
[VOORWOORD]

Na de winterstop ook 
volop aan de bak

Ik begin deze keer maar met een titel die bij elke voetballer en elke 
voetbalsupporter een begrip is: de winterstop. Het is een moment voor 
een tussenbalans en het is ook een periode om de accu weer eens extra 
op te laden om daarna alsnog de vurig gewenste resultaten te halen of 
de al goede prestaties te kunnen continueren.
De redactie van het clubblad heeft eigenlijk dezelfde doelstelling: vier 
keer per jaar proberen te vlammen om onze Grolmensen zoveel mo-
gelijk en zo breed mogelijk te informeren over alles wat met de grote 
Grolfamilie heeft te maken. En bovendien trakteren we onze Grolmen-
sen graag op een aantal pittige en vrolijke tekkels die zo kenmerkend 
zijn voor de Grol en die tevens welhaast onuitputtelijk lijken.
Met die net genoemde doelstelling hebben we ook weer het laatste 
clubblad van 2011 samengesteld. Deze keer bijvoorbeeld een zeer in-
formatief verhaal over ‘technische zaken’ zoals dat heet en natuurlijk 
aandacht voor de voetbalplaatjesactie die loopt als een trein, als we de 
berichten daarover mogen geloven.
Wij hebben als redactie gekozen voor een achtergrondverhaal over de 
voetbalplaatjes. Het frontwerk is wel bekend, maar de daar achterlig-
gende motieven zijn natuurlijk veel interessanter. Het verhaal verschaft 
een helder beeld over die achtergronden.
En dan de training van de F-pups. Onze Grol kent gelukkig heel veel 
jeugdleden en die beginnen al heel jong aan de opmars en het is na-
tuurlijk aardig om te weten hoe de trainingen voor die jonge kinderen 
worden aangepakt en hoe ze spelenderwijs vertrouwd raken met het 
nog immer magische voetbal.
In deze bijdrage ook voorzitterstaal; twee keer per jaar informeert 
voorzitter Hans Scheinck u en ons over de laatste stand van zaken.
De vorige keer maakten we er al melding van dat we regelmatig een 
sponsor aan het woord laten. Deze keer is dat de niet onbekende Stef 
Reusen en ook dat heeft een bijzonder boeiend verhaal opgeleverd.
Nu we aan het eind van het jaar zijn, is het tevens een goed moment 
voor mij plaats te maken voor Wally (Henri Walterbos) als hoofdre-
dacteur. Hij was een aantal jaren geleden al hoofdredacteur maar in 
verband met privéomstandigheden kon hij die functie toen niet meer 
uitoefenen. Gelukkig kan dat nu wel weer en vanaf 2012 zal hij die 
functie dan ook weer op zich nemen.

Ik wens u namens de hele redactie prettige feestdagen en een gezond 
en sportief 2012 toe!

Met vriendelijke groet,

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur
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“Contact met mensen is het mooiste dat er is”
Stef: “Ik vind het heel mooi dat jullie 
als clubblad van de Grol ook denken 
aan de kleine jongens en ben blij met 
een stuk over ons bedrijf.” Kijk, dat 
horen we graag en vanzelfsprekend 
willen we alle sponsoren van ons 
clubblad - in dit geval Reusen Admi-
nistratie- en belastingadviseurs - in 
het zonnetje zetten. Tenslotte zijn zij 
het die het mogelijk maken dat we als 
vereniging vier keer per jaar een fraai 
blad kunnen uitbrengen. Grootte 
zegt natuurlijk niets over de kwali-
teit van een bedrijf of zoals Stef het 
helder verwoordt: “ We zijn een klein 
kantoor met veel aandacht voor per-
soonlijk contact en in staat betaalbare 
diensten te leveren aan het bedrijfs-
leven en aan particulieren.” Nou, 
dat lijkt me zakelijk gezien een hele 
goeie en u kunt natuurlijk zo tegen 
het eind van het boekjaar eens een 
kijkje gaan nemen bij Stef Reusen 
aan de Barkenkamp in Groenlo en de 
kans is groot dat u uw boekhouding 
dan aan hem toevertrouwt. 

Door Tim Ebbers

Administratie
Vader Frans Reusen begon ruim vijf-
tig jaar geleden met een eigen bedrijf 
in bankzaken, verzekeringen en het 
verzorgen van administraties aan de 
Notenboomstraat in Groenlo en al 
vrij snel wist zijn zoon Stef dat ook 
hij besmet was met het administratie-
virus en dus in zijn vaders  voetsporen 
zou gaan treden. “Ik heb na de mid-
delbare school opleidingen gevolgd 
in bedrijfsadministratieve richtingen 
en aansluitend een paar jaar gewerkt 
bij een groot accountantskantoor. Het 
was goed werk, maar toen ik voor 
minimaal vijf jaar moest bijtekenen 
vanwege investeringen in mij, besloot 
ik in 1989 bij mijn vader in dienst te 
gaan. Als ‘zoon van’ was het zeker 
geen vanzelfsprekendheid dat ik in 
een gespreid bedje kwam, maar ik 
moest me gewoon zoals iedereen bij 
hem bewijzen. Na twee jaar in loon-
dienst hebben we samen een maat-
schap opgericht en uiteindelijk heb ik 
de zaak overgenomen. Het vak heeft 
me altijd enorm getrokken en ik vind 
contact met de mensen het mooiste 
dat er is. En niet te vergeten het feit 

dat je concreet iets kunt betekenen 
voor de ander.”

Verhuizing
Negen jaar geleden is Stef met zijn 
mensen verhuisd naar een splinter-
nieuw pand aan de Barkenkamp in 
Groenlo. “Een kantoor op een prach-
tige locatie met ruimte om te parkeren 
en een aantal spreekkamers waar we 
samen met de klanten rustig en dis-
creet kunnen praten”, vertelt Stef. “Be-
staande klanten zijn met ons meever-
huisd en nieuwe klanten weten ons op 
de Barkenkamp te vinden en daar zijn 
we natuurlijk best trots op.” Kantoor 
Reusen is gespecialiseerd in admini-
stratieve en financiële dienstverlening 
aan vele landbouwondernemers, het 
MKB en talrijke particulieren in de 
regio. Boekhoudingen, belastingaan-
giftes, personeelszaken, salarisver-
werking, financieringsvraagstukken,  
jaarrekeningen, managementadvies, 
begeleiden van bedrijfsovernames; 
allemaal zaken die bij Reusen in be-
trouwbare, ter zake kundige en erva-
ren handen zijn. “Ons vak is gebaseerd 

op vertrouwen en door ons dagelijks 
in te zetten voor de klant, ondervin-
den we dat we dat vertrouwen ge-
nieten. Ten opzichte van grote, vaak 
landelijke kantoren kunnen wij tegen 
zeer betaalbare tarieven alle diensten 
aanbieden. Door goede contacten en 
regelmatig overleg met notariskanto-
ren en diverse adviseurs kunnen we 
de klanten ook helpen met moeilijke 
en zeer specialistische vraagstukken”, 
vat Stef het kernachtig samen.    
Naast Stef en zijn vrouw Mirjam wer-
ken er nog zes mensen op kantoor 
Reusen en het bijzondere is dat ze al-
len een ruime parttime baan hebben. 
Stef: “Ik vind het belangrijk dat werk 
past in het privépatroon van de men-
sen.” 

