast staat er ook een hecht 
collectief. Ik denk dat ze erg moeilijk 
te verslaan zullen zijn.”

Hoe gaat Nederland het doen?
“Ik denk dat we wel ver komen maar 
geen wereldkampioen gaan worden. 
Ik ben toch een beetje huiverig over 
onze verdediging. Het middenveld 
en de aanval zit goed in elkaar maar 
als we tegen ploegen komen te spelen 
met goede, snelle spitsen dan krijgen 
we het volgens mij erg moeilijk.”

Hoe lang blijven we je nog zien hier op het 
Marveldtoernooi?
“Ik hoop hier in de lengte van jaren 
te mogen fluiten. Ik weet natuurlijk 

niet hoe lang mijn fysieke gesteldheid 
het volhoudt maar ik sport regelma-
tig, (Roelof traint vier keer per week 
in de sportschool) dus zoals ik het nu 
zie kan ik nog een tijd doorgaan. Met 
zekerheid kun je dit natuurlijk nooit 
zeggen maar we gaan uit van het 
beste!”

De organisatie mag weer terugkijken 

op een uitstekend toernooi. Ondanks 

de stortbui tijdens de halve finale en 

de motregen tijdens de finale was het 

weer gezellig druk op Den Elshof. 

Ook de zaterdagavond was erg ge-

zellig voor een aantal mensen zoals 

ik van de bar heb kunnen observeren. 

Dit is immers ook een wezenlijk on-

derdeel van mijn vak. 

De invulling van het verslag over 

volgend Marveldtoernooi zal dan 

ook wat meer richting een sfeerrap-

portage na de gespeelde wedstrijden 

gaan. Dan zal het Sportcafé, net als 

dit jaar, worden veranderd in een ka-

raokebar (met niet al te best zingende 

mensen!).

 

Roelof Luinge: 
“Ik denk dat 
Brazilië we-
reldkampioen 
wordt”
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Oost- Gelre voor Alpe d`HuZes
Door Ronald Hulzink.

Alpe d’HuZes is een actie waarbij fietsers, al-

leen of in een team, geld bijeen fietsen waar-

mee zij een bijdrage leveren aan de strijd 

tegen de gevolgen van kanker. Op één dag 

wordt minstens zes maal de legendarische 

Alpe d’Huez beklommen. Een bijna onmo-

gelijke opgave. Op donderdag 3 juni  2010 

fietsten ook 18 Grollenaren op 1 dag zo vaak 

mogelijk de beroemde ‘Nederlandse’ berg  

Alpe d`Huez op. Hieronder ook enkele Grol-

leden. Ik heb een dagboek bijgehouden.

Zaterdag 29 mei

Om 6.00 uur `s ochtends staan Marcel , John 
en Freddie  bij mij voor de deur. Het is tijd 
om af te reizen naar Frankrijk. De kinderen en 
Angelique krijgen een kus en een knuffel en 
we vertrekken. Het is voor de eerste keer dat 
ik zonder kinderen wegga. Vreemd! De lange 
reis is begonnen. De reis gaat via Zuid- Duits-
land en bij Mulhouse Frankrijk in. Na 10,5 
uur komen we aan bij camping La Cascade. 

Deze camping ligt aan de voet van de Alp. 
Hier worden we verwelkomt door Rob, Karin, 
Marc , Anouk, Hennie, Joke en Martijn. Even 
later arriveren ook Wilco en Niek op de cam-
ping. Ondertussen heeft Karin een pan maca-
roni en een pan spaghetti klaar. Dit wordt met 
smaak opgegeten. Dan is het tijd om te doen 
waar we voor komen; fietsen. We besluiten 
om de Alp een stuk te verkennen. Vol goede 
moed gaan we op weg. Rob en ik voorop. 
We knallen de berg op met als gevolg dat we 
in de 2e bocht helemaal op zijn. Ieder fietst 
verder een deel van de berg. Na terugkomst 
even lekker douchen en een drankje en dan is 
het tijd om te gaan slapen.

