
[VOORWOORD]

Veel variatie in dit 
clubblad

Het eerste clubblad van dit jaar heeft zoals dat elk nieuw jaar gebrui-
kelijk is een nieuwe omslag. Ik weet niet of ‘omslag’ het goede woord 
is; het zal wel niet want daar is ongetwijfeld een veel mooier woord 
voor maar dat weet ik niet.
Het ziet er in elk geval echt sv Grolachtig uit en dat is voor echte 
Grolsupporters al voldoende.
Ook in dit clubblad weer een gevarieerd aanbod van artikelen waar 
iedereen wel iets van zijn gading weet te vinden en zo hoort het ook. 
Er werd al vaker geschreven dat de sv Grol een grote familie is en als je 
een grote familie hebt dan moet je ook zorgen dat de diverse personen 
op gezette tijden in the picture komen en bij de sv Grol zijn dat dan 
tevens de diverse disciplines. Wij proberen als redactie altijd een zo 
breed mogelijk spectrum te bestrijken.
Onze redacteuren en onze fotografen hebben weer hun best gedaan er 
iets bijzonders van te maken en naar mijn bescheiden mening zijn ze 
daar ook deze keer deze weer goed in geslaagd.
We hebben bij de sv Grol hele talentvolle jeugdige voetballers en daar 
is een heel aardig verhaal over geschreven.
En er is bijvoorbeeld een sfeerverhaal over de beleving van een dag op 
het voetbalveld. Dat soort verhalen is altijd interessant omdat iedereen 
natuurlijk zijn eigen beleveniswereld daarbij heeft en een vergelijking 
met de beleving van een ander is dan natuurlijk erg boeiend. Iedereen 
zal er wel herkenbare onderdelen in terugvinden, zo denk ik.
En dan moet ik ook nog een opmerking maken over de laatst ver-
schenen uitgave van het clubblad dat eind december van de persen 
afrolde (een mooie professionele term toch ‘van de persen afrolde’ 
nietwaar?).
In onze vorige editie werden twee namen genoemd die niet helemaal 
juist waren. Het ene verhaal betrof een verslag over een trouw suppor-
tersechtpaar en daar werd de naam ‘Jan Wolters’ genoemd. Maar hij 
heet Johan Wolters: dat u het weet. En de andere naam stond onder de 
foto met de tekst ‘Bas ter Braak wint LCD-TV. Maar die heet Rob ter 
Braak en de vreugde was er denk ik gezien de foto niet minder om!
Geniet u in deze uitgave van het clubblad weer met volle teugen. En 
natuurlijk alle Grolelftallen veel succes gewenst met de competitie (als 
die nog niet is afgelopen) en zijn jullie geen kampioen geworden: elk 
jaar is er een herkansing!
Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur
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Grol E1-talenten Daan, Jules en Mick trainen sinds januari mee bij de voetbalacademie van FC Twente

We tellen weer mee!

”Zo’n grote club met meer dan duizend le-

den, maar niet of nauwelijks doorgebroken 

talent.” Hoofd Jeugdscouting van FC Twente 

Jan Kemkens verwoordt de situatie bij onze 

club treffend. Maar daar lijken Jules Stokkers 

(9), Daan Rots(9) en Mick Wissink(9) veran-

dering in te gaan brengen. Het trio van Grol 

E1 traint sinds januari van dit jaar één keer 

per week mee in de voetbalacademie van FC 

Twente.  

Door: Lennard Walterbos

Voetbalplaatjes
Het is woensdagmiddag kwart over twee. 
Daan zit thuis op de bank met zijn rood-wit 
geblokte bal stevig in zijn armen vastgeklemd. 
Voor hem staat zijn tas. Al lang ingepakt na-
tuurlijk. Hij is er al helemaal klaar voor. “Doe 
maar rustig aan hoor, pap”, zegt hij als Marc 
aanzet tot een vertrek richting Hengelo. Daan 
heeft het allemaal onder controle. Nu wel. 
Dat was een aantal weken daarvoor wel an-
ders geweest. Daan, Mick en Jules waren een 
woensdag vrij geweest en besloten samen te 
gaan spelen. Bij de familie Wissink thuis. Eerst 

voetballen natuurlijk, buiten op straat en in de 
tuin van de Calixtuskerk. Maar daarna voet-
balplaatjes scoren. De albums moesten im-
mers vol. Op naar de Albert Heijn dan maar. 
“Wel voor half drie terug zijn”, had Mick’s 
vader Koen ze vriendelijk doch dringend ver-
zocht. Om tien over half drie geen Daan, geen 
Mick en geen Jules. Om kwart voor drie nog 
steeds niet. Mick’s moeder Mechteld besloot 
ze te gaan halen. En daar stonden ze. Geen 
enkel tijdsbesef en volop voetbalplaatjes aan 
het ruilen met andere kinderen. “Als een krant 
speelden ze. Alle drie”, blikt Koen terug. Nee, 
sindsdien is Daan keurig op tijd. Te vroeg 
zelfs. 
Onderweg vertelt hij over die keer dat er een 
speler van het grote FC Twente bij hen in de 
kleedkamer was. “Ola John kwam iedereen 
een handje geven”, vertelt Daan enthousiast. 
Zijn favoriete speler Bryan Ruiz was er he-
laas niet. Maar of het nu de toekomstige D2-
selectie is, de B-jeugd of het team van trainer 
Michel Preud’Homme, allemaal trainen ze op 
het Fanny Blankers-Koen complex in Henge-
lo. Daan is als een van de eersten in Hengelo. 
In vogelvlucht rent hij naar het prikbord in 

de garderobe om te kijken in welke kleedka-
mer hij zit en welk shirt hij zo mag aantrek-
ken. “Nummer tien”, zegt hij en hij schiet de 
lange gang met kleedkamers in. Jules en Mick 
volgen gauw, met nummer vier en negentien. 
De jongens zijn zoals iedere training verdeeld 
in drie teams van zes. Daan heeft het rood-
zwarte FC Twente/Heracles shirt aan, Mick 
het lichtblauwe en Jules het donkergrijze uit-
shirt. Het gaat uitstekend met de drie. Maar 
eigenlijk met alle jongens. Wat een voetbal. 
Wat een techniek, wat een balaanname, wat 
een overzicht. Als voetballiefhebber kijk je je 
ogen uit. 

Luxepositie
Als je als kind van negen de keuze hebt tus-
sen een aantal profclubs dan mag je met recht 
spreken van een luxepositie. Voor zowel 
Daan, Mick als Jules was naast FC Twente ook 
De Graafschap in de race. Aan het begin van 
het seizoen schreef hun trainer, Bert Roeter-
dink, het hele team in voor de talentendagen 
bij de Superboeren. Na een paar trainingen 
en een toernooi bleef het trio over. Toen FC 
Twente echter in de gaten kreeg dat ze con-

V.l.n.r. Jules, Daan en Mick
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currentie kregen, sloeg het direct toe. 
Daan weet nog goed hoe dat ging. 
“Ze belden allebei op dezelfde avond 
op”, vertelt hij trots. “Papa en mama 
waren niet thuis. Het eerste telefoontje 
van De Graafschap nam mijn broertje 
Tiem op. Hij verzocht ze later maar te-
rug te bellen. Toen FC Twente belde, 
nam mijn jongste broertje Mads op. 
Hij hing opeens op”, schatert Daan 
nu. “Wie was dat?, vroegen wij. Iets 
met Twente, zei Mads. Ik wist nog 
van niks. Ik dacht dat het van de Kids-
club was, waar ik bij zit. Maar toen ik 
het later hoorde, was de keuze niet zo 
moeilijk. FC Twente is mijn club en ze 
zijn veel beter dan De Graafschap.”
Jules werd op dezelfde avond als 
Daan gebeld. Ook voor hem lag de 
keuzemogelijkheid er. Voor Jules va-
der Geert-Jan was FC Twente ook 
meteen favoriet. “Dat kwam door de 
persoonlijke benadering”, legt hij uit. 
“De Graafschap was veel formeler. 
Alles op papier. FC Twente heeft ook 
persoonlijk gebeld. Wim Nieuwenhuis 
had al wel eens laten doorschemeren 
dat ze Jules volgden, maar toen Jan 
Kemkens in oktober belde wisten we 
dat het zeker was. Hij legde uit dat ze 
hem pas officieel in januari mochten 
benaderen. In het jaar dat Jules tien 
zou worden. We hebben ook bij Grol 
overlegd met Freddy Brockötter. Toch 
een De Graafschap man. Hij raadde 
Jules aan naar Twente te gaan. En in 
feite was hij bij FC Twente toen al bin-
nen. Bij De Graafschap was het nog 
maar afwachten.” 
“Maar na dat telefoontje inderdaad, 
toen waren we pas echt blij”, voegt 
Jules  moeder Petra toe. “Maar we 
mochten nog niets zeggen.” “Ik vond 
de keuze wel moeilijk”, onderbreekt 
Jules. “Ik dacht dat het bij De Graaf-
schap allemaal makkelijker zou gaan. 
Dat de tegenstanders minder waren. 
Als Mick en Daan wel naar De Graaf-
schap zouden gaan, zou ik denk ik 
met ze mee zijn gegaan.”
Anderhalve week later sloot ook Mick 
bij de twee aan. “Na de wedstrijd te-
gen Trias”, herinnert de spits zich nog. 
“Ik maakte een actie met twee trucjes 
tegen twee verdedigers die ook ge-
scout waren en ik scoorde ook nog 
twee goals.” Voor Mick, volgens zijn 
vader nogal gevoelig voor de rand-
voorwaarden,  was de keuze tussen 
de Tukkers en de Superboeren ook 
geen hele ingewikkelde. “De douches 
bij De Graafschap waren helemaal 
versleten en we moesten onze eigen 

tenues aan ”, zegt hij met een vies ge-
zicht. “Bij Twente kregen we een echt 
tenue. Dat was mooi. Maar dat vond 
Jules niet. Die is voor Feyenoord en 
zei meteen: iehl, ik trek geen Twente-
shirt aan, haha.” 
“Maar de hele entourage was daar 
beter”, vult Mick’s vader Koen aan. 
“Toch twijfelden we wel in het begin. 
Mick is vrij timide. Hij wil eerst een 
veilige omgeving voor zichzelf 
creëren. En de kant van Twente is toch 
wat mondiger. Wat dat betreft dacht 
ik dat De Graafschap misschien beter 
zou zijn. Maar goed met zijn drie-
tjes zijn ze vrij sterk. En na de eerste 
training zondag 9 januari was ik ook 
overtuigd. Perfect geregeld.” 

