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[VOORWOORD]

Op naar een nieuw jaar en
nieuwe mogelijkheden
Het is misschien maar goed dat er altijd een eind komt aan een jaar
en er dus ook altijd een begin is van een nieuw jaar. Dat geeft de
mogelijkheid om zaken voor het gevoel althans af te sluiten en nieuwe
plannen te maken voor de toekomst.
Dat is bij onze Grol eigenlijk niet anders. Hoe zal het gaan na de winterstop: zullen er dan weer nieuwe krachten tevoorschijn komen om
het seizoen goed en misschien wel zegevierend af te sluiten?
We zullen het zien.
In deze laatste uitgave van het clubblad van 2010 is een groot interview opgenomen met onze nieuwe voorzitter van de sv Grol Hans
Scheinck. Voorzitter zijn is op zich al niet zo’n gemakkelijke taak,
maar voorzitter van een vereniging met 1200 leden en een eigen sportcomplex; dat is extra moeilijk. Het is daarom zeer interessant te weten
hoe Hans Scheinck het allemaal gaat aanpakken en daarom is zijn
verhaal extra interessant. Wij hebben er natuurlijk een goede redacteur opgezet zoals dat in de vaktaal heet om priemende en prangende
vragen te stellen. Leest u het en geniet u ervan!
Deze keer hebben we ook een gastschrijver en dat is Jan Schut, die
bij velen bekend is van de VSVG. Hij heeft een interview gemaakt
met een echt supportersechtpaar van de sv Grol en het is boeiend te
lezen hoe echte supporters hun Grol beleven en hoe ze het allemaal
ervaren.
Henri Walterbos schrijft over de maatschappelijke stage en we hebben
deze keer weer een belangrijke sponsor de nodige vragen gesteld en
dat is Pfeifer Heavy Machinery BV.
En dan zijn er aardige zaken te melden zoals het Sinterklaasfeest voor
de jeugd, team van het kwartaal en de fancy fair die gehouden is.
Ook het terugkerende item ‘ik geef de bal aan’ treft u deze keer weer
aan. We proberen in elke uitgave een zo breed mogelijk scala aan
onderwerpen aan te snijden. Ondanks dat je veel wilt aansnijden zul je
natuurlijk ook wel eens wat missen.
Maar het aardige daarvan is dat er altijd weer een volgend clubblad
komt en we dan dus daar weer op kunnen inspelen.
Hebt u zelf nog ideeën, suggesties of denkt u: maar daar moeten die
jongens van de clubbladredactie eens aandacht aan besteden, meld
dit dan.
Wij stellen het altijd zeer op prijs dergelijke berichten te ontvangen en
als het wat is dan zullen we er zeker ook wat mee doen.
Ik mag u namens de redactie aan het eind van dit jaar alle goeds toewensen en vooral ook een gezond, gelukkig en sportief 2011!

e.d. gelieve door te geven
aan:
Hennie Schovers

Met vriendelijke groet,

tel. (0544) 46 50 62

Ferry Broshuis,
hoofdredacteur

Bij de sv Grol
bezuinigen we niet meer;
we leveren elke week
al punten in.
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Hans Scheinck, de nieuwe
voorzitter in zijn proeftijd!
Jongstleden 6 oktober werd tijdens de jaarvergadering van de sv Grol de nieuwe voorzitter bekend gemaakt. Dat hij en de Grol
er al een paar jaar mee bezig waren, zorgde
ervoor dat het geen grote verrassing werd.
Hans Scheinck is de man die Theo Huijskes
gaat opvolgen, al zal dit zeker niet voor de
volgende 25 jaar zijn!
Toen ik Hans benaderde voor een clubbladinterview stemde hij meteen in, maar wel met
de woorden: “Ik heb niet zoveel te vertellen
hoor, ben pas net begonnen.” En na de eerste vraag even te hebben nagedacht volgde
er toch een stroom van informatie, een boeiend betoog van ‘onze’ nieuwe voorzitter!
Door Ivo Versteegen
Niet iedereen binnen de sv Grol kent jou, dus wie is
Hans Scheinck?
Hans is 57 jaar en geboren in Groenlo; hij is
getrouwd met Ciel en samen hebben zij drie
dochters en één zoon. Hans heeft voor zijn
studie Duits en Management in Nijmegen gewoond, hierna is hij teruggegaan naar Groenlo. Daarna nog eens naar Lochem waar hij
als docent, daarna decaan en uiteindelijk (op
32-jarige leeftijd) als directeur aan een scholengemeenschap in Deventer verbonden was.
Uiteindelijk is hij toch weer in Grolle neergestreken. Toen de scholengemeenschap in
Deventer ging fuseren is hij directeur van de
sector Economie van het regionale opleidingscentrum geworden. Uiteindelijk heeft hij dit
18 jaar gedaan en daarna is hij uit het onderwijs gestapt. Hierna volgde een opmerkelijke
stap, die dan ook niemand begreep; Hans
werd directeur van de Rechtbank in Arnhem:
“Hiermee moet je geluk hebben, er waren 800
kandidaten voor vijf directeursfuncties in heel
Nederland!” Er volgde een revolutie binnen
justitie want door de reorganisatie die Hans
doorvoerde vielen er voor het eerst ontslagen
binnen het eigen personeel! “Eindelijk, er werd
gewaardeerd dat diegenen die de kantjes er af
liepen eruit moesten, het was vijf jaar lang een
fantastische baan.” Maar na die vijf jaar stond
er een vacature in de krant voor algemeen directeur voor de gemeente Winterswijk. Omdat Hans van avontuur houdt en zich afvroeg
waarom Winterswijk regelmatig negatief in
het nieuws kwam en er veel verwarring was,
heeft hij hierop gesolliciteerd. Hoewel vrien-

den zich afvroegen waarom en zeiden: “Niet
daarheen Hans”, heeft hij deze functie aanvaard. “Een enorme klus, maar een geweldige
gemeente met veel kansen; dit waren zij zich
niet bewust omdat ze elkaar in de weg zaten.”
Ook hier is twee maal gereorganiseerd en nu
is er een prima werksfeer en wordt er beter
gepresteerd: “Als je door Winterswijk rijdt
komt dit ook tot uiting!”
Naast zijn werk komt het bestuurlijke ook terug in zijn hobby’s: “Ik ben een bestuurlijk
dier”. Dit uit zich in de bestuursfunctie die hij
bekleed heeft bij de KNVB, Amnesty International en de VVV. Tegenwoordig is hij nog
voorzitter van het bestuur van Univé Oost en
van de raad van commissarissen van de woningcoöperatie Doetinchem, Sité genaamd.
Alsof dit nog niet genoeg bestuurlijke ervaring is was Hans ook nog 28 jaar lid van
het Actie Comité Groenlo. Hier heeft hij met
name bestuurlijk veel geleerd!
Een andere hobby, waar veel Grolleden hem
waarschijnlijk beter van kennen, is het zijn van
scheidsrechter bij voetbalwedstrijden. Op 22jarige leeftijd is hij hiermee begonnen. “Herman Cuppers zei ooit dat ik beter kon gaat
fluiten want met voetbal werd het niet wat.”
Hans heeft bij de Grol de pupillen en junioren
doorlopen om uiteindelijk twee jaar in Grol
2 terecht te komen. Door zijn hoge blessuregevoeligheid in combinatie met zijn studeren,
kon hij zich geen blessures meer permitteren
en is hij gestopt. Toen startte dus zijn scheidsrechterscarrière. “In mijn zondagse pak heb ik,
op mijn 22e, Grol 6 toen gefloten.” Tijdens
een scheidsrechtercursus bij Café Barakken
Plas, waar de docent zes avonden lang de regels oplas en voorkauwde, moest je daarna
examen doen. Niets van praktijk of spelsituaties bespreken, gewoon theorie en na zes jaar
ging Hans de KNVB in, toen de 4e klasse.
Hij heeft tot en met de 1e klasse gefloten en
had misschien verder gekund. Maar om naar
deze zogenaamde Groep 1 te kunnen moest
je twee maal per week naar Zeist en dit was
maatschappelijk voor hem niet te combineren,
dus bleef Hans afwisselend in de 1e, 2e en 3e
klasse fluiten. De laatste twee jaar was hij al
aan het afbouwen; “Ik zag de Grol toen al wel
aankomen.” Vaak werd hij dan aangewezen
voor zogenaamde risicowedstrijden in de 5e
klasse. “De TVV (Turkse Voetbal Vereniging)

