
[VOORWOORD]

De zomer is 
begonnen

Je kunt wel stellen dat als het 2e clubblad van een jaar op de deurmat 
valt dat dan de zomer echt is begonnen.
Op de eerste plaats namens de hele redactie de hartelijke felicitaties 
aan al onze kampioenen en natuurlijk ook bewondering voor de inzet 
van de andere teams, maar je kunt nu eenkeer niet allemaal kampioen 
worden.
We krijgen bij onze Grol dit jaar nieuwe trainers voor Grol 1 en Grol 
2 en daar besteden we natuurlijk aandacht aan, evenals aan de vertrek-
kende trainers.
En we hebben met veel plezier plaats ingeruimd voor onze voorzitter 
Hans Scheinck die een overzicht geeft van de plannen, de doelstellin-
gen enzovoort en dat is heel verhelderend. Wij vragen dat ook altijd 
aan de voorzitter en we zijn blij dat hij net als zijn voorganger dat zelf 
opschrijft want dan heb je de berichten uit de eerste hand en is er geen 
tweede hand voor nodig nietwaar?
In deze rubriek schenken we ook aandacht aan leden en voetballers 
van de sv Grol die al een tijd weg zijn, maar veelal nog de beste herin-
neringen bewaren aan de tijd bij onze club.
En deze keer is dat niemand minder dan Henk Blanken, ja inderdaad 
van de bekende Blanken-familie die diverse uitstekende spelers voor 
de Grol heeft geleverd en daar is Henk Blanken een schitterend voor-
beeld van.
De jeugdige leden zullen hem niet meer kennen denk ik, maar de ou-
deren wel en hij heeft een prachtig verhaal met een tikje weemoed erin 
over het voetballen in vroeger jaren. Geniet u ervan.
Natuurlijk ook een impressie van het steeds toonaangevender wor-
dende Marveldtoernooi en van de direct daaraan voorafgaande spon-
soravond. Wij hebben de gewoonte onze sponsoren regelmatig in dit 
clubblad in het zonnetje te zetten en deze keer is dat de bekende zaak 
EP: Groot Zevert en dat heeft een heel mooi verhaal opgeleverd.
Prachtige foto’s ook deze keer en wij als redactie denken dat we weer 
een clubblad hebben gemaakt waar ieder wel iets van zijn gading aan-
treft en dat is precies de bedoeling, want het is zoals het woord al zegt 
een clubblad voor de hele sv Grol en daarom proberen we steeds het 
spectrum zo breed mogelijk te houden.
Na een lang voetbalseizoen is het nu tijd om even de benen te streken, 
op verhaal te komen enzovoort en in de herfst, dan melden we ons 
weer.

Ik wens u namens de 
redactie een fijne zomer toe!

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur
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De verantwoordelijkheid

voor de inhoud van het
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worden bezorgd op bo-
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e.d. gelieve door te geven

aan:

Hennie Schovers
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In de zomer is er 
op voetbalgebied 
niets te verliezen
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De evaluatie
Wie aankomend seizoen een wed-

strijd van het eerste of tweede gaat 

kijken zal bij beide elftallen een 

nieuw gezicht in de dug-out zien. 

Zowel bij het eerste elftal als bij het 

tweede elftal zal er een trainerswis-

sel plaats vinden. Henry Golstein en 

Sander van Beckhoven traden vier 

seizoenen geleden aan en zullen vol-

gend seizoen niet meer actief zijn als 

trainer. Tijd om de afgelopen vier sei-

zoenen te evalueren.

Door Peter van Dalen

Henry Golstein

Hoe kijk je terug op afgelopen seizoen?
“Met gemengde gevoelens. Ik vind 
dat we hoger hadden moeten ein-
digen. Als we kijken naar de eerste 
competitiehelft hebben we een paar 
keer ongelukkig verloren en gelijk ge-
speeld. Als we deze wedstrijden we-
ten te winnen sta je toch in de top 5 
en ga je met een heel ander gevoel de 
winterstop in. Na de winterstop zet je 
een goede reeks neer maar als je een 
aantal cruciale wedstrijden niet win-
nend over de streep trekt eindig je in 
de middenmoot.”

“Nou hebben we afgelopen seizoen 
ook te maken gehad met veel blessu-
res. Daar wil ik niet alles aan wijten 
maar heeft wel een belangrijke rol ge-
speeld. Samen met het niet elke wed-
strijd scherp zijn heeft dat geleid tot 
een teleurstellende plaats in de mid-
denmoot.”

Hoe kijk je terug op je 4-jarige trainerscar-
rière bij de Grol?
“Ik heb hier een hele mooie tijd mee-
gemaakt. We hebben zowel richting 
Twente als richting Arnhem gespeeld 
met een jonge, talentvolle groep aan-
gevuld met oudere ervaren spelers. 
Het niveau was hoog en we hebben 
mooie overwinningen geboekt. Helaas 
zijn de resultaten achterwege gebleven 
want ik had graag een prijs willen 
pakken met deze vereniging.”

Hoogtepunten?
“Ik heb zelf erg genoten van de jonge 
spelers die ik in de afgelopen vier jaar 
heb zien groeien. Er is toch een vier, 
vijftal spelers dat overkwam van de A 

toen ik hier als trainer aantrad. Als ik 
zie hoe deze jongens zich nu na vier 
jaar hebben ontwikkeld kan ik daar 
erg van genieten.” 

“Ook heb ik erg genoten van de trip-
jes in de winterstop. Vooral de trip in 
Oostenrijk was erg geslaagd. Met de 
hele groep skiën, de één gaat nog har-
der van de berg af dan de ander en 
daarna met z’n allen naar de après ski, 
koken en op tijd naar bed.” 

“Ook het “nieuwe” complex was een 
happening om mee te maken. De sv 
Grol heeft een geweldig complex 
waar menig club jaloers op is. De trai-
ningsomstandigheden zijn optimaal te 
noemen en op zo’n veld kan je goed 
werken met de groep. Op het mooiste 
complex van de achterhoek moet je ei-
genlijk 1e / hoofdklasse spelen.”

Verbeterpunten?
“Door het grote aantal aan commissies 
en besturen is het soms moeilijk om 
tot een snelle beslissing te komen. De 
lijnen zijn soms te lang en doordat er 

veel via de mail gaat is het persoon-
lijke contact  verdwenen. Als er vra-
gen zijn, gaat dit  via de mail terwijl 
ik  hier zo’n 3 á 4 avonden per week 
rond loop. Spreek elkaar er dan op 
aan en heb het erover in plaats van 
dat gemail.” 

“Verder denk ik dat de Grol niet de 
absolute wil heeft om een klasse ho-
ger te voetballen. Hierbij is te denken 
aan het hele prestatieklimaat, zowel 
organisatorisch als de groep zelf. Als 
een club graag een klasse hoger wil 
voetballen zal alles binnen de club 
gericht moeten zijn om dit doel na te 
streven.” 

“Dit is niet alleen de club aan te re-
kenen maar ook de spelersgroep. Een 
enkele keer komt het voor dat de za-
terdagavond belangrijker is dan re-
sultaat op zondag. Als je met de hele 
groep voor het seizoen afspreekt om 
er alles aan te doen om een goed re-
sultaat te halen blijft het geloof, ook 
als het wat minder gaat.” 

Henry Golstein

“Helaas zijn 
de resultaten 
achterwege 
gebleven want 
ik had graag 
een prijs willen 
pakken met 
deze vereni-
ging.”
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Tot slot
“Het publiek van de Grol is iets om 
trots op te zijn. Bij elke thuiswedstrijd 
staan er veel supporters maar wat nog 
mooier is, er is altijd een hele vaste 
supportersschare bij uitwedstrijden. 
Menig eerste- of hoofdklasser zou 
hier jaloers op zijn maar ik heb hier 
wel een kanttekening bij. Het publiek 
is vaak erg kritisch. Op zich niets mis 
mee want je mag van het eerste elftal 
het één en ander verwachten. Helaas 
wordt deze kritiek vaak op een on-
gezouten manier ten gehore gebracht 
waardoor de spelers niet beter gaan 
voetballen. Het zou erg mooi zijn als 
het publiek, vooral als het wat minder 
gaat, zich achter de ploeg schaart  en 
de spelers aanmoedigen in plaats van 
af te branden. Dat steuntje in de rug 
kan  net het verschil maken  waardoor 
ze net dat beetje extra kunnen laten 
zien.”

Sander van Beckhoven

Hoe kijk je terug op afgelopen seizoen?
“Uiteraard niet zo goed, we zijn on-
nodig gedegradeerd. We zijn met 
een hele jonge groep gestart  en zijn 
gedeeld 3e geworden met het aantal 
tegendoelpunten. We hebben aan-
vallend gevoetbald en ook meer dan 
genoeg kansen gecreëerd maar helaas 
hadden we onvoldoende scorend ver-

mogen. We trainen er veel op en je 
ziet ook zeker verbetering maar helaas 
was het niet voldoende afgelopen sei-
zoen. 
Tevens hebben we veel last gehad van 
blessures bij zowel één als bij twee. 
Als bij één een tweetal spitsen wegvalt 
krijg je als tweede elftal niets terug, en 
ook daar hebben we last van gehad 
want voorin was de spoeling wel erg 
dun.”

“Misschien is het ook wel het ontbre-
ken van besef bij deze jonge groep, 
dat je elke wedstrijd er vol voor moet 
gaan en dat de details bepalend zijn. 
De competitie is verdeeld in de top zes 
en onderste zes en je moet zien dat 
je bij de onderste zes resultaten haalt 
om te laten zien dat je bij de top 6 
wilt horen. Dat lukt als de details goed 
zijn. Waar wij 4 à 5 kansen lieten lig-
gen maakt de tegenstander er twee uit 
vier kansen. Al met al een onnodige 
degradatie waarvan  spelers en bege-
leiding een hoop hebben geleerd voor 
de toekomst.”