Kippenvel
Je zoon in de jeugdopleiding van een 
profclub is de droom van iedere vader, 
wordt wel eens gezegd. Maar die trots 
geldt zeker niet alleen voor de vaders. 
‘Ik vond de eerste keer geweldig”, be-
kent Daan’s moeder Joyce. ,,Wat kon-
den die jongens goed voetballen. Echt 
een hoog niveau. En toen ik Daan zag 
rennen was ik wel heel erg trots ja.” 
En Petra: “Het is sowieso een grote 
hobby om de jongens te zien sporten. 

5

Ik vind het hartstikke leuk dat Jules 
dit mag meemaken. Maar daar is de 
vader inderdaad vaak nog iets gevoe-
liger voor.” Dan komt ook Jules’ broer 
Thieu om de hoek kijken. Of hij het 
een beetje leuk vindt voor zijn broer-
tje. “Ik vind het top”, zegt hij glunde-
rend. “Ben echt super trots op hem. 
Toen ik het hoorde heb ik ook een gat 
in de lucht gesprongen.”
Maar dat trotse geldt eigenlijk voor 
iedereen. Koen zegt zelfs dat voor alle 
jongens zo te voelen. ‘Ik vind het fan-
tastisch. Kippenvel had ik toen ik ze 
daar voor het eerst zag trainen. Dat is 
voor Mick eigenlijk niet specialer dan 
voor die andere twee. Het zijn toch 
een beetje mijn jongens. Jongens uit 
Groenlo. Zo voel ik dat. Ik heb ze in 
de F8 getraind, nu in de E1 en ik ga 
natuurlijk elke woensdag met ze mee.” 
Voor Marc ging de trots gepaard met 
verbazing. “We kwamen daar aan en 
wisten niet wat we moesten verwach-
ten”, blikt hij terug. “We werden goed 
opgevangen. Iedereen was open en 
vriendelijk. En toen we naar buiten 
gingen zagen we al die jongens vol-
ledig in tenue op het veld staan. Dat 
had ik echt niet verwacht. Ik was echt 
onder de indruk van alles. Ik bedoel: 

“Doe dat ene 
trucje van 
laatst nog 
eens.”

Ouders: “We 
moeten het 
niet groter 
maken dan 
het is.”
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ik was sowieso al heel trots op Daantje. Maar 
toen ik hem daar zag staan in zijn Twente-
tenue helemaal.”

Druk
De mooie tenues, de vele trainers en scouts 
die langs de rand van het trainingsveld staan. 
Het is allemaal onderdeel van de nieuwe top-
sportcultuur waar de jongens in terecht zijn 
gekomen. Het ‘moeten presteren’ kan ook een 
negatieve uitwerking hebben. Een aantal we-
ken geleden zat Daan er even helemaal door-
heen. “Toen hadden ze elkaar een beetje gek 
gemaakt”, blikt Marc terug. “Zo van: dat ha-
len we nooit, die anderen zijn veel beter. Toen 
hebben we een goed gesprek gehad met Daan. 
We hebben hem verteld dat hij voor ons altijd 

de beste zal zijn, wat er ook gebeurt.” Daan 
zelf: “Ik voetbalde toen gewoon niet lekker. 
Ik dacht de hele tijd: red ik dit wel? Maar nu 
gaat het weer veel beter.” Ook Mick heeft zo 
af en toe wel eens twijfels. “Dat heb ik soms 
als ze wat opschrijven”, bekent hij. “Dan zie 
ik dat en let ik even niet goed meer op. Dan 
denk ik de hele tijd dat ze het over mij heb-
ben. Dan maak ik me een beetje zorgen.” “Hij 
mag wel wat meer zelfvertrouwen hebben”, 
vindt Koen en hij kijkt zijn zoon aan. “Hij is 
heel kritisch op zichtzelf. Dat is op zich goed, 

maar het kan ook tegen je werken. Het is niet 
normaal wat hij al met een bal kan. Tijdens 
de trainingen mag hij het ook wel eens voor-
doen. Nou, dat lukt mij niet eens. Doe dat ene 
trucje van laatst nog eens.” Koen wijst naar 
de garage. “Pak de bal maar.” Voor één keer 
mag het binnen. Normaal ten strengste verbo-
den. Mick pakt zijn rood-witte bal (dezelfde 
als Daan) en loopt de kamer weer in. Hij gaat 
met zijn rechtervoet op de bal staan en haalt 
hem, motorisch gezien onmogelijk, achter zijn 
standbeen langs. En alsof het niets was gaat 
hij weer snel zitten. “Die bedoel je?”, vraagt 
hij. 
Waar de jongens zich dus nog wel eens 
druk willen maken, daar blijven de ouders 
heel nuchter. “We moeten het ook niet gro-

ter maken dan het is”, vindt Geert-Jan. “Hij 
traint een uurtje mee in de week. En als hij 
nu verder gaat is het ook nog hartstikke leuk, 
maar daarna begint het eigenlijk pas.” “Ik zou 
het bijna niet kunnen geloven dat Jules daar 
over een paar jaar echt staat”, vult Petra aan. 
“Nee, nu nog niet. Het beheerst ons leven ook 
totaal niet. We hoeven er als ouders eigenlijk 
niets voor te laten. We hebben veel geluk met 
Koen, die altijd met ze mee gaat. Jules is in 
de goede zin van het woord iedere woensdag 
‘onder de pannen’. En hij kan het aan. hij is 

negen, maar al heel zelfstandig en verstandig. 
Er zit ook geen dwang achter. Volgens mij 
willen die kinderen wel tien keer per week 
trainen.”
“Dat was voor ons ook heel belangrijk”, zegt 
Marc. “Het is maar één keer in de week.” En 
Joyce: “Ik vind het ook prima. Hij is dan wel 
negen, maar dit is echt een leeftijd waarop hij 
alleen maar heel veel kan leren. Eén uurtje 
in de week. En als ze het bij FC Twente niet 
doen, dan pikt De Graafschap die talenten 
wel weg. En het gaat toch leuk en relaxed. Hij 
moet beter presteren dan bij de Grol, maar 
dat kan volgens mij alleen maar goed zijn.”
Geluk met Koen. Daar zijn de ouders van 
Daan en Jules het wel over eens. Geen inge-
wikkelde rijschema’s, maar altijd verzekerd 
van vervoer. Dat kost Koen wel zijn woens-
dagmiddag.  “Maar dat doe ik graag”, zegt 
Koen. “Ik kan dat regelen met mijn beroep. 
Het hardlopen schiet er dan bij in en normaal 
ga ik nog even een uurtje liggen ’s middags 
(Koen is zoals bekend bakker en staat midden 
in de nacht op, red.), maar nu ga ik in één 
stuk door.” Over een eventueel vervolg voor 
Mick bij Twente is ook Koen even nuchter als 
duidelijk. “Dat is afwachten. Mick moet lek-
ker zijn best doen, ervan genieten. En als het 
onverhoopt niet lukt, dan niet. Bij de E1 heeft 
hij ook een mooi team.”