tegen de Surinaamse club van Enschede of
Phenix tegen het Centrum in Enschede. Prachtige wedstrijden, een avontuur, waar anderen
weigerden ging ik hier wel naar toe. Je moet
altijd netjes en consequent blijven, maar ook
jezelf laten zien! Ik was altijd op tijd daar, om
half twee in de bestuurskamer en om kwart
voor twee gooide ik dan de kleedkamerdeur
open; hier ben ik, ik ben Hans Scheinck en
ik fluit vanmiddag! Aanvoerders meekomen!”
Dan werd even verteld hoe hij het wou hebben op het veld en dan wist iedereen waar hij
aan toe was!
“Ik heb heel weinig kaarten gegeven en gestaakt heb ik nog nooit, dat was mij de eer
te na! Ik gaf zeker geen kaarten voor praten
maar de spelers moesten er ook tegen kunnen
dat ik dan wat terug zei. Ik houd van stevig
voetbal maar wel fair!”
Zelf had ik, in mijn actieve spelerscarrière, altijd het idee dat Hans tegen de sv Grol floot
tijdens de traditionele eerste oefenwedstrijden.
“Is dat zo?” vraagt hij verbaasd, “Niet bewust
maar ik kan het mij wel voorstellen. Ik ben
absoluut geen thuisfluiter en misschien doe je
hierin wel zo je best dat je gaat overdrijven
naar de andere kant.”
Hans is dus dit seizoen gestopt omdat hij op
zondag Grol 1 wil zien en de tegenstanders
wil kunnen ontvangen. Dit is representatief,
al gebeurt dit tegenwoordig lang niet bij alle
verenigingen meer; “Dit hoort bij de uitstraling van de sv Grol!”
Waarom ben je voorzitter van de sv Grol geworden?
Hans is al twee jaar geleden voor deze functie
gepolst; “misschien al wel zeven jaar”. Maar
hij vond toen dat Theo Huijskes dit moest
blijven doen. Hans voelde en hoorde van
Theo dat hij er nog niet klaar mee was maar
eerst de mijlpaal van 25 jaar voorzitter wilde
bereiken. De sv Grol heeft het goed voor elkaar en is professioneel bezig, sommige clubs
zoeken jaren naar een voorzitter of het wordt
als duobaan gedaan. Zijn gevoel zei dat hij het
moest doen maar zijn verstand en zijn vrouw
Ciel zeiden van niet, dit vanwege zijn drukke
bestuurlijke bestaan! “Ik heb veel bestuurlijke
ervaring en iemand moet het toch doen dacht
ik.” Bovendien kan Hans niet stil zitten en kan
hij prima multi-tasken; “Ik zit ‘s avonds niet
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om acht uur voor de televisie maar
ben iedere avond ook in het weekend
tot elf uur aan het werk en dan kan ik
goed de sv Grol met Univé of Sité of
Winterswijk combineren”. Dit is ook
een reden waarom Hans niet snel in
de kantine op de zaterdag of zondag
een aantal biertjes zal drinken, hij weet
dat hij daarna nog aan het werk gaat!
“In ieder geval ga ik het anders dan
Theo Huijskes doen, maar dat heb ik
ook tegen hem en hij tegen mij gezegd.” Hans is wel een beetje ongerust
van wat Theo allemaal oppakte. Hij
was eigenlijk voorzitter en vice voorzitter in eén maar nu worden de taken
met Marco Frank (als vice voorzitter)
verdeeld en gaat Hans meer delegeren: “Het senioren- en juniorenbestuur
en het SEAG (= Stichting Exploitatie
Accommodatie sv Grol) hebben niet
voor niets hun verantwoordelijkheden gekregen. “In principe gaan wij
als hoofdbestuur met hun voorstellen
akkoord, maar wij zijn wel beslissend,
het gaat wel om geld van de vereniging. Het hoofdbestuur blijft wel de
eindverantwoordelijke.” Een vereiste
voor zijn aantreden was wel het aanstellen van Marco als vice voorzitter.
Hans kent hem van het Marveldtoernooi en ziet in Marco een zeer capabele en slimme man die hem prima zal
ondersteunen!
Is het een voor- of nadeel dat je voorganger
25 jaar voorzitter is geweest?
Even blijft het stil maar dan: “Geen
van beiden, dit evenaar ik niet maar
dit wordt ook niet van mij verwacht,
dit wil en kan ik ook niet. Ik wil uiteindelijk geen demente voorzitter
worden!”
Een opvolging is tegenwoordig ook
niet voor 25 jaar: “je strikt ook niemand voor een functie als deze voor
10 jaar vastgelegd wordt, de termijnen
worden steeds korter om het interessant te maken.” Bovendien geeft Hans
aan dat het ook nog eens afhankelijk
is van wat andere mensen van zijn
functioneren vinden. “Misschien zeggen ze na een jaar al: zo Scheinck het
was leuk, maar dit is niet wat wij willen!”
Bij het aantreden is Hans gelijk al bezig gegaan met het zoeken naar zijn
opvolger. “Dit doe ik overal, ook voor
de gemeente Winterswijk heb ik al
een opvolger in gedachten. Ik zoek
iemand die beter is dan ik, dit houdt
mij scherp!”
Hans geeft aan, net als Theo, een ge-

voelsmens te zijn. Zeker voor trieste
gebeurtenissen binnen de vereniging
kan hij zich dit zeer aantrekken. Het
voorzitterschap geeft hem wel een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en
representativiteit is in deze functie erg
belangrijk. Zo ging hij vanavond mee
met het overleg met de gemeente en
gaat hij ook mee naar sponsoren. “Ik
ben ook gevraagd om plaats te nemen
in de jury van de Carnavalsschlager
verkiezing, maar ondanks dat ik van
carnaval houd pas ik hiervoor. Daar
kunnen zij ook wel iemand anders
voor krijgen.”
Hans wil zich vooral op het technisch
vlak concentreren en minder op de
externe randverschijnselen. Hiervoor
gaat hij wedstrijden van de jeugd en
senioren bekijken. “Ik ben ook in de
C5 en A3 geïnteresseerd. Waarom
heeft de C5 maar één leider die alles
moet regelen en heeft de A3 helemaal
geen leiding? Dit zijn vragen die ik
dan aan het jeugdbestuur stel.” Zo

“In ieder
geval ga ik het
anders dan
Theo Huijskes
doen, maar
dat heb ik ook
tegen hem en
hij tegen mij
gezegd.”

heeft Hans ook een keepersprobleem
bij de sv Grol gesignaleerd en vraagt
hij zich af hoe dit nou kan. “Bij bijvoorbeeld Markelo, een plaats nog
iets kleiner dan Groenlo, hebben ze
drie goede keepers die moeten concurreren voor een plaats in de eerste
drie elftallen; waarin zit hem dat verschil? Zo speelt Grol 3 in de reserve 5e
klasse. Hoe kan dit bij zo’n grote club
terwijl het tweede reserve hoofdklasse
speelt.” Er zijn een aantal zaken fantastisch geregeld, zoals de paramedische
begeleiding, maar andere technische
zaken kunnen nog duidelijk verbeterd
worden!
“Ik ben nog in mijn proefperiode en
probeer de grote lijnen te bewaken en
overzicht te houden. De cultuur van
deze club is de gezelligheid en warmte, je wordt hier netjes ontvangen en je
voelt je hier gewenst. Dit is voor de sv
Grol erg belangrijk!”
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Hoe gaat het tot nu toe, na ruim een maand als voorzitter?
Lachend: “Geen idee, ik vind het leuk en krijg
er energie van. Zeker het kijken bij de jeugd
maar ook het plezier als ik Grol 6 en 7 tegen
elkaar zie voetballen, het plezier dat de teams
hebben is mooi om te zien. Maar ook de
randzaken als de Fancy Fair van de V.S.V.G.
zijn mooi om te beleven.”
Wel maakt hij zich zorgen om de financiële
positie van de club. “De marges zijn erg klein,
als er tijdens de jaarvergadering een marge
van 100 euro op een begroting van bijna een
half miljoen is wordt dit met gejuich onthaald.
Ik heb dit ook aan de wethouder sport verteld. De Grol is wel een vereniging van 1250
leden en heeft dus een grote maatschappelijke
functie. De jeugd krijgt een stukje opvoeding,
beweging en gezondheid mee!”
Financieel zijn we dus zeer kwetsbaar en de
gemeente Oost Gelre zit ook in ‘zwaar weer’
maar de sv Grol leeft al jaren in de marge en
als je uitbreiding van de kleedkamers wil, omdat dit ook zeker hygiënisch niet meer zo kan,
dan kan dit niet en moet je dit uitstellen. “Je
kunt de contributie wel verhogen maar dan
lopen je jeugdleden weg. Dit zie je in grote
steden wel gebeuren maar dan is je vereniging ten dode opgeschreven. Daar voetballen
verenigingen met alleen nog maar vijf seniorenteams!”
Wat zijn jouw plannen voor de toekomst vanuit het
bestuur?
“Wat opvalt is dat van het bestand van seniorenleden weinig bekend is. Dit is niet geordend. Iedere leider zal wel weten wat zijn spelers maatschappelijk doen maar bij de Grol
zelf is hier geen info over. Zo mis je een ieders
zijn “sterke kanten” en is er waarschijnlijk veel
meer talent aanwezig dan je weet! Hierdoor
kijk je altijd in het bekende kleine netwerk,
dus “de vijver moet groter”. De leden zouden
misschien veel meer voor de vereniging kunnen betekenen, maar ja Grollenaren moet je
altijd vragen, die bieden zichzelf niet aan.”
“Wat de toekomst betreft kan ik alleen zeggen
wat ik na één maand opgemerkt heb en wat
de speerpunten van het bestuur zijn.”
•
Zo moet het technisch beleid omhoog;
dit gaat bij de jeugd al beter en moet
bij de senioren ook beter kunnen. “Dit
wordt al gauw een thema want er zijn
drie A-elftallen en er komen veel spelers
over naar de senioren.”
•
Het beleidsplan, waaraan Hans in 1997
zelf meegeholpen heeft, moet na 2005
nogmaals geactualiseerd worden. Zoals
eerder gezegd moet ook de financiële
positie sterk nagekeken worden. “Dat
betekent dat de kosten omlaag moeten
want qua inkomsten zit er niet veel rek
meer in. Van de sponsoren kun je niet

