
[VOORWOORD]

Het voetbalseizoen 
is in volle gang
We zitten inmiddels al volop in het voetbalseizoen. De eerste suc-
cessen zijn behaald en zoals dat hoort bij sportontmoetingen ook de 
eerste teleurstellingen.

In deze editie van ons clubblad een prognose hoe de resultaten zul-
len zijn aan het eind van het seizoen. Het is altijd aardig aan het eind 
te kunnen constateren of de inschattingen die zijn gemaakt juist zijn 
geweest, te hoog of soms ook veel te laag. Een boeiende bijdrage 
daarover in dit nummer.
En dan een bijdrage over de belevenissen van A1. Een belevenis die 
‘van binnenuit’ is geschreven. Met de jongens op stap dus en meema-
ken wat de drijfveren zijn, de belevenissen, onder welke omstandig-
heden er wordt gevoetbald en hoe de emoties worden verwerkt. Een 
kijkje dus in het hart van zo’n elftal, zo mag je dat wel noemen.
Deze keer wederom aandacht voor de jeugd want onze Grol heeft een 
enorm aantal jeugdleden en dat is natuurlijk heel mooi. En daarin past 
prachtig het verhaal  over Asad Omar van D1 en dat is een gevoelig 
opgetekend verhaal geworden.
Aan het begin van het seizoen is er ook altijd de algemene ledenver-
gadering van onze Grol. Een impressie van die vergadering treft u ook 
aan met daarin de benoeming van scheidend bestuurslid Stan Raben 
tot ‘lid van verdienste’. En de  uitreiking van de Grolspeld aan Wim 
Reukers voor het vijftigjarig lidmaatschap. Er zijn heel veel mensen die 
Grol een warm hart toedragen. Ben je een keer lid van onze mooie 
vereniging dan geef je dat zo maar niet zo meer op, zo blijkt steeds. 
Het is een goed gebruik in het clubblad dat we de schijnwerpers regel-
matig richten op een van onze sponsoren want je kunt wel veel willen, 
maar je moet dan wel de geldmiddelen daarvoor beschikbaar hebben 
en zonder sponsoren gaat dat niet. Dan zouden we ‘Griekse toestan-
den’ krijgen en iedereen weet dan wel wat ik bedoel.
Deze keer daarom een mooie bijdrage over Auto Kolkman, een van 
onze gewaardeerde sponsoren. De komende weken beloven extra 
spannend te worden nu de voetbalplaatjes in beeld komen. Daar is 
al heel veel over gepubliceerd. En u treft u natuurlijk wederom een 
aantal tot de verbeelding sprekende tekkels aan, met daarnaast de 
vaste rubrieken.

De redactie hoopt ook deze keer een mooie mix van sport, clubgevoel, 
van jong en oud en van ernst en humor te hebben gemaakt en wenst 
u daarbij veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur
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De prognose
Het seizoen 2011-2012 is inmiddels 
van start gegaan. Voor het eerste en 
tweede staan nieuwe trainers en we 
hebben dit seizoen weer een pres-
tatief derde elftal. Zoals altijd in de 
voetballerij brengen nieuwe trainers 
nieuwe ideeën qua voetbal met zich 
mee. Spelers worden op een andere 
manier gezien, de trainers hebben 
een ander systeem in hun hoofd dan 
hun voorganger en zien  ingeslepen 
zaken soms heel anders. Nieuwe 
trainers zorgen voor andere verwach-
tingen. Maar hoe zit het met de spe-
lers? Die kennen de groep en weten 
wat er te halen of juist niet te halen 
valt. Met dit gegeven hebben we drie 
spelers van het 1e, 2e en derde elftal 
het woord gegeven om een prognose 
voor dit seizoen op te stellen.

Door Peter van Dalen

Het Vlaggenschip
Voor de prognose van het eerste elf-
tal heb ik afgesproken met Tom Kaak. 
De geroutineerde speler kent het klap-
pen van de zweep inmiddels door de 
jarenlange ervaring op een hoog ni-
veau. Een trainerswissel brengt altijd 
weer wat uitdagends met zich mee 
voor de spelers, nieuwe kansen om de 
trainer te laten zien wat je in je mars 
hebt.

“Om te beginnen kon je merken aan 
de groep dat ze toe waren aan een 
nieuwe trainer. Na vier jaar merk je 
dat de chemie gewoon over is, zonder 
iemand hiermee te kort te doen. We 
hebben natuurlijk vier jaar met elkaar 
samengewerkt en dat zegt natuurlijk 
wel genoeg. De nieuwe trainer is heel 
erg enthousiast en open. Hij wil veel 
praten, zoekt interactie met de groep 
en je kan alles bij hem kwijt. Commu-
nicatief erg sterk en dat is, vind ik, heel 
erg belangrijk met zo’n jonge groep. 
Deze jongens zijn sneller wat onzeker-
der en dat ze dit bij de trainer kwijt 
kunnen is erg belangrijk. Als je wat 
ouder bent maakt het in principe niet 
uit wie er voor de groep staat omdat je 
zelf vaak weet waarom je niet speelt of 
wat je goed of verkeerd doet.” 

“De groep is ook erg veranderd. Er zijn 
vijf jongens over gekomen van de A1 
en de wat meer gelouterde spelers zo-

als Wouter Scharenborg, Frank Oos-
terholt, Kevin Stöteler, Dennis Pas-
man en Arjan Paf spelen niet meer bij 
het eerste. Uiteraard is een natuurlijk 
verloop goed, maar je moet oppassen 
dat deze wisseling van de wacht niet 
te extreem is om de balans in het elftal 
te houden. Daar zullen we dit jaar mee 
te maken krijgen. Veel jonge spelers 
zorgen vaak voor een bepaalde wis-
selvalligheid. Dit is helemaal niet erg 
en hoort bij de ontwikkeling van een 
speler maar daar krijg je als team mee 
te maken en het is dan ook een doel 
op zich om zo constant mogelijk te 
worden met deze groep dit seizoen.”

“Voor mezelf is dit seizoen heel an-
ders dan ik vooraf verwachtte. Ik zag 
mezelf meer als pinch hitter bij dit 

elftal maar de trainer zag een andere 
taak voor me als laatste man. Ik ben 
niet iemand die daar direct tegen in 
gaat omdat ik in dienst van het elftal 
wil spelen. We hebben hier veel over 
gepraat en in de voorbereiding liep 
het de ene keer beter dan de andere 
keer. Zo stond ik de eerste keer  na de 
eerste competitiewedstrijd in het elftal 
van de week en een week later kreeg 
ik een vijfje. Maar zolang de trainer 
vindt dat het goed gaat en ik voel me 
zelf er ook goed bij zal ik het blijven 
doen. Zodra er iemand is die beter ge-
schikt is op deze positie, ben ik ook de 
eerste die een pas op de plaats maakt 
en ruimte maakt voor deze speler en 
schik ik me in de rol die de trainer dan 
voor me in petto heeft.”

Tom Kaak

“Balans in het 
elftal houden.”

“Voor mezelf 
is dit seizoen 
heel anders 
dan ik vooraf 
verwachtte.”
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“In de voorbereiding hebben we heel 
goed gedraaid. Op Longa na, maar dit 
is dan ook een hoofdklasser,  hebben 
we alles gewonnen. De beker zijn we 
eigenlijk heel makkelijk door geko-
men en de eerste competitiewedstrijd 
ging ook heel erg goed. We spelen 
weliswaar 0-0 gelijk maar die wed-
strijd moet je eigenlijk winnen als je 
kijkt naar de kansen die we gehad 
hebben. De tweede wedstrijd spelen 
we dan dramatisch. Veel te slap be-
gonnen en na zes minuten kom je met 
0-1 achter en loop je de hele wedstrijd 
achter de feiten aan. Erg jammer om-
dat je een goede voorbereiding gehad 
hebt en de eerste thuiswedstrijd het 
publiek ook wat wilt laten zien. Het is 
moeilijk te verklaren maar soms heb 
je een collectieve offday. Dat dit nou 
net deze wedstrijd was, is ontzettend 
balen, vooral voor de supporters. Ik 
snap wel dat de buitenwacht dan de 
nodige kritische noten heeft, maar ik 
hoop dat ze dit kunnen omzetten naar 
positiviteit. Dit is ontzettend belang-
rijk voor de jonge spelers, omdat ze 
toch al onzeker worden na een verlo-
ren wedstrijd. Juist dan heb je de steun 
nodig om de volgende wedstrijden 
het zelfvertrouwen terug te krijgen, 
zowel van binnen de groep als van de 
mensen buitenaf.”

“Dit seizoen gaat het erg lastig wor-
den. Wat men weleens vergeet is dat 
we nu al zes jaar in de tweede klasse 
spelen, iets wat een unicum is in de 
historie van de club. We hebben dit 
jaar een niet al te brede selectie en de 
grotere clubs rondom Arnhem zo-
als Presikhaaf en Quick 1888, kopen 
elk jaar zes of zeven nieuwe spelers. 
Silvolde heeft weer drie goede spe-
lers erbij gekregen en die hadden al 
een goed team, die zijn vorig seizoen 
tweede geworden. Zo zijn er een aan-
tal clubs die hun selectie sterker ma-
ken door aankopen van buitenaf. Wij 
doen het met onze eigen jongens en 
moeten dan tegen deze grote jongens 
opboksen! Zoals ik het zie zijn er een 
vijftal clubs die voor het kampioen-
schap kunnen gaan. De andere clubs 
zullen moeten vechten voor de ove-
rige plaatsen want er is dit jaar geen 
zwak elftal in deze klasse. Als je met 
deze jonge groep een middenmoot 
kan halen tussen plaats 6 en 9, zet je 
een hele goede prestatie neer. Hiermee 
wil ik me absoluut niet indekken maar 
we moeten reëel zijn en onze groep 
is eenvoudig genoeg nog niet goed 

genoeg om mee te  strijden voor een 
prijs. Dit seizoen zal in het teken staan 
van het ontwikkelen van spelers en 
het team om in de komende jaren mis-
schien wel wat moois te laten zien.”    

Grol 2
Aan het woord Peter Kok, al jarenlang 
een vaste waarde in het beloftenelftal 
van de Grol: “Afgelopen mei was 
voorlopig het laatste wapenfeit van 
Grol 2 in de reserve hoofdklasse. In 
deze mooie klasse met topteams als 
Quick ’20 en HSC ’21, werd in een 
onderling duel voor handhaving met 
2-2 gelijk gespeeld tegen de geelzwar-
ten uit Winterswijk, daar waar een 
overwinning noodzakelijk was. Een 
behoorlijke domper in een wisselval-
lig seizoen waarin overigens nog wel 
geschiedenis werd geschreven door 
na 3 wedstrijden de ranglijst in de 
reserve hoofdklasse aan te voeren.  
Een te jonge ploeg  met te weinig er-
varing op de cruciale posities in het 
veld, een krappe selectie door veelvul-
dig blessureleed bij 1 en 2, maar ook 
het zelf niet thuis geven bij een aan-
tal onderlinge degradatieduels brak 
ons uiteindelijk op. Dit was niet het 
afscheid dat trainer Sander van Beck-
hoven verdiende. Hij stond als trainer 
2 jaar geleden aan de basis van pro-
motie naar de hoofdklasse waarin hij 
het meer dan uitstekend heeft gedaan. 
Zoals bekend heeft Sander inmiddels 
de overstap gemaakt naar AD ’69 uit 
Aalten.”