Hoe kijk je terug op je 4-jarige trainerscar-
rière bij het tweede?
“Ik mocht vanaf seizoen 2005/2006 al 
aan het tweede ruiken toen ik als ad-
interim als speler/trainer van Grol 3 
aan de bak mocht. Ik constateerde als 
speler van Grol 2 zelf een seizoen la-
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ter, dat de afstand tussen het eerste en 
tweede steeds groter werd, het aantal 
prestatiespelers behoorlijk afnam en 
de prestatiecultuur ook verder afnam. 
Dat waren voor mij de redenen om 
me te richten op mijn trainerscarrière. 
Ik had al een aanbod gekregen van 
Varsseveld twee om daar te komen 
trainen maar na wat gesprekken werd 
mij gevraagd of ik het niet bij Grol 
wilde proberen.” 

“Dit wilde ik wil maar ik heb wel een 
aantal dingen voorop gesteld. Begin 
bij het creëren van betere randvoor-
waarden voor Grol 2. Probeer dichter 
bij de randvoorwaarden van Grol 1 te 
komen zodat het verschil daarin niet te 
groot wordt en ga daarmee de presta-
tiecultuur verbeteren. Als je de spelers 
goede omstandigheden geeft kan je 
ook prestaties terug eisen. Dit hebben 
we gedaan en door te promoveren 
naar de hoofdklasse en het seizoen 
erop ons te handhaven met een sterk 
verjongde groep na een enerverende 
finale, is dat ook in prestaties omge-
zet. Erg zonde dat we dit jaar niet de 
handhaving hebben kunnen herhalen, 
want promoveren is echt geen mak-
kie! Elk jaar zijn er drie of vier ploegen 
die goed zijn en  je hebt een beetje ge-
luk nodig om echt de beste te zijn. Dat 
weet ik omdat ik de ontwikkeling van 
Grol 2 vanuit de reserve 2e klasse (olv 
Hans Emaus), tot en met de reserve 
Hoofdklasse als speler en als trainer 
heb meegemaakt. Er zijn echt heel wat 
promotiewedstrijden aan vooraf ge-
gaan om dit te halen en je krijgt dit 
ook niet zo maar terug.” 

Hoogtepunten?
“Wat voor mij persoonlijk een hoog-
tepunt is, is dat de stap van Grol 2 
naar Grol 1 verkleind is qua voetbal-
beleving. Het is gewoon een volwaar-
dig team gericht op prestaties en dat 
is goed voor Grol, want we willen 
het allemaal met ‘eigen spelers’ doen. 
Hierdoor hoop ik ook dat de  ‘oudere 
jongens’, die stoppen bij Grol 1 te-
recht kunnen in Grol 2. Iets minder 
trainingsbelasting maar toch prestatief 
bezig zijn. Aankomend seizoen ko-
men er weer drie man bij en dat vind 
ik een goede zaak voor de ontwikke-
ling van de jonge spelers. Eigenlijk 
jammer dat ik daar geen deel meer 
van uitmaak, zeker gezien de goede 
A lichting die eraan zit te komen de 
komende 2 jaar.”

“Voor mij is 
een persoon-
lijk hoogtepunt 
dat de stap 
van Grol 2 
naar Grol 1 is 
verkleind qua 
voetbalbele-
ving.”

“Grol is een 
club waar ik 
altijd terug zal 
komen.”

Sander van Beckhoven
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“Als je ziet hoe de gemiddelde leeftijd van 
een jaar of 27/28 naar 20 jaar is gedaald en 
dat we ook nog gepresteerd hebben, is dat 
iets waar we trots op mogen zijn. We hebben 
een herkenbare speelstijl, iedereen weet wat 
hij moet doen en er is heel veel ontwikkeling 
op persoonlijk, technisch en tactisch vlak ge-
weest. Er zijn toch een aantal spelers van het 
tweede over gegaan naar het eerste die nu een 
vaste waarde zijn. We hebben er als tweede 
elftal ook een hele eigen cultuur van weten te 
maken ondanks dat het altijd erg lastig is om 
een tweede elftal te zijn. Omgaan met jonge 
spelers zorgt ervoor dat je zelf ook fris van 
geest blijft.”

Verbeterpunten?
“We moeten niet ophouden in de ontwikke-
ling en verbeteringen van de randvoorwaar-
den. Dit is een proces dat niet ineens ophoudt 
en moeten steeds worden bij gesteld want 
anders val je stil. Dat stilstaan hebben we 
wel gedaan de laatste jaren. Na één seizoen 
stopte Ben Bomers als technisch coördinator 
en bij de oudere jeugd was er eigenlijk ook 
niemand verantwoordelijk voor het Technisch 
beleid. Dit werd ingevuld door de trainers 
zelf. Henry en ik hebben hier zelf de nodige 
keren aandacht aan gegeven en we hebben 

ons meer dan alleen als trainer van ons ei-
gen elftal opgesteld en mee gedacht hoe we 
dit naar een hoger plan konden tillen en dit 
plaatje ingekleurd.”

“Het moet niet zo zijn dat we op het niveau 
zijn, waar we willen zijn en dat we dan achter-
over leunen. Juist dan moet er een vervolgstap 
komen. Ik moet wel zeggen nu Arrean Arink 
is aangetrokken en Freddy Brockötter het 
technisch beleid bij de junioren doet, het ka-
der wel weer is ontstaan. Daarmee is de inzet 
van afgelopen jaren omgezet in een Technisch 
kader voor de toekomst.” 

Tot slot
“Er wordt weleens vergeten dat kadermensen 
die uit de club zelf komen dezelfde benade-
ring verdienen als mensen van buiten de club. 
Mensen van buitenaf krijgen sneller dingen 
voor elkaar. Er wordt iemand bij gehaald of 
iets wordt in gang gezet om de wens voor 
elkaar te krijgen. Bij clubmensen wordt snel-
ler gedacht: “die vindt zijn weg wel”. Dit 
gebeurt ook wel maar je moet je afvragen 
of dat ten opzichte van een buitenstaander 
ook zo uitgevoerd zou worden. Verder vind 
ik het argument dat je eerst eens buiten de 
deur moet kijken om jezelf verder te ontwik-

kelen, te makkelijk gebruikt wordt. Afstand 
is blijkbaar een voorwaarde om geaccepteerd 
te worden. Ik ben het daar niet mee eens en 
je zou veel meer moeten ‘durven’. Ik ben na 
speler van het tweede direct trainer geworden 
van dezelfde groep en daar waren mensen 
vooraf sceptisch over. Na 4 jaar trainerschap 
en gezien het enthousiasme van de groep om 
vooral nog een paar jaar samen door te gaan, 
hoop ik dat diezelfde sceptische houding eens 
omgezet wordt in lef om het gewoon eens wel 
te doen.” 

“Grol is een club waar ik altijd terug zal ko-
men, ook al is het om jeugdwedstrijden te 
volgen en waar ik straks graag mijn eigen 
kinderen graag zou laten voetballen. Het blijft 
mijn club maar soms moet je even afstand 
nemen, of wellicht zelfs Grol afstand van mij 
laten nemen, om te herkennen of je nog een 
keer terug komt. Dat moment hangt van een 
hoop dingen af maar als persoon kom ik hier 
gewoon terug. Wie weet wat de toekomst 
brengt, en ik wens Grol een zeer voorspoe-
dige en sportieve toekomst toe.”

Grol A1 kampioen
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Speelster van het Kwartaal: Laura Nijland

Dat de sv Grol getalenteerde voetballers be-

zit heeft u in het vorige clubblad kunnen le-

zen. Drie E-jeugd spelers trainen mee met FC 

Twente. Maar wat de voetballende jongens 

kunnen, kunnen de meiden van de sv Grol 

ook!! Toen ik onlangs op het Dr. Fadrhonc 

toernooi (het Nederlands kampioenschap 

voor districtselftallen van de KNVB) aan-

wezig was zag ik op de speelsterlijst van de 

dames onder 15 district Oost, 3 meiden van 

de sv Grol staan!!! Dit zijn Maxime Ben-

nink, Joos van Os en Laura Nijland. Deze  3 

meiden trainden dit seizoen ook al met FC 

Twente mee, 2 van hen gaan er volgend jaar 

zelfs voetballen. Zij die bij de sv Grol blijft is 

nu de speelster van het kwartaal: Laura Nij-

land!

Door Ivo Versteegen

1. Wie is Laura Nijland?
“Ik ben op 24 maart 1997 geboren in het  zie-
kenhuis in Winterswijk, daarna in Lichten-
voorde gewoond en in 2003 in Voor Beltrum 
aan de Ruurloseweg komen wonen.”

2. Lid van de sv Grol sinds…, en in welke elftallen 
heb je gespeeld?
“Ik ben met voetballen begonnen bij Longa ’30 
maar in 2003 bij de F2 van Grol gaan voetbal-
len.  Hierna nog een seizoen in de F2, toen de 
F1 daarna in de E2 en E1 waarna de D2 en D1 
volgden en uiteindelijk dit seizoen in de C1 
onder leiding van de trainers Bart Porskamp , 
Michel Kamphuis en leider Richard Bruins.”

3. Welke positie speel je en wat is je favoriete positie?
“Ik speel dit seizoen rechtsback en dat is ook 
wel mijn favoriete positie.”

4. Voetballen in een jongens of meisjesteam?
“Ik denk een jongensteam, in een meisjesteam 
heb ik nog niet gespeeld, alhoewel ik al wel 
een paar keer met de meisjes B heb meege-
daan. Het voordeel van jongens is dat ze fana-
tieker zijn en daar leer je weer meer van!”

5. Hoe is het dit seizoen in de C1 gegaan?
“Wel goed vind ik, we hebben wel vaak verlo-
ren en af en toe gewonnen maar zijn gelukkig 
niet gedegradeerd. Als 1e jaar C-speler ging 
het wel goed.”