•

•

•

•

•

veel meer verwachten en de contributie
is ook al aan de maat en dan zeker voor
de ondersteunende leden.”
De prachtige Grol accommodatie moet
ook in stand gehouden worden. “De accommodatie is geweldig maar dat is ook
een hoge kostenpost en we hebben nu
twee en een half prima kunstgrasvelden
maar hoe zijn deze over acht of misschien
wel zes jaar?”
Persoonlijk zou Hans graag een facelift
van de bestuurskamer willen zien. “Dit
is niet meer van deze tijd; het is het visitekaartje naar de te ontvangen gasten,
liefst strak en modern. Natuurlijk is een
renovatie van de kleedkamers in dit geval belangrijker!”
Wat verder een belangrijk speerpunt is,
is het vrijwilligers- en oudersbeleid. “De
ouders zijn in de leeftijd van 6-14 jaar
zeer betrokken maar hoe kun je deze ouders betrokken houden?” Hiermee is het
jeugdbestuur al gestart.
De begeleiding van de vele teams moet
op niveau blijven en het liefst verhoogd
worden. “De dubbelfuncties, hoe goed
bedoeld ook en hulde hiervoor, moeten
eruit. Een trainer van een elftal kan niet
ook de coördinator zijn van die gehele
leeftijdscategorie.”
Het meidenvoetbal is geweldig hoe het
hier wordt opgepakt. “Ik hoop dat het
blijft want het is een geweldige kans voor
de vereniging, zeker op kunstgras. Het is
een enthousiaste groep die ook iets voor
de vereniging wil en kan betekenen!”

Al met al een uitgebreide kijk op de Grol van
de nieuwe voorzitter, maar toch had hij nog
een mooie uitsmijter voor me: “Voetbal wordt
technisch ingehaald door andere sporten zoals
hockey, die hebben het buitenspel heel verstandig afgeschaft. Hier volg ik de wel bekende JC ( Johan Cruijff) en schaf alstublieft het
buitenspel af in het voetbal! Hierdoor wordt
het spel sneller, het speelveld groter dus bewegen de spelers nog meer. Waar hebben de
assistent scheidsrechters de meeste problemen

Aan het einde van ons gesprek leg ik Hans
nog enige keuzes voor:
Grol 1 in de 2e of 3e klasse KNVB?
“2e klasse, zeker op technisch gebied.”
Halve liter of Tapbier?
“Halve liter.”
Natuurgras of Kunstgras?
“Kunstgras.”
Kevin Blom of Roelof Luinge?
“Roelof Luinge, die lijkt het meest op mij.
Ooit heb ik als grensrechter van hem tijdens
Twente 2 – Sparta 2 de vlag in de rust weggegooid en gezegd: bekijk het maar. Uiteindelijk
is het goed gekomen.”

en ophef mee? Niet met een verkeerde ingooi
maar wel of niet buitenspel, op televisie worden er met de computer lijntjes getrokken om
te zien of het wel of geen buitenspel is en de
scheidsrechters moeten dit in een fractie van
een seconde beslissen. Onzinnig!”

Guus Hiddink of Bert van Marwijk?
“Guus Hiddink.”

Kijken of Hans Scheinck zijn proeftijd goed
doorstaat, maar maakt u zich geen zorgen
hierover. Zijn opvolger heeft hij immers al op
het oog! Hans, bij deze wensen wij je veel succes met het voorzitterschap en wie weet staat
binnenkort niemand bij de sv Grol meer buitenspel!

Gemeente Winterswijk of Oost Gelre?
“Oei… Winterswijk.” (verder geen commentaar)
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Ik geef de bal aan:
Geert Milius

• Michel
Hoffman tegen
Tom Kaak na
de wedstrijd
Presikhaaf Grol:
“Tom, ik ga
spitsentraining
geven!”

• René ter Bogt
had nieuwe
schoenen,
maat 46. Hele
grote dus.
Kunnen er veel
cadeaus van
Sinterklaas in.

Ik zal mij eerst even voorstellen; dit
omdat ik eigenlijk geen lid ben van
de sv Grol en velen mij niet kennen.
Mijn naam is Geert Milius, woon in
Groenlo, ben getrouwd met Nina en
samen hebben wij twee kinderen, Bas
van 14 jaar en Didiet van 11 jaar.
Didiet voetbalt sinds de F-Pups bij de
sv Grol en zit nu in de D5. Bij dit team
ben ik tevens grensrechter. Sinds begin 2009 geef ik looptraining aan een
aantal E-teams, de C3 en af en toe de
D5.
Toen ik jaren geleden iemand zag
hardlopen dacht ik: moet je die uitslover eens zien. Vooral als het regende
dacht ik dan: die is ook niet goed
wijs om zich zo nat te laten regenen.
Ik bleef bij deze gedachte totdat mijn
vrouw zei dat ze een sport wilde gaan
doen en dat ze aan hardlopen dacht.
Ik zei met een lachend gezicht van doe
maar en dacht bij mijzelf: na twee weken is het wel weer afgelopen.
Maar na twee weken liep alles anders.
Mijn vrouw werd lid van de Lopersvereniging Groenlo en ik dus ook.
Sindsdien is het loopvirus in mij geslopen en loop ik nu zelf minimaal
drie keer per week.
Vier jaar geleden heb ik bij de atletiek-unie de opleiding looptrainer A
gevolgd en heb nu een trainerslicentie. Ik geef nu bij de Lopersvereniging
Groenlo twee keer per week looptrainingen aan verschillende groepen.
Ook ben ik sinds drie en een half jaar
voorzitter van de Lopersvereniging
Groenlo.
Begin 2009 werd ik benaderd door
Gerry van Dongeren met de vraag
of ik bij de sv Grol looptraining wou
gaan geven aan een aantal jeugdteams.
Dit leek mij wel wat en zo doende ben
ik bij de Grol terecht gekomen. Bij
hardlopen denken mensen vaak dat
het gewoon het ene been voor het
andere been zetten is, maar dat er bij
goed en ontspannen hardlopen meer
komt kijken dan dat, beseffen ze vaak
niet.
Vooral bij de huidige jeugd valt er
veel bij te spijkeren op loopgebied.

Veel kinderen zetten hun voeten niet
goed neer, lopen gespannen en een
goede coördinatie is ook niet altijd bij
iedereen aanwezig. Door de looptraining die wij geven is het de bedoeling
om hier verbetering in aan te brengen.
Daarbij moet men niet denken aan
alleen maar rondjes lopen, maar aan
doelgerichte loopoefeningen.
Door middel van deze loopoefeningen proberen wij de kinderen een
betere loophouding mee te geven, zodat ze makkelijker, meer ontspannen
gaan lopen, maar ook dat hun coördinatie beter wordt. Vooral een goede
lichaamscoördinatie levert een sporter
veel voordeel op. Al deze oefeningen

die wij geven zijn uitermate geschikt
voor met name voetballers.
Mochten jullie meer willen weten over
deze looptrainingen die wij geven, dan
kun je altijd terecht bij mij of bij één
van de andere looptrainers, of kom
eens kijken bij een looptraining.
Ik zelf ben om de week maandags en
woensdags vanaf 18:00 uur op het
Grolveld te vinden. Ook ben ik één
keer per drie weken op dinsdag bij de
C3.
Met een vriendelijke loop groet,
Geert Milius
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Maatschappelijke stage bij eigen Grol

C-spelers sv Grol zelf even
leider/coach
Door Henri Walterbos

• Niels Kok
van A1 heeft
met de training een grote
hoofdwond
opgelopen:
10 hechtingen
moesten erin.
Niet meer op
de rug slapen,
zo was het medisch advies.
Zegt Kim Kroekenstoel: “Ga
ik er wel bij
slapen en zorg
dat hij op de
buik ligt!”