“Met een nieuwe trainer aan het roer, 
tukker Ronnie Boers uit Goor, zijn we 
eind juli begonnen met de voorbe-
reiding van het nieuwe seizoen in de 
eerste klasse. Grol 2 heeft in tegenstel-
ling tot voorgaande jaren op papier 
een prima uitgebalanceerd team met 
een perfecte mix van spelers. Vanuit 
het eerste elftal zijn de ervaren spelers 
Wouter Scharenborg, Frank Ooster-
holt en Kevin Stöteler overgekomen 
en vanuit de A1 een aantal talentvolle 
spelers. Daarnaast kan het merendeel 
van de spelersgroep teren op 1 à 2 jaar 
hoofdklasse-ervaring. Ook de breedte 
van de selectie is positief te noemen. 
De posities in het veld zijn nagenoeg 
dubbelbezet, waardoor de concur-
rentie groot is wat weer zijn weerslag 
heeft op het trainings- en wedstrijd-
niveau. Het is al vaak gezegd, maar 
daarom is het ook zo uitermate be-
langrijk dat er weer een goed derde 
elftal is. Spelers die  tijdelijk buiten de 

5

boot vallen kunnen via Grol 3 hun 
opwachting maken en zich zo weer te-
rugknokken bij het tweede. Maar ook 
een aantal lang geblesseerden zoals 
Luc te Veluwe en Alex van Beckhoven 
kunnen in het derde weer op niveau 
minuten gaan maken.”
 
“De resultaten in de voorbereiding 
waren in het algemeen goed, maar 
soms ook wat wisselvallig. Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met de ge-
hanteerde speelwijze van de nieuwe 
trainer. Ronnie hanteert strikt 1 op 1 
achterin, waardoor er een extra man 
op het middenveld ontstaat. Daar-
naast moet bij balbezit van de tegen-
stander te allen tijde (waar dan ook) 
druk worden gezet. Deze speelwijze 
is wennen omdat we in de hoofd-
klasse gewend waren om ons vaak in 
te laten zakken. Toch ben ik positief. 
In de hoofdklasse zou het zelfmoord 
zijn om op deze wijze te spelen, maar 
in deze kwalitatief mindere klasse en 
specifieke kwaliteiten van de huidige 
groep zoals het loopvermogen met 
name voorin werpen de vruchten zich 
nu al af. Onze eerste tegenstander in 
de competitie, MVV ’29, was na een 
half uur en 3-0 achterstand nog steeds 
in onderling overleg hoe ze de extra 
man op het middenveld moesten be-
strijden. Uiteindelijk hebben we met 
7-0 gewonnen.  Dit terwijl  MVV ’29 
een week eerder slechts met 1-0 verlo-
ren had bij PH, ex-hoofdklasser en al 
jaren een hoogvlieger in deze klasse. 
Dat we ook een keer zwaar onderuit 
zullen gaan met deze speelwijze staat 
vast, maar dat zullen we als groep op-
pakken als leermoment voor de vol-
gende wedstrijd.”

“Grol 2 moet in mijn ogen meedraaien 
bovenin, waarbij het halen van na-
competitie een realistische doelstel-
ling is. Een kampioenschap zal een 
onderlinge strijd worden tussen een 
4-tal ploegen waarvan wij er 1 zullen 
zijn. Hoe lang we mee kunnen gaan 
doen zal voornamelijk afhangen van 
blessures en schorsingen bij zowel 1 
als 2. Aan enthousiasme en plezier 
ontbreekt het in deze groep in ieder 
geval niet!”

Het derde elftal
Voor het derde elftal ligt alles heel 
anders. Een zinnige prognose maken 
voor dit seizoen is als het “kwartje 
van Kok” terug zien te krijgen. In de 
winterstop heeft het bestuur van de 

“Sander van 
Beckhoven 
stond als 
trainer 2 jaar 
geleden aan de 
basis van de 
promotie van 
Grol 2 naar de 
hoofdklasse 
waarin hij het 
meer dan uit-
stekend heeft 
gedaan.”
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Grol haar zinnen gezet op de terugkeer van 
het derde elftal op prestatief niveau. Dit werd 
bekend gemaakt in de nieuwjaarstoespraak 
waar onder andere Mark Reinders bij zat. 
Op dat moment speelde Mark in Grol 5 na te 
zijn gestopt als keeper bij het tweede. Na een 
week nagedacht te hebben kwam hij erachter 
dat hij het prestatieve gedeelte van het voetbal 
toch wel erg miste en de keuze om zich verder 
te verdiepen in dit project was snel gemaakt.

Als eerste moest er iemand bijkomen waar-
mee Mark het samen op poten wilde zetten. 
Deze compagnon werd gevonden in Dennis 
Vennebekken die in de loop der jaren zeer 
veel ervaring heeft op gedaan met dit elftal. 
Het verbond werd gesloten en de volgende 
stap werd gezet; het inventariseren van de 
spelers die in aanmerking komen voor dit 
nieuwe prestatieve jeugdelftal. Alle senioren-
teams werden doorgelicht en met de spelers 
die her en der gevonden zijn vormen ze sa-
men met de overgekomen A-junioren, die 
nu nog te licht zijn bevonden voor Grol 1 en 
Grol 2, de basis voor dit elftal. 

Met alleen jonge spelers zijn Mark en Dennis 
er niet. De visie is vanaf het begin geweest om 
voor 80% jonge spelers in te passen met daar-
naast een aantal “oudere” spelers die de jon-
kies op sleeptouw kunnen nemen. Dit geldt 
niet alleen voor de gezelligheid na de wed-
strijd in de kantine maar vooral op het veld. 
Het neerzetten van spelers, coachen, handha-
ven van het systeem, de inzet, alle aspecten 
van het spelen van een wedstrijd. Joost Frank, 
Bas Broens en Dennis zelf werden hiervoor 
geschikt geacht en hebben deze taak ook op 
zich genomen, waarmee de groep gecomple-
teerd wordt tot 18 spelers met zo nu en dan 
aanvulling van het tweede aangezien de eerste 
twee selecties 38 mensen tot hun beschikking 
hebben.

De trainingen worden twee keer per week 
door Mark gegeven. Het startniveau viel hem 
alleszins mee en na een maand voorbereiding 
heeft hij gemerkt dat de groep erg gretig en 
leergierig is. Ze pikken snel dingen op en per 
training ziet hij dat de groep kleine stapjes 
maakt. Op elke training zijn er dan ook tus-
sen de 14 en 16 mensen aanwezig, een mooi 
aantal om mee te werken voor een trainer. 
Het grootste struikelblok is momenteel de 
tactische kant van het voetbal. Als alles net 
iets anders staat dan normaal, weten som-
mige spelers zich op dat moment geen raad. 
Door veel te trainen en te praten is dit geen 
onmogelijke uitdaging om ook hierin stappen 
te maken. 

In de voorbereiding werden er vier wedstrij-
den gespeeld waarvan twee voor de beker. De 

eerste oefenwedstrijd werd kansloos verloren 
van RKZVC met 6-2. Hierbij bestaat wel het 
vermoeden dat er een aantal spelers van hun 
tweede mee deden en Mark had zijn eigen 
groep nog niet compleet. Tegen Vios B. werd 
met 3-2 gewonnen. Een goede graadmeter 
aangezien dit elftal ook bij het derde in de 
competitie speelt. De derde wedstrijd (voor 
de beker) werd gelijk gespeeld en de tweede 
bekerwedstrijd werd met 3-2 winnend afge-
sloten tegen Eibergen 3, een elftal dat o.a. be-
staat uit oud-eerste spelers, dus een prestatie 
op zich.

Zoals gezegd is het aankomend seizoen kof-
fiedik kijken. De prestatie is dan ook niet  
prioriteit nummer één maar een solide, be-
trouwbaar derde elftal neerzetten zal het 
hoofddoel zijn. Wel werd de eerste compe-
titiewedstrijd tegen het eerder genoemde  
RKZVC met 0-2 gewonnen. Een knappe pres-
tatie gezien de eerste wedstrijd tegen deze uit 
de klei getrokken mannen. Vanaf deze plek 
wens ik alle betrokkenen van dit elftal al het 
succes en plezier toe bij het formeren van het 
“nieuwe” derde.

Peter Kok
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Speler van het Kwartaal: Martin Eijsenga

De speler van het kwartaal komt dit keer uit 
Grol 8. Zijn naam is Martin Eijsenga, hij is 34 
jaar en samen met  zijn vriendin Anke heeft 
hij twee kinderen. De jongste, Finn, is bijna 
drie en zijn grote zus Jade is zes jaar. In het 
dagelijkse leven werkt Martin als monteur 
bij AesyLift en in het weekend speelt hij zijn 
wedstrijdjes zoals vermeld bij het sterrenen-
semble van Ruben Lammers, het achtste.
Als klein jongetje kwam Martin al bij de Grol. 
Hier heeft hij zijn hele jeugd gespeeld maar 
gaf na de jeugd de brui eraan en stopte een 
aantal jaren. Toen hij het voetbal toch begon 
te missen probeerden ze een vrienden-elftal 
bij de Grol te realiseren. Omdat dit door al-
lerlei omstandigheden niet van de grond 
kwam, werd dit geprobeerd bij de andere 
club in Groenlo, de Boys. Hier is hij twee 
keer kampioen geworden maar het elftal viel 
langzaam uit elkaar en de spelers druppelden 
langzaam weer terug naar sv Grol. Inmid-
dels speelt hij dit jaar alweer zijn vierde sei-
zoen bij zijn jeugdliefde. Het draait volgens  
Martin niet alleen om het voetbal maar ook 
om de gezelligheid en dat vindt hij volop in 
dit elftal.

Door Peter van Dalen

Favoriete positie:
“Linksback! Op deze positie heb ik altijd ge-
speeld en dit bevalt me het best. Laatst stond 
ik een keer rechtsbuiten maar dat was hele-
maal niks, laat mij maar lekker verdedigen. 
Als ik de bal niet kan halen dan maar de man.”

Als ik een dag een vrouw zou zijn dan.....
Hard lachend: “Zou ik een tijgerslip aantrek-
ken en met Diderik Corts gaan zoenen!!”

Als ik morgen € 20.000.000 zou winnen dan... 
“Ga ik op vakantie en geef daarna een groot 
feest. Daarnaast koop ik een pallet bier, heb 
ik voor een paar maanden zat aan en koop 
ik nieuwe voetbalschoenen en scheenbescher-
mers omdat ik nog van die grote, ouderwetse 
windvangers heb. Verder delen mijn vrienden 
ook flink in de winst mee en koop ik een hoop 
vuurwerk want dat is echt een hobby van me. 
Als laatste zou ik hoofdsponsor worden van 
Grol 8.”