6. FC Twente? Hoe daar gekomen?
“FC Twente kwam naar wedstrijden van D1 
en de KNVB kijken, ook voor Joos van Os, 
en heeft ons toen gescout. Eerst ben ik nog 
niet gegaan omdat de trainingen op vrijdag 

waren en toen moest ik ook handballen. Dit 
seizoen ben ik wel met Maxime Bennink en 
Joos gegaan en heb met  18 meiden uit Oost 
Nederland een aantal keren getraind en een 
wedstrijddag gespeeld.”

7. De KNVB?
“Ook hiervoor ben ik vorig jaar gescout; ik 
heb een aantal selectiewedstrijden gespeeld 
en ben steeds overgebleven totdat ik uitein-
delijk in het districtsteam onder 13 jaar terecht 
kwam. Dit jaar in het onder 14 jaar team heb 
ik samen met Joos en Maxime op het Neder-
lands kampioenschap gespeeld, als centrale 
verdediger, en zijn wij derde geworden!”

8. Sv Grol of FC Twente?
“De sv Grol! Ik had wel naar Twente gekund 
maar dan had ik het handbal op moeten geven 
en dat wil ik niet. Twente steekt tijd en geld 
in de meisjes en vindt dat handballen teveel 
risico op blessures geeft en dat gaat niet sa-

men. Ook wil ik graag bij mijn vriendinnen op 
het Marianum blijven en bij Twente word je ‘s 
morgens opgehaald met een busje om in En-
schede naar school te gaan. Joos en Maxime 
gaan dit jaar wel bij FC Twente voetballen.”

9. Favoriete club en speler?
“Feyenoord in Nederland en in het buitenland 
Real Madrid en Barcelona. Een favoriete speler 
heb ik eigenlijk niet, vroeger wel Giovanni van 
Bronckhorst maar die voetbalt niet meer.” 

10. Naar welke school ga je en wat is je toekomst 
droom/beroep?
“Het Marianum waar ik de HAVO doe, wat ik 
later wil worden weet ik eigenlijk nog niet.”

11. Voetbal of Handbal?
“Allebei, ook als ik voor een goede handbal-
ploeg het voetbal zou moeten laten vallen zou 
ik dit niet doen!”
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Opinie- en sfeerverslag van de sponsoravond

Alles komt goed, maar toch niet alles!

Een verslag van de grote sponsoravond die 

ter gelegenheid van het Internationale Mar-

veldtoernooi aan de vooravond van dit eve-

nement werd gehouden in de sporthal en 

aansluitend in het sportcafé.

Door Ferry Broshuis en Rik Gockel

De sporthal puilt op 26 mei j.l. letterlijk uit. De 
belangstellenden willen genieten van Ronnie 
Degen, directeur van de Feestfabriek, van Al-
les komt Goed en van de Zwarte Cross, maar 
ook van René van der Gijp, ex international 
en thans vooral bekend als voetbalanalist op 
de teevee.

Ronnie Degen doet het fantastisch. Hij com-
bineert zogenaamde Achterhoekse argeloos-
heid met boerensluwheid in een oorspronke-
lijke toonzetting. Met scherp zakelijk inzicht 
maar tegelijkertijd met een ontwapenend ver-
haal. De oplettende luisteraar merkt voortdu-
rend dat onder die ogenschijnlijke jofele toon 
een stevig management en een feilloos gevoel 
voor marktwerking schuil gaat. Hij kan mooi 
vertellen en doorspekt zijn in het Nederlands 
gehouden causerie regelmatig met wat Achter-
hoekse accenten waardoor het toch een beetje 
jongens onder elkaar blijft. Hij verhaalt over 
het ontstaan van de Zwarte Cross en komt 
dan terecht bij het megafestijn dat het nu is 
geworden. Met alle BV’s is het wel duidelijk 
dat het ook financieel goed is afgebakend, 
hoewel hij daarover geen informatie verstrekt. 
Wel over bezoekersaantallen maar die zijn 
algemeen bekend. Je kunt de conclusie trek-
ken dat achter de Zwarte Cross c.s. een team 
schuil gaat dat van wanten weet. Er is geen 

gelegenheid tot het stellen van vragen. Dat 
heeft enkele voordelen. De eerste is dat de 
tijdsplanning beheersbaar blijft. En de tweede 
reden - en die is eigenlijk veel belangrijker - is 
dat het beeld van de magische Zwarte Cross 
c.s. blijft bestaan, dat oerbeeld en dat is mis-
schien wel het mooiste. 
Deze avond zie je de mensen genieten, de 
halve liter die op volle snelheid wordt rond-
gebracht smaakt bij zo’n verhaal nog beter 
dan-ie doorgaans al doet. Prima organisatie 
trouwens, dat moet ook zeker worden ge-
zegd.
Dan is het pauze en komt de tweede kanjer 
van de avond zijn opwachting maken: René 

van der Gijp, een jongen uit Dordrecht met 
een snelle talk en ook met veel voetbaltalent 
dat in zijn familie niet ongewoon is. Hij is ge-
vat en onze Grolvoorzitter wordt meteen al 
onderwerp van spot, dat naar onze smaak 
toch een beetje te snel wat smakeloos was.
Hij zegt puur en alleen voor voetbal te gaan; 
daar heeft-ie verstand van en van andere din-
gen niet dus doet hij die dingen dan ook niet. 
Het is een frappant bewijs hoe je zaken kunt 
simplificeren. Volgens René van der Gijp is 
alles een kwestie van talent en geluk, zonder 
die basisvoorwaarden kom je er helaas niet en 
daar zit natuurlijk wel wat in.
Hij bedient zich van een aangever zoals dat in 
het vakjargon heet. Bert van Losser, in het da-
gelijkse leven sportpresentator bij RTV Oost, 
is zijn sidekick kun je ook zeggen. Een aange-
ver en dat vergemakkelijkt natuurlijk wel de 
presentatie van thans populaire voetbalana-
list. Je merkt dat van der Gijp gewend is der-
gelijke zalen toe te spreken. Toch hadden we 

de indruk dat hij gaandeweg de presentatie 
wat wegzakte alsof het kruit verschoten was.
Niettemin had hij een aandachtig gehoor en 
als zijn voorstelling onder applaus is beëin-
digd spoed ik me met Rik Gockel naar het 
sportcafé want, zo hebben we afgesproken 
met Bert van Losser, kunnen we voor ons fan-
tastische clubblad - je moet het zelf maar zeg-
gen - nog enkele vragen stellen aan René van 
der Gijp. Een uitgelezen kans immers om een 
bekend persoon in het clubblad te krijgen en 
hem ook nog, van uit ons standpunt gezien 
dan, enkele intrigerende vragen te stellen.
Het wachten duurt lang in het sportcafé hoe-
wel dat niet aan de gezelligheid daar ligt. Dan 
maar naar het podium in de sporthal waar 
van der Gijp op de foto gaat met velen. Ons 
verzoek om even de vragen te beantwoorden 
wijst hij echter af; zonder reden en dat is iets 
wat ons heeft gestoord. Je kunt hem er ook 
niet bij de haren bijtrekken - die heeft hij ook 
nauwelijks meer - en het maakt dat ons ver-
haal eigenlijk niet afkomt.
Om u toch te laten weten welke vragen we 
voor die avond hadden bedacht hier het vra-
genlijstje zonder antwoorden. Misschien ko-
men de antwoorden nog ooit bij een andere 
setting.

Vragen te stellen aan René van der Gijp (geb. 4-4-
1961)
Hoe zag uw dag er uit. Hebt u zich ingelezen over 
Groenlo? Nog overleg gevoerd met Johan Derksen die 
enkele jaren geleden ook hier was? 
U hebt steeds de lachers op uw hand. Werkt dat niet 
vermoeiend voor u zelf? 
Bent u wel eens eerder in de Achterhoek geweest? 
(Winterswijk, trainingskamp PSV).
Komt u wel eens bij het amateurvoetbal of heeft u daar 
weinig mee?
Schenkt u de opbrengst van deze avond ook aan een 
goed doel? 
Had u wel eens eerder van het Marveldtoernooi ge-
hoord? 
Hoe bent u in het verleden zelf gescout? 
Vond u het vroeger zelf leuk om toernooien te spelen?
Wat denkt u zelf van deze avond? Blijft die nog lang 
in uw herinnering?
Wat is leuker: uw voetbalcarrière of het mediagebeuren 
van nu? 
U hebt tot eind jaren 80 gevoetbald; vanaf 2005 volop 
in de publiciteit. Wat hebt u in de tussenliggende pe-
riode gedaan?
U kunt ook goed zingen hebben we gehoord. Doet u 
dat nog? 
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Koen Bleu-
mink vraagt 
aan Annelies: 
“Heb je een 
mooi cadeau 
gekregen met 
moederdag?” 
“Ja, ik moest 
van zoon Rob 
om 7.30 uur 
in het sport-
café zijn om te 
werken!”

Theo Kaak 
vraagt aan 
Freddie Broc-
kotter: “Kan 
de training op 
zaterdagmor-
gen niet een 
uurtje later 
beginnen? Ik 
ben een nacht-
mens.”

Om u geen lange verhalen voor te 

leggen wil ik met u puntsgewijs de 

belangrijkste onderwerpen delen die 

ons bestuurlijk het laatste halfjaar 

hebben bezighouden. Dat zijn er veel 

meer dan dat ik gedacht had bij mijn 

aantreden in oktober 2010. 