“Heej, waar is de bal gebleven?” Een
wedstrijdje in een onderling voetbaltoernooitje tussen teams uit de F-pupsafdeling is zojuist via een centraal-fluitsysteem afgefloten en de bal is direct
zoek. Scheidsrechter Tim Leusink kijkt
met een zoekende blik om zich heen
en ziet dat een van de pups al aan
komt rennen met de bal in zijn handen, en haalt opgelucht adem. Hij is
immers verantwoordelijk nu. Tim (13)
fungeert als scheidsrechter en is tevens
begeleider, van beide teams die tegen
elkaar uitkomen. Hij geeft aanwijzingen en belooft spelers pepernoten na
afloop als ze het naar tevredenheid gedaan hebben. Zelf komt hij uit in Grol
C1 en nu is hij voor even ‘jeugdleider’
in het kader van zijn Maatschappelijke
Stage als 2e jaars leerling van scholengemeenschap Marianum in Groenlo.
Hij vindt het leuk om te doen vertelt
hij na afloop enthousiast terwijl hij
ondertussen als een echte Zwarte Piet
de beloofde pepernoten uitdeelt. “Het
is leuk om dit op maandagavond te
doen. Dan heb ik toch niets te doen en
het is bovendien leuk om voor Grol
iets te doen.” Even verderop staat Pelle
Walterbos (13) een groepje spelers een
spelsituatie uit te leggen. De kinderen
zijn een en al oor en staan elkaar omarmend ademloos te luisteren.
Als het partijtje begint geeft ook hij
aanwijzingen, afgewisseld met af en
toe een complimentje. Onder meer
aan Cas Wellink die met een Ajaxshirt aan voetbalt en een mooie pass
geeft. “Hoewel ik niet voor Ajax ben
is dit een hele goeie trap,” geeft Pelle
hem mee. Cas glundert. Ook Pelle
vertelt het leuk te vinden om te doen
en heeft al aangegeven later ook echt
jeugdleider te willen worden. Op een
ander veldje staan Joél Mombarg en
Collin Dibbets tussen een groep pups.
Joél coacht vanaf de zijlijn en deelt
shirtjes uit. Collin staat midden tussen de jongens in het veld en doet af
en toe mee, en geeft van dichtbij goeie

aanwijzingen. Joél geeft aan het in het
begin toch wel lastig te hebben gevonden dingen uit te leggen aan de jonge
voetballertjes. “Dat vond ik eerst best
wel moeilijk omdat ze eerst helemaal
niet luisterden naar mij. Nu gaat het
goed.”

aan de ontwikkeling van de talenten
van haar leerlingen. Bovendien heeft
de school een opdracht naar de samenleving: leerlingen bekwamen in tal
van vaardigheden die voor de leerlingen als toekomstige burgers belangrijk
zijn. Nieuw daarbij is de maatschap-

Leiders van de toekomst
John Ligtenberg, Coördinator Opleiding en Vorming F-jeugd, geniet als
hij ziet hoe een en ander verloopt.
“De jongens doen het hartstikke goed
en zijn een welkome aanvulling en
versterking op maandagavond met
de Circulatietraining voor de F-pups.
Vanavond moeten ze wedstrijdjes leiden en begeleiden, en met oefeningen
moeten zij de oefenstof uitleggen en
voor kunnen doen. We zijn erg blij
met de jongens. Dit zijn de jeugdleiders van de toekomst. Er zijn ook
wel vaders die aangeven mee te willen helpen, maar aangeven geen enkel
verstand van voetbal te hebben. Dan is
dit een prachtige oplossing.”

pelijke stage. Die wordt vanaf schooljaar 2011-2012 verplicht. Het Marianum is al een aantal jaren met pilots
bezig.” Zo ook bij sv Grol dus, maar
er zijn vele mogelijkheden meer de
Maatschappelijke Stage in te vullen.
“Je kunt ook iets met ouderen doen.
Zo zijn er ook leerlingen die naar het
verzorgingstehuis gaan om iemand de
krant voor te lezen of om een potje te
sjoelen.” Veel indruk maakte op kinderen het helpen bij de Voedselbank.
“Kinderen snappen gewoon niet dat
er tegenwoordig nog mensen zijn die
zelfs geen geld voor eten hebben. De
Maatschappelijke Stage is bedoeld om
kinderen in aanraking te laten komen
met vrijwilligerswerk en ze te laten
merken dat niet altijd alles ‘als vanzelfsprekend’ is. We hopen dat als ze
groter zijn, ze zich weer in gaan zetten
voor iets, want het is hard nodig ook
in verband met de vergrijzing van de
huidige vrijwilligers.”

Namens Scholengemeenschap Marianum is Coördinator Maatschappelijke
Stage Rob Verkerke aanwezig om een
kijkje te nemen. “Marianum is een
school die midden in de maatschappij
wil staan. Een school die belang hecht
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Najaars Fancy Fair VSVG
“Tien liter Grolsch” en “Een applaus voor jullie zelf!!!”
Bij de programmering van de activiteiten van
de VSVG had men bepaald dat de najaars
Fancy Fair dit jaar gehouden zou worden in
het weekend van 13 en 14 november 2010.
Grol thuis tegen DVC Didam. Op zich een
aardig affiche, maar… zo laat in het seizoen?
Ach, we spelen op kunstgras en dus is het
risico niet erg groot. Edoch. Men werd nerveus toen de vooruitzichten en het wedstrijdprogramma bekend werden. Veel wedstrijden
uit en zeer slechte weersvooruitzichten. Dus
afwachten maar.
Zaterdagmiddag was al een voorzichtig begin
gemaakt en mede door de goede sfeer en dito
belangstelling werd eigenlijk de toon gezet
voor een goed weekend. Nadat het traditionele clublied van de VSVG zondagmorgen was
gezongen en de eerste prijzen waren gevallen
kon het feest langzaam aan op gang komen.
‘s Middags bij de thuiswedstrijd van Grol 1

VSVG opent Fancy Fair met clublied

waren de weersomstandigheden niet best.
Maar het viel uiteindelijk toch nog mee. Er
was redelijk wat bezoek en een flink aantal
liefhebbers bevolkten na afloop van de wedstrijd het sportcafé den Elshof. Waar de nieuwe kraker vandaan kwam is nog niet bekend.
Maar het lied van “10 liter Grolsch” sloeg in
als een bom en zal zeer zeker de komende
periode een trend zetten in het sportcafé. Grol
1 wist de wedstrijd helaas niet winnend af te
sluiten, hetgeen wel mogelijk was geweest.
Maar de traditie dat Grol 1 niet verliest tijdens
een Fancy Fair is ook na twintig jaar VSVG in
stand gehouden en dat is best een huzarenstukje en een compliment waard.
Beslist aardig en sportief was het feit dat de
complete selectie met aanhang van DVC na
de wedstrijd zich met een en al verbazing
voegde bij het gokkende publiek. Enthousiast
geworden speelden ze mee en namen ook nog

enkele mooie prijzen mee naar Didam. Wellicht heeft deze vereniging gezien op welke
manier er ook financiën voor de club kunnen
worden binnengehaald. “Maar het komt niet
zo maar aanwaaien, de organisatie van deze
evenementen kosten veel inzet en energie” aldus VSVG voorzitter Geert Jan Stokkers.
Tot slot van de Fancy Fair werd de grote
hoofdronde gespeeld en de nieuwe voorzitter van de sv Grol, Hans Scheinck, bepaalde
met een druk op de knop Bas ter Braak (speler van Grol 8) tot winnaar van de LCD t.v.
Andere grote prijzen waren er voor Ronald
Buesink (digitale camera), Andre Bomers
(koelkast) en Harrie Koster (kleine laptop). De
traditionele verloting onder de begunstigers
van de VSVG wezen Hennie Schovers, Gert
Oeds Kristen en Agnes Blanckenborg als
winnaars aan.
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VSVG voorzitter Geert Jan Stokkers sloot de
Fancy Fair af en bedankte zijn eigen medewerkers en met name het aanwezige en meespelende publiek.
“Beste mensen, een applaus voor jullie zelf.
Jullie hebben er een spektakel en gezellig feest
van gemaakt en het heeft ook nog wat opgeleverd voor de VSVG en dus ook voor de sv
Grol. En dat is waar we het voor doen.”
De VSVG heeft in 2010 voor meer dan
€ 10.000,- voor de sv Grol beschikbaargesteld
(o.a. voor vitrinekast, coachjassen jeugdkader,
kleding seniorenkader, materiaal vrijwilligersgroep en aanschaf waterpomp).