Met welke voetballer zou je een keer samen willen voet-
ballen en waarom?
“Met mijn grote voorbeeld: Jeroen Heubach 
(Heubach hooligan, red.)! Helaas is hij gestopt 
bij Twente maar het was een mooie voetbal-
ler met veel inzet. Daarnaast lijkt het me ook 

wel geinig om eens een balletje te trappen met 
Messi.”

Ik zou weleens een biertje willen drinken met:
“Mel Gibson. Dit is een fantastische acteur en 
heeft in een aantal geweldige films gespeeld. 
Braveheart, the Patriot, de wat oudere films, 
ik hou ervan. Ik zou graag met hem willen 
praten over die rollen; hoe hij erbij komt en 
hoe het is om die rollen te spelen.”

Wie zou je graag tot leven willen wekken als dit mo-
gelijk zou zijn?
“Michael Jackson. Michael was vroeger mijn 
favoriet en ik draai nog steeds muziek van 
hem. Vroeger had ik er vlaggen van, t-shirts, 
alle cd’s, noem maar op. Ik heb twee cd’s van 
hem in de bus liggen en zet deze regelmatig 
op als ik het land door moet voor mijn werk. 
Ook zou ik de zanger van Queen, Freddy 
Mercury tot leven wekken als dat kon. Ook 
fantastische muziek waar ik graag naar luis-
ter.”
“Daarnaast zou ik mijn opa Jakob Eijsenga tot 
leven willen wekken en met hem nog een een 
paar biertjes willen drinken. Dat was ook echt 

een levensgenieter en hij zat vol met streken. 
Blijkbaar heb ik het dus niet van een vreemde.”

Voetbalschoenen, nostalgisch zwart of modern gepimpt?
De laatste twee woorden zijn nog niet uitge-
sproken of het antwoord is al bekend: “Nos-
talgisch zwart met een witte Nike-streep erop! 
Die schoenen heb ik al drie jaar en ik blijf erop 
spelen tot ze kapot zijn, daarna koop ik pre-
cies dezelfde! Voor gekleurde schoenen moet 
je een sterspeler zijn. Dominique Monasso, die 
mag dat!” (wederom hard lachend ).

De traptechniek van Ronaldo of de dribbel van Messi?
“Duidelijk de traptechniek van Ronaldo! Voor 
dribbelen heb je conditie nodig en dat heb ik 
niet. Ik schiet die bal er liever van 30 meter 
in dan een dribbel waar ik moe van word. Ik 
vind het natuurlijk fantastisch om naar zo’n 
actie te kijken maar als ik voor mezelf moet 
kiezen, doe mij die trap maar.”

Als je nu in het vliegtuig mocht stappen, waar ga je 
dan naar toe?
“Dan zou ik met de vrouw en kids naar de 
Malediven gaan. Lekker duiken, snorkelen, 
zwemmen, op het strand liggen, jetskiën, 
noem het maar op. Ik ben absoluut geen win-
termens, ik ga voor de zee, het strand en de 
zon. Ik heb geen duikdiploma maar heb al wel 
redelijk vaak gedoken in Spanje en Turkije en 
mag dit graag doen. En waar kan je beter dui-
ken dan op de Malediven?”

Als je een dag God zou zijn, wat zou je dan verande-
ren in de wereld?
 “Iedereen hetzelfde geloof, geen oorlog meer, 
afgelopen. Ik zou er voor zorgen dat ieder-
een relaxed blijft en dat er maar één soort bier 
wordt geschonken: Grolsch uiteraard!”

Wordt het eerste elftal dit jaar kampioen? 
“Ik denk dat ze het dit jaar nog niet gaan red-
den. Het is een jonge groep met veel nieuwe 
spelers en een nieuwe trainer. Ze zullen eerst 
op elkaar ingespeeld moeten raken en auto-
matismen moeten ontwikkelen, om volgend 
seizoen mee te doen voor de prijzen. Het lijkt 
me een goede groep, erg gretig en volgend 
seizoen is het in orde.” 

Ik vind de Grol:
“Een super goede, mooie club met een hoop 
gezelligheid. Het is niet alleen het voetbal 
maar alles eromheen. Er is altijd wat te bele-
ven, heel veel leuke leden en iedereen heeft het 
leuk met elkaar en gunt een ander wat. Echt 
een geweldige vereniging!”
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Auto Kolkman: van bandenservice naar 
bandenhotel in 40 jaar tijd
Als je achter in ons clubblad kijkt zie je 3 op-
vallende full colour advertenties. Twee van 
grote sponsoren als Marveld en hoofdspon-
sor Univé maar ook één van Auto Kolkman. 
Hoog tijd dus om met deze sponsor van de 
sv Grol kennis te maken; een fietsritje naar 
de Thorbeckestraat om een gesprek aan te 
gaan. Als ik Benny Kolkman hierop in de 
werkplaats aanspreek geeft hij aan dat ik 
binnen in het kantoor moet zijn voor een af-
spraak met de huidige baas, Berry Kolkman, 
zijn zoon.

Door Ivo Versteegen

Wat is de geschiedenis van Auto Kolkman? 
In 1970 is Berry’s vader Benny Kolkman op de 
huidige locatie begonnen met een bandenser-
vice; daar deed hij ook steeds meer het onder-
houd van en verkocht hij al op kleine schaal 
auto’s. Reden genoeg om in 1975 het huidige 
pand te bouwen en te starten als dealer van 
de toenmalige automerken Simca en Talbot. 
Hij is toen met Harrie Klein Gebbink als per-
soneelslid begonnen en heden ten dage is  
Harrie nog steeds in dienst van het bedrijf. Be-

gin jaren tachtig werden Simca en Talbot door 
Peugeot overgenomen en volgde bij Kolkman 
het dealerschap van dit Franse merk. Als kind 
groeide hij op in de werkplaats waar hij al 
kruipend binnen kwam en waar hij al vroeg 
meehielp met het sleutelen aan de auto’s. Na 
de basisschool en de MAVO volgde dan ook 
logisch de MTS autotechniek in Apeldoorn: 
“de autotechniekschool van Nederland” vol-
gens Berry. Hij had niet direct de intentie om 
het bedrijf over te nemen en heeft tijdens zijn 
opleiding in diverse autobedrijven stage ge-
lopen. Hierna volgde een commerciële auto-
motive opleiding aan de IVA in Driebergen. 
“Twee heftige jaren met name omdat de op-
leiding ook zeer breed georiënteerd was; hier-
mee kon je alle kanten op.” Berry had name-
lijk nog steeds het idee om iets anders dan de 
autobranche te gaan doen. Toch is hij daarna 
3,5 jaar als verkoper bij een Peugeot dealer in 
de Achterhoek aan de slag gegaan.

Toen zijn vader in 2003 qua gezondheid en 
zakelijk een wat minder jaar kende en het toch 
bij hem begon te “kriebelen”is hij begin 2004 
in de VOF gestapt. Pittige jaren met veel ver-

anderingen volgden om het bedrijf weer op te 
stuwen. Gevolg was dat in 2007 een nieuwe 
showroom tegenover het bedrijfspand werd 
gebouwd. “Achteraf een goede investering 
omdat hierdoor het bedrijf een veel groter en 
volwassen uitstraling heeft gekregen”! In no-
vember volgde de opening van de showroom 
en toen was er ook direct de overname van 
het bedrijf van vader op zoon. Vader Benny 
blijft wel bij het bedrijf betrokken.
Berry doet steeds minder aan het sleutel-
werk in de werkplaats. Hij is bezig met de 
administratie en met de in- en verkoop van 
de auto’s. Dit vindt naast de garage ook op 
grote schaal via internet plaats. “Hier ben ik 
zeer fanatiek in. Ik probeer mij te onderschei-
den door scherp in te kopen en te verkopen; 
hiermee probeer ik de goedkoopste auto’s en 
met name Peugeots van de regio en zelfs Ne-
derland te hebben. Het gaat uiteindelijk niet 
alleen om de prijs. De kenmerken van mijn 
bedrijf zijn service, kwaliteit en persoonlijke 
benadering. Dit is een totaalplaatje!” Tot nu 
toe gaat dit prima: “er is een goede groei, 
maar dit moet ook als jonge ondernemer. 
De Core Business is gebruikte auto’s want 

Garage Kolkman in het verleden
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Sinds de komst 
van de hand- 
doeken-
commissie 
bij de s.v. 
Grol worden 
verschillende 
elftallen goed 
afgedroogd.

daarmee kan ik mij onderscheiden, 
voor een groot deel de jonge auto’s. Ik 
voer vooral de Franse merken Citroën, 
Peugeot en Renault met de nadruk op 
Peugeot. Naast het verkopen en on-
derhouden van de Franse auto’s ver-
kopen en onderhouden wij uiteraard 
alle merken auto’s.”

Hoe ziet je eigen sportcarrière eruit, zelf ooit 
gevoetbald?
“Nee gevoetbald heb ik nooit, ik vind 
het wel mooi om naar te kijken en dan 
met name het Nederlands Elftal in het 
café met vrienden.” Voetbal was dus 
niet aan Berry besteed maar andere 
sporten trokken hem wel;  zo probeert 
hij wekelijks te gaan hardlopen, heeft 
hij een jaar of 5 aan karate gedaan, gaat 
hij minimaal 1 keer per jaar skiën en 
heeft hij vanaf zijn 18e levensjaar mo-
tor gereden. Dat hij zijn “buikschuiver” 
vorig jaar verkocht heeft, daar heeft hij 
eigenlijk nog steeds spijt van!

Waarom sponsort Auto Kolkman de sv Grol?
Van oudsher was zijn vader al sponsor  
van de Grol, de grootste vereniging 
van Groenlo waardoor het een goede 
reclame voor het bedrijf is: “Daarnaast 
is het ook om een steentje bij te dragen 
aan de samenleving en dan zeker de 
jeugd.” 

Doen jullie verder nog aan sponsoring?
“Bij veel kleine verenigingen in Groen-
lo adverteren wij in hun clubblad, ook 
in het Grolse kermisblad. Vaak geven 
we wel kleine bedragen als bijdrage 
en hebben we een reclamedoek op de 
tennisbaan hangen. Buiten Groenlo 
rijdt er een busje die leerlingen naar 
speciaal onderwijs brengt met reclame 
van ons bedrijf erop.”

Wat weet Berry van de sv Grol of komt hij 
wel eens op het Grolveld?
“Ik ben dit jaar voor het eerst op de 
sponsoravond geweest (de donder-
dagavond vóór het Marveld toernooi, 
red) en deze was erg leuk en gezel-
lig. Hier ga ik wel vaker naar toe”! 
Doordat hij zelf geen binding met het 
voetbal of een voetbalverleden heeft 
en daarnaast weinig tijd heeft omdat 
hij 6 dagen in de week werkt komt 
Berry niet op Sportpark “Den Elshof”. 
Zo heeft hij ook nog een gezin waar 
hij zijn vrije tijd aan wil besteden; hij 
is getrouwd met Anke en heeft twee 
dochters, Quinty en Myrthe. Naast dit 
alles is hij ook nog eens lid van een ac-
tieve vriendengroep en zijn er vaak op 
zondag ook nog andere activiteiten, 
tot vorig jaar bijvoorbeeld het motor-
rijden. 