Het 1. voetbaltechnisch beleid bij 
de sv Grol krijgt meer aandacht. 
De open plaatsen binnen de com-
missie opleiding en vorming zijn 
nagenoeg ingevuld. Er komt weer 
een derde prestatie-elftal (Grol 3). 
Er is een extra plaats in het hoofd-
bestuur gemaakt voor een be-
stuurslid voetbaltechnische zaken. 
Het hoofd opleiding en vorming 
Freddy Brockötter gaat een visie-
document technisch beleid apart 
voor de jeugd opstellen. 
De sv Grol heeft een krappe be-2. 
groting. En ze wil de contributie 
niet telkens laten stijgen. Kosten-

besparingen zijn dan nodig. Zo 
wordt in het nieuwe seizoen de 
reiskostenvergoeding voor de elf-
tallen afgeschaft. 
Het sportpark ligt er uitstekend 3. 
bij. Met name de Woensdaggroep 

speelt hierin een zeer belangrijke 
rol. Het nieuwe onderkomen, de 
loods, is nagenoeg gereed en zal 
op 3 september officieel geopend 
worden. 
In die nieuwe 4. loods zal een ge-
deelte worden gebruikt voor de 
opslag en het beheer van kleding. 
Hierdoor komt ruimte vrij in het 
kleedkamergebouw tussen hoofd-
veld en veld 1 voor  een beter bal-
lenbeheer . 
Voor de 5. renovatie van de kleed-

kamers 4 t/m 9 zal een specialis-
tisch team van vrijwilligers worden 
samengesteld. Vakmensen met 
ervaring als loodgieter, electriciën, 
tegelzetter, metselaar, timmerman 
en werktuigbouw. Als projectlei-
der zal Peter Harbers fungeren. 
Het renovatieplan voor de kleed-6. 
kamers kost zo’n € 50.000,- aan 
materiaalkosten . Dit bedrag moet 
door de sv Grol geheel zelf wor-
den opgebracht. De gemeente 
Oost Gelre heeft de toegezegde 
subsidie bevroren wegens de fi-
nanciële positie van de gemeente. 
En we kunnen niet langer wachten, 

de gezondheid van onze voetbal-
lers/voetbalsters staat op het spel. 
Er komen acties binnen onze 

vereniging om geld bij elkaar te 
krijgen. Zie het artikel elders in dit 
clubblad.
De sv Grol heeft een groot aantal 7. 
vrijwilligers. Toch is bij zo’n grote 
vereniging voortdurend behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers. Het vin-
den van die nieuwe vrijwilligers 
was één van de redenen van het 
houden van de verenigingsenquê-

te. Deze enquête moet ook meer 
gegevens opleveren over iedereen 
die direct of indirect bij de sv Grol 
betrokken is.  De vrijwilligersco-
ordinator en lid van het jeugdbe-
stuur, Rob Arink, heeft veel tijd en 
moeite gestoken in deze enquête. 
Wil iedereen die de enquête niet 
heeft ingeleverd daar alsnog voor 
zorgen. 
De net genoemde vrijwilligersco-8. 
ordinator heeft eveneens veel tijd 
gestoken in het oprichten van het 
Verenigingsbureau sv Grol. Dit 
bureau wordt drie dagen per week 
bemenst door twee vrouwen die 
weer op weg zijn naar een betaalde 
baan. Hun werkplek is op sport-
park Den Elshof. Samen gaan de 
beide dames, Ellen Klein Nienhuis 
uit Lichtenvoorde en Milja Suringa 
uit Winterswijk,  50 uur per week 
voor de sv Grol werken. Hier gaan 
de drie besturen en de diverse 
commissies en werkgroepen bin-
nen de sv Grol veel ondersteuning 
van krijgen. En het is een uniek ini-
tiatief in de regio. 
Er wordt op dit moment overleg 9. 
gevoerd met buurman Bart Uef-
fing om te kijken of veld 3 (het 

oude trainingsveld) weer een of-
ficieel speelveld kan worden. De 
eigendomsverhoudingen zijn al 
meer dan een jaar geleden nauw-
keurig in kaart gebracht en het bu-
reau LBA heeft na inmeting aange-
toond dat een speelveld mogelijk 
is.  Zowel buurman Bart Ueffing 
als de sv Grol hebben een belang, 
dus hopen we er samen uit te ko-
men. 
Het beleidsplan sv Grol dateert van 10. 
1997 en is in 2005 al een keer her-
zien. Een grondige, nieuwe herzie-
ning is nodig gezien alle ontwikke-

lingen die er geweest zijn en gaan 
komen. Het beleidsplan zal daarbij 
worden omgezet in een Handboek 

sv Grol. De eindredactie komt in 
handen van Jan Schut. Dit Hand-
boek kan voortdurend worden 
aangepast zodat het actueel blijft. 
Tegelijkertijd zal het in zijn geheel 
op de website van de sv Grol wor-
den geplaatst. 
In het hoofdbestuur zullen twee 11. 
wijzigingen plaatsvinden. Er komt 
een plek bij voor een bestuurslid 
voetbaltechnische zaken. Hiervoor 
zal op de algemene leden vergade-
ring in oktober Frank ter Bogt kan-
didaat worden gesteld. Daarnaast 
heeft Stan Raben aangegeven na 9 
jaar in het hoofdbestuur hiermee 
te willen stoppen. In zijn plaats zal 
kandidaat worden gesteld Peter 

Harbers. Na benoeming wordt hij 
ook automatisch voorzitter van de 
Stichting Exploitatie Accommoda-
tie Grol (SEAG). Het hoofdbestuur 
is trots deze beide heren kandidaat 
te mogen stellen. 
Het 22e 12. Marveldtoernooi was eind 
mei weer een doorslaand succes. 
Prima sfeer, een geweldige ambi-
ance, een groot aantal bezoekers, 
een hoog niveau, scouts uit bin-
nen- en buitenland, een sportpark 
met professionele uitstraling, een 
sporthal zeer fraai omgetoverd tot 
eet- en ontmoetingsruimte, uitste-
kende scheidsrechters uit de Ne-
derlandse, Engelse en Franse top. 
In één woord een niet te overtref-
fen visitekaartje voor de sv Grol. 
Mogelijk gemaakt door 200 vrij-
willigers, grote hulde ! 
Het Marveldtoernooi werd op 13. 
donderdag voorafgegaan door de 
jaarlijkse sponsoravond. Opnieuw 
een geweldig festijn, buitengewoon 
veel gasten (450), een gevarieerd 
programma met als gangmakers 
Ronnie Degen (Zwarte Cross) en 
René van der Gijp (RTL 7 Voet-
bal International). De derde helft 
stond onder leiding van Rob Pors-
kamp, exploitant van het sportcafé 
Den Elshof. 
De 14. afsluiting van het seizoen 
2010/2011 op 18 juni was een ge-
zellig gebeuren. Voor het eerst op 
één dag gehouden, met eerst de 
junioren en daarna de senioren. 

Voorzitterspunten
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Uitverkiezingen, afscheidswoor-
den, welkomstwoorden en terug-
blikken werden gecombineerd met 
sportieve activiteiten. Een echte fa-
miliedag sv Grol.  
Onze 15. erevoorzitter Theo Huijs-

kes blijft natuurlijk actief voor de 
sv Grol. Dit hebben we intussen 
met hem doorgesproken. Met zijn 
grootste werk is hij intussen ge-
start, een jubileumdocument  sv 
Grol 100 jaar (2018).  
Vanzelfsprekend moet op deze 16. 
plaats onze zustervereniging in 
Oost Gelre , Longa ’30, worden 
gefeliciteerd met opnieuw een 
kampioenschap. De stap naar de 
hoofdklasse, wat een mijlpaal. Het 

resultaat van een zorgvuldig en 
doordacht voetbaltechnisch beleid. 
Enige gevoelens van jaloezie bij de 
sv Grol zijn niet te onderdrukken. 
Maar laat het ook een voorbeeld 
voor ons zijn. 
Het nieuwe 17. seizoen 2011/2012 is al-
weer in volle voorbereiding. Zowel 
het jeugdbestuur als het bestuur 
senioren hebben ingezet op een 
betere seizoensstart. Zo trainen de 
nieuwe jeugdteams al drie weken 
samen vóór de grote vakantie. 
De sv Grol neemt in seizoen 18. 
2011/2012 met 55 teams deel aan 

de competitie. Waarvan 26 pupil-
lenteams, 16 juniorenteams en 13 
seniorenteams. Heel fijn apart te 

constateren dat er twee senioren-
teams en een junioren-vrouwen-
team bij komen. 
In het najaar zal er vrijwel zeker in 19. 
samenwerking met Albert Heijn 
Wallerbosch een voetbalplaatjes-

actie bij de sv Grol van start gaan. 
Een leuk festijn voor de jeugd. 
Het 20. hoofdbestuur dankt iedereen 
die in het afgelopen seizoen een 
bijdrage – in welke vorm dan ook 
– heeft geleverd aan het functione-
ren van onze mooie vereniging sv 
Grol.  

Hans Scheinck 

Grol 3 kampioen

Langs de lijn 
bij Grol 2 
tegen Grolse 
Boys 2 op 
zaterdagmid-
dag staat een 
vrouw van 
de Boys te 
schreeuwen 
na een afge-
keurde goal. 
Waarop Rob 
Porskamp 
zegt: “Als 
ik toch zo’n 
vrouw had, 
was ik met-
een gestopt 
met voetbal.” 
Zegt Rob van 
Meurs: “daar-
om is Hennie 
Schovers nooit 
begonnen met 
voetbal.”

567552 Clubblad Grol 2 2011 binnenwerk.indd   14567552 Clubblad Grol 2 2011 binnenwerk.indd   14 30-06-2011   17:09:4330-06-2011   17:09:43
Proceskleur CyaanProceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur GeelProceskleur ZwartProceskleur Zwart



Advertentiepagina 15

567552 Clubblad Grol 2 2011 binnenwerk.indd   15567552 Clubblad Grol 2 2011 binnenwerk.indd   15 30-06-2011   17:09:4430-06-2011   17:09:44
Proceskleur CyaanProceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur GeelProceskleur ZwartProceskleur Zwart



1616

Marveldtoernooi 2011
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EP: Groot Zevert, alles op techniek

Ik sta even te wachten in de winkel van EP: 

Groot Zevert in de Beltrumsestraat in Groen-

lo. Ga zo vragen een afspraak te maken voor 

een verhaal in het clubblad en zie wat ik 

eigenlijk al verwachtte. Twee mannen die 

klanten helpen en dat doen ze wat mij betreft 

helemaal goed. Vriendelijk, hulpvaardig, rus-

tig…kan nog wel even doorgaan, maar mag 

wel iets kritischer blijven dan Ivo Niehe toch?  