Filmpjes
Lyrisch zijn Daan, Jules en Mick, alsmede hun 
ouders over hun eigen trainer bij de E1, Bert 
Roeterdink.  Volgens Jules zorgen de trainin-
gen van Bert er zelfs voor dat de trainingen 
bij FC Twente gemakkelijker gaan. “Ik train 
altijd op techniek”, geeft Bert toe. “Maar ook 
op motoriek en lichaamshouding. Daar waar 
mogelijk moet je dat nu al corrigeren. Daar 
hebben de jongens later profijt van. Balans is 
belangrijk. Verder train ik veel op wendbaar-
heid en op de versnelling. Maar die techniek-
trainingen beginnen met goed voetenwerk en 
een goede balbeheersing. Als dat in orde is 
zie je dat de jongens vanzelf in staat zijn de 
meeste situaties voetballend op te lossen.”
“Hoe ik daaraan kom? Ik heb vooral veel 
rondgekeken. Ik heb geen trainerscursus ge-
volgd, maar wel een techniekcursus bij De 
Graafschap van Wim van Zeist. Als je uit-
gangsprincipes goed zijn, heb je heel veel vrij-
heid en creativiteit om daar oefeningen bij te 
bedenken.” Waar Mick, Jules en Daan vooral 
enthousiast over zijn, zijn de filmpjes die hun 
trainer gebruikt. Bert lachend: “Ja, ik probeer 
ze wel een beetje gek te maken. Laatst heb 
ik fragmenten uit de wedstrijd Barcelona-Real 
Madrid gebruikt. Daar zaten zoveel nuttige 
elementen in. Maar ik stuur ze ook wel eens 
filmpjes van internet. Dan zeg ik dat we op de 
‘sleepbeweging’ gaan trainen en stuur ik ze 
een filmpje van Romario.”
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Over de belevenissen van zijn drie pupillen bij 
het grote FC Twente is hij louter positief. “Ik 
vind het helemaal geweldig voor de jongens. 
Dit is toch een prachtige ervaring voor ze? Ze 
moeten hier van genieten. En het is een mooi 
signaal naar de rest van het team. We zijn 
goed. En iedereen vindt het mooi voor Daan, 
Mick en Jules. Of ze erboven uit steken? Ja, 
maar dat zie je al vanaf de F. Die jongens heb-
ben een bepaalde gedrevenheid, een bepaalde 
alertheid in de wedstrijd. Het is allemaal heel 
overtuigend wat ze laten zien. Ze geloven heel 
erg in eigen kunnen. Maar ze zijn ook ver-
schillend. Jules kan heel goed anticiperen. Als 
er iets gebeurt, reageert hij heel snel. Verder 
is hij sterk aan de bal en sterk in de duels. Hij 
zou alleen nog wel wat meer rust in zijn spel 
mogen brengen. Daantje heeft een hele mooie 
versnelling. Daarmee weet hij altijd tegenstan-
ders af te schudden. Verder is hij heel dyna-
misch, kan makkelijk een man uitspelen. En 
motorisch is hij heel sterk. Daan is alleen soms 
wat wisselvallig en zijn afronding kan beter. 
En Mick, ja Mick is een hele creatieve voetbal-
ler. Die doet zoveel verrassende dingen. Dat 
zie je vaak zelf niet eens. Dan draait hij op 
de vierkante meter totaal de andere kant op. 
En heel koelbloedig he, als hij een bal krijgt, 
weet je dat het raak is. Mick zou zich nog wat 
slimmer kunnen vrijlopen. En hij is wat min-
der explosief dan de andere twee.” Bert zag ze 
één keer aan het werk bij Twente. “Te kort om 
er iets zinnigs over te zeggen”, zegt hij. “Maar 
ik zag dat ze goed mee kunnen komen. Dat ze 
zeker niet bij de minderen horen. Dat is mooi 
om te zien.”

Ideale leeftijd
FC Twente heeft een veertigtal scouts rond-
lopen in de regio van zestig kilometer rond 
Enschede. Zo heeft iedere scout ook een aantal 
clubs dat ze volgen. Bij Grol is dat al jaren 
Wim Nieuwenhuis. Hoofd Jeugdscouting Jan 
Kemkens zag de E1 van Grol ook één keer 
zelf aan het werk. Daan werd gescout als mid-
denvelder, Mick als aanvaller en Jules als ver-
dediger. “Bij het scouten van E-spelers is het 
vaak zo dat de aanvallers en middenvelders 
opvallen, verdedigers niet”, legt Kemkens uit. 
“Zo hebben we een jongen in de D2-selectie. 
Die kwam hier drie maanden geleden binnen 
als linkermiddenvelder/linksbuiten. Nu speelt 
hij linksachter. We kwamen erachter dat hij 
erg goed een man kan uitschakelen, dat hij 
veel duels wint en heel natuurlijk naar binnen 
verdedigt. Op zo’n moment maak je van een 
aanvaller een verdediger.”  
Kemkens bekent dat er behoorlijke verschil-
len zitten in de lichting van Daan, Mick en 
Jules. “Ik ga uiteraard niet in op namen, maar 
er zitten er wat bij met veel progressie en een 
paar met nauwelijks progressie. Maar de jon-
gens hebben nog tijd. Sommigen hebben wat 

meer tijd nodig om te wennen. Het is ook al-
lemaal nieuw. Nieuwe accommodatie, nieuwe 
trainers, nieuwe jongens. Er zijn jongens uit 
de stad, uit kleine dorpen, donkere jongens en 
blanke jongens. Over Daan, Jules en Mick kan 
ik alleen maar zeggen dat hun inzet prima is.”
Bij binnenkomst in het Fanny Blankers-Koen 
Stadion staan op een blaadje dat op het prik-
bord hangt twee posities achter de naam van 
de jongens. Het Hoofd Jeugdscouting legt uit: 
“De jongens spelen in eerste instantie op de 
positie waar ze bij hun club ook spelen en na 
acclimatisatie laten we de spelers op verschil-
lende posities spelen om ervaring op te doen 

in verdedigen, opbouwen en aanvallen. Ze 
leren bovendien in verschillende ruimtes te 
spelen. Maar je ziet dat dit inmiddels al zo 
geautomatiseerd is, dat de jongens vaak zelf al 
tijdens een partijtje vragen of ze op een andere 
positie mogen staan.”
Maar is negen jaar niet te jong? Volgens FC 
Twente niet. “Nee, dit is de ideale leerleef-
tijd”, legt Kemkens uit. “In de E en de D kun 
je de jongens het meest vormen. We willen 
hun voetbalontwikkeling zo vroeg mogelijk 
beïnvloeden. De sociale omgeving niet hoor. 
Daarom blijven de jongens ook nog gewoon 
in hun eigen woonplaats naar school gaan en 
bij hun eigen club voetballen. De instapleeftijd 
in de voetbalacademie is het moment dat ze 1e 
jaars D worden. Dus de drie hebben nog een 
tijdje voor de boeg. Maar zo kunnen we toch 
anderhalf jaar lang één keer per week de vor-
ming van de voetbalkwaliteiten beïnvloeden. 
Waar wij op letten? Ten eerste of de jongens 
zelf initiatief nemen in hun spel. Dus niet al-

leen wat voorgekauwd is. Daarnaast letten we 
op gedrag. Zijn de jongens zichzelf wel? Voe-
len ze zich op hun gemak? Verder natuurlijk 
de technische bagage. Snelheid, wegdraaien, 
ruimtelijk inzicht, handelingssnelheid, mo-
toriek, coördinatie en zo kan ik nog wel tien 
aspecten opnoemen. De individuele ontwikke-
ling is bij ons gewoon het belangrijkst. Het 
teambelang komt op de tweede plaats. Bij ons 
spelen in de D2 t/m de C2 alle spelers ook mi-
nimaal een halve wedstrijd. Natuurlijk moeten 
de teams wel willen winnen, maar dat is niet 
het belangrijkst. Jeugdtrainers worden ook 
niet afgerekend op het resultaat.”

Half mei zullen Daan, Jules en Mick horen of 
ze nog een jaar op dezelfde manier door mo-
gen of dat ze verder gaan bij een regioteam 
van de KNVB, waar afgevallen spelers auto-
matisch een kans krijgen. “Wij kijken puur en 
alleen naar kwaliteit”, besluit het hoofd Jeugd-
scouting. “Ook twijfelgevallen zullen we weer 
uitnodigen. Ik heb nog geen idee hoeveel er 
zullen afvallen, dat aantal staat niet vast. Maar 
als het aan de drie Grolsen ligt, willen ze heel 
graag door.”

Natuurlijk, Max de Vries en Michael Verrips 
keepen nog altijd bij respectievelijk De Graaf-
schap en Vitesse. Maar vorig jaar keerde met 
Rick Arink (De Graafschap) ook de laatste 
veldspeler terug bij de sv Grol. Of Daan, Ju-
les en Mick hun stage nu een vervolg mogen 
geven of niet, de drie talenten hebben onze 
jeugdopleiding in ieder geval weer op de kaart 
gezet. 
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Afscheid van Jonathan Lammers

Komen en gaan van redacteuren

De redactie van het clubblad is een hechte for-
matie, maar ook in hechte formaties komen 
natuurlijk van tijd tot tijd wisselingen van de 
wacht voor.
Een flink aantal jaren heeft Jonathan Lammers 
deel uitgemaakt van de redactie, maar zijn 
professionele dagelijkse werkzaamheden zijn 
zo omvattend geworden dat hij heeft verzocht 
van zijn taak als lid van de clubbladredactie 
ontheven te worden. Dat klinkt heel hoogdra-
vend; zo heeft hij het ook niet gezegd maar 
het is soms mooi om daar een zekere vor-
melijkheid aan te geven. Hij heeft in gewoon 
Nederlands gezegd helaas geen tijd meer voor 
werkzaamheden voor het clubblad te hebben 
en dat moet je eerbiedigen.
Jonathan is wel bereid om incidenteel als dat 
zo uitkomt op te treden als gastschrijver. Jo-
nathan is in de laatst gehouden redactieverga-
dering terecht veel lof toegezwaaid voor zijn 
grote inzet.

Hij was ook speler van Grol 1 op de linksbui-
tenplaats, zo is me tijdens de laatste bijeen-
komst van het clubblad duidelijk geworden. Ik 
dacht altijd dat hij rechtsbuiten speelde, maar 
dat kwam waarschijnlijk omdat ik meestal aan 
de andere kant van het veld sta.
We hebben Jonathan succes gewenst in zijn 
verdere beroepscarrière.

Nieuw redactielid
We hebben inmiddels een opvolger gevonden 
voor Jonathan en dat is Lennard Walterbos, 
ook al een jongen met een echt Grolhart die 
deel uitmaakt van de eerste selectie van de sv 
Grol en die bovendien ook nog studeert aan 
de School voor de Journalistiek in Utrecht.

Nou, je kunt geen betere en meer op de prak-
tijk gerichte journalistenopleiding krijgen dan 
door deel uit te maken van de redactie van het 
clubblad! Als je in de redactie van het clubbad 

overeind blijft dan is de rest van de journalis-
tieke opleiding een makkie.
In ernst: we hebben Lennard met open armen 
ontvangen en u treft in deze uitgave van het 
clubblad al de eerste bijdrage van hem aan.