Hoe ziet de toekomst van Auto Kolkman er-
uit?
“Ik hoop een paar jaar de “wind in de 
rug” te hebben zodat wij de economi-
sche crisis kunnen overwinnen en een 
”beetje vet op de botten” te kunnen 
kweken zodat je dan ook verder kunt 
groeien. Nu is er nog genoeg ruimte 
voor 50 tot 60 auto’s en is het de be-
doeling om ons hier verder te ontwik-
kelen met meer klandizie en het ver-
koopaantal te verhogen, de voorraad 
te verbreden en dan eventueel uit te 
breiden!”

Autobedrijf Kolkman en de sv Grol…
“Zijn al heel wat jaren aan elkaar ver-
bonden en hopelijk blijft dit ook zo!”

Als ons gesprek klaar is laat Berry mij 
nog het bedrijf zien. Dan valt ook de 
autowasgelegenheid op: “ Oh ja die is 
er ook nog en moet ook wel vernoemd 
worden”. Een hele zolder vol met ban-
den is het laatste project: “Het Banden-
hotel!” Autobedrijf Kolkman adver-
teert nu met een Winterbandenactie en 
wel 4 halen en 3 betalen met daarbij de 
mogelijkheid uw niet gebruikte ban-
den bij hen te kunnen stallen; u raadt 
het al… in het Bandenhotel!
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Voetballen leerde hij op blote voe-
ten. Tegen grote jongens in Somalië.  
De 12-jarige Asad Omar woont pas 
drie jaar in Nederland, maar is nu al 
hard op weg om alle Grolse voet-
balharten te veroveren. Een verhaal 
over zijn vriendjes in Somalië, ruzie 
in Groenlo en voetballen tegen zijn 
droomclub Arsenal.  

Door Lennard Walterbos

De ramen van huize Omar aan de 
Kleermaker in Groenlo zijn bedekt 
met grote donkerbruine gordijnen.  
Voor warmte en gezelligheid moet je 
naar binnen, waar Asad en zijn moe-
der samen thee drinken. Ze zitten op 
hun prachtige bank. Een grote lange 
hoekbank met veel geborduurde fi-
guurtjes erop. De woonkamer is niet 
groot, maar het is knus en gezellig. 
In het midden staat een enorme flat 
screen LCD-televisie. “Om voetbal te 
kijken”, lacht Asad. “Ik kijk vooral 
naar buitenlands voetbal. Straks be-
gint Manchester United-Arsenal! Om 
17.00 uur.” Zijn ogen glunderen. Asad 
is al van kleins af aan groot fan van 
The Gunners. Graag had ik nog even 
zijn reactie gezien als er een paar uur 
later 8-2 op het scorebord staat. Asad 
zou zijn schouders ophalen. Er is niet 
veel dat hem kan verbazen. Daarvoor 
heeft hij al veel te veel meegemaakt. 

Blote voeten
Asad en zijn moeder zijn geboren in 
Somalië, een land in de ‘hoorn van 
Afrika’. Onderling praten ze ook nog 
steeds Somalisch. Asad spreekt al een 
aardig woordje Nederlands, zijn moe-
der nog niet.  Asad’s moeder woont 
al vijf jaar in Groenlo. Ze kwam hier 
in 2006 helemaal alleen. “In Somalië 
is het altijd oorlog”, zegt ze in redelijk 
Nederlands. “En het stopt nooit. We 
wilden daar weg. Toen ben ik eerst met 
mijn man naar Saoedi-Arabië gegaan. 
Hij kon daar werk krijgen, het was de 
enige mogelijkheid. Inmiddels zijn we 
gescheiden, maar hij woont daar nog 
steeds. Daarna ben ik weer even te-
rug gegaan naar Asad in Somalië en 
vervolgens ben ik naar Nederland ge-

‘Ik wil zo lang mogelijk in  
Groenlo blijven’

gaan. Alleen. We konden niet samen, 
Asad en ik, dat was te duur. Ik moest 
20.000 dollar betalen om te gaan. Asad 
zou later wel komen, dat wist ik.”

Asad bleef achter in Johwar, zijn ge-
boorteplaats. Hij bleef bij zijn opa en 
oma die, tot Asad in 2008 ook naar 
Nederland zou komen, voor hun 
kleinzoon bleven zorgen. Asad: “Of 
ik dat moeilijk vond? Nee, ik vond 
het niet zo heel erg. Echt niet. Toen 
mijn moeder weg was snapte ik dat ei-
genlijk ook helemaal niet. Ik had geen 
idee wat ze met opa en oma besprak. 
Ik merkte ook niets van de oorlog. 
Ik wist wel dat er dingen gebeurden, 
maar ik was altijd aan het spelen en 
aan het voetballen. Ik was altijd lekker 
buiten.”

Asad herinnert zich nog veel van zijn 
leven in Somalië. “Op zaterdag en 
zondag moesten we altijd gewoon 
naar school”, zegt hij. “Donderdag en 
vrijdag waren we vrij. Ik ging altijd 
voetballen als ik vrij was. Maar niet 
alleen dan hoor, ook als ik pauze had 
op school werd er gevoetbald. Voet-
bal was eigenlijk het enige dat ik deed. 
Thuis had ik altijd zo’n zachte bal. 
Daar was ik helemaal verliefd op. Bui-
ten voetbalde ik met veel grotere jon-
gens. Dat heb ik altijd gedaan. Ik zag 
die grote mensen altijd voetballen en 
ik wilde zo graag meedoen. Toen ben 
ik gewoon mee gaan doen. Ik vroeg 
het en het mocht. Ik werd gewoon 
voorin gezet door de grote mensen en 
mocht de ballen erin schieten. Ik was 
een echt spitsje vroeger.”

Asad: “De 
KNVB leuker 
dan Grol? Nee, 
de KNVB is 
geen club. Ik 
wil liever bij 
Grol blijven, 
dat is mijn 
club.”

Asad’s moe-
der: “In het 
begin voelde 
ik me heel 
eenzaam. De 
buren zeiden 
wel ‘hoi’, maar 
een gesprek 
hadden we 
nooit.”

Asad: “In het 
begin ben 
ik wel eens 
gepest. Ook 
omdat ik don-
ker ben. Dat 
vond ik best 
wel erg.”
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“We hadden allerlei teams op straat”, 
gaat hij verder. “Dan deden we altijd 
wedstrijden om geld. Elk team legde 
dan 1 euro ofzo in en de winnaar 
kreeg alles. Het was altijd op zand, 
nooit droegen we schoenen. Soms 
deed dat best wel pijn, maar daar 
wen je snel aan. Ik had altijd heel veel 
vrienden daar. Veel meer vrienden 
dan hier in deze straat. Er zijn hier in 
de straat geen kinderen die zoals ik 
zijn. Alleen maar meisjes en kleinere 
kinderen. In Somalië gaat het hele 
dorp met elkaar om. Alle kinderen 
spelen samen buiten. Dat mis ik soms 
nog wel eens.”
Als Asad anderhalf jaar na zijn moe-
der ook naar Nederland vertrekt, 
moet hij zijn vrienden en familie ach-
terlaten. De nieuwe vriend van Asad’s 
moeder neemt hem mee naar Ethio-
pië, vanwaar ze het vliegtuig naar Ne-
derland nemen. “Dat was best moei-
lijk hoor”, geeft Asad toe. “Sommige 
mensen mis ik nog steeds. Mijn oma 
bijvoorbeeld, en mijn vriendje Niir. 
Niir was mijn beste vriend, maar hem 
spreek ik nooit meer. Met mijn oma 
bellen we nog wel regelmatig. Ook 
met mijn echte vader heb ik nog wel 
eens contact. We bellen wel eens. Ik 
heb ook een halfzusje, ze is gehandi-
capt. Zij woont niet bij mijn vader in 

Saoedi-Arabië. Volgens mij woont ze 
in Ethiopië.”

Eenzaamheid
Voor Asad’s moeder was de komst 
van haar zoon een verlossing van de 
eenzaamheid. Die eenzaamheid heet 
Groenlo. Want daar stond ze dan in-
eens in de winter van 2007. Een paar 
maanden eerder, in november 2006, 
zette ze een eerste stap op Neder-
landse bodem. Haar vliegtuig landde 
op Schiphol. Van daaruit vertrok ze 
naar een asielzoekerscentrum vlakbij 
Nijmegen. En na daar twee maanden 
gezeten te hebben, verhuisde ze naar 
Groenlo, met een tijdelijke verblijfs-
vergunning gekregen van de IND. 
Waarom naar Groenlo weet ze niet 
meer. Ze ging met andere Somaliërs 
mee. Sommigen wonen nu in Lichten-
voorde, anderen in Winterswijk. Ook 
haar bovenbuurman is een Somalische 
man. “Daar gaan we best veel mee 
om”, zegt ze. “Het is bijna Suikerfeest, 
dat gaan we samen vieren. Er komen 
ook andere Somaliërs. Uit Groenlo, 
maar ook uit Lichtenvoorde en Win-
terswijk. Die ken ik van de moskee 
hier in Groenlo.”

Toch is ze de eerste jaren grotendeels 
alleen geweest. “Voor mijn gevoel ben 

ik twee jaar lang alleen geweest”, ver-
telt ze. “En dat was heel erg moeilijk. 
Wat kon ik doen? Ik zat alleen maar 
een beetje op de bank televisie te kij-
ken. Met de buren had ik ook geen 
contact. Het was alleen ‘hoi’, maar 
echt een gesprek gaan ze hier niet met 
je aan. En ik miste Asad natuurlijk 
enorm. We belden heel erg vaak. Elke 
dag. En dat is super duur. Vijf minuten 
bellen kost hier meer dan twintig euro. 
Maar dat maakte niet uit. Als ik ze 
maar te horen kreeg.” Asad miste zijn 
moeder ook wel, maar was nog klein. 
Zijn opa en oma zorgden goed voor 
hem en hij kon blijven voetballen. 

Asad weet nog precies dat hij voor het 
eerst in Groenlo kwam. Hij kon zijn 
ogen niet geloven. “Het was heel erg 
stil en rustig. Toen ik hier kwam met 
de auto, dacht ik dat er helemaal geen 
huizen stonden. Ik zag bomen, bomen 
en nog eens bomen. De eerste dagen 
thuis waren ook heel erg stil. Als je 
naar buiten gaat zie je echt niemand. 
Dat was in Somalië echt helemaal an-
ders. Als je daar naar buiten gaat zie 
je altijd veel mensen. Iedereen is daar 
buiten. Hier kun je niet echt met ande-
ren buiten spelen. Iedereen blijft liever 
binnen. Ik het begin vond ik dat echt 
niet leuk. Ik was nog gewend altijd 

Asad: “Toen 
ik hier kwam 
wilde ik op 
straat blijven 
voetballen. Ik 
wist helemaal 
niet dat er 
voor kinde-
ren ook clubs 
waren.”



1717

buiten te spelen en ik had altijd veel 
energie. Dat is nu wel wat anders. Nu 
ben ik hier wel aan gewend denk ik en 
heb ik liever die rust.” 