Zondag 30 mei

Ik sta om 8.30 uur naast mijn bed. Even later 
ga ik met John naar de supermarkt voor de 
boodschappen. Rond 10.00 uur gaan we met 
ons vieren ontbijten. Het regent, maar het ziet 
er naar uit dat het `s middags droog wordt. 
We besluiten om rond  13.00 uur de Alp naar 
boven toe te fietsen, ieder op eigen tempo. 

Marcel en ik gaan samen. Ik fiets er 1.29 uur 
over. Een verbetering van 17 minuten met vo-
rig jaar. Ik blaak van het zelfvertrouwen. Aan 
het eind van de middag zijn we weer terug en 
gaan lekker relaxen voor het huisje. We zitten 
nog maar net of Henk, Wilma, Aloys en Bri-
gitte komen aan. `s Avonds gaan we met de 
auto naar boven om te eten in het ‘Palais des 
Sports’. Als we weerkomen zijn ook Bianca, 
Ron, Daan en Tess op de camping. Het team 
begint al aardig compleet te worden. Rond 
23.00 uur ga ik naar bed.

Maandag 31 mei

Reparatiedag en een barre tocht!! Omdat de 
meeste aanwezigen al een keer de alp hebben 
gefietst, slaat de twijfel toe. Heb ik wel ge-
noeg tanden achter op mijn tandwiel of moet 
ik er een grotere opzetten. Ik zelf was er al 
snel uit. Ik heb 28 tanden en ga een tandwiel 
kopen met 30 tanden. Er zijn er meer die dat 
gaan doen en zo zit ik een aantal tandwielen 
te monteren op fietsen van enkele teamge-
noten. Sommige moeten nog terug naar de 
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• Tijdens de 
wedstrijd Grol 
C3-Longa C3 
gooide een 
speler van 
Longa voor 
de derde keer 
foutief in, 
waarop hij 
geïrriteerd 
vroeg aan 
scheidsrech-
ter Datse 
Roerdink wat 
hij verkeerd 
deed. Hierop 
antwoordde 
Datse: “Ie’j 
mot van oet 
de nek gooien, 
dat kon ik al 
toon ik dree 
was!”

• De familie 
Max en Stefa-
nie de Vries 
hadden een 
auto gewon-
nen. Proficiat! 
Max antwoord-
de meteen: 
“Stefanie heeft 
toch meer ge-
luk in het spel 
dan in de...”

plaatselijke fietsenmaker om het een 
en ander af te laten stellen. Er is be-
sloten om deze middag Alpe d`Huez 
aan de andere kant te beklimmen (Col 
de Sarenne), vertrek 13.00 uur. Door 
al het gesleutel aan andere fietsen 
moet mijn tandwiel er in allerijl opge-
zet worden wat resulteert in, wat later 
blijkt, een foute montage. We vertrek-
ken om 13.15 uur om de Sarenne te 
fietsen. Eerst een stukje Les Deux Al-
pes, bij het stuwmeer linksaf en weer 
een eindje verder linksaf naar Mizoën. 
Daar begint het, ca 18% klimmen over 
een afstand van 2 km. Eenmaal boven 
blijkt dat iedereen het goed heeft ver-
teerd, dus we gaan verder. Volgens 
Martijn is het maximale stijgingsper-
centage 12%, maar hij heeft er niet bij 
gezegd dat dit ongeveer 20 km lang 
aanhoudt. De groep splitst zich in 2 
en Marcel en ik fietsen in ons eigen 
tempo omhoog. Opeens staat er een 
bord op de weg, afgesloten voor ver-
keer. We fietsen door en komen er al 
snel achter waarom het is afgesloten. 
Grote rotsblokken liggen midden op 
de weg. We slalommen er tussen door 
naar de top. Hier staat de rest te wach-
ten. We dalen samen af naar de cam-
ping. `s Avonds gaan we eten op Alpe 
d`Huez. Tevens is hier het avondpro-
gramma van de organisatie. Het gaat 
over hoe het achter de schermen gaat. 
Rond 23.00 uur weer in bed.