We hopen nog lang plezier te hebben van Len-
nard. Omdat hij ook bij de sv Grol speelt is 
het daardoor gemakkelijk om extra informa-
tie te krijgen en op die wijze kunnen we dus 
op twee manieren van zijn diensten gebruik 
maken. Zo, nu bent u weer op de hoogte van 
de mutaties in het bestand van de redactie en 
kunnen we weer overgaan tot de orde van de 
dag.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur

Jonathan Lammers stopt als redactielid

Lennard Walterbos, de nieuwe redacteur
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Voor de eerste uitgave van het club-

blad van 2011 wordt er geopperd om 

eens een carnavalsgroep met nauwe 

banden met de SV Grol uit te lichten. 

Nou ben ik zelf niet zo’n carnavals-

vierder maar aangezien ik voor mijn 

redactionele stukken graag research 

doe, heb ik besloten dit jaar wat veld-

werk in ons mooie vestingstadje te 

doen tijdens de carnaval. De reden 

hiervoor is dat ik de jongens kan 

spreken die ik een aantal weken er-

voor wat vragen gesteld heb tijdens 

de bouw van hun wagen. U heeft de 

jonge knapen misschien voorbij zien 

lopen in de optocht. Ik ben blij dat ze 

het gered hebben want om het grote, 

gele gevaarte uit de schuur te krijgen 

had nogal wat haken en ogen.

Door: Peter van Dalen

Halverwege Groenlo en kerkdorp 
Lichtenvoorde probeer ik in totale 
duisternis de schuur te vinden waar 
de groep “KZN” (Kameraden Zonder 
Naam) hun carnavalswagen aan het 
bouwen zijn. Naast het crashmuseum 
zie ik een aantal auto’s staan en het 
onmiskenbare geluid van een hamer 
die met harde klappen neerdaalt op 
een stuk hout, dit moet het zijn. Waar 
ik eigenlijk verwacht had, dat één van 
de leden met de wagen bezig is, zie 
ik een jongen met in de ene hand een 
flesje bier, en in de andere hand een 
hamer, die hard op een draagbalk van 
de schuur aan het slaan is. Omringd 
door een aantal kameraden die vrij 
nutteloze tips geven kijken we elkaar 
aan. “Ga rustig door met waar je mee 
bezig was jongens”, was mijn reactie 
op de verbouwereerde köpkes. 

Een bijtel wordt na vele discussies 
met een slijptol omgetoverd tot een 
geïmproviseerde koevoet. De jongen 
die zijn best doet om de draagcon-
structie van de schuur te veranderen 
trekt één voor één de vijfduimers er-
uit. Na een tijdje dit boeiende tafereel 
aanschouwd te hebben besluit ik toch 
maar eens te vragen wat ze in gods-
naam aan het doen zijn. “De houten 
kolom moet uit de schuur. We zijn 
begonnen met bouwen maar hebben 

niet echt gekeken hoe groot de door-
gang is. De wagen kan er niet uit als 
dat ding blijft staan!”
De jongens kijken elkaar een beetje 
aan en barsten in schaterlach uit. “De 
rest doen we straks wel, we gaan eerst 
maar eens even een biertje drinken 
met de journalist van de Grol”, werd 
geopperd en instemmend werd het 
gereedschap aan de kant gelegd en na 
een telefoontje werd er een bak frisse 
halve liters gehaald. Tijd om eens te 
vragen hoe het met de “Grolgasten” 
en hun wagen gaat. In het hooi en op 
lege kratten wordt er plaats genomen, 
aan de andere kant is het kalmerende 
geluid van varkens te horen. 

De groep
Een kleine introductieronde:
Dennis Rooks, spelend in Grol 9 
(transfervrij vertrokken naar eigen 
zeggen, opgekocht voor twee halve 
liters en een gehaktbal). Rogier Koen-
ders speelt ook in het negende. Niels 
Bomers speelt naar eigen zeggen in 
Grol 11. Dit wordt gecorrigeerd door 
zijn vrienden. Grol 11 blijkt tegen-
woordig Grol 3 zaterdag te zijn maar 
schijnbaar heeft Niels dit gemist. Te-
vens trapt hij op zondag ook nog een 
balletje bij het vijfde. Bij zaterdag 3 
speelt hij met drie vrienden: Roy Klein 
Gunnewiek, Björn ter Brake en Gydo 
van Oers.  
Riccardo te Veluwe, speelt in het be-
loftenelftal van de Grol, het tweede, 

evenals Doné Emaus, Nick Hulsinck, 
Frank Slütter en Thomas Porskamp. 
Bas Weenink is van dit gezelschap de 
enige vertegenwoordiger van het vier-
de elftal. Dan is er nog Robin Klein 
Gunnewiek die het zaterdagvoetbal 
prefereert en dit doet in het tweede 
van de Grol. Pim van het Hullenaar 
speelt zijn wedstrijdjes op zondag-
morgen in het negende elftal. Uiter-
aard kan een speler uit het eerste elftal 
ook niet ontbreken: Bas Stortelers. De 
enige niet voetballer uit dit gezelschap 
is Eef Klein Gebbink. Vroeger heeft 
hij wel op voetballen gezeten maar hij 
heeft de kicksen omgeruild voor een 
crossmotor. Een echte carnavalsvier-
der zo te merken want dit jaar heeft 
hij de eer de functie van adjudant bij 
de “Maispotters” te mogen bekleden.

De historie
“KZN” is officieel zeven jaar geleden 
opgericht. Alle jongens kenden elkaar 
van school en van voetbal zoals dat 
zo vaak gaat. Oorspronkelijk waren er 
twee verschillende vriendengroepen 
en zeven jaar later zijn de twee groe-
pen één geworden. Voor hun eerste 
carnavalsdeelname hadden de jongens 
een mooi pak aangeschaft. Eén van de 
ouders kwam met het lumineuze idee 
om mee te doen met de optocht om-
dat de pakken toch wel erg mooi wa-
ren en het zonde zou zijn om er verder 
niets mee te doen. Dat het creatieve 
brein nog niet heel erg ontwikkeld 

Carnaval 2011: KZN

• Robin 
Schuurman 
zegt tegen 
Bjorn 
Koldeweij: je 
gaat toch niet 
sjikkeren van-
avond. Waarop 
Bjorn zegt: 
Wel! Ik heb al 
heel vaak niet 
gesjikkerd en 
toen werd ‘t 
ook niks.

Nicole Huis-
man, leidster 
van F3 zegt dat 
bij haar elftal 
Pietertje de 
enige aanvaller 
is alleen... hij 
durft niet!
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• Frank ter 
Borgt heeft 
‘s morgens 
om negen uur 
gevoetbald. 
Om 19.00 uur 
belt hij naar 
huis: schat 
wat moet ik te 
eten meene-
men? Niks zegt 
Petra, ik breng 
je pyjama wel 
in plaats van 
‘n patatje en ‘n 
kaassouflé die 
je mee moest 
nemen. 
Frank:
oké schatje.

Zegt iemand 
tegen Toon 
Frank: ben je 
altijd zo zwaar-
lijvig geweest? 
Nee, zegt Toon, 
bij de geboorte 
woog ik maar 
zes pond.

was bleek uit de keuze van de eerste 
“wagen”. Een bakfiets met twee palm-
bomen erin en een grote joint  voorop 
was de eerste creatie. 
Goed genoeg voor een eerste plaats bij 
de kinderwagens (ze waren dan ook 
rond 13/14 jaar en dronken stiekem 
bier) en hierdoor besloten ze het jaar 
erna de zaken serieus aan te pakken 
en mee te doen met de B-wagens (tot 
5,5 meter). Sindsdien zijn ze fanatiek 
in het maken van hun wagen en willen 
ze ook dat het er goed uit ziet. Ook 
proberen ze elk jaar een “show” om de 
wagen heen te bouwen zodat het niet 
alleen een kale wagen is waarop een 
paar jongens staan te hossen. Hiervoor 
krijgen ze tijdens de carnaval regelma-
tig complimenten en daar is het hun 
ook om te doen. “Gezelligheid is na-
tuurlijk wel belangrijk maar we willen 
wel met iets moois voor de dag komen. 
Er komen een hoop mensen kijken en 
dan wil je niet voor paal staan met een 
half afgemaakte wagen. Uiteraard is de 
geldprijs mooi mee genomen maar we 
doen het voor de eer.”

Van idee tot wagen, van wagen tot 
carnaval 
Het tot stand komen van een wagen 
gebeurt vaak op dezelfde manier. Op 
een verjaardag onder het genot van 
een paar biertjes worden de creatieve 
uitspattingen met elkaar besproken. 
Een aantal aspecten moeten ten grond-
slag liggen aan elke wagen: het moet 
uniek zijn, er moet een goed pak bij 
gedragen kunnen worden en iedereen 
moet het goed vinden alhoewel dit 
laatste eigenlijk wel altijd het geval is. 
Begin november wordt er aangevan-
gen met de bouw van de wagen onder 
het mom: “Hoe eerder het bouwen, 
hoe eerder het bier”.  Een uitgewerk-
te tekening met daarop de te maken 
wagen kent de groep niet. Het bewijs 
wordt me aangereikt, een gekreukeld 
A4-tje met daarop wat hele ruwe 
schetsen en ammoniakvlekken. Na de 
uitleg van Dennis kan ik er inderdaad 
uit ontwaren dat het om twee sfinxen 
en een piramide gaat. Op basis hier-
van beginnen ze te bouwen en al bou-
wende beginnen de ideeën te komen 
en komt de wagen tot leven. Dit ver-
klaart enigszins waarom de wagen niet 
uit de schuur kan bedenk ik me. 
De vaste dagen zijn maandag, woens-
dag en zondag. Dit schema hanteren 
ze tot aan de carnaval met uitzonde-
ring van de kerstvakantie en de win-
terstop van het voetbal. Rond deze 

periode wordt er bijna elke dag aan 
de wagen gewerkt en begint deze het 
meest gestalte te krijgen zodat de peri-
ode tussen de vakantie en de carnaval 
benut kan worden voor de afbouw en 
de details. Hangen en wurgen om de 
wagen net voor de carnaval af te krij-
gen is er niet bij. De zaterdag voor de 
carnaval wordt gebruikt om de laatste 
hand te leggen aan de wagen middels 
ballonnen en de geluidsinstallatie te 
installeren. Dit is overigens het eerste 
jaar dat het zo gebeurt, eerdere jaren 
moest de geluidsinstallatie nog op 
zondagmorgen gemonteerd worden 
en dit is niet al te goed bevallen.    
De kosten voor het materiaal en bij-
komende kosten (lees bier), worden 
betaald van het startgeld. Ook legt 
iedereen €  25,- in en moet een ieder 
minimaal één krat bier meenemen 
naar de bouwloods. Tevens wordt 
het eventuele prijzengeld dat verdiend 
wordt in de pot gedaan wat ze gebrui-
ken voor lange termijn investeringen 
voor de wagen. Zo heeft de groep een 
eigen lasapparaat zodat ze niet afhan-
kelijk zijn van anderen of deze moeten 
huren. 