Sinds de komst van Asad is ook zijn 
moeder blij in Groenlo. “Het is wel 
heel rustig hoor”, zegt ze. “Maar de 
buren zijn erg aardig. En Ik heb werk. 
Ik werk elke maandag, wel vrijwil-
lig. Bij Marga Klompé. Daar maak 
ik koffie en thee voor ouderen. Mijn 
inkomen bestaat uit een uitkering, be-
taald werk kan ik niet vinden. Ik heb 
nergens ervaring in. Dat schijnt hier 
heel belangrijk te zijn. Werkervaring. 
En ik heb natuurlijk geen diploma. Ik 
ben al zo vaak naar een uitzendbureau 
geweest en telkens vragen ze: Heeft U 
een diploma? Dan zeg ik nee. En dan 
vragen ze: Hoe wil je dan werken? Ze 
hebben geen ongeschoold werk. Maar 
eerst wil ik onze paspoorten hebben, 
die ga ik in december aanvragen. Dat 
moet wel lukken, dan kunnen we in ie-
der geval voor altijd hier blijven. Want 
ik wil niet meer terug. Daarna ga ik 
wel proberen een diploma te halen.” 
En de taal leren, want die is ze ook nog 
altijd niet machtig. In tegenstelling tot 
Asad. Het is bewonderenswaardig hoe 
goed hij al Nederlands spreekt na drie 
jaar. Zijn moeder geeft het toe. “Ja, 
maar Asad speelt hier altijd op straat 
met de kinderen. Vanaf het begin al. 
Dan leer je het volgens mij veel snel-
ler.” Asad knikt. “De taal heb ik echt 
buiten geleerd. En heel langzaam ging 
dat steeds beter. Dan gingen die kin-
deren me vragen stellen. En ik heb al-
tijd goed gekeken naar wat ze zeiden, 
naar hoe hun mond bewoog. Ik ben 
niet binnen gebleven terwijl ik de taal 
niet sprak, maar ik ben gewoon naar 
buiten gegaan. Zo ging dat in Somalië 
ook. Binnen zitten is niks voor mij.”

Ruzie
Asad is in Nederland meteen naar 
school gegaan. ‘Belangrijk’, vond zijn 
moeder. “Dat is wel het moeilijke van 
Asad hier opvoeden. Hij moet echt 
naar buiten gaan, zelf contacten ma-
ken. Daar kan ik hem niet bij helpen. 
Ik laat hem voetballen en naar school 
gaan. Meer kan ik eigenlijk niet doen.” 
Asad gaat naar het Palet. Hij is niet 
echt een schoolkind, hij gaat liever 
voetballen. Wie niet? Maar vooral met 
taal had hij veel moeite. “In het begin 
was ik heel erg zenuwachtig. Daar kon 
ik niet mee omgaan. Daar kreeg ik 
ook veel ruzie door. Of ik ook gepest 

ben? Dat was vooral omdat ik donker 
was. Dat vond ik in het begin wel erg. 
Geloof me, zonder dat je echt verstaat 
wat ze zeggen begrijp je wel dat ze het 
over jou hebben. Ook omdat de ande-
ren allemaal om je lachen dan.”

Asad meldt zich ook al bij de Grol. 
Hij komt in de E7. Voor het eerst zit 
hij bij een voetbalclub. Want dat is 
niet zo gebruikelijk in Somalie. “Ik 
wist helemaal niet dat er voetbalclubs 
bestonden. In Somalië is dat helemaal 
niet. Daar speel je op straat.” De ru-
zies en communicatieproblemen zijn 
een beetje de rode draad door Asad’s 
eerste jaren in Groenlo. Ook bij Grol 
botst hij regelmatig met zijn teamge-
noten. “Nederlands voetbal was wel 
echt wennen. Zij waren heel slecht 
en ik was heel goed toen. Ze konden 
niet eens een bal aannemen. Dat zag 
er heel raar uit. Daarom deed ik alles 
alleen. Maar ik dacht als ik overspeel, 
raken zij de bal kwijt. Daardoor kreeg 
ik ook bij voetbal wel eens ruzie.”

Het maakte voor Asad eigenlijk weinig 
uit of hij nou bij een voetbalclub speel-
de of op straat bleef voetballen. “Als 
alle kinderen hier op straat speelden 
was ik lekker op straat gebleven. Be-
grijp me, in Somalië zijn voetbalclubs 
voor oudere mensen. Niet voor kinde-
ren. Die spelen op straat. Maar hier op 
straat was niemand, ik wilde voetbal-
len. Dus ben ik bij Grol gegaan. Dat 
passen en vrijlopen zoals ze dat hier 
doen, heb ik pas later geleerd.”

Brood en koekjes
Langzaamaan begint Asad zijn talent 
te ontwikkelen. In de D1 leert hij voor 
het eerst echt samen te spelen. “Een-
tweetjes enzo”, lacht Asad. “Vroeger 
ging het zo makkelijk dat ik alles alleen 
kon. Maar het wordt steeds moeilijker 
en nu moet je wel overspelen. En ook 
omdat ik weet dat mijn teamgenoten 
ook goed zijn nu. Dat vertrouwde ik 
vroeger niet. Sinds ik in de D1 zit, ver-
trouw ik mijn teamgenoten ook echt.” 
Zijn trainer in de D1 is Max de Vries. 
Een trainer met wie Asad heel blij is. 
“Een goede trainer en heel aardig. Hij 
weet veel meer dan alle anderen. Max 
maakt je echt beter. Hij laat je zien 
wanneer je iets goed doet en wanneer 
het anders moet.” 

Max pakt Asad bij de arm. Ontfermt 
zich over hem. Hij praat veel met hem 

en helpt Asad waar hij kan. Ook als 
Asad’s talent beloond wordt met een 
uitnodiging voor het KNVB regio-
team. Hij weet dat Asad en zijn moeder 
qua vervoer in een lastige situatie zit-
ten, dus helpt hij haar door Asad vaak 
naar de KNVB te brengen. “Dat was 
echt moeilijk”, zegt Asad. “Die jongens 
waren echt goed. Van elke club in de 
buurt kwamen de besten. Er waren wel 
44 spelers geloof ik. En er mochten er 
maar 16 door. Toen dacht ik wel dat ik 
zou afvallen. Maar ik speelde eigenlijk 
heel goed en ik mocht door.” 

Hij herinnert zich het toernooi in 
Zieuwent, waar hij met het team van 
RKZVC mee mocht doen. Asad: “Dat 
was heel leuk, maar heel moeilijk. Ik 
heb toen tegen FC Twente, Manches-
ter City en Arsenal gespeeld. Arsenal, 
mijn favoriete club. Ik heb toen nog 
een speler van Arsenal getackled. Daar 
kreeg ik geel voor, haha. Of ik het bij 
de KNVB leuker vind dan bij Grol? 
Nee, De KNVB is helemaal geen club. 
Als ze je niet goed genoeg vinden stu-
ren ze je gewoon weg. Ik wil liever bij 
Grol blijven en goed voetballen, dat is 
mijn club.”

Asad is gelukkig hier. Buiten voet-
ballen met zijn nieuwe vriendjes uit 
Groenlo, thuis voetbal kijken en dan 
lekker Somalisch eten met zijn moe-
der. Asad´s moeder houdt van koken. 
“Ik kook drie keer per dag, bijna al-
tijd Somalisch. Dat zijn gerechten met 
veel rijst en kip. Simbuz bijvoorbeeld. 
Maar ook spaghetti maak ik graag.” 
Asad zelf vindt het Nederlandse eten 
niet bijzonder. Brood vindt hij het lek-
kerst. “En veel koekjes”, lacht hij.

Zo blijven ze dus in Groenlo, maar be-
houden ze een stukje Somalië binnen. 
Voor altijd in Groenlo en voor altijd 
bij Grol. Het klinkt Asad als muziek in 
de oren als zijn moeder het zegt. Asad: 
“Ik vind het al erg als we nu weer naar 
een andere stad in Nederland zouden 
gaan. Mijn moeder wilde laatst naar 
Arnhem verhuizen. Dat vond ik echt 
niet leuk.” Zijn moeder knikt. “Een 
vriendin van mij woont daar. Maar nu 
gaan we niet meer hoor. Dat wil ik niet 
meer voor Asad.” “Maar we gaan nog 
wel verhuizen hoor”, zegt Asad. “Naar 
een groter huis, met meer kamers. 
Maar wel in Groenlo. Ik ben hier nu 
echt gewend, het liefst blijf ik zo lang 
mogelijk in Groenlo.”

Theo Kaak 
tegen An-
nelies: “Zeg 
Annelies, ik 
fiets net langs 
het kerkhof; 
weet jij wie er 
is overleden?” 
Annelies: 
“Theo, volgens 
mij iedereen 
die daar ligt!”

H.S. zegt tegen 
Christian Pil-
len: “Als je 
een nacht met 
Betsie door-
brengt moet 
je morgen een 
snipperdag 
nemen.”

Björn Arink 
moest tegen 
WVC spelen. 
Zegt vader 
Stephan: “De 
mentaliteit 
heeft hij wel 
van mij, maar 
voetballen?”
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De zaterdag van Grol A1
Vandaag, zaterdag 24 september, staat er 
iets moois te gebeuren, althans in ieder ge-
val voor mij. In het kader van de clubblad 
rubriek ‘de zaterdag/ zondag van…’ krijg ik 
vandaag een kijkje in de keuken van Grol A1, 
het jeugdteam dat dit jaar speelt in de hoofd-
klasse. Ik mag mee achter de schermen en dat 
is best exclusief en vooral heel spannend.

Door Tim Ebbers

Even voorstellen
Jezelf voorstellen is best lastig. Zal ik een 
beetje opscheppen of toch vooral bescheiden 
blijven? Heb ik echt talent of droom ik daar al-
leen maar over? Een ander voorstellen is daar-
entegen niet zo lastig. Gewoon zeggen wat je 
van de ander vindt en dat is precies wat ik de 
jongens van Grol A1 gevraagd heb te doen. 
Hieronder het resultaat.
Jorrit Bomers (trainer) door Walter Groot Severt 
(assistent scheidsrechter) en Mart Zieverink.
“Jorrit is trainer en vooral ook motivator. Heeft 

voetbalinzicht en is een geboren winnaar. Kan 
slecht tegen verliezen en is soms nerveus. Stelt 
de beste spelers op en niet de logische opstel-
ling. Buiten het voetbal is het een sympathieke 
man die graag lol maakt en hij is een goede 
vader.”
Walter Groot Severt (assistent scheidsrech-
ter) door Mart Willemsen (en volgens hem namens 
het hele team).
“Droepert! Hij is grens bij gebrek aan wat 
beters. Heeft wel inzicht, kan coachen maar 

vergeet soms te vlaggen. Mist een stuk uitstra-
ling, maar is toch een charmeur… van Kitty. “
Jan Baks (verzorger) door Ben Bomers.
“Man met mentaliteit. Staat zeven dagen per 
week klaar voor de jongens. Een echte Grol-
man. Is niet heel snel, kan een behoorlijke klier 
zijn en wordt erg boos als je aan zijn bidons 
zit.”
Ben Bomers (leider) door Jorrit Bomers.
“Leider en geregeld lijder! Ben is een fanatieke, 
ook als penningmeester, heeft tactisch inzicht 
en bespeelt graag en vaak de scheidsrechter. 
Heeft soms moeite met de veranderde menta-
liteit en laat bepaalde leiderstaken nog te veel 
over aan de trainer. Is een levensgenieter, die 
ervan houdt op zaterdag na de wedstrijd te 
evalueren onder het genot van een biertje.”
Mart Zieverink door een man of vijf (anoniem).
“Bundy is onze lange linkshalf. Is verbaal altijd 
erg aanwezig en heeft iets merkwaardigs. Zijn 
sterke punt is tevens zijn zwakke: koppen.  
Probeert vaak trucs, maar helaas mislukken ze 
altijd. Wel een gezellige jongen.”