Voetbal, volleybal en turnen
De familie Reusen bestaat uit vijf 
personen. Naast Stef en zijn vrouw 
Mirjam zijn er drie kinderen: Tho-
mas, Sofie en Pieter. Allen sportief en 
gedreven in verschillende disciplines. 
Thomas volleybalt, Sofie turnt en 
jongste telg Pieter voetbalt en dat alle-

“Klanten we-
ten ons op de 
Barkenkamp 
te vinden en 
daar zijn we 
natuurlijk best 
trots op”

“Ik vind het 
belangrijk 
dat werk past 
in het privé 
patroon van 
de mensen”
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maal in Groenlo. Stef: “Thomas speelt 
nog bij de jeugd, maar doet ook regel-
matig mee met seniorentrainingen en 
speelt af en toe een wedstrijd met het 
eerste. Pieter voetbalt in Grol D5 en 
door hem ben ik ook betrokken bij de 
Grol. Kijken bij thuiswedstrijden en 
rijden bij uitwedstrijden. Dat laatste 
doen Mirjam en ik om en om. Ik ga 
ook op gezette tijden met Pieter mee 
en dan kijken we hoe de heren van 
Grol 1 het doen. Ons kantoor heeft 
twee jeugdteams in een nieuw tenue 
gestoken en langs het hoofdveld prijkt 
ook een reclamebord, dus ook op dat 
vlak is er binding met de sv Grol. 
Sofie ten slotte is fanatiek turnster bij 
Rap en Snel en met die club heb ik een 
speciale band. Ben voorzitter en sinds 
enige tijd ook hoofdsponsor. Ze heb-
ben me gevraagd en het is mooi dat 
er door die sponsoring wat meer mo-
gelijkheden zijn binnen de vereniging. 
Het is een club met 300 leden en er 
wordt op een heel behoorlijk niveau 
geturnd. Doordeweekse trainingen in 
alle gymzalen bij de scholen in Groen-
lo en iedere zaterdag wedstrijden in 
de Sazahal in Doetinchem.”
Op de vraag of de kinderen het spor-
tieve hebben meegekregen van vader, 
antwoordt Stef: “Sport en bewegen is 
belangrijk en ik ben blij dat de kin-
deren er fanatiek mee bezig zijn. Zelf 
heb ik een oude hobby weer opge-
pakt en ik ga tegenwoordig zo’n vier 
keer per week hardlopen. De huisarts 
constateerde een tijd geleden een iets 
te hoog cholesterolgehalte en ik heb 
direct besloten daar wat aan te gaan 
doen en  voel me daar zeer goed bij. 
Het is goed voor je lichaam en ook 
voor je geest.” Het was me inderdaad 
al opgevallen dat Stef behoorlijk is af-
gevallen. Bij navraag blijkt dat te ko-
men door een combinatie van rennen 
en een gezonde levensstijl. “Klanten 
die me al een tijd niet meer gezien 
hebben, vragen zich wel af of het wel 
goed met me gaat en ik kan ze wat dat 
betreft geruststellen”, stelt Stef tevre-
den en lachend vast. 

Carnaval
Één van de hoogtepunten van het 
jaarlijkse carnaval in Groenlo is de 
prijsuitreiking op maandagochtend bij 
City Lido. Natuurlijk omdat dan de 
deelnemers beloond worden voor hun 
prachtige creaties tijdens de optocht, 
maar zeker ook door de legendari-
sche spreekstalmeester op het grote 
podium: Stef Reusen. Met bulderende 

stem en niet te evenaren enthousi-
asme maakt hij alle carnavalsgekken 
deelgenoot van het grootste feest in 
Groenlo. De finale van The Voice of 
Holland verbleekt hierbij wat mij be-
treft volledig. Stef is al jaren optocht-
commandant van de Knunnekes en in 
die hoedanigheid eindverantwoorde-
lijk voor het reilen en zeilen van de 
grote carnavalsoptocht.
Stef: “Met een vaste groep van on-
geveer elf mensen zorgen we er elk 
jaar voor dat de optocht op de been 
komt en vooral ook blijft. We werken 
met een draaiboek, maar natuurlijk is 
ieder jaar toch weer anders. Vooraf 
alle deelnemers bezoeken, hier en 
daar wat bijsturen, zorgen dat ieder-
een weet hoe de opstelling is en dan 
uiteindelijk zorgen dat het allemaal 
loopt. Het is een bonte stoet en ieder-
een moet zijn kunstje kunnen doen, 
maar we moeten ook zorgen dat er 
geen gaten vallen en dat de veiligheid 
in en rondom de optocht steeds ge-
waarborgd is. Het lijkt misschien een 
voorbijtrekkende chaos, maar dan wel 
een georganiseerde chaos waar vooraf 
heel goed over na is gedacht. Prach-
tig werk en dat met een fantastische 
groep.” Vele jaren vond de uitreiking 
plaats op zondagavond in een bom-
vol Meijer. Maar, na het ter ziele gaan 
van die mooie horecatent is het eve-
nement verschoven naar de maandag-
ochtend en is er onderdak gevonden 
bij het City van Erwin De Roo.  Stef: 
“Dat was toen wel even schrikken en 
we kregen best even de zenuwen. We 

hebben stevig nagedacht over hoe we 
het zouden gaan doen. Gelukkig kwa-
men we er snel uit met City en is de 
maandagochtend al jaren een begrip. 
Een volle zaal en niet te vergeten een 
heerlijke stamppot. 
We hebben naast deze ommezwaai 
ook nog te maken gehad met de slui-
ting van de Grolsch, onze vaste ver-
treklocatie. Radicaal besloten de rich-
ting van de optocht om te gooien en 
te vertrekken vanaf Winterswijkseweg 
en daarna vanaf de grote parkeerplaats 
voor de Aldi. Achter de schermen is 
er een hoop gebeurd, maar gelukkig 
is het allemaal gelukt en is ieder jaar 
de optocht weer een groot succes. De 
uitdagingen zitten nu vooral in ruimte 
voor acts van de deelnemers en tege-
lijkertijd het laten doorlopen van de 
optocht.”