Noteer alvast
in uw agenda:
Voorjaars Fancy Fair VSVG
Zaterdag 3 en zondag 4 april 2011
(Grol 1 - Quick 1888)

Bas ter Braak wint LCD-TV

Meisjes B1 kampioen
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Foto-impressie Sinterklaasfeest sv Grol jeugd
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Team van het kwartaal:
sv Grol D6
Dit kwartaal is sv Grol D6 het team van het
kwartaal. Dit team is in meerdere opzichten
uniek! Er spelen zowel jongens als meisjes
in hetzelfde team en ze spelen over een half
veld. Dit laatste is iets wat de leden van D6
eigenlijk best jammer vinden. Echter door
personele beperkingen is dit even niet anders. De begeleidende staf hoopt dat er misschien in de winterstop wel verandering in
komt, zodat ze de rest van het seizoen op een
groot veld mogen voetballen. Middels dit
korte vraag-antwoord interview laat iedere
speler even wat van zich horen.
Door Jonathan Lammers
Gevraagd aan: Bente Geelink
Vraag 1) De sv Grol D6 is een gemengd team, wat
vind je daarvan?
Antwoord: Ik vind het leuk om samen met
jongens en meisjes te voetballen.
Vraag 2) Voetbal is niet alleen een mannensport omdat…
Antwoord: Vrouwen beter kunnen voetballen!

Gevraagd aan: Thomas Hofman
Vraag 3) Hoe is het om met dames in een zevental te
spelen?
Antwoord: het is best wel wennen om met zoveel meisjes samen te voetballen. Alleen wel
jammer dat we nog geen competitie spelen en
nog op een half veld.
Vraag 4) Als het team morgen 20 miljoen wint dan
gaan we…
Antwoord: Een mooi stadion bouwen om het
hoofdveld en een rondje patat.

Gevraagd aan: Tijmen Poll
Vraag 7) Tegen welk voetbalteam zou sv Grol D6 wel
een keer willen voetballen en waarom?
Antwoord: Tegen Rekken D2, omdat we dan
samen een leuke wedstrijd hebben en soms
ook gewonnen!
Vraag 8) Met welke beroemde persoon zou sv Grol D6
wel eens een dagje uit willen en waarom?
Antwoord: Wesley Sneijder, omdat hij een
goede Nederlandse voetballer is.

Gevraagd aan: Elsa Gemmink
Vraag 5) Als sv Grol D6 ooit in een stadion zou mogen voetballen, welke zou dat dan zijn en waarom?
Antwoord: Het Nou Camp stadion in Barcelona, want daar ben ik binnen geweest en dat
vond ik een heel mooi stadion.

Gevraagd aan: Stan Arink
Vraag 9) Wie is/ wie zijn de trainers van sv Grol D6
en wat vindt de D6 hiervan?
Antwoord: Wim Meuleman is onze trainer en
onze leider is Lars Oesterholt en ik vind ze
allebei heel erg leuk en de rest van D6 denk
ik ook.

Vraag 6) Hoe is het om met jongens in een zevental
te voetballen?
Antwoord: leuk maar gelukkig zitten er ook
meisjes in ons team dan kunnen we ook nog
gezellig kletsen.

Vraag 10) Moeten voetbalschoenen in de D6 zwart
zijn, of mogen ze ook allerlei kleurtjes hebben?
Antwoord: Ze mogen allerlei kleurtjes zijn,
want dat maakt mij en D6 denk ik ook niets
uit.
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Gevraagd aan: Gijs Eekelder
Vraag 11) Wat maakt de sv Grol D6 een leuk en
bijzonder team?
Antwoord: We hebben gezellige spelers in D6
en leuke trainers. Bijzonder aan ons is dat we
over een half veld spelen en dat we een team
zijn waar jongens en meiden in spelen.
Vraag 12) Voetballen jullie liever over een heel of over
een half veld en waarom?
Antwoord: Het liefst over een heel veld, omdat dat eigenlijk hoort bij een D-team.
Gevraagd aan: Pam ter Bogt
Vraag 13) Als jullie team een dagje uit mocht gaan,
waar gingen jullie dan naar toe?

Antwoord: Een wedstrijd van Ajax in het Amsterdam Arena lijkt mij wel leuk.
Vraag 14) Hoe vaak trainen jullie per week en wat is
dan het leukste op de training?
Antwoord: Wij trainen 2 dagen; op maandag
en woensdag. Partijtje met grote goals, koppen.
Gevraagd aan: Adam Mousajev
Vraag 15) Als het team nu in een vliegtuig zou mogen
stappen, waar zouden jullie dan naar toe vliegen?
Antwoord: Dan zouden we met het hele team
Europa door vliegen.

Vraag 16) Als we iets aan de D6 zouden kunnen veranderen, dan zou dat zijn…
Antwoord: Ik zou het leuk vinden om met een
elftal te spelen op een groot veld.
Gevraagd aan: Dyonne Oonk
Vraag 17) Heeft de sv Grol D6 liever kunstgras of
gewoon gras?
Antwoord: Kunstgras, want dat voetbalt fijner en je wordt niet zo smerig.
Vraag 18) Wat vindt de sv Grol D6 het aller-leukste
aan het Grolveld en de sv Grol?
Antwoord: Het voetballen, altijd veel mensen
waar ik er veel van ken en de wedstrijd winnen want dat doen we graag.

Het kiekje
Dat de veiligheid in de Achterhoek in goede
handen is bij Rob van Meurs dat wisten we
al. Maar nu hij assistentie heeft gekregen van
twee Grolse ‘wouten en wonderboys’ is het
natuurlijk helemaal geweldig. Met hulp van
Antoon Frank en Willie Everink wordt het

sowieso lastig hier nog maar iets uit te halen.
Want deze drie-eenheid grijpt iedereen meteen
bij de kladden en als je in hun handen komt
dan ben je nog niet jarig. Nog lange niet!
Rob van Meurs weet hoe dat moet en Antoon
Frank en Willie Everink hebben harde handen

door een onverdroten (wie kent dat woord
nog?) inzet als vrijwilliger op het sportcomplex.
Nou, iedereen is gewaarschuwd; de heren lachen wel op de foto maar als u aan de beurt
bent dan bent u wel de allerlaatste die lacht!
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Truus en Jan Wolters:
Al jarenlang trouwe supporters
‘sv Grol kan op onze steun blijven rekenen’
De sv Grol heeft vele trouwe supporters die de vereniging een goed
hart toedragen. Er zijn er die alleen
de uitslagen volgen in de media zoals de krant, internet en op de radio.
Maar er zijn ook zeer velen die de
thuiswedstrijden van het vlaggenschip Grol 1 ’s zondags langs de zijlijn
op den Elshof meemaken. Bij uitwedstrijden is het aantal supporters veel
minder, al verheugt menig tegenstander zich op een bezoek van de liefhebbers uit het verre Grol. Zij zijn
goed voor entree-inkomsten, kopen
veelal lootjes en komen vooraf op de
koffie of om even lekker te snacken.
De toch redelijk grote groep aanhangers komt na een lange reis in groepjes aan en het is altijd weer een mooi
kort weerzien. “Buj der ok weer? Hoo
hebbe iej hierhen ereden ? Wiej hopt
dat wiej neet teleurgesteld wordt en
dat de reize beloond wordt” is vaak
het standaard praatje en dan gaat een
ieder zijns weegs langs het veld of
op de tribune. Ik sprak met zomaar
(nou ja, zomaar?) een supportersechtpaar uit deze groep: Truus en Johan
Wolters.