Dinsdag 1 juni

We besluiten er een rustige dag van 
te maken. Enkelen gaan zwemmen, 
ik ga proberen te relaxen en sommi-
gen gaan naar Bourg d`Oissans. `s 
Middags toch maar weer even op de 
fiets. Ditmaal wordt het Col d`Ornon. 
Volgens het boekje een niet te steile 
klim. Wilco, Niek, Marcel, Martijn 
en ik gaan mee. Het is inderdaad een 
relaxte klim van ca. 14 km. Eenmaal 
boven drinken we even wat en dalen 
weer af. Leuke en lekkere berg. Mooie 
omgeving ook. `s Avonds weer naar 
boven voor het eten en het avondpro-
gramma. Deze keer wordt er toege-
licht waar al het geld heen gaat.

Woensdag 2 juni

The day before! Op deze dag komen 
de laatste teamleden aan. Rob en Ca-
ron, Michel en Pascalle en Edwin met 
Frank. Aan het eind van de dag zijn 
we compleet. Vandaag eerst met Marc 
en Anouk naar de masseur. Mijn nek 
speelt weer op en ook mijn knie be-
gint vervelend te doen. Niet nu!! De 

massage helpt perfect. Ik ga als herbo-
ren naar het dal. Onderweg nog “Alpe 
d`HuZus” aangemoedigd. Na de mid-
dag de fiets klaarmaken voor de grote 
dag. `s Avonds weer met de auto naar 
boven om te eten (indrukwekkend 
met bijna 3000 mensen) en het avond-
programma, bezinning. Zeer indruk-
wekkende avond met verhalen en kip-
penvel- muziek van Maarten Peters.  
Vanavond op tijd de poekie in, want 
de wekker gaat om 4.00 uur. Iedereen 
wordt steeds meer gespannen.

Donderdag 3 juni

De grote dag begint om 4.00 uur. 
Fietskleren aan, bandjes oppompen, 
reepjes pakken, bidons vullen….. Ie-
dereen loopt door elkaar….. De zenu-
wen stijgen tot een climax…. Het hele 
huisje is in rep en roer….. 5.00 uur, 
we gaan naar de start, wat veel men-
sen, 2700…. Vanaf 5.15 uur begint 
het hele pak zich langzaam in bewe-
ging te zetten….. 5.31 uur passeer ik 
voor het eerst de startmat, AD6 2010 
is begonnen. Kippenvel om de eerste 
meters te fietsen, het gaat niet hard, te 
druk. Vanaf bocht 16 wordt het beter, 
de meute lost op… Ik fiets weer met 
mijn maatje Marcel… het gaat goed 
en we zijn rond half 8 boven. Even een 
reepje, toiletbezoek, windjack aan en 
naar beneden. Bij het huisje nieuwe 

repen pakken, bidons weer vullen. 
Weer richting de startmat voor de 2e 
ronde. Ook deze gaat vrij makkelijk 
en Marcel en ik zijn er al vlug over 
eens dat we iets moois gaan doen van-
daag. Ons streven was 3 keer, maar 
‘Opgeven is geen optie’, dus we gaan 
voor 3+1, 4 keer. Na de tweede aan-
komst boven hetzelfde ritueel. Warm 
aankleden, reepje en naar beneden, 
huisje in voor repen en bidons vullen, 
richting startmat en weer naar boven. 
Het is ondertussen al lekker druk op 
de berg en we worden naar boven ge-
schreeuwd. Ik zit als een dirigent op 
de fiets, fantastisch!! In bocht 7 ho-
ren we onze namen, Michel en Rob 
Porskamp. Ze staan even uit te blazen, 
zijn ook met de derde klim bezig en 
besluiten met ons mee te fietsen. Een-
maal boven gaan we naar de masseur, 
3 keer de Alp fietsen is best zwaar, 
maar we denken dat we na de mas-
sage de benen weer zo goed hebben 
dat het de 4e keer ook gaat lukken. 
We dalen af en bij het huisje staat ook 
Freddie. Hij besluit met ons mee te 
gaan naar boven en ook Rob P. gaat 
mee. De 4e keer blijkt zwaarder dan 
de eerste 3, steeds vaker stoppen in de 
bochten. We kruipen naar boven en 
even speelt er in mijn gedachte, waar 
ben ik aan begonnen. We sleuren ons 
naar boven. In bocht 1 stoppen we om 
het kaarsje van Kyra mee te nemen.  
Nog een klein stukkie en we zijn er. 
We praten elkaar naar boven. Nu een 
stukje vlak, linksaf de tunnel door, 
weer een stukje omhoog (niet steil), 
rechtsaf (vals plat), we schakelen naar 
de grote plaat, bocht naar links, de fi-
nish in de verte, vanaf hier gaat het 
naar beneden, rechts om de rotonde 
en dan hard rechtdoor. De rillingen 
lopen me over de rug, ik heb het ge-
daan, ik heb 4 x de Alp gefietst, missie 
geslaagd!! Het is inmiddels 19.05 uur. 
We wachten op de rest van het team. 
Als uiteindelijk om 20.00 uur iedereen 
boven is, wordt de balans opgemaakt. 
Hoe vaak ben jij naar boven geweest, 
6x, knap joh!! En jij? 3 maal, ook een 
superprestatie. We dalen met ons al-
len af en gaan naar de welverdiende 
douche. De dag is meer dan geslaagd. 
We eten `s avonds een lekkere pizza.