Leien dakje?
Een groep jongens, hobbyisten, elek-
trisch gereedschap en een wagen. 
Waar gebouwd wordt gebeuren on-
gelukken. Uiteraard stelde ik de vraag 
of er nog bepaalde anekdotes waren 
omtrent ongelukjes of fouten. Helaas 
(gelukkig voor hen) viel dit mee. Een 
klein ongelukje in de schuur van Jan 
Harbers, waar ze vroeger bouwden, 
bezorgde één van de jongens een ritje 
naar de plaatselijke dokter. Dat een 
slijptol gevaarlijk kan zijn weet ieder-
een maar degene die hem hanteerde 
wist er niet zo goed mee om te gaan. 
Een draaiende diamantschijf drie cen-
timeter diep in je been krijgen is dan 
ook niet fijn en een aantal hechtingen 

later werd er weer vrolijk verder ge-
bouwd. Overigens moest dit jaar de 
dorpel tot de toegang van de schuur 
eruit worden geslagen omdat hier de 
wagen anders ook niet uit zou kunnen 
(iets met een ezel?). De huidige locatie 
bleef ook niet verstoken van onheil. 
Aangezien de schuur niet optimaal 
geïsoleerd is, is het er in de winter-
maanden erg koud. Een oplossing was 
er snel gevonden middels een kachel. 
Deze werd tegen de muur geplaatst 
en er werd naar hartenlust gestookt 
om de ruimte warm te houden. Waar 
rook is, is vuur en andersom, binnen 
de kortste keren was de muur zwart 
geblakerd van het roet en de rook en 
werd de kachel verbannen door de ei-
genaar van de schuur.
Dan de klimaatverandering. Zoals u 
in de afgelopen winter gemerkt heeft 
is er nogal wat regen gevallen. Aan 
de andere kant van de muur in de 
bouwruimte staan een aantal varkens 
die daar hun ding doen. Regen in en 
rondom de schuur zorgde voor een 
inwendige overstroming tussen de 
ruimtes met als gevolg dat de bouw-
ruimte vol stond met een 30 cm hoge 
mix van regenwater, modder en var-
kensfecaliën!   

Maandag 7 maart was het dan zo ver. 

De prijsuitreiking bij City. Door om-

standigheden kon ik zelf niet bij deze 

uitreiking zijn maar ik heb mijn vrije 

dag opgeofferd om de jongens op te 

zoeken in Groenlo in het kader van 

het eerdere genoemde veldwerk. De 

jongens waren uitzinnig want ze heb-

ben de hand weten te leggen op de 

eerste plaats! Na een uitgebreid ge-

sprek besloten ze hun eerste plaats 

in een andere kroeg verder te vieren 

en dronken van geluk slingerden ze 

over straat naar het volgende etablis-

sement.
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Foto-impressie Nieuwjaarsloop 2011
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Foto-impressie Carnaval 2011
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Shit…hoe laat is het? Ben toch niet te laat? 

Niet nu! Niet vandaag! Juist niet vandaag! 

Mijn zoontje gaat voor ’t eerst voetballen, in 

’t echie bij de Grol. 

En ik had nog zo beloofd op tijd wakker te 

zijn en mee te gaan. Natuurlijk ga ik mee! Dat 

doet toch iedere vader. Heb vannacht nog 

even gekeken hoe lekker ie lag te slapen in 

zijn Ajax pyjama. En daarna ben ik zelf gaan 

slapen, in mijn Twente pyjama. 

Door: Tim Ebbers

Heb een tijd geleden weleens gezegd dat ie 
van mij ook op ballet mag, als ie dat wil. Maar 
dat was alleen maar om een beetje dwars te 
doen tegenover mijn vrienden en de voetbal-
gesprekken bruut te hinderen. Natuurlijk wil 
ik dat ie op voetbal gaat. Was maar een geintje 
jongens. Word ik daarvoor nu gestraft en gaat 
het dus bij de eerste vader-gaat-met-zoontje-
mee-naar-voetbal al mis? Wilde toch alleen 
maar een beetje bij de gesprekken horen. Nee, 
nee, dit is inbeelding en het komt goed.

Ik spring uit bed, trek wat kleren aan en ben 

binnen een paar tellen beneden. Daar ligt een 
briefje: “Pap, ik ben al weg.” Wat, al weg?!  
Ach, ach, die kleine jongen alleen op pad. Ik 
kan wel janken en dit begint echt helemaal niet 
goed. Ik heb gisteren zelfs nog met de foto-
graaf afgesproken. We zouden elkaar vroeg 
ontmoeten en overleggen over de te maken 
foto’s van de allereerste training. Ik pak de 
fiets en kom na een paar honderd meter de 
eerste gevatte bekende tegen. “Mo’j voetbal-
len?” Heb nu even geen zin in grapjes en snel 
me richting voetbalveld. 

Wat is hier aan de hand? Honderden fietsen 
en auto’s geparkeerd voor een prachtig sport-
park. Tenminste, ik neem toch aan dat deze 
immense parking bij ons sportpark hoort. Za-
terdagmorgen en zo’n drukte. Loop als eerste 
de fotograaf tegen het lijf en die bijt me toe: 
“Ha’w dit joar afesprokk’n of bun’k te vrog?”. 
Dat is een fijne binnenkomer en ik sta weer 
helemaal met twee benen op de grond. Kan 
hem wel zeggen dat ik vanmorgen vroeg zelf 
nog in de doka lag, maar nu toch maar even 
geen humor.

De kleintjes trainen bovenop. Dat is of was in 
ieder geval toch bij veld 3 en 4? Loop langs 
het hoofdveld en zie langs de omheining om 
de paar meter gele kokers, ‘peukensilo’…Wat 
is hier gebeurd? En ik mis die balken waar je 
zo lekker op kunt leunen. Op veld 4 aangeko-
men sta ik ineens in de spits van Grol 13. 
Is dit een slecht grapje of sta ik echt in de spits 
van Grol 13? Om me heen bekende makkers 
en aan de andere kant van de lijn Meddo 5. Ja, 
inderdaad Grol 13 –Meddo 5.
De scheids maant iedereen z’n peuk uit te 
doen, zodat we aan de tweede helft kunnen 
beginnen. Ik weet niet wat hier aan de hand 
is, maar ik heb geen tijd om zelf te voetbal-
len. Helemaal niet zelfs. En ook geen zin. Moet 
op zoek naar mijn zoontje. Bovendien ben ik 
toch zeven jaar geleden gestopt? Ben ik wel 
gestopt? Ja…weet nog precies hoe voor de 
laatste wedstrijd in de kleedkamer bij het strik-
ken van mijn veters mijn voorste kruisband 
afscheurde. 
Ja, ben echt wel gestopt.

Mooi. Snel de sportklof uit en langs de peu-
kenkokers terug richting kantine. Misschien 

I have a dream

564677 Clubblad Grol 1 binnenwerk.indd   19564677 Clubblad Grol 1 binnenwerk.indd   19 04-04-2011   08:46:2504-04-2011   08:46:25
Proceskleur CyaanProceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur GeelProceskleur ZwartProceskleur Zwart



2020

dat ze me daar wat verder kunnen 
helpen. Zie een paar bekenden aan de 
hoge tafel en dat stelt me gerust. Maar 
in plaats van mij te helpen mijn zoon-
tje te vinden, zijn ze volledig gebiolo-
geerd digitaal aan het verdwalen. 
De kantine is geen kantine meer, 
maar sportcafé. De halve liters zijn 
niet meer bruin, niet eens meer groen, 
maar gewoon gone! En mijn bekenden 
communiceren niet met elkaar, maar 
alleen met hun iPhones, smartphones 
en blackberry’s. 
Ik raak lichtelijk in paniek en klamp 
me vast aan de barmanager. Hij straalt 
rust uit en ook autoriteit, dus daar 
moet ik zijn. Helaas is mijn optimisme 
van korte duur. Ik zie dat zijn vrouw 
hem nu even nodig heeft. Ze zien el-
kaar een keer in de week hier en ze 
heeft geen zin in ingewikkelde vragen, 
zeker niet als ik ze stel. 