Nijland (van de Kievit) had toen al een
rijbewijs en auto en zodoende konden
wij genieten van de mooie wedstrijden
met veel beleving.
Onder andere de wedstrijden tegen
VVO Velp en Sprinkhanen Nieuwdijk
waren geweldig en blijven gedenkwaardig. Grol had toen een goed team
met spelers als (keeper) Joop Koenders, de gebroeders Blanken, Hofacker en Tops en den rooien Jansen (uit
Wehl). Dat waren mooie wedstrijden
met ook de spannende ontmoetingen
tegen bv. Eibergse Boys en andere
streekderby’s.”
Nadat hij getrouwd was met Truus
Lammersen uit Neede en de kinderen
geboren werden, stond het bezoek

Vanaf die periode worden Johan en
Truus besmet met het Grol virus en
bezoeken zij indien mogelijk alle wedstrijden zowel uit als thuis.
Truus: “In Neede werd mij het voetbal
ook van jongs af aan met de paplepel
ingegoten . De Lammersen waren geen
onbekenden bij Sportclub Neede. Zo
hebben Gerben en Marco, zoons van
mijn broers lange tijd in het eerste van
Sportclub Neede gespeeld en ook zij
hebben menig robbertje “gevochten”
in de derbystrijd met sv Grol.
Na ons trouwen kan ik zeggen dat ik
altijd en nu nog steeds voor de Grol
ben geweest en dit kon ik dan ook
duidelijk en eerlijk zeggen wanneer me
destijds vaker werd gevraagd: “Truus,
woar bun iej veur Grolle of Nee?”

Door gastschrijver Jan Schut
In hun gezellige woning aan de Bernard van Galenstraat in Groenlo doen
beiden op een rustige zaterdagmiddag
hun verhaal. Johan evenals Truus 58
jaar oud, zegt al in zijn jonge jeugd
besmet te zijn geraakt met het mooie
spelletje dat voetbal heet.
“Ik speelde mee bij het ongeorganiseerde buurtvoetbal tegen ploegen als
de Muggenhook en Avest in Eefsele.
Dat was een mooie tijd en ook heb ik
bij het bedrijfsvoetbal, toen ik speelde
met het team van Auto Arink, een
prachtige tijd beleefd. Het bedrijfsvoetbal leefde toen enorm in Groenlo
en er speelden zeer vele en goede bedrijfsteams mee.
Sv Grol speelde in die tijd ook goed en
het was voor mij als jonge knaap een
waar genoegen om toen ook al naar
de uitwedstrijden te kunnen gaan. Jan

aan het voetbalveld op een zeer laag
pitje. Dat werd weer frequenter toen
de kinderen ook gingen voetballen op
jeugdige leeftijd. Zij, Remco (bekende
Grolse Topper) en Björn (altijd sterk in
de derde helft) , spelen momenteel niet
meer actief.

Want dat en ook ten aanzien van de
overige interesses kan duidelijk worden gesteld dat Truus behoorlijk “verGrolst” is. Voetbal is ook een dankbaar
onderwerp bij familievisites met de Eibergse, Needse en Grolse kampen.”
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Johan en Truus zijn op middelbare
leeftijd nog zeer sportief, getuige de
wekelijkse fitness in Zieuwent (Truus)
en tennis (Johan) voorheen in Beltrum
en nu in de hal van Marveld Recreatie.
Het echtpaar kan ook zeer genieten
van het voetbal op televisie. “Gelukkig zijn we beide gek van voetbal. We
hebben dezelfde voorkeur in de Eredivisie (Ajax) en genieten van Eredivisie
Live. Vaak om half één een wedstrijd,
daarna snel naar de Grol en dan weer
snel naar huis voor een half vijf wedstrijd en de vele herhalingen. Mooi
toch?“

in het algemeen tevreden zijn. Er wordt
veelal goed gevoetbald. Er zit potentie
in de selectie en de jeugd moet een
goede kans krijgen. Maar er zijn ook
wel op- en aanmerkingen.
Het oogt soms te gemakkelijk en dan
wordt het slordig en als de inzet dan
ook nog eens afneemt bij bv. enkele
spelers, lijkt het alsof de rest hier zo
in meegaat en daardoor hebben we
dit seizoen al veel punten onnodig ingeleverd. Wanneer we verliezen is dit
niet erg, indien er goed en met inzet
is gespeeld, maar is dit niet het geval
(zoals tegen Spero uit waar de overwinning werd weggegeven) dan hoor

“Grol is een
fantastische
vereniging.”

unaniem dat dit de wedstrijd van jaren geleden was tegen Bonifatius Boys
(Veldmaat) uit Haaksbergen. Thuis
werd bij de stand 1-0 met nog 10 minuten te spelen de wedstrijd gestaakt
toen Grol keeper Roy Reinders zwaar
werd aangevallen. De Haaksbergse
Grol trainer Gerard Bos was toen nog
drukker en in alle staten. Hij rende het
veld op om te voorkomen dat de zaak
nog meer escaleerde. Hij werd al snel
gevolgd door de volledige Haaksbergse bank en de scheidsrechter zag
zich genoodzaakt de wedstrijd stop te
zetten.
Er werd niet meer afgetrapt die middag en de wedstrijd werd als gestaakt
aangemerkt. De KNVB besloot dat
de resterende tijd 10 minuten (werd
15 minuten) in Haaksbergen moest
worden uitgespeeld. Grol kreeg geen
punten in mindering en geen verdere
schorsing.
De wedstrijd werd weken later uitgespeeld en Grol trok de 1-0 over de
streep. Voor deze zeer korte partij, en
dat typeert ook weer de grote betrokkenheid van de Grol aanhangers, waren zeer vele liefhebbers uit Groenlo
naar Haaksbergen gekomen om de
Grol te ondersteunen om deze ontmoeting tot een goed einde te brengen.
Tot slot nog een vraag die menig supporter bezighoudt de laatste jaren.

Wat vinden jullie van de sv Grol?
Johan: “Grol is een fantastische vereniging met een groot jeugdkader en een
zeer grote uitstraling. Een Marveldtoernooi waar je U tegen kunt zeggen
en een prachtige accommodatie. Wat
dacht je van de enorme hoeveelheid
reclameborden rondom de velden?
Hoor de reacties van de supporters
van tegenstander eens indien zij dit
bekijken bij een bezoek aan het Grolcomplex. Overigens in het algemeen
fantastisch hoe de Grol omgaat met de
vele, vele sponsoren en hoe die sponsoren omgaan met de Grol. Ook het
gigantische leger aan vrijwilligers is
iets om zeer trots op te zijn. Verenigingen als FC Presikhaaf (zie programmablaadje in Arnhem tegen sv Grol) zullen in dat opzicht met jaloerse blikken
naar onze vereniging kijken.”
Wat vinden jullie van de prestaties van het
huidige eerste elftal van Grol?
“We moeten eerlijk bekennen dat we

je de supporters zoals wij mopperen
dat we teleurgesteld zijn en met een
kater terugrijden naar Groenlo en dat
we hier liever geen halve tank benzine
aan hadden gewaagd.
Maar wij zijn supporters met een positief -kritische instelling en dat moet
ook kunnen. Er zijn ook wel supporters bij Grol die het vaak nodig vinden
slechts kritisch te zijn. Dat is niet goed.
Hiermee worden de jongens en staf
natuurlijk niet geholpen.”
Verbaal is het echtpaar Wolters niet
overduidelijk aanwezig langs de lijn, al
moet een kwinkslag wel kunnen. Zoals onlangs toen Johan opmerkte dat
de gang van lopen van een verzorger
van de tegenpartij kon duiden op het
feit dat deze behoorlijk last had van
aambeien!
Vragend naar de opmerkelijkste ontmoetingen in de jaren dat het echtpaar
langs de kant stond bij wedstrijden
van Grol 1, zeggen Truus en Johan

“We zijn supporters met
een positiefkritische
instelling.”