Jordi Huijgen door Mart Zieverink.
“Speelt nu met A2 en dat is jammer voor de 
groep. Brengt altijd gezelligheid mee en is ook 
een snelle en slimme voetballer met een goeie 
trap. Fysiek komt hij af en toe wat te kort en 
koppen is niet zijn sterkste punt. Buiten het 
veld een geweldige kerel waar je biertjes mee 
kunt drinken en altijd mee kunt lachen.”
Stijn Bomers door Ramon Waenink.
“Linksbuiten, maar even goed linksback. Zijn 
kracht is mentaliteit en zijn gevaar de scho-

ten op doel. Snelheid en techniek zijn niet zijn 
sterkste punten. Probeert het wel, maar komt 
er niet echt uit. Privé een gezellige jongen.”  
Jur Dieker door Jordy Oonk.
“Een middenvelder met een goed overzicht, 
maar helaas geen koptechniek. Juist buiten het 
veld een veldheer, maar wel één die graag het 
onderspit delft.”
Ramon Waenink door Stijn Bomers.
“Opkomende rechtsback met inzet en sterk in 
kopduels. Hapt echter te snel, waardoor de di-
recte tegenstander vrij komt. Buiten de lijnen 
een aardige jongen en altijd zeer behulpzaam.”
Wessel (Wess) Arink door Edgar Walterbos.
“Explosieve centrale middenvelder met veel 
diepgang. Is met de bal aan de voet snel, zoekt 
altijd voetballende oplossing en laat zich niet 
gek maken. Jammer dat die baalt als iets niet 
lukt en daardoor niet terugverdedigt. Ver-
sterkt zowel in als buiten het veld het team-
verband en heeft een perfecte timing voor zijn 
grappen.”

Edgar Walterbos door Wessel Arink. 
“Supersnelle rechtsbuiten, vooral de eerste 
meters. Een leuke jongen die echter niet kan 
zingen.”
Sten te Vogt door Teun Pasman.
“Sobere centrumverdediger, kopsterk, goede 
mandekker en opbouwend voetballend. Is 
echter niet bijster snel en is niet in staat om 
zijn eigen as te draaien. Na de wedstrijd een 
aardige knaap die altijd bereid is een pilsje te  
drinken.”
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Teun Pasman door Sten te Vogt. 
“Een bijtertje, zowel links- als rechts-
half. Fel, snel, voortreffelijke techniek 
en altijd de wil om te winnen. Linker-
been wat minder ontwikkeld en aan-
vallend niet beslissend. Gevoel voor 
humor.”
Mart Willemsen door Niels Kok.
“Laatste man en toch altijd enthousi-
ast. De panna’s die hij geeft zijn echter 
een stuk minder. Buiten het veld is hij 
een held.”
Niels Kok door Jur Dieker.
“Ons ‘backje’ die vrijdag altijd op tijd 
naar bed gaat en daardoor in de wed-
strijd op zaterdag altijd fel is. Een min-
der sterk punt – sportief gezien – is het 

feit dat hij een pure back is. Voor en 
na de wedstrijd een held.”
Tim Peters door Jorn Reijrink en Mart 
Willemsen. 
“Een complete fysiek sterke allrounder 
met kracht en snelheid. Jammer dat die 
af en toe lui is, maar wel lief en ‘boy 
mooi’.  Zoals een echte Peters balvast 
en minder oogkleppen dan zijn broer.” 
Jorn Reijrink door Tim Peters.
“Voorstopper met als specialiteit de 
bal veroveren en koppen. Is niet de 
snelste, maar wel een goeie kerel.”
Bob ‘Polletje’ Meuleman door Edgar 
Walterbos.
“Zijn plek is tussen twee palen en 
soms bij de cornervlag. Een echte lijn-

keeper met een zeer goede traptech-
niek. Bij één tegen één en bij corners 
is die wat minder sterk. Af en toe een 
stoertje, maar vooral een goeie jongen 
die graag achter de vrouwtjes aan gaat. 
Ziet er goed uit en is zeer populair.”
Jordy Oonk door Tim Ebbers.
“Dat hebben we allemaal kunnen zien 
deze wedstrijd. Dreigend, fanatiek, 
overzicht en een neus voor de goal. 
Scoort veelvuldig, maar is beslist niet 
zelfzuchtig.”

Bestuurskamer
De deur van de bestuurskamer staat 
open en ik zie hoe Ben Bomers (leider)  
geconcentreerd bezig is met schrijf-
werk. Ben: “Dit is dus mijn hobby en al 
heel lang. Ik wil de zaken vooraf goed 
in orde hebben en dat begint met het 
invullen van de wedstrijdformulieren, 
zodat we ons hierna kunnen bezighou-
den met de jongens en voetbalzaken.” 
Samen met zoon Jorrit leidt Ben al een 
aantal jaren de A1 en niet zonder suc-
ces. De kampioenenmakers hebben 
hun naam al drie achtereenvolgende 
jaren waargemaakt. “Ik ben nog steeds 
zo fanatiek als vroeger, maar toch iets 
gematigder. Jorrit en ik werken goed 
samen. We zijn beide gek van voetbal, 
praten daar vaak over, maar bij me-
ningsverschillen is Jorrit degene die 
het laatste woord heeft.”  A1 heeft met 
drie verloren wedstrijden een moei-
zaam begin van de competitie, dus 
vandaag is heel belangrijk! Ben: “We 
hebben er twee kansloos verloren en 
de derde hadden we moeten winnen. 
Door het afleveren van negen spelers 
aan de hoofdmacht is het natuurlijk 
een compleet ander team en dat is best 
lastig. De verwachtingen ten opzichte 
van de groep zijn heel hoog en wat mij 
betreft te hoog. We moeten realistisch 
blijven!” Als de administratie geregeld 
is, maak ik kennis met Jorrit Bomers 
(trainer) en Walter Groot Severt (as-
sistent scheidsrechter), die samen met 
Ben en Jan Baks (verzorger) het bege-
leidingsteam vormen van Grol A1.

Teambespreking
Ben geeft het startschot en wijst de 
jongens nog even op het belang van 
het dragen van het trainingsjack, ook 
bij mooi weer. “Je doet het niet voor 
mij, maar voor de sponsor en daar-
over hebben we duidelijke afspraken 
gemaakt.” Bij het rondje kas en vooral 
bij namen van jongens die nog een 
betaalachterstand moeten inlossen 
ontstaat wat geroezemoes, maar dat 

Rob Porskamp 
en Hennie 
Schovers zijn 
bier aan het 
brouwen. Om 
11.00 uur 
moet er een 
biertje worden 
geproefd, niet 
gedronken. 
Komt Hans 
Scheink bin-
nenlopen: 
“Wat is dat, 
nu al aan het 
bier?”
“Nee” zegt 
Rob, “proeven 
is iets anders 
dan drinken.”
Henny vult 
aan: “Je moet 
nooit op de 
klok kijken 
als ze ‘n lek-
ker glas bier 
geven.”
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eindigt heel plots als Jorrit het woord 
neemt en helder, krachtig en snel de 
hele boel op scherp zet. Hij kijkt terug 
op de afgelopen wedstrijd, de twee 
trainingen, staat stil bij de opstelling 
en bij tegenstander Hatert A1, waar-
over hij contact heeft gehad met trai-
ners die dit team kennen.  Jorrit geeft 
alle spelers persoonlijk een duidelijke 
opdracht en het valt me op dat hij 
dat op een manier doet waarin zake-
lijkheid en menselijkheid zich perfect 
mengen. Hij wijst op verbeterpunten, 
schroomt niet daarbij heel duidelijk 
te zijn en tegelijk complimenteert hij 
en moedigt de spelers aan het goede 
nog beter te maken. Na het rondje in-
dividuele spelers sluit Jorrit af met een 
algemene missie: “Voetballen kunnen 
we en doen we, maar punten pakken 
is vooral een kwestie van mentaliteit 
en die wil ik vandaag zien, de hele 
wedstrijd. Het is een 
‘zes-punten’ wedstrijd en die punten 
gaan we vandaag allemaal pakken!”

Scheidsrechter
Even terug naar de bestuurskamer 
om kennis te maken met één van 

de hoofdpersonen van vandaag: de 
scheids. Ik heb respect voor mannen 
met deze hobby, want het is beslist 
niet altijd een lolletje en ze krijgen 
regelmatig heel wat voor de kiezen, 
maar dit is wel een heel bijzonder 
exemplaar. Daar zijn we nog lang niet 
vanaf, meen ik Ben te zien denken en 
ik heb dezelfde gedachte. Maar goed, 
eens zien hoe die straks is met een fluit 
in zijn mond. 
De spelerspasjes worden naast de in-
formatie op het wedstrijdformulier 
gelegd en nogal nors bijt de scheids 
ons toe: “Geen geldige pas betekent 
niet spelen! Vijf minuten voor aanvang 
van de wedstrijd wil ik de grensrech-
ters bij me en de spelers blijven in de 
kleedkamer totdat ik ze kom halen.” 
Zo, die zit! Als de scheids zich hardop 
afvraagt waarom de handtekening van 
aanvoerder Mart Willemsen ontbreekt 
op het formulier, krijgt ie toch nog 
even een voetballesje van routinier 
Ben. “Dat doen wij altijd na de wed-
strijd, scheids.” Zo, die zit ook!
Als ik Ben even later spreek, is zijn 
mening over de scheids en vooral 
diens vaardigheden duidelijk: “Die 

man heeft volgens mij drie Europacup 
wedstrijden gefloten, duldt geen enke-
le tegenspraak en het worden vandaag 
minimaal vijf gele kaarten!”