Ik word nu toch wel een beetje heel 
verdrietig en vraag me af waar mijn 
schatje is. Ik hoor hem nog zo zeggen: 
“Hey pap. Ik ga nog twee keer naar 
de gym en dan ga ik voetballen. Gym 
is zo saai.” Dat was pas twee weken 
geleden en nu loop ik hier als een kip 
zonder kop en kan hem niet vinden. 
Toch weer terug naar veld drie en 
vier. Daar is toch ook de oefenhoek 
en daar spelen toch de kleintjes?  
Loop weer langs het hoofdveld en 
hoor zijn naam…en nog een keer…
en nog een keer. A1 is aan het voet-
ballen en hij speelt mee. En niet alleen 
mee, maar ook de sterren van de he-
mel. Hoe kan dat nou? Ik ben hope-
loos aan het verdwalen. Wat is hier 
gebeurd? Hoe lang ben ik hier niet 
geweest en waar is trouwens dat gras 
op de velden gebleven en dat hout op 
de kegelbanen?
Toch is hij het wel. Ik herken mezelf in 
zijn stijl en vooral in zijn techniek. 
Een krachtige en prachtige voetballer. 
Lijkt wel of ik naar mezelf sta te kijken. 
Ik hoor het publiek langs het veld het 
ook zeggen: “Die blonde rechtsbuiten 
van A1 is toch net zijn vader vroeger; 
die blonde linksbuiten van A3.”
Oh, dit is lekker dagdromen en ik 
voel me een enorme bink tussen al die 
andere voetbalvaders. 

Terwijl ik wegdroom…alhoewel…het 
is gewoon ijlen en dazen, krijg ik in-
eens een gigantische dreun tegen mijn 
kop. Een vriend van me vraagt een 
stuk aandacht van me en niet bepaald 
zachtzinnig. “Waar was je nou man? 

De gym is allang afgelopen en jij zou 
jouw zoon ophalen en ook die van 
mij! Nou, het hoeft niet meer! Ik heb 
het zelf al geregeld. En wat doe je 
trouwens hier? Die training voor de 
kleintjes is pas over twee weken en 
misschien is het wel handig, als je dan 
toch gaat, dat je de jongens dan in ie-
der geval meeneemt.”
Voordat ik antwoord kan geven, zijn 
ze uit het zicht verdwenen en krijg 
ik opnieuw een doffe dreun tegen 
mijn kop en alles wordt zwart, heel 
even tenminste. Plof hard neer in een 
achtbaan, heb weer beeld en op volle 
kracht schiet mijn hele voetbalcarrière 
als een te chaotische film door mijn 
kop.
Als jong talent van D4 uitgeleend aan 
D1. Zet vanaf de zijlijn voor en de bal 
verdwijnt wonderwel ineens achter de 
keeper. Wat een goal en de strenge 
trainer beloont me met een publieks-
wissel. Huh?!…waar is dat publiek 
dan? 
Met de band zondagochtend vroeg 
spelen op een wild eindfeest van een 
zeer gezellig Grolteam. ’s Middags 
door naar Rekken voor een wedstrijd-
je. Ik ben vaste reserve en hoef alleen 
op tijd te zijn met de door mij gewas-
sen en gestreken elftalshirts. Shit…half 
uur te laat, vier grote pullen achter de 
kiezen, shirts vergeten en precies elf 
man. Drama!
Tegen Meddo is het gelijk. Vlak voor 
het eind rolt een slap schot van mij 
richting achterlijn, precies tussen de 
palen, maar de bal blijft net voor de 
lijn liggen. De scheids fluit hard vanaf 
het middenveld en schreeuwt de le-
gendarische woorden ‘zuiver doel-
punt!’. 
Twee minuten later volgt het eindsig-
naal. 

Ik juich, bedank de scheids, maar 
we moeten hoe..hoeterdekoet op de 
vlucht voor elf op hol geslagen Med-
donaren. Ik pak de bal van de scheids, 
draai me om en ga acht man voorbij. 
Ben de Bryan Roy van Grol 8, of 11, 
13??...Hij schiet op goal en…en…en 
hij scoort. Ik scoor. Ik ben het, Bryan. 
Ik zie mezelf op televisie. Bij Studio 
Sport in de kantine…
Kampioenschappen. Eindfeesten.
Coopertests. Deadlines clubblad. 
Spelregelwedstrijden. ‘In de kantine…
in de kantine’…ik word gek en…

Dan schrik ik wakker en zit rechtop 
in mijn nat bezwete Twente pyjama 
en het duurt even voor ik bij zinnen 
kom. Kijk opzij en zie mijn grote klei-
ne vriend in zijn Ajax pyjamaatje bij 
mij in het grote bed liggen. 
Hij is wakker geworden, pakt me vast 
en zegt: “hey pap. Ga nog twee keer 
naar de gym en dan ga ‘k voetbal-
len.”
Hartstikke goed jongen en ik ga met 
je mee!

We staan op en het is een prachtige 

zondag. Na een goed ontbijt en een 

lekkere wandeling stappen we op de 

fiets en rijden richting sportpark. 

Grol 1 thuis, veel gezellige vrienden 

en kinderen. Na een moeizame strijd 

pakt Grol de drie punten en…man, 

man, man…wat is dat sportpark mooi 

geworden.

Ik had het al vaker gehoord van on-

der andere de oud-voorzitter, de ere-

voorzitter en zelfs van de Libero. En 

ze hebben alle drie helemaal gelijk 

en ik ben na vandaag helemaal klaar 

voor het voetbal-vaderschap.  

“Hoe lang ben  
ik hier niet 
geweest en 
waar is trou-
wens dat gras 
op de velden 
gebleven en 
dat hout op de 
kegelbanen?

“Ik herken me-
zelf in zijn stijl 
en vooral in 
zijn techniek.”
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Leider van het Kwartaal:

Bas Broshuis

Nu de carnaval weer achter de rug is 

kan de volledige focus op de tweede 

seizoenshelft worden gelegd. À pro-

pos carnaval, vorig jaar was ”ons 

prinsken” Bas Broshuis en nu is hij na 

een paar wedstrijden  alweer de lei-

der van het kwartaal, iets wat hem in 

zijn lange carrière als speler nog niet 

is gelukt!

Door:  Ivo Versteegen

Van welk team ben jij de leider en met wie?
“Van de F6, samen met Michel Hoff-
man en Han Hilderink. Dit team is na 
de winterstop begonnen, net als F7 en 
F8, met het spelen in een competitie. 
Dit zijn jongens uit de zaterdagoch-
tend groep die nu op maandag en vrij-
dag trainen en zaterdags een wedstrijd 
voetballen.”

Hoe is jullie taakverdeling? 
“Eigenlijk zou ik alleen op de zaterdag 
aanwezig zijn, maar nu probeer ik er 
ook op de maandagavond te zijn om te 
assisteren bij de circuittraining van de 
gehele F-jeugd en op de vrijdagavond 
als de F6 apart traint. Michel neemt 
dan een groepje voor techniektraining 
en Han en ik (wie op dat moment aan-
wezig is) nemen dan de anderen. Op 
de helft wisselen we dan om.”

Wat was de reden om leider te worden?
“Mijn zoon Simon ging naar F6 en 
dus ben ik meegegaan met hem na-
dat ik op de zaterdagochtend ook al 
meehielp. Het is voor de Grol belang-
rijk om jeugdleiders te hebben, vaak 
zijn dit de ouders al is dit niet altijd 
gunstig!” (Siem de zoon van Han, en 
Dries de zoon van Michel spelen ook 
in F6, red).

“De resultaten 
zijn tot nu toe 
nog niet heel 
geweldig.”

“Als er car-
naval is, is 
er vaak geen 
voetbal en 
dus een ideale 
combinatie!”

Wie spelen er allemaal in Grol F6? 
Simon Broshuis, Siem Hilderink, 
Dries Hoffman, Chiel Klein Avinck, 
Berend Lagers, Tycho Klaasen, Boet 
Ligtenberg, Mika Hulzink en Jorrit 
Klein Gebbinck!!

Hoe zijn de resultaten tot nu toe?
“Nog niet heel geweldig!! We heb-
ben 4 competitiewedstrijden gespeeld 
waarvan 1 keer een gelijkspel en 3 ne-
derlagen. Het begon zo goed met een 
oefenwedstrijd tegen F4 die gewonnen 
werd, het is een team dat leuk kan 
voetballen maar de tegenstanders zijn 
vaak een  kop groter en hierdoor ver-
liezen we uiteindelijk.”

Wie is jouw voorbeeld trainer / leider?
“Die heb ik niet, zelf heb ik nooit ge-
weldige leiders gehad op voetbalge-
bied zoals bijvoorbeeld Tom Rooks 
en Wilco Poortman!”

Welke speler van de Grol is favoriet?
“Patrick Blankenborg, die zat altijd 
overal bij en tussen met 100% inzet.”

Welke professionele voetballer en club?
“Toch wel Ajax en als voetballer mo-
menteel natuurlijk Lionel Messi, en 
vroeger Marco van Basten.”

Hoe lang voetbal je al en in welk elftal speel 
je zelf?
“Ik ben in de toenmalige F-pupillen 
begonnen en tot aan de A-jeugd heb 
ik gevoetbald. Daarna ben ik er een 
paar jaar mee gestopt maar toch weer 
in de lagere senioren elftallen begon-
nen. Ik speel nu ongeveer 25 jaar en 
dit seizoen als aanvoerder en rechts-
back van Grol 5!”

Carnaval of voetbal?
“Als er carnaval is, is er vaak geen 
voetbal en dus een ideale combina-
tie!”

Hoe beviel het om dit jaar, tijdens de carna-
val, niet in functie te zijn?
“Prima, als er niemand op je let is de 
campagne overigens zwaarder! Ik heb 
vorig jaar een fantastisch carnavalsjaar 
gehad maar dat moet je ook geen twee 
jaar doen.”
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Geeft adjudant Bob jou ook voetbaladviezen? 
“Ja die geeft hij mij wel maar daar trek 
ik mij niets van aan want helpen doet 
het toch niet!”