Wat vinden jullie van de voorkeur in de
tweede klasse. Spelen in de Twentse klasse of
in de klasse Arnhem-Nijmegen?
Zowel Johan als Truus zijn hier duidelijk in. “We zijn voor indeling in
de klasse Arnhem-Nijmegen, ondanks het feit dat we het rijden langs
het GelreDome Vitesse en het grote
Kruidvat langs de autobaan wel een
keer gezien hebben, omdat er in die
afdeling toch meer verzorgd voetbal
wordt gespeeld en er ook nog sprake
is van enkele zogenaamde derby’s
zoals tegen Varsseveld, Silvolde en
DVC.”
Johan en Truus zijn het met elkaar
eens door te stellen: “wij willen de sv
Grol graag blijven ondersteunen, zowel in goede als in slechte tijden. Op
ons kan men rekenen.”
De vereniging sv Grol mag trots zijn
op dit echtpaar en met hen de vele
overige trouwe supporters.
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Op bezoek bij Grolsponsor Gerrit Pfeifer
“Falen was geen optie”
“We maken hier de gekste dingen
mee. Vijf jaar geleden kocht een man
uit het Oostblok een machine van
12.000 euro. Hij rekende direct af en
zou het gevaarte later op komen halen. De machine staat er nog steeds
en van de man hebben we nooit meer
wat vernomen...”
Op bezoek bij Heavy Machinery op
bedrijventerrein Den Sliem. Aan de
basis van dit bedrijf staat Gerrit Pfeifer. Hij is vanaf zijn 17e levensjaar
zelfstandig ondernemer. Na de LBO
in Groenlo doorlopen te hebben, ging
hij nadenken over een logisch vervolg. Dat hij niet het type was om in
loondienst te gaan werken, wist hij al
vrij vroeg. Maar kiezen voor het vrije
ondernemerschap zonder geld, auto
en rijbewijs? Er waren twee opties:

doorgaan met school of zelfstandig
aan de slag in de handel. Aangezien
er geen opleiding is waar je de handel leert, was de keuze snel gemaakt.
Hierbij realiseerde Gerrit zichzelf wel
direct dat het alles of niets zou zijn.
Zou het mislukken, dan kom je niet
zomaar ergens aan de bak met een
LBO-diploma. Gerrit: “Ik moest koste wat het kost slagen in de handel.
Falen was geen optie…”
Door Peter van Dalen en Rik Gockel
Pionieren
De reden, volgens Gerrit, dat veel
mensen van het woonwagenkamp in
de handel gaan, is dat er over het algemeen vrij vroeg gestopt wordt met
school. Aangezien de banen, waar
geen diploma wordt vereist, niet voor

“Ik zeg niet
graag
dankjewel.”

het oprapen liggen, is de meest voor
de hand liggende oplossing toch wel
om een eigen bedrijf te starten. Van
generatie op generatie wordt specifieke kennis en kunde doorgegeven
en zo rolt men vaak langzaam in ‘het
vak.’ Gerrit groeide op in een dergelijke omgeving en cultuur en dat heeft
mede zijn ontwikkeling vormgegeven.
Zijn eerste businessdeal was direct
een voltreffer. Omdat Gerrit, zoals
gezegd, nog geen rijbewijs had, vroeg
hij zijn broer Jaap naar Duitsland te
gaan om te “venten” (definitie woordenboek: langs de huizen te koop
aanbieden). Gerrit vertelt: “Mijn vader
had nog wat Duitse Marken, dus ik
vroeg aan hem wat geld te lenen. Ik
kon om precies te zijn 26 Mark lenen.
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Ik stapte met Jaap in de auto en we reden naar Duitsland. Daar hebben we
een dag rond gereden en heb ik een
compressor gekocht voor 20 Mark.
Die heb ik hier in Nederland diezelfde
dag weer verkocht voor 1000 gulden.
Hierna heb ik mijn vader direct die
26 Mark terug gegeven. Die wilde hij
natuurlijk niet, maar ik zit van nature
zo in elkaar dat ik niet graag ‘dank je
wel’ zeg.”
“Zo kwamen steeds meer machines
op mijn pad. Ondertussen deed ik er
ook oud ijzer bij, wat in die dagen een
ontzettende goede business was. Op
mijn 18e heb ik mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald van het gespaarde geld
en heb ik mijn eerste vrachtwagentje
gekocht. Dit geld heb ik deels geleend
van een bekende uit Zutphen. Hij had
wel geloof in mij en zo mocht ik de
helft betalen en de andere helft als de
zaken goed liepen. Dit was al met een
paar weken en toen had ik mijn eigen
vrachtwagen en vanaf dat moment
ging alles in een stroomversnelling.”
“Ik was hele dagen alleen op pad. Dit
waren goede tijden, bouwde steeds
meer aan mijn netwerk en kwam
daardoor te klein in het jasje te zitten.
Ik kocht in grotere aantallen machines in en kon die niet direct afzetten.
Dus had ik een stuk grond nodig.
Het eerste stuk grond heb ik gehuurd
van aannemer Harry Schutten. Hier
heb ik een paar jaar ‘geboerd’, maar
ik had zo langzamerhand vijftig machines staan en dat paste niet dichtbij
een woonbuurt. Jacob Frank (vader
van vriend Erik) had een groot stuk
grond op het industrieterrein dat eigenlijk bestemd was voor de bouw
van Frank Bouw. Maar omdat Jacob
gezondheidsproblemen kreeg en de
grond overbodig werd, heb ik een
deel van de grond mogen kopen. Op
deze locatie heb ik een hal neer gezet
en eigenlijk vanaf dat moment is alles
heel hard gegaan.”
Doorontwikkelen en uitbouwen
Gerrit had nu zijn nieuwe locatie en
uitvalsbasis op het industrieterrein en
het bedrijf groeide en groeide. Gerrit: “Kevin (Stöteler, red.) kwam toen
bij me en vertelde dat hij wilde helpen. Ik heb totaal geen verstand van
computers en het wereldwijde web.
Kevin begon foto’s te maken van de
machines en deze op internet te plaatsen. Kevin had het niet zo naar zijn
zin bij zijn toenmalige werkgever dus

hebben we besloten dat hij bij mij in
dienst kwam.”

“Op den duur
moeten we
naar expansiemogelijkheden
zoeken.”

Kevin was niet de eerste vriend die
zich achter de ideeën van Gerrit
schaarde. “Ook Ralph Koehorst had
het niet meer zo naar zijn zin bij zijn
baas en Ralph is een jongen met heel
veel kwaliteiten. Dus hebben we een
tijdje bij elkaar gezeten en ik heb hem
gezegd dat het mij wel verstandig leek
dat hij zich bij mijn zaak zou aansluiten. We zouden er samen wat moois
van maken. Zo is Ralph erin gekomen
met zijn eigen bedrijfje ‘K-IMEX’. Ik
was dus eigenaar en oprichter van
Pfeifer Heavy Machinery en Ralph
van K-IMEX. Dit ging een jaar of vier
goed maar op den duur zaten we toch
bij elkaar in het vaarwater wat betreft
praktische zaken. Toen hebben we besloten er één bedrijf van te maken met
twee aandeelhouders, Ralph en ik.”
Inmiddels heeft het bedrijf dertien
mensen in dienst. Boven zitten de
twee directeuren en Patrick, de boekhouder, die worden ondersteund door
Natascha (vriendin van Ralph) en Monique (de vrouw van Gerrit). Beneden
zitten Nando, Kevin, Johan en Adriaan. Op de plas lopen drie bekwame
monteurs: Bas, Bob en Ronald. Tevens
werkt broer Jaap in de buitendienst.
Dat het bedrijf bezig is zichzelf op de
kaart zetten, komt erg duidelijk naar
voren als we horen in welke landen
zoal zaken worden gedaan. In landen
als Egypte, Roemenië en Bulgarije
wordt veel verkocht, terwijl de inkoop
veelal in Spanje, Engeland, België,
Duitsland en Nederland wordt gedaan. De klant kan zelf bepalen hoe
het hele traject wordt geregeld. Als
een klant uit bijvoorbeeld Kongo een
machine voor de deur afgeleverd wil
hebben, wordt dat geregeld.
Twee weken in loondienst
Is de carrière van Gerrit dan alleen
maar een succesverhaal? Heeft hij
nooit geen tegenslagen gehad? Gerrit:
“Ik ben één keer gestopt met ondernemen. Toen was ik 24 jaar en Monique
wilde graag samenwonen. Prima plan;
dat gaan we doen! Monique wilde een
huisje kopen maar dat ging natuurlijk
niet. De boekhouding was niet echt
professioneel. Ik had alle papieren en
rekeningen in een schoenendoos zitten. Daar kon je bij de bank niet mee
aankomen. Toen ben ik in loondienst