Als laatste heeft Stef het nog even over 
het voorkomen van de zogenaamde 
kop-staartbotsing, maar dat is volgens 
mij toch echt een luxeprobleem…de 
optocht is intussen groter dan Grolle!

Stef Reusen is een veelzijdig man, 
zoveel is me wel duidelijk geworden 
na ons gesprek. Zowel privé als za-
kelijk houdt hij ervan de zaken goed 
te regelen en op orde te brengen. Op 
die manier is er ook ruimte te kunnen 
genieten van het gezin én actief te 
kunnen zijn in het verenigingsleven. 
Iets dat hij dan ook vol overgave en 
met veel bevlogenheid doet. 
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Gehoord aan 
de bar: Heel 
mooi verhaal 
over Asad 
in het club-
blad. Maar we 
hopen niet dat 
hij alle streken 
van trainer 
Max de Vries 
meekrijgt.
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Door Henri Walterbos

Het is koud deze vroege zaterdagmorgen. Ou-
ders komen veelal met hun kinderen aanrij-
den in hun warme bolides, maar ook ouders 
met hun kinderen ‘gewoon’ op de fiets, veelal 
ingepakt; dikke muts en handschoenen aan. 
Op het hoofdveld zijn Bram Harbers, Ivo Ver-
steegen, Bob Lebbink, René Wolters en Pa-
trick Blankenborg  en ‘Pupsgodfather’ Sander 
van Dongeren druk in de weer spullen klaar 
te zetten en zaken te regelen voor de zater-
dagmorgentraining van ‘hun’ F-pups. Vanaf 
het veld wordt al dikwijls terug gegroet als de 
kinderen hun leiders van ver af al enthousiast 
toeroepen. Zowel leiders als pups hebben er 
zin in. Ook mijn zoon Pelle en Hidde Bosch, 
beiden van Grol C1 assisteren dit seizoen, 
evenals Maxime Bennink (FC Twente meiden 
C), die er deze morgen echter niet bij kan zijn. 
Dit alles in het kader van hun maatschappe-
lijke stage als leerling in het 3e schooljaar op 
het Marianum. Hidde heeft nog niet veel zin 
deze morgen verraadt hij, maar even later  is 
hij ook enthousiast bezig met de allerjongste 
Grol-jeugd. “Ik denk niet dat ik hier mee door 
ga,” geeft hij echter aan. Pelle heeft  er bij het 
opstaan al zin in. “Pap, altijd als de training 
afgelopen is heb ik al zin in volgende week. 
Ik word straks zeker jeugdleider.” Elke week 

komt hij enthousiast thuis. Elke keer wel ver-
halen over grappige momenten.  
Laatst nog een leuke anekdote. “Vanmorgen 
heb ik nog een jongetje behouden voor de 
Grol. Die zei tegen me dat hij er mee wou 
stoppen. Toen heb ik hem een paar kunstjes 
laten zien, even een balletje met hem getrapt, 
en toen bleef hij er in eens toch wel weer bij.” 
Leuke verhalen. Kan ook niet anders. Wat is er 

leuker dan met de allerkleinste voetballertjes 
bezig te zijn.

Puur en onbevangen
Als Grolman weet ik uit eigen ervaring hoe 
leuk het is om met de allerkleinsten te wer-
ken. De laatste jaren bleef het contact met de 
allerkleinsten beperkt tot het vanaf de zijlijn 
toekijken hoe de pups zich vermaken en dat 

Zaterdagmorgen F-pups

“De hoofdzaak is en blijft plezier. Lol, lol, lol!”
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het prachtig om te zien is dat het enthousi-
asme even groot is bij de kinderen als bij de  
aanwezige jeugdleiders/-trainers. Het is ook 
gewoon prachtig om te zien. Veel mooier nog 
dan Barcelona, Real Madrid, Ajax, Feyenoord, 
FC Twente of welke club dan ook. Je kunt dan 
ook bijna niet zo maar doorlopen als je die 
allerjongsten bezig ziet op het hoofdveld, in 
hun ‘jurkjes’ (voetbalshirts van bekende voet-
balclubs die echter nog 1, 2, 3 maatjes te groot 
zijn). Je moet gewoon even kijken, al dan niet 
om even bij een bekende staan praten. Prach-
tig! Zo onbevangen, zo puur! Ook ouders, 
opa’s en oma’s zijn altijd veelvuldig aanwezig. 
Ja, dit wil je absoluut niet missen! 

Geen tactiek
Zo ook deze morgen. Het zonnetje breekt al 
snel door, iets wat de spelvreugde en het ple-
zier zowel binnen als buiten de lijnen alleen 
maar ten goede komt. Bram Harbers staat te 
genieten als F-pups bezig zijn met hun circuit-
training. Het hoofdveld wordt elke zaterdag 
opgedeeld in 6 vakken, waar de voetballertjes 
allerlei oefeningen doen. Het dichtst bij de 
omheining de nieuwkomers, vanaf 4 jaar. “In 
spelvorm leren ze met weerstand met de bal 
om te gaan, want in het begin is de bal soms 
nog wel een beetje een vijand. Al spelender-
wijs zie je ze echt met de week vooruit gaan, al 
zijn ze in het begin vooral eerst bezig met hun 
veters, hoe de schoenen zitten. De eerste keer 

zijn ze best wel een beetje nerveus, maar dat 
doorbreek je snel. Ze worden ook altijd aan 
de gehele groep voorgesteld,”  vertelt Bram, 
die met veel enthousiasme en warmte vertelt  

over ‘zijn’ kroost. 
Op andere veldjes wordt 4 tegen 4 gespeeld. 
“Het gaat om het samenspel, een stukje be-
hendigheid, motoriek, of ze goed lopen. Daar 
wordt allemaal op gelet. In het begin spelen 
ze vooral op een kluitje. Prachtig om te zien. 
Al spelenderwijs brengen we ze van alles bij, 
maar de hoofdzaak is en blijft altijd plezier, 
en lol, lol, lol. We doen niets met tactiek. Als 
je ziet hoe ze zich doorontwikkelen. Onvoor-
stelbaar! Er zijn spelers van vijf jaar die zes en 
een half jarigen er uit spelen. Er zit veel talent 
tussen.” 

“De zaterdagmorgen is een kweekvijver voor 
de competitie. Op dit moment zijn er ook 
weer spelers die na de winterstop een team 
gaan vormen en de competitie in gaan.” De 
pupsafdeling groeit nog steeds. “We starten 
meestal met zo’n dertig spelers, zowel jongens 
als meisjes. Nu zitten we  al weer op vijfen-
veertig. En ik heb nog niet meegemaakt dat 
er eentje gestopt is.”  Nog nooit gekeken? Dat 
moet u vast eens doen. Het is een lust voor 
het oog om te zien en bovendien erg gezellig, 
maar dat is het altijd op Den Elshof!    