Al met al kunnen we terugkijken op 

een zeer geslaagde week, waarin een 

ieder meer dan naar behoren heeft 

gepresteerd. We hebben allemaal 

onze doelstelling gehaald en sommi-

gen zelfs méér dan de doelstelling.
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Bij de jaarlijkse sportverkiezing van de ge-
meente Oost Gelre, ook dit jaar weer gehou-
den op Koninginnedag in Lichtenvoorde, is 
de sportvereniging Grol ook in de prijzen 
gevallen. Bij de verkiezing van het onderdeel 
‘Sportvrijwilliger van het jaar 2009’ ging de 
prachtige trofee met de daarbij behorende 
bloemen naar niet alleen het bestuur van de 
V.S.V.G. (vrienden van de sportvereniging 
Grol), maar ook naar Grolvoorzitter Theo 
Huijskes. Een mooi succes derhalve voor onze 
club.
Deze niet onbelangrijke eer was weggelegd 
voor de in 2009 20 jaar bestaande V.S.V.G., 
die via de organisatie van diverse jaarlijkse ac-
ties geld inzamelt voor de club en voor Theo 
Huijskes, reeds 45 jaar vrijwilliger van onze 
sportvereniging Grol, waarvan 35 jaar als be-
stuurslid en 25 jaar als voorzitter.
Beide trofeeën werden uitgereikt door Burge-
meester Henk Heijman van Oost Gelre.

Sportvrijwilliger van de gemeente Oost Gelre

Eer valt bestuur V.S.V.G. 
en voorzitter Theo Huijskes ten deel

559626 Clubblad Grol binnenwerk.indd   29559626 Clubblad Grol binnenwerk.indd   29 23-06-2010   10:17:3823-06-2010   10:17:38
Proceskleur CyaanProceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur GeelProceskleur ZwartProceskleur Zwart



30

De Vlag
Met het verschijnen van dit clubblad op uw 
deurmat heeft het Marveldtoernooi en de af-
sluiting van het seizoen bij “onze” s.v. Grol al 
plaats gevonden. Het Nederlands elftal heeft 
hoogst waarschijnlijk de eerste poolwedstrij-
den al succesvol afgerond en is hopelijk door 
naar de volgende ronde. De oranje koorts 
zal inmiddels zijn uitgegroeid richting hoog-
tepunt of dieptepunt. Heel Nederland zal 
waarschijnlijk geheel oranje gekleurd zijn, aan 
iedere auto wappert een driekleur, alle huizen 
in Nederland zijn oranje versierd en er is vast 
geen oranje T-shirt meer te koop. Of boven-
genoemde artikelen worden tegen dumpprij-
zen aangeboden. Van de doemscenario’s ga 

ik echter niet uit, maar het blijft altijd lastig 
om op voorhand een stuk te schrijven. Van-
daar dat ik een slag om de arm houd. In de 
aanloop naar het WK had ik het genoegen 
om de WK-stemming te mogen peilen bij een 
concurrent van Nederland in de eerste ronde, 
namelijk Japan. Echter in heel Tokyo viel er 
nauwelijks iets te merken van het op handen 
zijnde WK voetbal, terwijl Japan en Korea in 
2002 toch zeer succesvol gezamenlijk het WK 
georganiseerd hebben. Ik dacht, ik wil toch 
de stemming op de straat eens peilen. Dit 
bleek nog een hele opgave te zijn. Het is lastig 
contact maken met de Japanners. Men is erg 
gesloten en men spreekt niet zo goed Engels. 