begonnen als vrachtwagenchauffeur.
Ik reed naar Berlijn met aardappeltjes.
Ik moest lossen, mijn pauze nemen en
de volgende dag voor vijf uur terug
zijn zodat de vrachtwagen weer naar
Berlijn kon met een andere chauffeur.
De directeur zei: ”...en kijk goed uit,
Berlijn is een grote stad en alles is
lastig te vinden. Geen probleem, doe
maar relaxed en alles komt goed.” Dus
ik naar Berlijn, gooi die aardappels eruit en daar zat ik dan. Ik was nog niet
moe, want ik kan goed zonder slaap
en ik rij zo weer terug naar Enter. Ik
kom daar om acht uur ‘s morgens aan
gereden en de baas kwam er ook net
aan. “Zie je wel, ik wist wel dat je het
niet kon vinden!”, was zijn reactie. Ik
keek hem aan en zei: “Ik heb het wel
gevonden en heb alles gelost.” Hier
was hij natuurlijk niet echt blij mee
want je moet je aan de rusturen houden. Ik ben nog een aantal keren naar
Berlijn geweest en de laatste keer weer
met die aardappeltjes. Ik heb het spul
er weer uit gegooid en wilde weer terug rijden, maar dacht bij mezelf dat
ik dat niet kon maken. Dus heb ik de
trailer afgekoppeld en ben in Berlijn
rond gaan rijden om te venten. Daar
heb ik drie vrachtwagens gekocht en
daarmee meer verdiend dan een hele
maand rijden. Ik heb Monique opgebeld en gezegd dat ik weer voor mezelf zou beginnen. Ik ben weer terug
gereden, was weer veel te vroeg terug,
en heb de sleutels aan de beste man
gegeven en gezegd dat het toch niets
voor mij was en dat ik ermee stopte.
“Dat lijkt mij ook een goed plan”, was
het antwoord.”
Gerrit heeft uiteindelijk twee weken
in loondienst gewerkt. “Ik heb daardoor toch een klein pensioentje opgebouwd”, zegt Gerrit lachend.
Ambitie
Pfeifer Heavy Machinery heeft een torenhoge ambitie: ze willen de grootste
internationale handelaar worden. Dit
is erg lastig omdat er grote handelaren
zijn die van oudsher al veel geld en
positie hebben. “We willen een organisatie neerzetten waarin alles duidelijk
is. Waarin iedereen weet wat hij moet
doen en er geen grijze gebieden zijn.
We zijn bezig om dit te realiseren en
begin volgend jaar hopen we dit af te
hebben. Hierdoor kunnen we de hele
onderneming naar een hoger plan tillen zodat we meer machines kunnen
verhandelen. Op den duur zal het
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pand waar we nu zitten ook te klein
worden en moeten we naar expansiemogelijkheden zoeken.”
“Ook stoppen we heel veel tijd in het
professionaliseren van internet. Hier
maken we veel tijd en geld voor vrij
want dit is toch het medium waar in de
toekomst heel veel vanaf gaat hangen.
We proberen in alle zoekmachines bovenaan te komen staan en we lanceren
binnenkort een nieuwe website. Hierop willen we onze machines zo goed
mogelijk aangeboden zien te krijgen,
zodat potentiële klanten direct contact
kunnen opnemen en de doorlooptijd
van een machine steeds kleiner wordt.
Ook kunnen we per site zien hoe vaak
onze machines bekeken worden en
door wie. De jongens die we in dienst
hebben, worden hier steeds completer
en zorgvuldiger in zodat onze marktkennis wordt verbeterd.”
Heavy Machinery is een goede sponsor van sv Grol. Ze hebben veel geïnvesteerd in de bordreclame rond het
hoofdveld en veld 1. Het bedrijf draagt
onze vereniging een warm hart toe.
Gerrit voetbalt al jaren bij onze club
en doet nog af en toe mee in Grol 7.
Hij is nu geschorst en moet een aantal weken toekijken. Gerrit: “Tja, het is
erg kinderachtig van me. Maar soms
kan ik me niet beheersen in het veld.
Zeker als in mijn ogen onrecht wordt
gedaan.” Op het veld kunt u hem de
komende tijd dus niet aan het werk
zien. Ook niet bovenin een hoogwerker, maar wel achter een groot bureau
op kantoor!”

• Gehoord in
het sportcafé:
“Hoe heet
den ni’jen
trainer van
Grol? Bokma?
’t wodt hier
hoe langer
hoo gezelliger!”
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De Vlag
U bent van mij gewend dat ik regelmatig in
de meest exotische, niet alledaagse of ogenschijnlijke opmerkelijke plekken in de wereld
neerstrijk met onze verenigingsvlag. Zo af en
toe blijf ik echter ook dicht bij huis. Zo ook
deze keer. Ik ben namelijk neer gestreken bij
onze nog in aanbouw zijnde werkplaats annex loods. Een paar columns geleden schreef
ik dat het zo langzamerhand wel tijd ging
worden dat de zo lang gewenste loods annex werkplaats nu eindelijk eens gerealiseerd
gaat worden. Op het moment van verschijnen
van het clubblad zal de loods hoogst waarschijnlijk al in een ver gevorderd stadium van
bijna gereedheid verkeren. Hier is weer een
prestatie geleverd van formaat. Een prestatie
van echte verenigingszin en samen de schouders er onder zetten. De vorm van samenwerking die hier ten toon gespreid is, zette mij
aan het denken over tal van zaken die in de
maatschappij momenteel een heet hangijzer
vormen. Bij het realiseren van de loods annex werkplaats heeft de woensdaggroep veel
werk verzet, samen met vele andere vrijwilligers, waarbij de woensdaggroep of leden
daarvan ook werkzaamheden verrichten op
andere dagen. Hiermee kan de naam van de
woensdaggroep dus eigenlijk beter veranderd
worden in de maandag- tot en met zondaggroep, maar dit is wel een erg lange naam.
Bovendien werkt men op zondag niet, dan

zijn de leden aanwezig langs de lijn bij Grol 1.
Dus die naam dekt de lading niet helemaal en
laten we het dan maar gewoon houden bij de
woensdaggroep. In deze groep bevinden zich
qua haarkleur best een aantal grijsaards en dit
zette mij verder aan het denken over de mogelijke gevolgen van de vergrijzing en het langer doorwerken, die dit zou kunnen hebben
voor de maatschappij. Wat zal er op termijn
gebeuren met het vrijwilligerswerk dat nu verzet wordt door vutters, pregepensioneerden
en gepensioneerden? Er wordt momenteel
veel werk verzet door deze groep vrijwilligers
in de breedste zin. In de gehele maatschappij.
Van voetbalverenigingen tot in verzorgingstehuizen. Zullen hiervoor dan straks allemaal
betaalde krachten ingezet moeten gaan worden en wat voor gevolgen zal dit dan hebben
voor de contributies van verenigingen en het
functioneren van allerlei instellingen? Aan de
andere kant kun je stellen dat we met zijn allen allemaal steeds vitaler oud worden en dus
langer door kunnen werken. Dan zijn we zelfs
na onze pensionering nog steeds fit genoeg
om op een andere wijze ook een bijdrage aan
onze maatschappij te leveren door het doen
van vrijwilligerswerk bij een vereniging of instelling. Op deze wijze wordt het probleem
van zelf opgelost. Hierbij merken diverse deskundigen ook nog eens op dat als je langer
doorwerkt hetzij in een betaalde baan hetzij
als vrijwilliger dat je dan veel langer leeft en
veel gezonder blijft. De tijd zal het leren. In het
kader van de aankomende vergrijzing wordt
er ook gesteld dat we straks alle handen nodig hebben om het werk te kunnen verzetten
en dat het noodzakelijk is dat beide partners

(fulltime) werken. Dit betekent dat er voor die
partners weinig tijd overblijft om actief te zijn
als jeugdleider, bestuurslid of op welke andere wijze dan ook als vrijwilliger in het verenigingsleven. Ik heb er al eens eerder over
geschreven dat in Amerika veel activiteiten na
de schooltijden door de scholen worden georganiseerd. Dit heeft dan betrekking op de
sport en ook op culturele activiteiten. Dit zou
in Nederland ook deels prima georganiseerd
kunnen worden door sportverenigingen.
Een stuk naschoolse opvang in combinatie
met sport. Dit biedt ook weer kansen voor
verenigingen. Langzamerhand zie je hier de
eerste ontwikkelingen omtrent dit gebeuren
plaats vinden in ons land. Dit betekent dat je
dan met betaalde krachten zal moeten gaan
werken en er ook een financiële compensatie
plaats moet vinden voor het gebruik maken
van de faciliteiten van een club. Dit biedt ook
weer kansen voor de vereniging en het verenigingsleven. We zullen minder jeugd krijgen
en dit betekent ook minder jeugdleden, dus
minder inkomsten voor de verenigingen. In
de vorm van een combinatie van sport met naschoolse opvang kan dit ook weer inkomsten
gaan generen voor de verenigingen. Door de
jeugd kennis te laten maken met bijvoorbeeld
de voetbalsport is er een kans dat het betreffende kind vervolgens ook lid wordt van de
voetbalclub en zo snijdt het mes dan aan twee
kanten. Er staan ons interessante ontwikkelingen en uitdagingen te wachten. Hier kunt u
vast wel een boom over opzetten tijdens de
kerst. Ik wens u allen hele fijne feestdagen toe
en bovenal een gezond en sportief 2011.
De Vlaggenist