Moeten voetbalschoenen zwart zijn of mogen 
alle carnavalskleuren?
“Ik heb in principe geen moeite met 
kleuren als blauw of rood maar oranje 
pantoffels?? Tenzij je er natuurlijk 40 
goals mee maakt! Zelf zou ik niet zo 
snel met zulke gekleurde balsjes spe-
len.”

Wat kan er nog verbeteren aan Grol F6?
“We hopen dat we nog een paar wed-
strijden kunnen winnen .De jongens 
moeten nog wennen dat ze wedstrij-
den moeten voetballen tegen andere 
jongens als die van de sv Grol, maar 
er lopen leuke voetballers in F6 !”

Sv Grol vind ik?
“Een mooie vereniging met een mooi 
complex (op de oude kleedkamers na) 
waar je lekker kunt voetballen en lek-
ker na het voetbal in de gezellige kan-

tine kunt zitten! Ik ben altijd tegen het 
kunstgras geweest maar ben nu hele-
maal om; het is mooi dat je het hele 
jaar kunt voetballen! “

Toen de Grol 1-selectie in december 2010 een 
lang weekend ging skiën in het Oostenrijkse 
Ischgl, bleek dat ze op nog geen half uur rijden 
zaten van het plaatsje Galtür, waar in Februari 
1999 de tragische lawineramp plaatsvond en 

waarbij Freek, Job en Tonnie (Fut) Vaarwerk 
om het leven kwamen. Uit respect en inte-
resse bracht de selectie een bezoekje aan het 
monument, dat sindsdien bij de grote kerk is 
neergezet. In de steen zijn de namen van alle 

vijfentwintig omgekomen mensen gegrafeerd. 
Behalve Freek, Job en Tonnie ook Jesper, Mar-
the en René te Brake uit Lichtenvoorde.

Het kiekje

“Qua kunst-
gras ben ik nu 
helemaal om.”
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• Dinie Legro 
zegt dat ze Piet 
nog nooit heeft 
gebeld dat hij 
na het voetval-
len thuis moest 
komen. Ja, 
toch één keer. 
Toen was Piet 
12 uur onder-
weg. Ik zeg 
woar kom ie 
toch vandan? 
Zegt Piet: de 
scheidsrechter 
was völs te 
late!

• In de wan-
delgangen 
gehoord dat in 
het jeugdbe-
stuur een zoon 
van Theo Huijs-
kes zit. Hoort 
zichzelf graag 
praten en is 
ook voorzitter.

Presentatie deelnemersveld 22e Inter-

nationale Marveldtoernooi op zater-

dag 9 april 2011. 

Op zaterdag 9 april a.s. om 17.30 uur 
zal tijdens de jaarlijks gehouden voor-
jaars Fancy Fair van de VSVG door het 
bestuur van de Stichting Internationaal 

Marveldtoernooi het deelnemersveld 
bekend worden gemaakt voor het 22e 
Internationale Marveldtoernooi. 
Het toernooi, dat dit jaar gehouden 
zal worden in het weekend van 27, 28 
en 29 mei a.s., belooft weer een waar 
spektakel te worden! 

Het deelnemersveld van de 22e editie 
zal bekend worden gemaakt middels 
een fantastische presentatie van de 
teams, waarna  aansluitend  de loting 
zal  volgen. Wat vast staat is dat het 
bestuur er wederom in  geslaagd is een 
ijzersterk internationaal deelnemers-
veld naar Groenlo te halen, waaronder 
een aantal zeer verrassende nieuwko-
mers. 

Topclubs uit binnen- en buitenland 
zullen tijdens het toernooiweekend 
hun voetbalkunsten weer vertonen. 
Om uiteindelijk op zondagmiddag 29 
mei a.s. in de finale te strijden om de 
prachtige bokaal en de titel toernooi-
winnaar van het Internationaal Mar-
veldtoernooi 2011. De finale staat dit 
jaar onder leiding van Kevin Blom.

Nieuwsgierig geworden? 

Kom dan zaterdag 9 april a.s.  naar  

het sportcafé Den Elshof. 

Iedereen is van harte welkom!  

Het officiële programma begint om 

17.30 uur

De s.v. Grol heeft 1250 leden en maar 
liefst 200 vrijwilligers zijn actief zodat 
er wekelijks met veel plezier gevoet-
bald kan worden door jong en oud op 
een prachtig sportpark. De s.v. Grol 
is een bloeiende club, die naast het 
voetbal ook nog eens een groot aantal 
nevenactiviteiten organiseert.
De s.v. Grol is zeer blij met deze grote 
groep vrijwilligers. Zo’n grote groep 

vrijwilligers  is in deze tijd echter niet 
meer vanzelfsprekend. Om een beter 
beeld te krijgen wat er leeft bij deze 
vrijwilligers, maar ook wat er leeft bij 
de leden en de ouders van onze jeugd-
leden, heeft het bestuur in samenwer-
king met de coördinator vrijwilligers-
beleid  besloten om een enquête te 
houden.

Deze enquête wordt op 9 april a.s. ver-
spreid onder alle leden en vrijwilligers 
van de s.v. Grol. Via de website www.
svgrol.nl is de voortgang te volgen en 
is de nodige aanvullende informatie te 
vinden.
Het bestuur vertrouwt op ieders mede-
werking, zodat we ook in de komende 
jaren iedereen een gepaste voetbalom-
geving kunnen blijven bieden.

Uitnodiging

Verenigingsenquête 

22

Toernooi voor C-junioren 2010

22

Toernooi voor C-junioren 2011
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Nieuwe sponsoren bij de jeugdafdeling

KinderThuisZorg onmisbaar in 
500 gezinnen
De jeugdafdeling van sv Grol is een 

aantal nieuwe sponsoren rijker. Zo 

speelt het vlaggenschip van de jeugd 

Grol A1 met Hartemink Verkeers-

school op de borst, is E1 door Res-

taurant en Bakkerij Wissink in een 

nieuw jasje gestoken en hebben E7 

en E9 een sponsorcontract gesloten 

met respectievelijk Reusen Admi-

nistratie & Belastingadviseurs en 

Tuinwereld Groenlo. Maar ook bij 

de allerkleinsten is een nieuwe naam 

zichtbaar op de zaterdagochtend: 

KinderThuisZorg, de nieuwe spon-

sor van Grol F4.

Tijd om eens nader kennis te maken 

met deze bijzondere zorgaanbieder. 

Uw razende reporter bezocht de 

wedstrijd Grol F4 – Erix F1 en sprak 

naderhand met Noëlle Neeleman, 

adjunct directeur van KinderThuis-

Zorg. 

Door: Rik Gockel

Bestaansrecht
KinderThuisZorg (KTZ) is vijf jaar 
geleden opgericht door Jochem Kas-
ten en Jacqueline Kasten-Wiggers. Het 
bureau biedt intensieve verpleegkun-
dige zorg aan kinderen buiten het 
ziekenhuis. Dus in een vertrouwde 
thuissituatie, op school of in de kin-
deropvang. Verbeteringen in de thuis-
zorgtechnologie hebben dit mogelijk 
gemaakt. Daardoor kunnen zieke 
kinderen zoveel mogelijk de draad 
van het ‘gewone’ leven weer oppak-
ken. De dienstverlening van Kinder-
ThuisZorg richt zich erop dat ouders 
van kinderen met langdurig intensieve 
zorg dezelfde keuzes geboden kunnen 
worden als ouders van gezonde kin-
deren. Noëlle: “Veel ouders zaten met 
de handen in het haar als hun zieke 
kind terugkwam in het gezin. Gespe-
cialiseerde kinderverpleegkundigen
 ontzorgen deze gezinnen. Ze zorgen 
ervoor dat de kinderen in hun ver-
trouwde omgeving hulp krijgen. Dat 
is het principe van ons bestaan.”

Snelle groei
Ruim vijf jaar geleden is voormalig 
ambulancemedewerkster Jacqueline 
Kasten op een zolderkamer begonnen. 
Nu is het aanbod van KinderThuis-
Zorg verder uitgebreid en staat er een 
professionele landelijke organisatie 
met een hoofdkantoor en drie neven-
vestigingen. 
Door heel Nederland werken 450 ver-
pleegkundigen. Het bedrijf heeft een 
omzet van 8 miljoen euro. Het concept 
bestaat nu uit drie componenten: een 
kinderzorghotel (met een dagverblijf-
functie en ook voor de ouders de mo-
gelijkheid er te verblijven), een gastou-
derbureau (kinderverpleegkundigen 
bieden bij hen thuis zorg aan ernstig 
zieke kinderen) en thuiszorg (bij het 
zieke kind thuis). Daarnaast is in 2006 
de goede doelen stichting Kinder-
WensMobiel opgezet. De stichting zet 
zich met behulp van de kinderambu-
lance in voor chronisch en acuut zieke 
kinderen die een leuke dag uit willen 
hebben (zie kader). 

Onderhandelen met zorgkantoren
Noëlle Neeleman is samen met Jac-
queline Kasten verantwoordelijk voor 
de dagelijkse bedrijfsvoering. In haar 
portefeuille zit de financiering van de 
zorg. Noëlle: “De zorg wordt volledig 
betaald uit de AWBZ. Hoewel deze 
voorziening behoorlijk wordt uitge-

kleed zal altijd geld voor onze doel-
groep beschikbaar blijven. De politiek 
zal zich hier niet aan willen branden.” 
Wekelijks is Neeleman in onderhan-
deling met het zorgkantoor waar de 
zorg wordt ingekocht. 
Omdat in Nederland 32 zorgkanto-
ren actief zijn, moeten veel contracten 
opgesteld worden. Grote spelers in de 
branche zijn Achmea en Agis. Neele-
man: “Met veel inlevingsvermogen en 
lobbywerk slagen we er iedere keer 
weer in de zorg voor ernstig zieke kin-
deren beter te regelen. Het gaat er uit-
eindelijk om dat het geld terecht komt 
op de werkvloer.”