Dit probeert men wel te doorbreken door het 
Engels spreken onder de jeugd te bevorderen. 
Zo werd ik in een typisch Japans-straatje in 
Tokyo aangesproken door een groepje Japan-
se schoolkinderen die een gesprekje met mij, 
als argeloze toerist, wilden aanknopen. Onder 
begeleiding van hun leerkracht werden mij al-
lerlei vragen gesteld. Ik dacht gelijk:”Kip ik 
heb je”. Op mijn wedervraag of ze uitkeken 
naar het WK-voetbal, werd schouderopha-
lend gereageerd door de kinderen. Echter niet 
door de onderwijzer. Hij begon honderduit te 
vertellen hoe gek hij was op het spelletje. Hoe 
geweldig het wel niet was dat Japan zich wist 
te kwalificeren voor de vierde achtereenvol-
gende keer voor de eindronde van het WK. 
Bijna verontschuldigend deelde hij mij mede 
dat hij toch werkelijk hoopte dat Japan zou 
winnen van Nederland. Ik moest het vooral 
niet persoonlijk opvatten, maar het zou toch 

fantastisch zijn dat Japan zou kunnen winnen 
van het grote voetballand Nederland. Nog-
maals, het was niet persoonlijk. Hij vertelde 
dat voetbal steeds populairder begint te wor-
den in Japan, maar dat het er nog niet zo leeft 
als in Europa. Met bezoekers aantallen van 
een elf-, twaalfduizend man in de J-league (Ja-
panse profcompetitie) kun je nu eenmaal geen 
topspelers onder contract nemen, vervolgde 
hij zijn betoog. De voetbalwedstrijden van het 
nationale elftal worden volgens hem goed be-
keken op TV. Met als absoluut hoogtepunt 
de WK kwalificatiewedstrijd rond midder-
nacht van Japan versus Iran in 1997 met een 
kijkdichtheid van 75%. Dus 90 miljoen van de 

120 miljoen Japanners zagen dat Japan zich 
voor het eerst plaatste voor de eindronde en 
wel voor het WK in Frankrijk van 1998. Ver-
volgens kwam er nog een lofzang over Johan 
Cruijff en dat benadrukte hij meerdere ma-
len door te zeggen dat Cruijff een werkelijke 
voetbalgod is. Hierna nam hij abrupt buigend 
afscheid en verontschuldigde hij zich dat hij 
zo veel van mijn kostbare tijd in beslag had 
genomen. Hij maande de schoolkinderen ver-
der te lopen en zo verdween hij nog steeds 
buigend in de richting van mij de hoek om. 
Enigszins verward bleef ik achter en ging ik 
op zoek naar een tempel om daar weer bij 
zinnen te komen. Eenmaal tot rust gekomen 
volgde ik de gebruikelijk rituelen in de tempel. 
Ik brandde wierook, volgde een ritueel met 
water, stak kaarsen op en moest buigen alsof 
het een lieve lust was. Met als gevolg dat ik 
de volgende morgen niet meer overeind kon 

komen van de spierpijn. Of de bij behorende 
wens is uitgekomen zal blijken op zondag-
avond 11 juli 2010. Mocht de wens niet zijn 
uitgekomen, dan heb ik hoogstwaarschijnlijk 
de rituelen niet goed begrepen. Neemt u het 
mij alstublieft niet kwalijk, maar ik verrek het 
om de volgende keer nog dieper te buigen. 
Ze moeten het ook op eigen kracht kunnen, 
dat Nederlands elftal. Ik hoef toch niet alles 
voor ze te doen. Rest mij u allen een hele fijne 
vakantie te wensen en tot ziens in het voetbal-
seizoen 2011-2012. 

De Vlaggenist  
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