1010

Voorzitterstaal

Het jaar 2011 is bijna teneinde, het voetbal-
seizoen halverwege en de sv Grol blijft voort-
durend aan zijn toekomst werken. Stilstand 
is achteruitgang in deze moderne en snelle 
tijd waar in een grote kring om ons heen van 
alles gebeurt. In Nederland en verder in de 
wereld gebeurt van alles wat ons als grote 
sportvereniging raakt, zeker in financiële zin. 
Optimisme en enige zorgeloosheid kan daar-
bij veel compenseren en daarvan hebben we 
in Groenlo en omgeving gelukkig genoeg…. 
En we kunnen ook nog bij de grondlegger 
van de evolutietheorie terecht, Charles Dar-
win (1809-1882). Die stelde al vast dat niet 
de sterksten en de slimsten overleven, maar 
diegenen die zich het beste aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden.

Eens kijken wat er allemaal bij de sv Grol 
wordt aangepast:
•	 Om met iets simpels maar buitengewoon 

belangrijks te beginnen. We hebben de 
gemeente ervan kunnen overtuigen dat 
de aangelegde, nieuwe fietsoversteek 
een verslechtering van de situatie was. 
De oversteek was gevaarlijker geworden.  
In de vorige maand is de oversteek weer 
teruggebracht in bijna de oorspronkelij-
ke vorm. Hulde aan de gemeente om de 
inschattingsfout toe te geven en zeer snel 
tot actie over te gaan nadat we dit bij de 
verantwoordelijke medewerkers hadden 
neergelegd. 

•	 Zoals we hebben gezien zijn alle plekken 
voor reclameborden op het hoofdveld 
en veld 1 ingevuld. Er was een aantal op-
zeggingen door de economische situatie 
maar de erg actieve sponsorcommissie is 
erin geslaagd de plekken weer in te vul-
len. Heel belangrijk voor de uitstraling 
van ons sportpark en even belangrijk 
voor onze begroting. 

•	 Over sponsoren gesproken. De op-
richting van de Business Club sv Grol 
(B.C.G.) is een feit. Tijdens de zeer ge-
slaagde sponsoravond op 18 november 
jl. werd dit door voorzitter Matthijs 
Roorda van het bestuur van de B.C.G.  
bekend gemaakt. Dit maakte veel en-
thousiasme los in het volle sportcafé. 

•	 Een buitengewoon belangrijke sponsor 
voor de sv Grol is de Vrienden van de 
sv Grol (V.S.V.G.). Hun najaars fancy 
fair was weer erg geslaagd. Zo geslaagd 
dat door hen toegezegde bijdrage aan de 
renovatie van de kleedkamers werd ver-
hoogd naar @ 6.000,- De voorzitter van 
de VSVG, Gert Jan Stokkers, maakte 

daarmee de voorzitter van de Stichting 
Exploitatie Accommodatie sv Grol , Peter 
Harbers, erg blij. Zie foto!

•	 Ook ten behoeve van de renovatie van 
de kleedkamers werd in de afgelopen 
maanden een verkoopactie met Grol-
handdoeken gehouden. Deze actie heeft 
ruim @ 10.000,- opgebracht, een geweldig 
resultaat. Binnen de sv Grol loopt veel 
commercieel talent rond want er zaten 
nogal wat topverkopers tussen.  Ze zul-
len in het clubblad nog vermeld worden. 

•	 Ten behoeve van de renovatie van de 
kleedkamers loopt nog de actie “Scoren 
voor kleedkamers” onder de pupillen-
teams. De teams van de sv Grol scoren 
er lustig op los, dus hier verwachten we 
ook nog een mooie bijdrage. 

•	 En mooi wordt het.  De renovatie van 
de kleedkamers 4 t/m 9 door vrijwilligers 
(vakmensen!) is in volle gang en de eerste 
resultaten zijn zichtbaar. Iedereen is daar 
erg van onder de indruk.  Natuurlijk 
wordt hier meer aandacht aan besteed als 
het hele project afgerond is. Dat gaat nog 
enkele maanden in beslag nemen. Alle 
spelers hebben hier trouwens alle begrip 
voor en nemen zonder gemor genoe-
gen met de noodkleedruimte in de oude 
werkplaats. Allemaal klasse, mensen !

•	 De voetbalplaatjesactie samen met Al-
bert Heijn Wallerbosch. Een heel mooi 
boek met lege vakjes, zo begint het.  En 
wat er dan volgt, moet je als club eerst 
gewoon meemaken.  Ik wist niet dat 
Grol-spelers zo populair waren! Wat een 

aanval op die zakjes. Wat een geruil op 
het schoolplein en wat een wachtrij bui-
ten bij AH.  De boeken zullen intussen 
wel bijna gevuld of helemaal gevuld zijn. 

•	 Een mooi doorbladerboek voor over 10 
jaar of zo. Een Grol-aandenken met his-
torische waarde. 

•	 De gehouden verenigingsenquête heeft 
veel opgeleverd. Meer dan 400 enquête-
formulieren kwamen terug. De sv Grol 
heeft daar veel nieuwe vrijwilligers door 
gekregen. Daarnaast weten we wat er 
nog aan wensen leeft. Fijn was het vast te 
stellen dat de mensen vinden dat er heel 
veel goed geregeld is binnen de sv Grol. 

•	 Een verbeterpunt dat aangegeven werd is 
de communicatie binnen de vereniging. 
Intussen heeft onze vice-voorzitter Mar-
co Frank een nieuwe commissie Com-
municatie Informatie en Automatisering 
gevormd.  Mooi was om te zien hoe snel 
die samenstelling rond was. Veel jonge 
mensen die hierin wel wat wilden bete-
kenen. De commissie is op dit moment 
bezig haar inzichten naar praktische za-
ken om te zetten. 

•	 Voor het eerst is binnen de sv Grol het 
“Verenigingsgesprek” gehouden. On-
der leiding van de voorzitter van het 
hoofdbestuur praten de voorzitters van 
de jeugd, de senioren, de stichting ex-
ploitatie accommodatie,  de supporters-
club, de vrienden van de sv Grol, het 
Marveldtoernooi, de hoofden opleiding 
en vorming, paramedische begeleiding, 
redactie clubblad, woensdaggroep en de 
eigenaar van het sportcafé in een onge-
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Zegt de ene 
Grolman: bij 
ons is Sunte 
Matten niet 
langs geweest. 
Zegt de ander: 
Heb je zeker 
een
 ‘nee sticker’ 
op de deur!