Zorgonderneming van het jaar
Tijdens het Jaarcongres Zorgmarkt 
is op donderdag 2 december 2010 
KinderThuisZorg uitgeroepen tot de 
Zorgonderneming van het Jaar 2010. 
KinderThuisZorg voldeed het beste 
aan alle gestelde criteria: betekenis-
volle omvang, patiëntgeoriënteerd, ef-
ficiencyverhogend, innovatief en over-
draagbaar. 

De jury roemt het gegeven dat de or-
ganisatie er alles aan doet om kinde-
ren en hun ouders het naar de zin te 
maken. Deze prijs wordt ervaren als 
een kroon op het vele verzette werk. 

Tijd om kennis 
te maken met 
een bijzondere 
zorgaanbieder.

“De stichting 
zet zich met 
behulp van de 
kinderambu-
lance in voor 
chronisch en 
acuut zieke 
kinderen die 
een leuke dag 
uit willen heb-
ben”

Stichting KinderWensMobiel is er voor acuut en chronisch zieke kinde-

ren voor wie het niet vanzelfsprekend is om een dagje uit te gaan. Met 

behulp van een kinderambulance zorgt de stichting ervoor dat deze kin-

deren weer mobiel worden en even uit het dagelijkse ritme van zieken-

huisbezoeken en ziek zijn gehaald worden. En dat doet hen goed! Een 

dagje naar de dierentuin of het bezoeken van opa en oma kan voor deze 

kinderen al heel bijzonder zijn.

Op 1 april heeft Stichting KinderWensMobiel haar nieuwe kinderambu-

lance in gebruik genomen zodat ze nog veel meer kinderen een heerlijke 

dag uit kunnen bezorgen. De stichting is voor haar activiteiten geheel 

afhankelijk van sponsoren en donateurs. Draagt u de werkzaamheden 

van Stichting KinderWensMobiel een warm hart toe? Word dan vandaag 

nog donateur! Kijk voor meer informatie op www.kinderwensmobiel.nl 

of bel met 06-13169671.
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Sponsoring van Grol F4
KinderThuisZorg heeft geen standaard 
sponsorbeleid. Noelle: “In plaatsen 
waar wij goed gepositioneerd zijn, ligt 
het voor de hand om af en toe wat 
te doen. Omdat in Groenlo meerdere 
medewerkers van KinderThuisZorg 
wonen, is het leuk om op kleinschalig 
niveau onze naam te verbinden aan 
een vereniging. We hebben absoluut 
niet de intentie om grootser uit te pak-
ken. Het gaat tenslotte om maatschap-
pelijk kapitaal.” De spelers van Grol 
F4 zijn erg blij met de nieuwe tenues. 
Trainer Robert Zijdel hierover: “Ze 
hebben geen besef wat hun sponsor 
doet. Daar zijn ze nog te jong voor. 
Wel vinden ze het logo, dat bestaat 
uit een aantal grappige poppetjes, erg 
cool.”

De toekomst van het bedrijf
Noelle voorziet dat de groei van Kin-
derThuisZorg ook de komende jaren 
doorzet. “Door betere behandelwijzen 
in de het ziekenhuis, zullen steeds 
meer kinderen met een aandoening 
of ziekte overleven en terugkeren naar 
huis. De thuiszorgtechnologie ont-
wikkelt zich nog steeds. En er is veel 
maatschappelijk draagvlak voor onze 
dienstverlening. 

Op iedere plek in Nederland kunnen 
we ons concept loslaten. Onze mede-
werkers kunnen in hun eigen regio 
werken en zijn niet afhankelijk van de 
locatie van ons hoofdkantoor. Kort-
om, ik verwacht dat we de komende 
jaren doorgroeien.”

Tot slot
De spelers van F4 genieten nog na van 
de 3-1 overwinning op Erix en kijken 
alweer uit naar de wedstrijd van vol-
gende week. In de wereld van Kinder-
ThuisZorg is een dergelijke ‘gewone’ 
vooruitblik van een kind niet altijd 
vanzelfsprekend. Het is daarom erg 
wenselijk dat ook in deze gezinnen 
voorwaarden worden geschapen om 
toch af en toe leuke dingen te kunnen 
doen. Daar staat KinderThuisZorg en 
de KinderWensMobiel voor!

• Antoon Frank 
moest afvallen. 
Zegt hij: ik heb 
er geen moeite 
mee maar de 
diëtiste des te 
meer!
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De Vlag
Bijna was mijn vorige column de laatste ge-
weest. Zonder dat ik mij zelf daarvan bewust 
was. Ik heb het genoegen dat ik al jaren lang, 
namens de redactie van het clubblad de we-
reld over mag reizen om op een unieke plek 
in de wereld een plaatje te mogen schieten 
van “mijn” en “uw” club vlag. Om het maar 
eens in de woorden van een voormalig voor-
zitter te zeggen. Het mooie van dat alles is dat 
ik geheel vrij ben om te gaan en staan waar 
ik maar wil. De redactie verplicht mij niet om 
naar een bepaalde plek te gaan of om over 
een bepaald onderwerp te schrijven. Ik heb 
volledig carte blanche van de hoofdredacteur. 
Ultieme vrijheid dus. Daar kan menig journa-
list alleen maar van dromen. Daarnaast hoef 
ik mij ook niet te houden aan een bepaald 
budget, aangezien er geen budget is. Dat is 
helemaal mooi, zult u zeggen, dan kun je het 
ook niet overschrijden. En zo is het maar net. 
Deze keer was ik neergestreken in Moskou. 
De toen nog mogelijke kandidaat voor het 
WK van 2018. Het was er behoorlijk fris, maar 
ik vond het toch een mooie gelegenheid om 
richting het Rode Plein te trekken. Een unieke 
plek om een plaatje te schieten met onze Grol 

vlag. Met het Kremlin en het mausoleum van 
Lenin, de leider van de Oktoberrevolutie van 
1917 en de grondlegger van de Sovjetstaat op 
de achtergrond. Dat kon niet mis. Ik had posi-
tie gekozen, mijn model op de juiste plek neer 
gezet. Ik schiet een paar plaatjes. Vervolgens 
word ik in de nek gegrepen en mijn model 
werd de vlag uit haar handen gegrist. Ik moest 
meekomen. Politie in burger. Ik werd het rode 
plein over gesleept mee naar een vaag kan-
toortje, wat door moest gaan voor een soort 
van politiebureau. De agent sprak alleen maar 
Russisch. Mijn paspoort werd gevraagd en 
men liet mij alleen. Na een half uurtje begon 
ik mij toch wel wat ongemakkelijk te voelen. 
Niet veel later kwam de agent terug met een 
collega die gebrekkig Engels sprak. Mij werd 
gevraagd waarom ik aan het provoceren was 
met een vlag op het Rode Plein. Ga dan maar 
eens uitleggen dat je vrijwilliger bent van het 
clubblad van de plaatselijke voetbalvereniging 
uit Groenlo, die de hele wereld over reist om 
op een uniek plekje in de wereld een foto te 
maken. Om er vervolgens een artikeltje over 
te schrijven dat je keurig ieder kwartaal inle-
vert. Dit in het Engels, waarvan de gespreks-
partner de helft niet begrijpt. Ik geef het u te 
doen. Ik dacht, ik kan nu wel vertellen dat 
ik een journalist ben die een artikel aan het 
schrijven is over de Russische kandidaatstel-
ling voor het WK van 2018, maar dan wordt 
mij gevraagd naar een perskaart en die heb 
ik na al die jaren nog niet mogen ontvangen 

van de clubbladredactie. Ook schoot mij de 
gedachte te binnen dat ik kon melden dat ik 
te gast ben in Moskou om mogelijk CSKA 
Moskou te contracteren voor het wereldbe-
roemde Marveldtoernooi. Echter ook dit zou 
hen volgens mij niet echt overtuigen. Hierop 
volgde een gouden ingeving. Ik besloot mijn 
portefeuille te trekken. Nadat ik met wat dol-
lars had gezwaaid en er nog wat extra dol-
lars aan toe moest voegen, werd mij keurig 
de vlag terug gegeven en mij een prettige dag 
gewenst. Gelukkig had ik de foto’s nog.  Voor 
diegenen binnen onze sv Grol die nu nog 
steeds denken dat de foto’s “gefotoshopped” 
zijn roep ik op om de originele foto’s op te 
vragen bij de redactie. Ik schiet ze voor u met 
gevaar voor eigen leven. Wij vragen u wel 
om een kleine bijdrage i.v.m. smeergeld. Nee, 
Rusland lijkt mij een ideaal land voor de orga-
nisatie van het WK in 2018. Hier wordt voor 
Sepp Blatter en zijn vriendjes van de (Ma)FiFa 
alles wel in het werk gesteld om ze het naar 
de zin te maken. Er wordt wel een rijbaan vrij 
gehouden voor de heren van de ma(F)i(F)a en 
met belastingen valt ook vast wel wat regelen. 
En vervolgens vertelt de ma(F)i(F)a gewoon 
de blijde boodschap dat het WK de komende 
decennia niet meer in Europa gehouden zal 
worden, aangezien er buiten Europa voor het 
voetbal nog een wereld valt te winnen. Of 
zouden de zakken er gewoon dieper zijn? 

De Vlaggenist 
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