Warming-up
De spelers komen uitgelaten de kleed-
kamer uit en snellen zich naar het trai-
ningsveld. Op de rug van de inloop-
shirts prijkt een groot vraagteken en 
daar ben ik dan wel weer nieuwsgierig 
naar en vraag Jorrit hoe dat zit. “Heb 
geen idee, maar ben wel blij dat we ze 
hebben. Eenheid in plaats van vijftien 
shirts in verschillende kleuren.” Ik zie 
aan de voorkant de naam van Harte-
mink, dus voor dat vraagteken moet 
ik waarschijnlijk toch daar zijn.
Op het veld – inderdaad een veld 
met echt gras en dat ruikt op zo’n 
zonnig dagje toch wel lekker - begint 
een fanatieke voorbereiding. Onder 
leiding van aanvoerder Mart wordt 
al lopend een serie rek- en strekoefe-
ningen afgewerkt en als de boel goed 
opgewarmd is, vervolgt de groep met 
een aantal baloefeningen en dat ziet er 
wat mij betreft goed uit. Bal inspelen, 
sprint inzetten, één keer raken en zo al 

“Het is vandaag 
een ‘zes-punten’ 
wedstrijd.”
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combinerend de aanval neerzetten. Ik 
word echt enthousiast en het is even 
of ik Barcelona zie tikken. Het gaat 
gedreven en geconcentreerd en trainer 
Jorrit  grijpt af en toe in om de finale 
puntjes op de i te zetten.
Zo’n twintig minuten voor het begin 
van de wedstrijd is de selectie warm 
en klaar. Van Hatert ontbreekt nog 
ieder spoor, tenminste op het veld, 
maar dat zal vast loslopen. 

Wachten
Hatert is in de kleedruimte, ook al 
aangekleed en tegen tien over twee 
is volgens mij iedereen wel klaar om 
naar het hoofdveld te lopen en af te 
trappen. Iedereen, behalve de scheids. 
Ik hoef niet eens te spelen, maar 
word zelfs zenuwachtig en onrustig 
van twintig minuten wachten in een 
oververhitte kleedruimte. Het is vol-
ledig onduidelijk wat de reden is, 
maar het valt me op hoe professioneel 
de ploeg met de situatie omgaat. Na 
veel overleg, heen en weer lopen van 
Ben, Jorrit en Walter, het klappen van 
deuren tegen kozijnen, tien twee mi-
nuten gesprekken met de scheids, is 
het iets over half drie dan toch zover. 
We mogen van de ‘hoofdpiet’... Jorrit 
en de groep gaan in een kring staan, 
strekken de armen, pakken elkaar ste-
vig vast en geven met een enorme yell 
aan dat de strijd begint en er vandaag 
punten worden gepakt. Bij het verla-
ten van de kleedkamer kijken de spe-
lers nog even in de aanwezige spiegel 
om er zeker van te zijn dat de kuif 
okay is en dan is het ‘let’s play soccer!’

Wedstrijd
De keuken van Grol A1 bevalt me 
prima en ik neem het ervan. Zelfver-
zekerd besluit ik achter de staf en de 
reserves mee te lopen naar de bank, 
maar dat gaat dan toch een stap te 
ver. Als ik het hek achter me dicht wil 
trekken, word ik ingehaald door ver-
zorger Jan Baks, die mij even krachtig 
duidelijk maakt dat ik op de bank niks 
te zoeken heb en hij bonjourt me met 
behulp van het porrende hek in de rug 
de arena uit. “Gin vrömd volk op de 
brink!”

Ik besluit een strategische plek te zoe-
ken en die vind ik ook. Buiten de om-
heining direct naast de tribune. Heb 
overzicht op het veld, contact met 
de bank, sta naast vader Edwin Wil-
lemsen voor alle extra A1-weetjes en 
heb op deze plek goedkeuring van 

Jan. Terwijl Edwin me uit de doeken 
doet hoe Grol altijd aanvallend begint 
maar verzuimt te scoren, ik mijn bloc-
note nog uit mijn tas sta te vissen, is 
het in no time 1-0 door een doelpunt 
van Jordy Oonk. Het zal zeker niet 
zijn laatste zijn vandaag. De wedstrijd 
wordt goed gecontroleerd in het begin 
en het eerste half uur komt Hatert niet 
in het spel voor. Het laatste kwartier 
wordt het plots toch nog spannend en 
zorgen slordigheid en chaos voor kan-
sen aan de kant van Hatert. Er ontstaan 
frustraties en dat wordt even helder in 
beeld gebracht door een overtreding 
van Edgar Walterbos. Hij schoffelt de 
nummer drie wat onbesuisd onderuit 
en dit opgewonden standje explo-
deert volledig. Het trek- en duwwerk 
dat volgt is van korte duur en als de 
scheids even later polshoogte komt 
nemen, kan die maar één ding doen: 
kaarten trekken. Gelukkig geen rode, 
maar gele. Één voor de nummer drie 
van Hatert en één voor Tim Peters. 
Niet dat de laatste ook maar iets met 
de hele situatie te maken had, maar 
ach hij was toevallig in de buurt… 
Vanaf de bank krijg ik het sein van 
Ben dat het met die vijf gele kaarten 
helemaal goed gaat komen vandaag. 
Grol ontsnapt aan een paar onbenutte 
kansen van Hatert en tikt op slag van 
rust de 3-1 binnen. Precies op het juis-
te moment en ook een terechte stand 
op dit moment. Zo, pauze!
Na de rust controleert Grol de wed-
strijd en al is het niveau een stuk 
minder dan voor de pauze,  de voor-
sprong wordt vakkundig uitgebreid 
met prachtige aanvallende acties en 
doelpunten. Het spel is af en toe wel 
wat onrustig en het Barcelona van de 
warming-up is soms helemaal zoek. 
Gelukkig is de tegenstander, zeker in 
verdedigend opzicht,  de weg volledig 
kwijt, dus er wordt gewonnen. En hoe! 
Grol A1 – Hatert A1 7 - 1. 

Reacties
Spelers en staf vieren de dikke over-
winning en bedanken tegenstander, 
scheidsrechter en publiek. Nu ren ik 
ook het veld op voor de eerste reac-
ties.
Jorrit: ”Dik verdiend en ontzettend blij 
met onze eerste punten. Vooral de eer-
ste helft speelden we fel en agressief en 
dat heb ik de weken hiervoor gemist.”
Edwin Willemsen: “Eindelijk een over-
tuigende wedstrijd en dat vanaf de al-
lereerste minuut.”
Erik Peters (vader van Tim): “Ik ga 

morgen naar de bierfeesten in Mün-
chen…”
Mart: “Van de nul af. De nummer 
laatst wint met 7-1.”
Ben: “Gelukkig van die akelige nul af.”
Jan (Baks): “Dat werd tijd, want vorige 
week hadden we ook moeten winnen 
en die week daarvoor ook. Vandaag 
was er de inzet en één ding weet ik 
zeker: Vandage smek ‘e mien better as 
de afgelopen twee wekken!”

Derde helft
Spelers en staf zijn uitgelaten en zicht-
baar blij met het resultaat van van-
daag. Er valt een last van de schou-
ders en de afgelopen weken kunnen 
nu tenminste wat op de achtergrond 
verdwijnen. Het vertrouwen was wat 
zoek, maar is na deze wedstrijd weer 
voor een heel belangrijk deel terug en 
volgens mij is de ploeg klaar voor de 
komende weken. Maar, nu eerst even 
nagenieten onder het genot van een 
drankje en een snackje. De jongens 
analyseren de wedstrijd, zijn flink met 
elkaar aan het lollen, kijken wat voet-
bal op het reuzenscherm en nemen al-
vast een aanloop op de zaterdagavond 
die volgt. Ik ben met Walter, Jan, Ra-
mon, Ben, Jordy en Jorrit in gesprek 
en het is oldewets gezellig aan de tafel. 
De combinatie vader en zoon Bomers 
is bijzonder en als ik Jorrit daar wat 
over doorvraag, antwoordt hij: “Ik ben 
waarschijnlijk net zo fanatiek als mijn 
vader, alleen probeer ik het wat min-
der fel op de jongens over te brengen, 
anders schiet je volgens mij je doel 
voorbij.” 

De middag meelopen met Grol A1 
bevalt me zeer goed. Er komt nogal 
wat kijken bij een potje voetbal en 
dat heb ik van heel dichtbij kunnen 
zien en kunnen proeven. Na uitge-
breide nabespreking duikt Ben ook 
nog even zeer enthousiast de ge-
schiedenis in en vervolgens ook het 
fotoatelier. Met een prent van zijn 
dreamteam uit 1982/83 in zijn handen 
worden we nog even flink onderwe-
zen, ‘voetbal gezien’! Aan tafel heerst 
een overwinningssfeer en dat gevoel 
is bij iedereen aanwezig en daar ge-
nieten spelers en begeleiders goed 
van. Mooi om te zien. Na een paar 
lekkere knalpotten (verkleed als bier-
glas) is het af en spring ik op de fietse.

Jan Baks: “Gin 
vrömd volk op 
de brink!”

Ben Bomers: 
“Het gaat van-
daag helemaal 
goed komen 
met die vijf 
gele kaarten.”
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Door Ferry Broshuis

Wie de jaarvergadering van onze Grol 
bezoekt - dat zouden trouwens meer 
leden en voetballende leden moeten 
doen - komt al snel tot de ontdekking 
dat de organisatie staat als een huis. En 
dat het bestuur eigenlijk bezig is die 
organisatie nog verder te verfijnen, te 
vervolmaken voor zover dat nog kan. 
Ook financieel is het allemaal lekker 
dichtgespijkerd; er is zelfs een batig 
saldo van € 6.000, -, dus ook daar geen 
spanning alleen soms wat vage blik-
ken van de leden als vele kolommen 
geld langs daveren.

Je gaat dan zoals ik op andere dingen 
letten. Ik zie dat de bestuursleden in 
een keurig donker kostuum met alle-
maal dezelfde stropdas zijn uitgerust, 
behalve Rob van Meurs. Later blijkt 
waarom. Er moet steeds met een mi-
crofoon worden gesleept en dat doet 
Rob. Hij is lenig maar een deftig pak 
zou zijn soepelheid aantasten.
Voorzitter Hans Scheinck leidt met 
groot gemak zijn eerste algemene le-
denvergadering. Dat hij een druk be-
zet man is blijkt als zijn handy een 
aantal keren gaat. Nee, die komt niet 
vanaf de bar om de aandacht op een 
rondje te vestigen. Het zijn ongetwij-
feld andere zwaarwichtige problemen 
die door die piepen als het ware heen 
klinken.
Het aantal leden van de Grol is met 
15 gestegen. Natuurlijk opmerkelijk 
in een tijd van krimp. Maar secretaris 
Tonnie Zieverink wijst er op dat ook 
de sv Grol op de duur met een krimp 
rekening moet houden.

Meiden
En het meidenvoetbal zit in de lift; er 
zijn al twee teams in de competitie ac-
tief, dus dat geeft de burger moed.
En dan is er een onderscheiding voor 
scheidend bestuurslid Stan Raben die 
12 jaar zijn beste krachten aan de Grol 
heeft gegeven. Hij wordt lid van ver-
dienste. En er is een speld voor Wim 
Reukers die 50 jaar lid is en van 1963 
- 1967 ook doelman was in het eerste 
team. Passende toespraken zoals dat 
hoort.

De vergadering swingt op het laatst 
toch nog als door Tonnie Zieverink 
de voetbalplaatsjes actie wordt aange-
kondigd. Een coproductie van Grol en 
Bas Wallerbosch van AH. Daar is zelfs 
een liedje van gemaakt gezongen door 
Björn Koldeweij en Stefan Mondial. 
Plaatjesmooi. Op zijn minst uniek in 
de wereld.