Tijdens een 
wedstrijd van 
HV Grol komt 
de moeder van 
de gebroeders 
tabletten 
(Pillen) de tri-
bune oplopen 
en vraagt luid: 
“Zijn we nog 
op tijd?”
Daarop zegt 
Bjorn 
Koldeweij: 
“Nee, veels te 
vroeg!”

dwongen sfeer over de ontwik-
kelingen en de stand van zaken 
binnen de sv Grol. Het gesprek 
wordt één keer per jaar gehouden 
en is bedoeld om de sfeer binnen 
de sv Grol te proeven en te kijken 
waar extra aandacht aan gegeven 
moet worden. 

•	 Extra aandacht moet er wellicht 
zijn voor de sportiviteit tijdens 
wedstrijden. In de eerste helft van 
het seizoen werd bijvoorbeeld een 
seniorenspeler geschorst voor 10 
wedstrijden omdat hij door een 
overtreding een tegenspeler licha-
melijk letsel had toegebracht en 
werd een jeugdspeler 4 wedstrij-
den geschorst omdat hij met zijn 
handen aan de scheidsrechter zat.  
Dit past niet bij de sv Grol.  We 
zullen volgen of dit incidenten 
zijn geweest of dat er ook door de 
sv Grol zelf moet worden opge-
treden tegen spelers die de naam 
van de vereniging op deze manier 
in diskrediet brengen.

•	 Aan de wedstrijdmentaliteit - 
maar wel op sportieve wijze- kan 
in de elftallen van de sv Grol nog 
wel wat verbetering aangebracht 
worden.  De commissie Oplei-
ding en Vorming heeft hier aan-
dacht voor. Het is jammer vast 

te stellen dat dit – volgens ve-
len – een tekortkoming met een 
lange historie in onze vereniging 
is. Veel punten gaan zo naar de 
tegenstander die dat extra schepje 
er wel bovenop doet.  

•	 Positief punt is de werving van 
verenigingsscheidsrechters bin-
nen de sv Grol. Het hoofd arbi-
trage, Jos Froeling, heeft hiervoor 
samen met de wedstrijdsecretaris-
sen jeugd en senioren een plan-
netje opgezet.  Het zou mooi zijn 
als het aantal verenigingsscheids-
rechters wat kan worden uitge-
breid zodat het doorgaan van 
de wedstrijden geen gevaar gaat 
lopen. 

•	 Het bestuur van de Jeugd heeft 
een aparte commissie Neven-
activiteiten in het leven geroepen. 
Deze commissie gaat zorgen voor 
alle activiteiten van de jeugd die 
niet direct met de trainingen en 
de competitiewedstrijden te doen 
hebben.  Dit soort activiteiten zijn 
kenmerkend voor de sv Grol en 
erg belangrijk voor de binding 
van de jeugdspelers met de ver-
eniging.  Gezien “de verfrissende 
samenstelling” van deze com-
missie mogen de verwachtingen 
hoog gespannen zijn! 

•	 Er bestaat een kans dat we de 
renovatie en uitbreiding van de 
kleedkamers onder de tribune 
toch alvast ter hand gaan nemen. 
De toegezegde subsidie van de 
gemeente van @ 175.000,- komt 
er niet in 2012. De kleedkamers 
zijn eigenlijk onbruikbaar maar 
ook niet te missen. Een echt di-
lemma. Samen hebben de stich-
ting exploitatie accommodatie en 
het hoofdbestuur  gekeken hoe 
dit toch eventueel  (voor)gefi-
nancierd kan worden.  Gezien de 
complexiteit van dit werk – m.n. 
de uitbreiding – zal ervoor geko-
zen worden de hoofdwerkzaam-
heden door een aannemer te laten 
uitvoeren.  Vanzelfsprekend zal 
het werk door inloting en prijs-
vorming  aan sponsors van de sv 
Grol gegund worden. 

•	 De uitvoering van onze speer-
punten 2010-2012 ligt op schema.  
We kunnen het nieuwe jaar als sv 
Grol weer met vertrouwen tege-
moet zien.

Voor dat nieuwe jaar wens ik u allen 
en uw dierbaren alle goeds toe.

Hans Scheinck. 

Onze redactieleden zijn van vele mark-
ten thuis, zoals u wellicht weet.  Zij be-
geven zich op vele terreinen, zijn zeer 
veelzijdig en bovenal zeer creatief. Een 
goed voorbeeld hiervan is het onlangs 
gehouden lokale Schlagerfestival. 

Winnaar dit jaar is niemand minder 
dan ons eigen redactielid Tim Ebbers, 
die de Grolse bevolking de gehele 
komende carnavalscampagne op ‘Os-
sewos’ trakteert. ‘Ossewos’ die zelfs voor 
vegetariërs goed te verteren is. 

Een felicitatie is hiervoor zeker op zijn 
plaats. Het was niet de eerste keer dat 
Tim meedeed aan het Schlagerfestival. 
Tim, tevens zanger van ‘de schlager-
band’, gooide een aantal jaren geleden 
samen met onze kersverse aanstaande 
nieuwe/oude hoofdredacteur Wally 
reeds hoge ogen met ’t Spul kump d’r 

an’, ‘Zet dat masker af’ en ‘Oaveral Grolsen 
tegen’. 

De winnende schlager ‘Ossewos’ 
schreef hij met Tom Smits, onder an-
dere dirigent van Vocales.

Tim Ebbers wint lokaal 
Schlagerfestival
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Speler van het kwartaal: Pim Reijerink

Speler van het kwartaal is in deze laatste uit-
gave van het jaar een speler  uit de B1 van 
sv Grol: de 16 jaar oude Pim Reijerink, zoon 
van vader Erwin en moeder Christine. Met 
zusje Puck is het gezinnetje compleet. 

Door Peter van Dalen

Pim is afgelopen jaar begonnen op het Graaf-
schap College in Doetinchem met zijn oplei-
ding “internationale groothandel”. Als hij niet 
druk is met studeren, tennist Pim graag en is 
hij regelmatig te vinden in het kerkdorp Lich-
tenvoorde voor wat ontwikkelingshulp aan-
gezien hij al een jaar verkering heeft met zijn 
Lichtenvoordse vriendin.

Als beginnende voetballer startte Pim bij de F-
jes als voorhoedespeler, om precies te zijn als 
linksbuiten. Naarmate hij ouder wordt zakt 
hij steeds verder op papier naar beneden om 
nu als linksback te fungeren in de B1. 

De B1 kende een slechte seizoenstart met 
grote nederlagen. Cor Migchielsen die aan de 
zeer zware taak was begonnen, de B1 speelt 
namelijk 3e divisie landelijk, zag het niet 
meer gebeuren dat onder zijn leiding de B1 
een vruchtbaar jaar zou hebben en leverde de 
job weer in bij het bestuur, waarop Rob Wil-
denborg de uitdaging aanging en nu voor de 
groep staat. Onder zijn leiding werd het sy-
steem veranderd van 4-4-2 naar 4-3-3 en werd 
de tot nu toe belangrijkste wedstrijd van het 
jaar gewonnen en een mooi bruggetje naar de 
eerste vraag van de avond:

Wat is tot nu toe je hoogtepunt in je prille voetbal-
carrière?
“Ik ben een paar keer kampioen geworden 
onder leiding van Freddie Brockötter maar 
het hoogtepunt vond ik toch wel afgelopen 
weekend.” Waar zijn vriendin hoopte op een 
gelijkspelletje wist de Grol-equipe te winnen 
van aartsrivaal Longa’30 met 2-1. Ook al 
loopt de competitie niet helemaal lekker, dit 
zijn toch wel de wedstrijden die je wilt winnen  
en zo geschiedde. 