In ieder geval vind ik het mooi wat ik zie. 

Ben zelf geen ondernemer, maar af en toe 

wel klant en bij Groot Zevert voel je je ook 

klant. Heb er een paar keer wat gekocht. Was 

erbij toen ze bij een tante van mij de nieuwe 

tv installeerden. Heb vrienden gesproken die 

vertelden over onder andere de service. Het 

is even simpel als bijzonder: je krijgt steeds 

het gevoel welkom te zijn, je wordt gerespec-

teerd en merkt dat zij blij zijn jou te kunnen 

helpen. Volgens mij is dat de kracht van een 

goeie ondernemer. Zo, met deze veer op zak 

ga ik morgen al naar mijn afspraak en André 

Groot Zevert een paar vragen en stellingen 

voorleggen om wat meer te weten te komen 

over het leven achter de EP: gevel. Maar eerst 

nog even een korte blik op het bedrijf voor 

de enkeling die geen idee heeft waar dit over 

gaat (de volgende alinea is 1-op-1 gepikt van 

de site). 

“EP: Groot Zevert… Het vertrouwde adres 

voor aanschaf of vervanging van uw elek-

trische apparaten variërend van wasmachi-

nes, koelkasten, LCD-tv’s, telefonie, di-

gitale camera’s, koffiezetters, stofzuigers, 

persoonlijke verzorgingartikelen, digitale 

ontvangstapparatuur, lampen, enz. alsmede 

ook de accessoires en onderhoudsmiddelen 

hiervoor. Tevens beschikken wij over een ei-

gen bezorgdienst die alle apparatuur voor u 

vakkundig aansluit en een eigen technische 

dienst. Dus als uw apparaat defect is bent u 

ook bij EP: Groot Zevert aan het juiste adres.  

Dit geldt ook voor inbouwapparaten.” 

Zo, nu kan het wel weer. Het is tenslotte het 

clubblad van de sv Grol!!

Door Tim Ebbers

Even voorstellen:
André  Groot Zevert is getrouwd met Evelien 
en samen hebben ze drie kinderen, Jorn (15), 
Sylke (13) en Kirsten (12). De geboren en ge-
togen Beltrummer zag in 1962 het licht, trok 
in 1992 naar Groenlo en trouwde een jaar later 
met Evelien Kolkman.
Vertel eens over de winkel, het bedrijf daarachter en 
de mensen:
André: “Voordat ik een zaak ben begonnen, 
heb ik als allround verkoper/ monteur gewerkt 
bij Hanselman in Beltrum. In 2000 ben ik weg-
gegaan bij Hanselman en voor mezelf begon-
nen. Van huis uit met folders van fabrikan-
ten naar de klanten thuis. Ik spreek nog wel 
eens gepensioneerde vertegenwoordigers die 
zich het zakendoen aan de keukentafel nog 
goed kunnen herinneren. Evelien vanachter 

het fornuis: ‘Wo’j met etten?’. Zo is er menig 
toestel bij ons over de keukentafel verkocht 
en vervolgens door mij aan klanten verkocht; 
ook over de keukentafel. Reparaties deed ik 
achter in de schuur en zo ging dat een aantal 
jaren door. In 2004 kreeg ik de gelegenheid 
een bestaande electrozaak over te nemen en 
dat was een kans die ik aangreep. De zaak en 
het assortiment bleven zoals ze waren en ik 
heb alleen de naam veranderd in Groot Ze-
vert Electro. Na zes jaar, dus in 2010 zijn we 
EP: Groot Zevert gaan heten. EP staat voor 
Electronic Partner en het is een franchisefor-
mule met 120 zaken verspreid over Neder-
land. We hebben de winkel, het kantoor en de 

werkplaats  flink verbouwd en een complete 
facelift gegeven. We werken naast onszelf op 
dit moment met vier vaste medewerkers – Je-
roen, Nico, Philip, Bart – en parttimers Jeffrey 
en Hugo. Verder begint Merrin als leerling 
verkoper en tenslotte is Mees hier bezig met 
zijn snuffelstage. Trouwens over zelf opgeleid 
gesproken. Dat geldt ook, of beter zeker voor 
Jeroen (Zieuwent). Na school hier gekomen 
en blijven hangen en de specialist, 100% EP: 
Groot ZevertProof! Hij kent het hele assorti-
ment en als er bij presentaties van fabrikan-
ten goeie wijn te winnen valt bij de slotquiz, 
gaat Jeroen steevast met een deftige fles aan 
de haal. Alle vragen goed beantwoord. De 
fles wordt door de vertegenwoordiger geruild 
voor een kratje Grolsch en er kan alweer een 
overwinning gevierd worden.”
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“Geet de tech-
niek echt zo 
hard of word ik 
noo zo old?”

“Ik sta positief 
in het leven.”

Schiet mij ineens een vraag te binnen en ik 
stel hem ook. “Hoe reageerden de Grolsen 
op de plotselinge naamsverandering en met 
name de toevoeging van de initialen EP?”   
André schiet in een lach en vertelt 
over de EP’s: “EP steet dat veur Edwin 
Pierik, of Electro Pröttel of toch veur 
Eveliens Producten? Ik heb de klanten 
uit Groenlo rustig uitgelegd waar het 
voor staat en voor de gasten van Mar-
veld Recreatie van ver weg was EP ge-
sneden koek, dus ook wat dat betreft 
een goeie zet.”

Wit- en bruingoed, wat is dat eigenlijk?
“Witgoed betreft onder andere was-
machines, koelkasten, drogers, stof-
zuigers en bruingoed tv’s, stereoap-
paratuur, dvd spelers etc”, legt André 
uit. “En dan zijn er nog twee kleuren 
die slaan op het assortiment. Grijs 
voor computers en groen voor mo-
biele telefonie. Dat groene stamt uit 
de tijd dat een mobieltje nog Kermit 
heette en je alleen bij greenpoints mo-
biel kon telefoneren.”

Dit is een prachtige zaak in een prachtig 
pand. Helemaal klaar voor de toekomst, zou 
ik zeggen. Hoe ziet die toekomst eruit?
“Is moeilijk te zeggen hoe de toekomst 
eruit ziet. We doen iedere dag ons best 
voor onze klanten klaar te staan. We 
spreken in Jip & Janneke taal, vertel-
len de klanten altijd een eerlijk verhaal 

en als er hier een fout wordt gemaakt, 
erkennen we dat en zorgen we dat het 
zo goed mogelijk opgelost wordt. Ik 
ken veel woonsituaties en als mensen 
hier een veel te groot tv toestel willen 
kopen zeg ik: ‘Dat steet bi’j jullie veur 
geen meter.’ Die mensen gaan dan 
weg met een kleiner toestel dat past 
en waar ze dus maximaal van kunnen 
genieten.”
André dwaalt plotseling af in een 
hardnekkige bespiegeling en denkt 
hardop: “Trouwens, geet de techniek 
echt zo hard of word ik noo zo old”? 
Na een korte pauze verlost hij zichzelf: 
“Nee, de techniek geet zo hard!”
“We hebben hier ook een servicepunt 
van Glashart, de leverancier en beheer-
der van het nieuwe glasvezelnetwerk 
in Groenlo en omstreken. Mensen 
kunnen terecht met alle vragen over 
het netwerk en voor het kiezen van de 
juiste provider. Hier in Groenlo KPN 
en Lijbrandt en in Beltrum ook nog 
Concepts ict en KickXL. Door de juiste 
samenwerking kunnen wij de klanten 
altijd helpen en zijn zij verlost van in-
gewikkelde gesprekken met callcen-
ters. Dat zijn dus ontwikkelingen en 
daar zitten we bovenop. De toekomst 
is vandaag en daar moeten we steeds 
helemaal klaar voor zijn. Iedere dag is 
anders en dat is best spannend, maar 
vooral boeiend en uitdagend.”
Bij het volgende technische relaas over 

3D en het belang van glasvezel voor 
snelheid en kwaliteit stelt André als 
volleerd medicus de volgende diag-
nose. 
“A’j 3D kiekt deur een brilletje en ie 
wordt duuzelig, dan trekt de harsens 
dat neet en mo’j noar ’n oogarts”. “En 
sommigen hebt doar met 2D al last 
van”. Okay! Dat is dus collega-foto-
graaf Ronald die binnenkomt en nog 
even de medische puntjes op de i zet 
en vervolgens toch maar plaatjes gaat 
schieten. 
André vervolgt: “De concurrentie met 
internet wordt natuurlijk steeds moei-
lijker en we starten vanaf juli met een 
geheel vernieuwde EP:webshop. Bin-
nen een straal van 30 kilometer verzor-
gen we dan de informatie, de levering 
en eventuele installatie van ieder appa-
raat. Onze doelgroep is en blijft vooral 
de 40plusser, maar door nieuwe ont-
wikkelingen hopen we ook de jeugd 
meer aan te kunnen spreken.”

Ik hoor en lees wilde verhalen over de Groen-
lose middenstand. Hoe zit dat?
“Het kon wat mij betreft wel wat ac-
tiever en daar zijn we nu ook hard 
mee bezig. De zogenaamde Taskforce 
Groenlo Winkelstad is een goed voor-
beeld. Een groep vertegenwoordigers 
uit verschillende branches die jonge 
ondernemers en ketens enthousiast 
wil maken voor een winkel in de bin-
nenstad van Groenlo.
Verder verzorg ik sinds kort met Tho-
mas Wallerbosch de binnenstadversie-
ring rondom diverse thema’s door het 
jaar. Nieuw is de ‘Groenlo op zijn best 
bokaal’. Zeg maar ranking the stars in 
Grolle. De consument geeft de onder-
nemer een cijfer en die weet op zijn 
beurt wat er te doen staat. Tenslotte 
hebben we met de ondernemers een 
prachtig boekje samengesteld en dat 
ligt bij Marveld Recreatie, zodat de 
bezoekers daar de winkels in Groenlo 
steeds weten te vinden. Initiatieven ge-
noeg zou ik zeggen en daar gaan we 
iedere dag mee verder.”