En dan is het toch tijd voor een rondje, 
van de Grol en van Rob Porskamp. 
Die traditie gaat er gelukkig nooit uit.

Beeld van de jaarvergadering

Organisatie Grol staat als een huis

Wim Reukers (links) wordt onderscheiden voor zijn 50-jarig lidmaatschap

Stan Raben (rechts) ontvangt zijn onderscheiding voor zijn 12 jaar als bestuurslid

Wally en 
Stephan Arink 
zijn de nieuwe 
leiders van A4. 
Wally wilde 
meetrainen; 
zijn voetbal-
schoenen van 
acht jaar ge-
leden braken 
echter onder 
het gewicht 
doormidden.

Annelies Pors-
kamp tijdens 
uitleg organi-
satiestructuur 
Grol: “Wi’j 
hebt zovölle 
commissies 
bi’j de Grol, ze 
hebt neet ens 
meer tied um 
doelpunten te 
maken!”
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Door Rik Gockel

Voetbal is altijd als een mannensport 
bestempeld. Vrouwen konden niet 
voetballen en bovendien was een 
vrouw in een voetbaltenue volgens 
velen een onzedelijk gezicht. Slechts 
vijftig jaar geleden sprak Lo Brunt, 
bestuurder van de KNVB, na een 
training van vrouwelijke voetballers 
de legendarische woorden: “Dames, 
ik bid u, doe het niet!” Tegenwoordig 
is voetbal de populairste teamsport 
onder de vrouwen en meisjes in Ne-
derland. Nog steeds staat het vrou-
wenvoetbal wat ontwikkeling betreft 
achter bij het mannenvoetbal, maar 
feit is dat steeds meer vrouwen gaan 
voetballen en dat het vrouwenvoetbal 
positief evolueert. Het WK in Duits-
land in 2011 gaf de bevestiging dat de 
goede weg is ingeslagen: zeer accepta-
bel voetbal en volle stadions. 

De oprichting van de Eredivisie Vrou-
wen in 2007 is een belangrijke stap 
geweest om de doorontwikkeling van 
breedtesport naar topsport te kun-
nen maken. Momenteel spelen zeven 
betaald voetbal organisaties professi-
oneel vrouwenvoetbal. De speelsters 
hebben een contract, trainen dagelijks 
en zijn de weg aan het plaveien voor 
een nieuwe generatie vrouwenvoet-
ballers, die straks in een grotere en 
sterkere competitie moeten acteren. 
Met name op het vlak van snelheid 
en kracht is nog veel te winnen ten 
opzichte van het mannenvoetbal. Wat 
dat betreft zou tennis als voorbeeld 
kunnen dienen. In deze sport is het 
verschil tussen mannen en vrouwen 
minder groot. Zowel technisch als 
op gebied van snelheid en kracht is 
vrouwentennis het aanzien meer dan 
waard. En niet onbelangrijk: zowel 
het mannen- als vrouwencircuit is erg 

lucratief.  In dit licht bezien heeft het 
voetbal nog een lange weg te gaan. 

Sinds kort wordt in Groenlo weer ge-
voetbald door het vrouwelijk geslacht. 
Daar waar een aantal jaren geleden 
een meisje op het veld een zeldzaam-
heid was en tussen de jongens rond 
dartelde, staan per seizoen 2011-2012 
twee meidenelftallen ingeschreven in 
de KNVB competitie. We hebben het 
dan over twee juniorenelftallen: MA1 
en MB1. Het wachten is dan ook op 
een definitieve terugkeer van een se-
niorenteam. In het verleden noemde 
men dat het damesteam. In mijn herin-
nering een combinatie van meisjes en 
vrouwen met grote, vale  shirts, slecht 
passende broeken en oude tassen van 
de mannenafdeling. Kortom, enigs-
zins gechargeerd gezegd; ‘het zag er 
niet uit’. Aan het kader van de vereni-
ging de schone taak dit straks beter te 

“Tegenwoor-
dig  is voetbal 
de populairste 
teamsport 
onder de 
vrouwen en 
meisjes.”

Vrouwenvoetbal heeft de toekomst

meisjes A1
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doen. Hoe? Naam: SV GROL VROU- 
WEN 1, strakke en stoere kleding, 
gediplomeerde en representatieve 
trainer en verder grotendeels dezelfde 
faciliteiten als de mannen. En op een 
slimme manier meeliften met het man-
nenvoetbal. Een ‘lunchwedstrijd’ op 
zondag voorafgaand aan Grol 1 om 
maar eens wat te noemen. 

Als ergens binnen de vereniging nog 
ruimte is om te groeien dan is het wel 
bij de meiden en de vrouwenafdeling. 
Snelle optelsom: twee seniorenteams, 
drie juniorenteams en twee pupillen-
teams zijn toch al snel ruim 100 spe-
lende leden. Dat laat je niet liggen. 

Daarbij komt dat het bestaansrecht 
van de toekomstige amateurvoetbal-
club nog meer dan in het verleden 
gebaseerd zal zijn op het hebben van 
diepe wortels in de lokale samenle-
ving. En die samenleving is ook van 
meisjes, vrouwen en mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beper-
king. Door in de breedte te investeren 
(hoeft niet noodzakelijk met geld) zal 
de club uiteindelijk meer draagvlak 
krijgen, overheidssubsidies beter kun-
nen verantwoorden en uiteindelijk 
sterker worden. Daar is ook het man-
nenvoetbal bij gebaat. 

Bovenstaande kan door beleid ingege-
ven worden. Echter om daadwerkelijk 
stappen te maken zal ook een cultuur-
omslag noodzakelijk zijn. Voorwaarde 
is dat het gemiddelde lid van de ver-
eniging zich meebeweegt, zich bewust 
is dat de club breed verankerd wil 
zijn. Dat alle geledingen bijdragen aan 
het ontwikkelen van een stukje ‘trots 
zijn op de club’. Als dat lukt, dan lig-
gen een paar mooie mijlpalen in het 
verschiet. Met het 100-jarig bestaan 
van onze club in het vooruitzicht een 
mooi en genoegzaam streven. 

meisjes B1

“Als ergens 
binnen de 
vereniging nog 
ruimte is om 
te groeien dan 
is het wel bij 
de meiden- en 
vrouwenafde-
ling.”
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De Vlag
In aanloop naar het mega-evenement “De 
Zwarte Cross” ben ik menigmaal dit opval-
lende bord langs de N18 gepasseerd. De eer-
ste keer schaterlachend in de auto. De talloze 
keren daarop met een glimlach om de lippen. 
Natuurlijk is de situatie zeer ernstig in Libië, 
maar het is tekenend voor de organisatie van 
“De Zwarte Cross” hoe men hier een kwink-
slag aan heeft weten te geven. Men weet hier 
een mooi nuchter Achterhoeks humoristisch 
tintje aan te geven, zoals men dat ook tijdens 
het gehele festival tracht te doen. Ik heb er in 
ieder geval wel “mijn tent” opgeslagen, op die 
Zwarte Cross. Ik zal u eerlijk bekennen niet 
letterlijk. Ik ben ’s avonds thuis, steeds fijn fris 
gedoucht en wel, de comfortabele box-spring 
ingedoken. Maar dit terzijde. Ik had jaren ge-
leden dit mega-evenement al eens bezocht en 
vervolgens nooit meer. Nu was ik in de geluk-
kige positie dat ik tijdens de sponsoravond 
voorafgaand aan het Marveld-toernooi aan-
wezig mocht zijn. Ik realiseer mij dat het voor 
een groot deel van de lezers nu wel duidelijk 
is wie de vlaggenist is, maar dat risico moet 
ik dan maar lopen. Op deze avond hoorde 
ik de sympathieke algemeen directeur Ron-
nie Degen van de Feestfabriek en de Alles 
Komt Goed BV met veel passie spreken over 
het door hun georganiseerde evenement  “De 
Zwarte Cross”. Een mooie combinatie van 
Achterhoeks gezond boerenverstand met za-
kelijke slimheid. Een eerlijk en oprecht verhaal 
over de enorme ontwikkeling die het evene-
ment en de daaraan gekoppelde ondernemin-
gen heeft door gemaakt. Alleen al de namen 
van de diverse BV’s. Hoe kom je erop. Je zag 
menig sponsor en ondernemer geïnteresseerd 
luisteren. Ze waren zichtbaar onder de indruk 
van de prestaties van dit stel ondernemers. 
Dit alles deed mij besluiten om dit evenement 
maar weer eens te gaan bezoeken. Dat heb 
ik gedaan en wel drie dagen lang. Alleen de 
presentatie nodigde al uit om het evenement 
weer eens te bezoeken. Hoe tegenstrijdig was 
dit met de gevoelens die ik kreeg als ik René 
van der Gijp in de dagen na afloop van de 
sponsoravond en zeker na het verschijnen 
van het laatste clubblad in de diverse media 
voorbij zag komen. Ik had steeds de neiging 
om de televisie of radio uit te schakelen of 
de bladzijde in welk willekeurig blad dan ook 
om te slaan. Natuurlijk,  ik weet ook wel dat 
welke spreker dan ook, op welke (sponsor)
dag/middag of avond, een in grote lijnen stan-
daard verhaal afdraait. Dit neemt niet weg dat 
je dan als spreker in ieder geval nog wel de 

moeite kan nemen dat je doet alsof het de 
eerste keer is dat je het vertelt. Anders neem 
je je publiek niet serieus. Daarnaast is het na-
tuurlijk buiten elke proportie dat je tijdens je 
introductie je gastheer probeert volledig voor 
schut te zetten. Zeker als je in je achterhoofd 
houdt, dat je dankzij die gastheer en de spon-
soren in de zaal, die avond als spreker toch 
een leuke vergoeding ontvangt. Vaak vergoe-
dingen waar menig een meer dan een maand 
voor moet werken. Natuurlijk staat het een 
ieder vrij hiermee te doen wat men wil. Je 
hoeft een betreffende spreker immers niet te 
boeken. Dit geld hoeft niet vanzelfsprekend 
gegeven te worden aan een goed doel. Het 
is vaak een inkomstenbron van een spreker, 
maar zie het dan ook als werk en gedraag je 
professioneel. Ben je dan ook nog te beroerd 
om een kort interview te geven aan het club-
blad van je  “tijdelijke werkgever”, dan heb 

je het volgens mij niet begrepen. Of je moet 
die envelop niet aannemen en zeggen dat het 
vrijwilligerswerk is voor de club. Net zo als 
de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzet-
ten voor die club, waar je die avond te gast 
bent.  Om in voetbaltermen te blijven heeft 
die avond voor mij Ronnie Degen gewonnen 
met een Nederland-San Marino verschil. Ik 
sla in ieder geval mijn tent volgend jaar weer 
op bij “De Zwarte Cross”. Als we dat nu met 
meer leden van sv Grol gaan doen, dan kun-
nen we hiervoor mooi de tent van onze club 
huren. Dan spekken we gelijk de clubkas. U 
kunt zich opgeven bij de redactie. Laten we er 
wel snel bij zijn anders is die man van de foto 
ons misschien wel voor.

De Vlaggenist