Voetbalschoenen, ouderwets zwart of modern gepimpt?
Zoals te verwachten bij de jeugd: modern 
gepimpt!” Ik heb twee paar schoenen, een 
paar knalrode Adidas-schoenen en paarse 
Nike-schoenen. Een paar andere spelers heb-
ben nog zwarte schoenen maar het grote deel 
heeft gekleurde schoenen bij ons in het elftal.” 

De dribbel van Messi of het schot van Ronaldo?
“Het schot van Ronaldo. Ik vind een schot 
van afstand mooier om te zien en als ik naar 
mezelf kijk denk ik dat ik beter kan schieten 
dan pingelen.” 

In welk stadion zou je met welk team wel een keer 
willen trainen?

“Met Twente in de Grolsch-Veste!” Nadat ik 
aan geef dat hij echt uit alle stadions kan kiezen zoals 
Camp Nou, Bernabeu of het San Siro begint Pim toch 
een beetje te twijfelen. “Dan met Twente in Camp 
Nou. Ik zou dan graag een balletje willen 
trappen met Ola John, een goede voetballer. 
Helaas denk ik dat Twente dit jaar niet kampi-
oen wordt, maar achter AZ gaan we toch een 
tweede plaats bemachtigen.” 

Mijn grote voorbeeld is.....
“Mijn grote voorbeeld is mijn vader. Hij weet 
veel van financiële zaken, ook in het buiten-
land, hier gaat hij regelmatig naar toe.” 

Als ik nu in het vliegtuig zou kunnen stappen zou ik 
gaan naar.......
“Dan nodig ik een paar vrienden uit en vlie-
gen we naar het party-eiland Ibiza. Een grote 
villa, lekker zwembad erbij en feesten. We zijn 
al eens met de vrienden naar “de Appelhof” 
op Terschelling geweest. Dit was helemaal top 
maar als ik elke bestemming mag kiezen om 
naar toe te gaan, is dat toch naar Ibiza.”

Als ik 10 miljoen euro zou winnen zou ik.....
“Ik zou sowieso een groot feest geven in City 
om  Groenlo weer een beetje  als uitgaans-
centrum onder de aandacht te brengen bij 
de jeugd. Een deel ervan gaat naar het goede 
doel, het KWF kankerbestrijding en ik ga op 
voor mijn scooterrijbewijs.” Na de opmerking 
van mijn kant dat hij dan nog ongeveer 9,5 
miljoen over heeft gaat hij los:
“Misschien nog een mooie villa, een vliegtuig 
en ik geef wat meer aan het goede doel. Ik 
denk dat ik ook nog een Aston Martin koop, 
de rest gaat op een spaarrekening.” 

Ik zou wel een keer op stap willen met......
“Rutger van Castricum van PowNews. Het 
lijkt me dat je ontzettend kan lachen met die 
man en er ook gezellig een biertje mee kan 
drinken. Ook heeft ie een grote bek op televi-
sie, daar hou ik wel van.”

Met de B1 hoop ik dat we dit jaar.....
“Ik hoop dat we dit jaar op de 8e plaats kun-
nen eindigen. Dan moet ook alles mee zitten 
en we niet al teveel blessures oplopen. We 
moeten zorgen dat we van de concurrentie 
onderin winnen. Er zijn een aantal ploegen 
die simpelweg te goed zijn en er met kop en 
schouders bovenuit steken. Van deze ploegen 
hebben we ook met grote uitslagen verloren 
maar als we als team keihard werken zou een 
8e plaats het hoogst haalbare zijn.”
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Sinterklaasfeest



1717

Een zoon van 
Bas Wiegerink 
was pupil van 
de week bij de 
wedstrijd Grol-
DIO. Annelies 
komt aanlopen 
en zegt: “Mooi 
daj d’r bunt. 
Lang neet 
ezenee hier.” 
Zegt Bas: “De 
laatste kere 
dat ik hier 
was leepen de 
kniene nog 
met de recla-
meborden um 
de nekke!”

Walter Vrijdag 
zegt om 21.00 
uur aan de 
bar dat hij om 
22.30 uur thuis 
moet zijn. Zegt 
Toon Hartman: 
“Kan het niet 
wat eerder?”

Kampioenen

Grol E4

Grol E6

Grol D3
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Ons vermogen staat op het veld
Een  tijdje geleden werd de voorzit-
ter van Barcelona geïnterviewd. Op 
de vraag hoe Barcelona haar giganti-
sche schulden van enkele honderden 
miljoenen ging aflossen, antwoordde 
de voorzitter: “hoezo schulden, wij 
hebben geen schulden, ons vermogen 
staat op het veld.”

Door Freddy Brockötter

Sinds ruim een jaar is binnen de sv 
Grol de Commissie Opleiding en Vor-
ming  (COV) actief. Niet-directbetrok-
kenen zullen meteen de vraag stellen: 
“alweer een commissie?”. Inderdaad 
soms moet je kennis en kunde op een 
bepaald gebied, in dit geval kennis op 
het gebied van het Opleiden en Vor-
men van voetballers, bundelen in de 
vorm van een commissie. De COV be-
staat uit mensen die kennis van zaken 
hebben op een bepaald terrein. Het 
zijn de kartrekkers van de belangrijk-
ste mensen die bij de voetbalvereni-
ging sv Grol werkzaam zijn, namelijk 
de voetballers, trainers en begeleiders 
op het veld, want ook ons vermogen 
staat op het veld!
Voor de duidelijkheid: de COV is 
maar een klein onderdeel van de tak 
Opleiding en Vorming van de sv Grol. 
De Opleiding en Vorming is zo geor-
ganiseerd dat er binnen elke leeftijds-
klasse (F t/m A,  de meiden/dames en 
de senioren) veel hulp en begeleiding  
is voor de mensen op het veld. Voor 
elke leeftijdsklasse is er een coördina-