Ik word zelf een beetje moe van te veel pes-
simisme, maar in ieder geval was het toch 
zwaar weer voor ondernemers de laatste ja-
ren. Hoe was dat hier?
“Ik sta positief in het leven en ook 
in het ondernemerschap. Als het wat 
moeizamer gaat, moet je beter je best 
doen en vooral niet het enthousiasme 
verliezen. Dat hebben we gedaan en 
dat is ook gelukt. Ik vind wel dat er op 
lokaal niveau wat meer meegedacht 
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kan worden, zowel door de gemeente 
als door bijvoorbeeld verhuurders van 
winkelpanden. Het afzetten van de 
markt in het weekend valt bij veel on-
dernemers niet goed. Niet zozeer het 
afzetten als zodanig, maar vooral de 
manier waarop en het overleg daarin. 
Verder zijn de huren te hoog en dat 
houdt potentiële ondernemers tegen. 
Groenlo is een hele mooie stad. Ik zag 
het laatst nog toen ik bij mensen in ’t 
Raveleijn op het balkon stond en kon 
genieten van een prachtig uitzicht op 
de gracht.”

Bij Groot Zevert denk ik automatisch aan 
Beltrum en bij Beltrum aan VIOS. Hoe zit 
dat eigenlijk?
“Volgens mij heb ik lang geleden ooit 
even gevoetbald bij VIOS en dat is 
inderdaad in Beltrum. Maar belangrij-
ker, zowel VIOS als de Grol liggen me 
aan het hart. Heb er goeie contacten, 
ben supporter en sponsor. Bij de Grol 
regelen wij het complete videocircuit 
tijdens het Marveldtoernooi en ver-
der een aantal fraaie camera’s als prijs 
voor beste voetballer en topscorer van 
het toernooi en bij VIOS steken wij al 
jaren damesteams in de kleren.” 
Ja, ik hoor het goed. Niet uit de kleren, 

maar erin en zeker niet in de betekenis 
van voor de gek houden!  

Nou, dus de Grol speelt ook een grote rol in 
het drukke ondernemersbestaan van Groot 
Zevert. Adverteren, sponsoren en… hoe zit 
dat dan sportief gezien? 
“Sportief? Jazeker en dan vooral in de 
persoon van onze zoon Jorn. Hij is de 
verbindende sportieve factor: hij voet-
balt bij de Grolse Boys.”
Huh…bij de Boys?... ik laat het bij 

dit antwoord op deze vraag, want de 
beide dochters Sylke en Kirsten spelen 
bij de HV Grol en ik weet straks echt 
niet meer in welk clubblad het verhaal 
geplaatst moet worden. 

Tenslotte nog een paar stellingen 

Groenlo is te klein voor twee voetbalclubs.
“Ja en nee. Ik ben in principe best 
voorstander van een grote gezamen-
lijke club, maar een kleine club heeft 
ook zijn gezelligheid.”

En trouwens, ook te klein voor twee winkels in 
elektrische huishoudapparaten.
“Nee, dat is helemaal goed. De men-
sen moeten keuzes kunnen maken en 
het houdt ons ondernemers scherp.”

Door meer en beter samen te werken, kunnen 
de winkeliers in Groenlo meer bereiken.
“Ja, sowieso! Daar zijn we ook hard 
mee bezig, zoals eerder gemeld. 
We moeten allemaal met de neus de-
zelfde kant op en ook optimistisch 
blijven.” 

Over vijf jaar is EP: Groot Zevert te groot 
voor Groenlo.
“Dat zou mooi zijn!”

Ik verkoop het liefst de koelkasten zo duur 
mogelijk.
André lachend: “Het antwoord is nee. 
Wij verkopen producten die het best 
bij de klant passen.”
Plots roert Jeroen zich en mompelt wat 
over Zieuwent… nou vooruit dan: 
Zieuwent.

Lichtenvoorde loopt qua winkelaanbod, uit-
straling en mogelijkheden ver voor op Groen-
lo.

“Groenlo staat 
echt wel op de 
kaart met eve-
nementen.”

“Nog wel, maar dat is toch met het 
voetbal ook zo!”

De ondernemers, de horeca, de gemeente en 
de vele belangengroeperingen die Groenlo rijk 
is moeten nu echt bij elkaar gaan zitten om 
Groenlo voor eens en altijd op de kaart te zet-
ten. 
“Groenlo staat echt wel op de kaart 
met evenementen als de dweilorkes-
tendag, het Marveldtoernooi, de slag 
om Grolle en niet te vergeten Marveld 
Recreatie. Waar je in Nederland ook 
komt, iedereen kent Marveld. Als we 
daarnaast nog meer en beter samen-
werken en creatief blijven, komt er 
nog veel meer moois.”

De sv Grol blaast af en toe iets te hoog van de 
toren. Over velden, de organisatie, de accom-
modatie, het sportcafé etc. Dat kan toch ook 
een paar toontjes lager?
“Dat mogen ze ook best. Ze hebben 
een prachtige accommodatie en met 
een sportcafé waar menig vereniging 
jaloers op is, toch?”

Leven is voor mij…?
“Werken!’ …daarnaast leuke dingen 
zoals kegelen, bestuur buurtvereniging 
Nieuwe Slinge, tennis en op zijn tijd 
lekkere whisky. Ben met Joop Koop-
manschap bezig een whisky sociëteit 
op te zetten.”
We zitten intussen aan de stamtafel in 
de winkel. Koffie, gebak en de Groot 
Zevert-crew en ik weet even niet pre-
cies wat ik met het resolute antwoord 
‘werken’  van André moet…Gelukkig 
mengt Evelien zich in het gesprek en 
maakt een eind aan mijn onzekerheid: 
“Warken?... Wat dacht ie van sloapen 
en etten!”

Wat wil jezelf graag nog kwijt aan de lezers 
van het clubblad?
André: “Dat menig Grolsen veel ple-
zier mag beleven op sportpark Den 
Elshof.” Evelien: “En ook op het Wil-
genpark.”

Zo, dat was een gezellig en leerzaam 

middagje Groot Zevert. Relaxte sfeer, 

mooie winkel, goed volk en daar voel 

ik me al gauw thuis. En wat Groot 

Zevert en de sv Grol betreft ga ik de 

eerste thuiswedstrijd van het eerste 

in het publiek op zoek naar André. 

Denk dat ik hem ook wel vind. Bel-

trum is leuk en vooruit, VIOS ook, 

maar er is nu eenmaal altijd baas bo-

ven baas.  
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Toen ik een jaar of twaalf was heb 
ik een paar keer met de verkenners 
meegelopen. Hopman Arink kwam 
vervolgens bij ons thuis vragen of ik 
verkenner wilde worden. Mijn moeder 
gaf me de keus: of het voetbal of de 
verkennerij.

Dat werd dus voetbal. Mijn eerste 
wedstrijd beloofde niet veel goeds: 
met 13-1 werden we ingemaakt in Vra-
gender of all places. Ik weet niet zeker 
of we compleet waren, maar de fiets-
tocht terug onder leiding van Toon 
Brockötter was er niet minder pijnlijk 
om. Toen ik dit verhaal kortgeleden 

aan mijn voetbalgekke kleinzonen in 
Australië vertelde was het met mijn 
voetbalimago helaas gedaan.
Maar we wonnen ook wel eens heel 
dik. Ik herinner me een wedstrijd om 
de Bisschopsbeker (alleen voor katho-
lieken, vroeger was Grol een r.k.v.v.) 
tegen de Fortuna jeugd die met 19-1 
werd gewonnen. Theo Kaak draaide in 
die wedstrijd een corner prachtig in de 
rechterbovenhoek.

Mijn eerste kennismaking met het eer-
ste elftal was op 23 maart 1958 tegen 
Reünie Borculo. Die club was in die 
tijd een lokale “voetbalgrootmacht” en 
thuis mocht ik als bijna 16-jarige in-
vallen voor Jaap Kwakkel die een kuit-
been brak. 

In de periode na 1958 werden we 
een aantal keren kampioen. Bekende 
tegenstanders waren MvR ’s Heeren-
berg, VVG Gaanderen, Varsseveld en 
natuurlijk DVC Didam. AOW’ers on-
der ons kunnen zich het Paasweekend 
nog wel herinneren waarin we twee 
keer van hen wonnen. 

Een van de hoogtepunten was de vie-
ring van het 40-jarig bestaan in 1958.
De oud-internationals kwamen op 
bezoek en wisten met 3-2 te winnen. 
Op bijgevoegde foto solliciteert Joop 
van Stoffelen naar de elleboog-van-
de-week met scherpschutter Ton van 
Schaik als slachtoffer en de leeuw van 
Deventer Leo Halle in een ondersteu-
nende rol. Ikzelf sta op veilige afstand. 
Zoals u ziet waren scheenbeschermers 
in die tijd niet in de mode.

De teamsamenstelling van die tijd kan 
men vinden op www.svgrol.nl en wel 
onder de vierde foto. Later kregen 
spelers als Harry Notten, Ton Tops en 
Fons Zuidinga een stevige plek in het 
elftal.

Fysiek en mentaal waren we niet zo 
sterk, maar technisch was ons spel wel 
goed verzorgd. Ik herinner me trainer 
Scholten die ons oplegde om via kor-
te combinaties en één keer raken de 
tegenstander je wil op te leggen. Eén 
speler ging daarbij zover dat hij de bij-
naam “tikkie-terug” opgespeld kreeg.
Met een beetje goede wil zie je hier 

toch een voorloper van het huidige 
Barcelona in. Of is dat overdreven? 