tor, hét aanspreekpunt voor Opleiding 
en Vormingszaken, een keeperstrai-
ner;  een looptrainer en een scout.  
Binnen een leeftijdsklasse kunnen alle 
Opleidings- en Vormingszaken zo 
redelijk autonoom opgepakt worden 
met zo kort mogelijke communicatie-
lijnen. De communicatie vindt in deze 
opzet vooral op en rond de velden 
plaats. Mensen weten wanneer teams 
trainen en voetballen en komen naar 
het veld om met elkaar te praten. Niet 
via sms, niet via mailconversaties met 
daarin de ’c.c.-cultuur’. Nee, gewoon 
elkaar in de ogen kijken en de zaken 
bespreken zoals ze zijn.  
Zaken die leeftijdsklasse overstijgend 
zijn, problemen maar zeer zeker ook 
de goede ervaringen, worden één 
keer in de maand door de COV in 
het COV-overleg besproken. De  
coördinatoren van: de leeftijdsklassen, 
de keeperstrainers, de looptrainers 
en de scouts, bespreken dan met het 
Hoofd Opleiding en Vorming (HOV) 
hetgeen er leeft. Daarnaast worden 
in dit overleg alle lijnen uitgezet op 
Opleidings- en Vormingsgebied.  De 
insteek is om voor de mensen op het 
veld een optimale werksituatie te creë-
ren met ruimte, om binnen uitgezette 
kaders, met veel plezier optimaal op 
te leiden en te vormen. Winnen en 
kampioenschappen zijn in deze geen 
doel op zich, maar een logisch gevolg 
van ons verenigingsbeleid. Belangrijk 
in deze is de goede samenwerking met 
het jeugdbestuur, het seniorenbestuur 

en het hoofdbestuur, want zij moeten 
zorgdragen voor alle faciliteiten die 
de mensen op het veld nodig hebben 
om optimaal te kunnen opleiden en 
vormen. Kortom alle facilitaire zaken 
vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de besturen. Dit ten dienste van de 
tak Opleiding en Vorming.
Iedereen binnen de sv Grol moet zich 
bewust zijn van het feit dat ons ver-
mogen op het veld staat. Dit vermo-
gen moeten we koesteren en uitbou-
wen. We moeten het leuk vinden om 
onze mensen op  het veld optimaal 
van dienst te zijn. In dienst spelen van 
deze ploeg c.q. jezelf wegcijferen voor 
de mensen op het veld, dat wordt er 
gevraagd. Deze cultuurverandering zal 
nog heel wat bloed, zweet en tranen 
vergen, maar hoe zoet zullen overwin-
ningen smaken als we die samen heb-
ben bereikt…
We hebben binnen de sv Grol zo on-
gelofelijk veel voetbaltalent en er zijn 
zoveel mensen bezig om dit voetbal-
talent tot wasdom te laten komen. We 
zouden graag al deze mensen als dank 
voor hun inzet en bijdrage met naam 
en toenaam willen noemen, maar je 
zou er maar één vergeten…

Dientengevolge: “Vermogen van onze 
sv Grol, duizendmaal dank voor jullie 
geweldige inzet en bijdrage! 

We wensen iedereen bij deze fijne 
kerstdagen en een gelukkig, gezond 
en sportief 2012.” 

Vraagt Willem 
Scharenborg 
aan Antoon 
Frank: “Bun ie 
nog zoltarm?” 
Zegt Antoon:
“Better zolt-
arm als stro-
atarm.”

Stef was 
‘s morgens met 
D3 kampioen 
geworden en 
was  ‘s avonds 
op het Sinter-
klaasfeest niet 
meer te ver-
staan. Sint gaat 
nu samen met 
de Pieten een 
cursus Spaans 
voor gevorder-
den volgen.
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Sommige leden binnen onze club on-
derscheiden zich ten opzichte van de 
rest omdat ze goed kunnen voetbal-
len, een uitgesproken mening heb-
ben of een spetterend evenement op 
poten kunnen zetten. Zij trekken ge-
vraagd of ongevraagd veel aandacht 
naar zich toe. Niet of nauwelijks staan 
we stil bij de inzet van het omvang-
rijke vrijwillige scheidsrechterskorps. 
Daarom in deze ‘Kersteditie’ van het 
clubblad een aantal vragen voor een 
jonge scheidsrechter die gaat voor 
het hoogst haalbare.

Door Rik Gockel

Waarom word je scheidsrechter?
“Ik heb altijd al willen fluiten. Via mijn 
vader ben ik dit seizoen begonnen 
met het fluiten van oefenwedstrijden 
en bekerwedstrijden van Grol D2. Dat 
ging erg goed en nu fluit ik de compe-
titiewedstrijden van dat team.”

Heb je een cursus gedaan of ben je 
van plan dat te gaan doen?
“Ik ben nu nog te jong. De KNVB 
hanteert een minimum leeftijd van 15 
jaar. Ik wil graag zo hoog mogelijk 
fluiten dus volgend jaar schrijf ik me 
in.”

Wat zijn je sterke en zwakke punten?
“Ik ben zeer geconcentreerd en sta 
zelfverzekerd op het veld. Ik trek me 
niets aan van schreeuwende trainers 
of ouders. Mijn looptechniek kan nog 
veel beter en soms ben ik te geconcen-
treerd. Daar bedoel ik mee: af en toe 
moet ik meer ontspannen reageren op 
spelsituaties.” 

Is er begeleiding van jonge scheids-
rechters bij sv Grol?
“Ik word begeleid door Jos Froeling. 
Hij is zelf ook scheidsrechter geweest 
en heeft veel ervaring. Hij komt kijken, 
observeert en geeft tips in de rust en 
na afloop van de wedstrijd. Met hem 
probeer ik iedere week weer stappen 
vooruit te maken.”

Welke scheidsrechter in het betaald 
voetbal spreekt je het meest aan? 
“Serdar Gozübüyük. Een jonge 
scheidsrechter die zelfverzekerd is en 

veel laat doorspelen. Hij geeft ook 
fouten toe en draait niet om ongeluk-
kige beslissingen heen.”

Welke eigenschappen moeten jonge 
scheidsrechters hebben om een partij 
tot een goed einde te brengen?
“Ten eerste moet je interesse voor 
voetbal hebben. Daarnaast moet je 
geen onzeker type zijn en tegen kri-
tiek kunnen. Een goede conditie is 
natuurlijk ook belangrijk. Het zou 
leuk zijn als meer jonge scheidsrech-
ters zich zouden aanmelden, dan kun 
je bijvoorbeeld ook samen naar een 
cursus.”

Wat vind je van de discussie over 
inzet van moderne techniek als hulp-
middel voor de scheidsrechter?
“Ik vind dat voetbal met tempo moet 
worden gespeeld. Een wedstrijd moet 
je dus niet teveel gaan stil leggen om 
bijvoorbeeld videobeelden te bekij-
ken. Maar via de 4e official zou je best 
bij zeer discutabele situaties kunnen 
ingrijpen. In het amateurvoetbal is 
dat niet te doen, omdat je te maken 
hebt met eigen grensrechters en de 
elektronische hulpmiddelen niet voor 
handen zijn.” 