Grol als vereniging bloeit als nooit te-
voren: een prachtig jeugdtoernooi, een 
redelijk hoog spelniveau en een mooie 
accommodatie. Daarmee wil ik de be-
sturen en commissies van toen en nu 
van harte feliciteren. Zo heeft Grol zelfs 
een plaats gekregen op de internetsite 
Wikipedia. Wie had dat ooit gedacht: 
Grol in een encyclopedie?

Ik geef de bal aan… Henk Blanken

Tom Kaak: 
“heb je t al 
gehoord? 
Zondag 1 mei 
hebben we 
gewoon een 
competitiewed-
strijd. Dat is de 
dag na Konin-
ginnedag!” 
Waarop Michel 
Kamphuis zegt: 
“misschien 
hebben we ge-
luk en heeft de 
tegenstander 
ook Koningin-
nedag!”
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Na het aangekondigde vertrek van 

Henry Golstein en Sander van Beck-

hoven als trainers van Grol 1 en Grol 

2 ging het bestuur van sv Grol in het 

najaar van 2010 op zoek naar nieuw 

bloed. Uit de Twentse vijver werden 

Ronnie Boers en Peter Bokma gevist. 

Trainers met een meer dan behoor-

lijke staat van dienst, die ‘blanco’ 

kunnen beginnen en sv Grol als een 

uitdagende klus zien. In het clubblad 

komen de nieuwe trainers vaak pas 

aan het woord als ze al een aantal 

maanden in dienst zijn. De nieuws-

gierigheid overwon (“het clubblad 

wil bovenop nieuwe ontwikkelingen 

zitten”) en daarom werd een bliksem-

bezoek gebracht aan een deurwaar-

derkantoor in Hengelo en de Oude 

Markt in Enschede.

Door Rik Gockel

Ronnie Boers is nog even bezig met 
het ‘wegwerken’ van een min of meer 
lastige klant. Als medewerker van 
deurwaarderskantoor Groothuis, Lig-
termoet & Nijhuis in Hengelo kent hij 
zijn pappenheimers. Ronnie doet al 15 
jaar incassozaken voor woningcorpo-
raties; daarvoor werkte hij bij de Ra-
bobank. Ronnie is 40 jaar, getrouwd 
en vader van vier kinderen, waarvan 
één is overleden. Het oudste kind is 
gehandicapt en de middelste is doof. 
Het gezin Boers woont in Goor, waar 
Ronnie ook zijn voetbalcarrière be-
gonnen is. “Ik heb altijd gevoetbald 
bij Hector en op een zeker moment 
tijdens een discussie daagde de hoofd-
trainer mij uit een trainersdiploma te 
halen. Daar heb ik toen direct werk 
van gemaakt.”

Loopbaan
De trainersloopbaan van Ronnie Boers 
voert langs de C-1 en B-1 van Excelsi-
or Rijssen (3 jaar, landelijke jeugd), het 
tweede elftal van Schalkhaar (3 jaar, 
reserve hoofdklasse), de hoofdmacht 
van vv Delden (1 jaar), de A-jeugd en 
het eerste elftal van vv Enter (2 jaar) en 
het tweede team van Oranje Nassau 
uit Almelo (3 jaar). Via een tip hoorde 
hij dat sv Grol een trainer zocht voor 
het tweede elftal. Er werd contact ge-
legd met Rob van Meurs en na een 
paar gesprekken met zowel bestuurs-

leden als ook met spelers en collega-
trainers was de kogel door de kerk. “Ik 
had direct een goed gevoel bij sv Grol. 
Een vereniging met een goede orga-
nisatie en een prima jeugdopleiding. 
In de A-jeugd lopen een paar goede 
voetballers. Dat is voor een trainer van 
het tweede wel belangrijk.” 

Speelstijl
Ronnie is niet rauwig om het feit dat het 
tweede afzakt naar de 1e klasse. “We 
kunnen dan wat meer zelf voetballen. 
Een rechtsbuiten moet ook een aantal 
keren een mannetje kunnen passeren; 
het is niet leuk om 90 minuten achter 
een opkomende back aan te moeten 
rennen.” De Gorenaar wil aanvallend 
voetbal spelen en jonge jongens dich-
terbij het eerste elftal brengen. Het liefst 
speelt hij in een formatie 3-4-3  met 
veel 1 tegen 1 situaties over het hele 
veld. “Krijgen we dat voor elkaar, dan 
pakken we enorm veel leermomenten. 
Het resultaat is niet heilig.” Ronnie is 
een trainer die openstaat voor inspraak 
vanuit de groep. Als spelers hem met 
goede argumenten kunnen overtuigen 
het anders te doen, dan zal hij zich niet 
star opstellen. “Er komen drie erva-
ren jongens (Frank Oosterholt, Kevin 
Stöteler en Wouter Scharenborg, red.) 
vanuit het eerste naar Grol 2. Daar ga 
ik natuurlijk gebruik van maken. Met 
zulke spelers ga je anders om dan een 
eerstejaars senior.”

Tottenham Hotspur
Een aantal keren per jaar gaat Ronnie 
met zijn vrouw naar Londen. “Mijn 
vrouw gaat winkelen en ik ga lekker 
voetbal kijken. Ik ben fan van Totten-
ham Hotspur en een bezoek aan White 
Hart Lane is echt het ultieme uitje voor 
mij”. Afgelopen seizoen werd Ronnie 
helemaal op zijn wenken bediend toen 
FC Twente in de Champions League 
uitkwam tegen de oeroude Engelse 
club. Door deze bezoekjes schiet een 
echte vakantie er nog wel eens bij in. 
Deze zomer gaat Ronnie lekker op 
camping Marveld staan. “De school-
vakanties in Twente zijn erg laat en de 
voorbereiding op het voetbalseizoen 
begint al snel. Dus wij gaan op vakan-
tie naar Groenlo. Kan ik lekker op de 
fiets naar de training.” 

Ronnie Boers en Peter Bokma zorgen voor frisse wind

Tukkers aan het roer
Samenwerking
Ronnie ziet erg uit naar het nieuwe 
voetbalseizoen en de samenwerking 
met Peter Bokma. “Ik ga uit van open-
heid. Ik heb geen ambitie om hoofd-
trainer te worden en ik schik mij in de 
rol dat het eerste elftal altijd voor gaat. 
Onze visie op voetbal ligt volgens 
mij niet ver uit elkaar. Ook met de 
andere mensen binnen de club hoop 
ik een goede relatie op te bouwen. 
We zoeken trouwens nog een grens-
rechter, dus als iemand zich geroepen 
voelt…. 

Een uur later komt Peter Bokma op 
het terras van café de Kater op de 
Oude Markt in Enschede uitgebreid 
aan het woord. Het is broeierig warm. 
Omdat we buiten erg worden afgeleid 
door ‘alles wat er rondloopt’, nemen 
we het besluit het gesprek binnen 
voort te zetten. Peter Bokma is gebo-

Ronnie Boers

“Ik had direct 
een goed 
gevoel bij de 
sv Grol.”

“Een vereni-
ging met een 
goede orga-
nisatie en een 
prima jeugd-
opleiding.”
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ren in Enschede en 46 jaar. Op twee-
enhalf jarige leeftijd verliest hij zijn 
vader met een bedrijfsongeval. Zijn 
moeder neemt de opvoeding verder 
voor haar rekening. Peter heeft drie 
broers en een zus die een stuk ouder 
zijn. Hij groeit op in de nabije omge-
ving van het oude Diekmanstadion. 
Peter woont nu met zijn vrouw en 
twee dochters van 15 en 17 in Gla-
nerbrug en werkt als accountmanager 
bij ATG in Ahaus, een bedrijf in de 
reprografische branche. 

Naar het CIOS
Peter zette zijn eerste stappen op het 
groene gras van De Tubanters in En-
schede. Hij zat drie jaar bij Gertjan 
Verbeek in de klas en speelde een 
tijdje onder Issy ten Donkelaar in de 
Twentse selectie. Op jonge leeftijd ver-
trekt Peter uit Enschede om in Heeren-
veen het CIOS te gaan volgen. Foppe 
de Haan wordt zijn klassendocent 

en grote inspirator om serieus werk 
te maken van het vak voetbaltrainer. 
Hij krijgt de kans om de cursus oefen-
meester 1 te doen en stage te lopen bij 
SC Heerenveen. Uiteindelijk traint hij 
zelfs de A-1. 

Zwerftocht door voetbalstad 
Enschede
Op 22-jarige leeftijd keert hij terug 
naar Enschede. Hij speelt en traint dan 
bij De Tubanters. “Ik stond daar twee 
jaar zes dagen in de week op het veld. 
Dat werd te gek. Ik besloot senioren-
trainer te worden en ging aan de slag 
als trainer van het tweede elftal van 
Sportclub Enschede. Ik kwam onder de 
hoede van hoofdtrainer Toon Valks. 
Hij liet me analyses maken en betrok 
me ook bij het eerste team. Een enorm 
leerzame tijd.” Na Sportclub Enschede 
vetrok Peter naar OSV Overdinkel, 
waar hij drie jaar speler/trainer werd 
van het eerste elftal en twee keer pro-

moveerde (van de 6e naar de 4e klas-
se). Vervolgens drukte hij zijn stem-
pel op de eerste elftallen van Avanti 
Wilskracht (3 jaar), Emos (3 jaar), Zuid 
Eschmarke (2 jaar), Sparta Enschede (4 
jaar) en Victoria Enschede (5 jaar). Bij 
deze laatste club kon hij op zondag 5 
juni van dit jaar afscheid nemen met 
promotie naar de tweede klasse. 

Een volgende stap
Na vijf jaar Victoria en meer dan 20 
jaar voetbal in het Twentse was Peter 
toe aan, zoals dat zo mooi heet, een 
nieuwe uitdaging. Hij had zich eigen-
lijk nog niet of nauwelijks op de markt 
georiënteerd toen Gerard Bos hem 
adviseerde om eens met sv Grol in 
gesprek te gaan. “Het eerste gesprek 
met sv Grol was met Rob van Meurs, 
Tonnie Zieverink en Ben Bomers. Er-
gens op een basisschooltje. Wat direct 
opviel was, dat sv Grol zich in mij ver-
diept had. Er volgde een dialoog met 
een afvaardiging van de spelersgroep, 
met A-jeugdtrainer Jorrit Bomers en 
met technisch coördinator Freddy 
Brockötter. Uiteindelijk werd op het 
hoofdkantoor van Univé in Groenlo 
een afrondend gesprek gevoerd met 
de voorzitter en penningmeester.” 

Ideale schoonzonen
Peter Bokma heeft inmiddels een aar-
dig beeld van sv Grol en van de eerste 
selectie. “Ik heb diverse elftallen aan 
het werk gezien en ook gesproken met 
jongens als Tom Kaak. Er zit veel kwa-
liteit bij sv Grol. Ook in de jeugd. Uit 
alles blijkt dat er veel potentie is. Ik 
denk dat de grootste winst te behalen 
is op het mentale vlak. Grol moet bru-
taler worden en op cruciale momenten 
in de wedstrijd meer ‘ballen’ tonen. Er 
lopen teveel ideale schoonzonen rond 
en dat kan je als elftal soms in de weg 
zitten. We moeten het op gaan bren-
gen om drie keer in de week 100% 
inzet te leveren.”

Opbouwtrainer
Peter is, zoals hij zelf zegt, een op-
bouwtrainer. Hij ziet sv Grol niet als 
een tussenstation en wil hier graag in 
een aantal jaren wat neerzetten. “Ik 
ga uit van een bepaalde beginsituatie. 
Ik noem dat BS en begin dan verder 
te bouwen. Grol leidt op in een 4-3-
3 formatie met een doorschuivende 
centrale verdediger. Dat sluit aan bij 
mijn voetbalopvatting”. Peter vindt het 
essentieel dat draagvlak bij de spelers 
ontstaat voor zijn strijdplan. “Iedere 

“Wat opviel 
was dat de sv 
Grol zich in mij 
verdiept had.”   

“Er lopen 
teveel ideale 
schoonzonen 
rond en dat 
kan je als elftal 
soms in de 
weg zitten.”

Peter Bokma
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dinsdag zullen we voorafgaand aan 
de training een kwartier overleg voe-
ren. Bord met magneten erbij. Waar 
zetten we druk? – Tot hoever zakken 
we in? – Wie kent specifieke informa-
tie over de komende tegenstander?” 
Bokma is een trainer die interactie tus-
sen spelers en trainer stimuleert. Een 
trainer die bovenin mee wil draaien 
en vanuit eigen kracht redeneert. Hij 
kan erg nadrukkelijk aanwezig zijn, 
maar heeft ook het vermogen om te 
beschouwen en achterover te leunen. 
“We moeten uiteindelijk proberen in 
een bepaalde flow terecht te komen, 
waardoor in de groep iets onoverwin-
nelijks ontstaat.” 

Film en muziek
Ooit was Peter Bokma zanger in een 
band. “We speelden op kermissen 
en braderieën. Beetje Top 40, Neder-
landstalig en disco classics.” Nu mag 
hij in zijn vrije tijd graag naar muziek 
luisteren en boven op zolder in een 
zelf gemaakte  bioscoop een filmpje 
kijken. Ook gaat hij met zijn vrouw 
of dochters wel eens een hapje eten in 
Enschede. “Ook andere sporten heb-
ben onze aandacht. Mijn vrouw heeft 
op hoog niveau waterpolo gespeeld 
en we gaan wel eens samen naar een 
sportevenement.” 

Op dinsdag 2 augustus begint sv Grol 
aan de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen. Een voorbereiding waarin de 
spelers zich moeten bewijzen. Vreem-
de ogen dwingen nu eenmaal. Maar 
aan de andere kant ook een voorbe-
reiding waarin twee nieuwe trainers 
zich op een goede manier willen ma-
nifesteren. Een spannende periode. 
Wellicht breekt nieuw talent door of 
ontplooit een stille kracht zich. Na-
mens het clubblad wensen wij Peter 
en Ronnie veel succes toe. Stijn Rootinck 

tijdens het 
Marveldtoer-
nooi tegen een 
lieve vrouw uit 
Groenlo over 
haar zoons: 
“Jur Pasman 
is een echte 
werker en 
Teun Pasman 
is een echt 
sierpaard.” 
Waarop de 
lieve vrouw 
zegt: “Waarop 
heb je dat ge-
baseerd?” Zegt 
Stijn Rootinck: 
“Ja, dat zag ik 
in de warming 
up.”

Grol F4 naar Ajax-Excelsior
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De Vlag
Zoals u kunt zien, heb ik mij in het hol van 
de leeuw begeven. Met de grootst mogelijke 
tegenzin heb ik mij naar het dorpje aan de an-
dere kant van de spoorbaan begeven. Ik geef 
toe ik heb er niet mijn beste foto van de Vlag 
ooit gemaakt, maar dit was dan ook bijna on-
mogelijk. Iedere keer dat ik de Vlag wilde be-
vestigen stak er een verfrissende en zalvende 
Grolse wind op. Het was net of de Vlag al-
leen hierin wapperen wilde. Bovendien moest 
ik vlug een foto maken. Je wilt tenslotte toch 
niet herkend worden in “vijandelijk” gebied. 
Ik had mij dan ook dusdanig vermomd dat de 
gemiddelde dorpsbewoner dit ook niet in de 
gaten zou hebben gehad. Die hebben sowieso 
niet zo veel in de gaten, maar toch. Je zal maar 
net die ene gewiekste Keienslöpper tegenko-
men die enige achterdocht begint te krijgen 
en dan heb je voor dat je het weet de poppen 
aan het dansen. U zal zich wel afvragen wat 
ik daar in vredesnaam moest bij Longa’30 en 
dat nog wel in het goede gezelschap van onze 
verenigingsvlag. Nou, eenmaal daar aangeko-
men vroeg ik mij dat zelf ook af. Ik moest 
werkelijk halsbrekende toeren uithalen om 
via de parkeerplaats bij het Longa’30 terrein 

te komen. De parkeerplaats lag namelijk vol 
met losse keien. En dan bedoel ik geen Licht-
evoordenaren die te lang in de Treffer hebben 
gezeten. Nu weet u nog steeds niet waarom 
ik daar was. Nou dat zal ik u gauw uit de 
doeken doen. Ik had in diverse media gelezen 
dat het hoofdveld van Longa’30 er allerbelab-
berd aan toe zou zijn. Er zou in heel Neder-
land geen speelveld er beroerder aan toe zijn 
dan het hoofdveld van Longa’30. Dat wilde ik 
natuurlijk wel eens met eigen ogen zien. Een-
maal aangekomen, onder de blauwe plekken 
van de ware survivaltocht  die de oversteek 
van de parkeerplaats vormde, ontwaarde zich 
een heuse knollentuin voor mijn ogen. Ik wist 
niet wat ik zag. Ik heb veel gezien op de we-
reld, zoals u weet. Maar dit sloeg werkelijk, 
bijna alles. Als je dit speelveld zou moeten 
vergelijken met het werkelijk prachtige kunst-
gras hoofdveld van onze s.v. Grol dan komt 
maar één passende vergelijking naar boven: 
“Lichtenvoordse Onbenulligheid Naast Grol-
se Adel”. Nu wil men dus graag in dat dorpje 
op die omgewoelde akker als oplossing een 
kunstgrasveld gaan aanleggen. Dat begrijp je 
als weldenkend mens toch niet! Dat is toch 
het domste wat je kan doen! Ja, ik hoef het u 
natuurlijk niet uit te leggen, u heeft natuurlijk 
al lang door waar ik op doel. Dat kan ook 
bijna niet anders als buitengewoon intelligent 
Grol-lid. Goed voor die enkeling die het nog 
niet door heeft, waarschijnlijk iemand die net 
vanuit één of ander buitengewest hier is ko-

men wonen en sinds een paar weken lid is, 
zal ik een uitzondering maken  Alleen onder 
de strikte voorwaarde dat deze informatie met 
helemaal niemand aan de andere kant van de 
spoorbaan wordt gedeeld. Men is door op 
deze knollentuin te spelen van de derde naar 
de tweede klasse, van de tweede naar de eer-
ste klasse, en ten slotte van de eerste naar de 
hoofdklasse gegaan. Geen tegenstander wist 
hoe ze het hadden als ze bij Longa’30 te gast 
waren. Bijna geen enkele tegenstander van 
Longa’30 kon door de erbarmelijke omstan-
digheden van het hoofdveld in hun spel ko-
men, terwijl de hoofdmacht van Longa’30 hier 
feilloos mee om wist te gaan. Die waren hier 
ten slotte al jaren aan gewend. De tegenstan-
der kon geen enkele bal fatsoenlijk plaatsen, 
want steeds sprong die weer een andere kant 
uit. Nee, en nu moet het geheime wapen, de 
basis van het succes, dan wijken voor kunst-
gras. Ik hoop dat het kunstgrasveld er zo snel 
mogelijk komt, want voor je het weet zitten 
we dan weer bij elkaar in dezelfde klasse. En 
dan horen we weer legendarische uitspraken, 
zoals onder andere Herman van den Gleuni-
gen ooit zei: “As wie zondags tegen Longa 
mot dan haal ik mien van gif de wortelen al 
oet de soep”. Denkt u hier maar eens over 
na tijdens de komende zomer vakantie. Tot in 
het nieuwe seizoen.

De Vlaggenist 
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