Je voetbalt zelf nog op zaterdagmid-
dag in Grol C3. Over een paar jaar 
moet je wellicht kiezen: zelf voetbal-
len of fluiten? 
“Dan kies ik ervoor om als scheids-
rechter door te gaan. Ik voetbal nu 
vooral voor de lol en om mijn conditie 
op peil te houden. Misschien heb ik 
wel meer talent om als scheidsrechter 

door te groeien. Ik probeer het hoog-
ste niveau te halen.” 

De redactie zal de ‘carrière’ van Lars 
blijven volgen. Het is in elk geval 
goed om te zien dat jonge leden hun 
verantwoordelijkheid pakken waar-
door op zaterdagmorgen 22 andere 
jonge spelers hun hobby kunnen uit-
oefenen. 

Lars de Vries: een jonge zelfverzekerde 
scheidsrechter met ambitie

Paspoort
Naam:   Lars de Vries
Geboren:  19-06-1997 (14 jaar)
Geboorteplaats:  Groenlo
Familie:   Zoon van Max en Stephanie; broer van Jan (12 jaar) 
  en broertje van Max (18 jaar) en Sam (16 jaar)
Opleiding:  Marianum, VWO 3e jaar
Profiel:   Economie en maatschappij
Voetbalteam:  Grol C3
Andere sporten:  tennis
Scheidsrechter:  D-klasse

“Ik vind dat 
voetbal met 
tempo moet 
worden ge-
speeld”

“Ik probeer het 
hoogste niveau 
te halen”
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Op de jaarvergadering van de sv  
Grol, op 5 oktober dit jaar, werd een 
nieuwe functie in het hoofdbestuur 
van de sv Grol aangenomen. Een be-
stuurslid technische zaken, een wens 
van het hoofdbestuur die al langer 
bestond en nu met de persoon van 
Frank ter Bogt is ingevuld. Voor mij 
in ieder geval toch wel enigszins ver-
rassend dat voor deze functie Frank 
aangesteld is. 
Tijd dus om hem eens aan de tand te 
voelen hoe dit allemaal gegaan is en 
wat deze functie eigenlijk inhoudt! 
Zelf noemt hij zijn functie voetbal-
technische zaken.

Door Ivo Versteegen

Allereerst even voorstellen voor wie 
hem nog niet kent:
Frank ter Bogt is op 30-08-1966 ge-
boren te Eibergen maar verhuisde na 
een paar maand al naar Borculo. Daar 
maakte hij tot en met het  eerste jaar C-
jeugd furore bij Reünie, de voetbalclub 
van Borculo. Als 2e jaars C kwam hij 
in Groenlo wonen en bij de sv Grol, in 
de C1, voetballen. Hierna heeft hij alle 
jeugdselectie elftallen van de Grol als 
aanvaller doorlopen om later als mid-
denvelder in de seniorenteams te ko-
men voetballen. Na een begin in Grol 
2, met direct een kampioenschap met 
mannen als Laurens te Veluwe, Hans 
‘Köpke’ Emaus en Tonnie ‘Fut’ Vaar-
werk, volgde na 2 jaar de stap naar 
Grol 1 . Onder trainers als Eric De-

tiger, George Peters en Peter Schulte 
werd  menig succes behaald, hierna 
volgde via weer Grol 2 en  Grol 4 de 
weg naar het  toenmalige “ Studenten-
elftal” Grol 5 onder leiding van Pim 
Huijskes. Inmiddels speelt hij al vele 
jaren in dit gezellige team met menig 
kampioenschap als gevolg! Als jeugd-
leider is Frank ook actief geweest. Zo 
heeft hij 2 seizoenen met Frank Lut-
tikhold samen de toenmalige C2 ge-
traind en begeleid. Daarna samen met 
Arrean Arink nog 2 seizoenen bij de 
A-jeugd van  de Grol als leider.
Frank is getrouwd met Petra en samen 
hebben zij twee kinderen. Een dochter 
Merle die handbalt bij de H.V. Grol 
en een zoon Giel die in de D1 – D2 
selectie speelt van de sv Grol. Naast 
zijn gezins- en Grolleven werkt Frank 
bij de Zorgverzekeraar Menzis.
De al genoemde Arrean Arink, al ja-
ren goede vriend van Frank, werd hal-
verwege vorig seizoen al aangesteld 
als technisch coördinator senioren en 
deze zei al tegen Frank: “ze komen 
ook nog wel bij jou”. Deze profetische 
woorden bleken even later te klop-
pen. Voorzitter Hans Scheinck mailde 
Frank met de vraag: “heb je interesse 
voor een functie in het hoofdbestuur”? 
Het hoofdbestuur had een lijstje met 
meerdere kandidaten en hoewel hij 
wist dat hij niet nummer 1 van de lijst 
was is hij zich toch gaan verdiepen in 
de informatie. Toen Frank de func-
tieomschrijving las van het hoofdbe-
stuurslid technische zaken dacht hij: 
“dit ga ik echt niet doen, over voet-
bal kunnen praten oké, maar over 
technische zaken, daar ben ik niet de 
geschikte persoon voor, daarvoor zijn 
er beteren”. Maar praten kan altijd, 
was het antwoord naar de voorzit-
ter. Het is niet de bedoeling om in je 
eentje het technisch beleid te maken 
maar je moet het wel kunnen bewa-
ken, zeker als afgevaardigde van het 
hoofdbestuur! Frank besloot bedenk-
tijd te vragen en te gaan overleggen 
met zijn vrienden Freddy Brockötter 
(hoofd opleiding en vorming) en Ar-
rean Arink (technisch coördinator se-
nioren). Samen met hen het technisch 
beleid maken zag hij wel zitten en bo-
vendien heeft het COV, dat volgens 
Frank prima werk verricht, het tech-

Frank ter Bogt, het nieuwe hoofdbestuurslid: 

VOETBAL TECHNISCHE ZAKEN!

Voorzitter 
Hans Scheinck: 
“Heb je inte-
resse in een 
functie in 
het hoofdbe-
stuur?”
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“Ik had ge-
dacht dat ik 
nog vaker op 
het voetbalveld 
zou moeten 
zijn”

nisch plan in grote lijnen al op papier 
staan! Een laatste gesprek met Rob 
van Meurs, als voorzitter van het se-
niorenbestuur en voordien belast met 
technische zaken, haalde hem over de 
streep: “zo zwaar als de taakomschrij-
ving op papier staat valt wel mee,” wa-
ren Rob zijn bemoedigende woorden!
Hierbij in het kort de taakomschrij-
ving:

1. Lid van het hoofdbestuur.
2. Verantwoordelijk voor het to-

tale voetbaltechnische beleid en 
stuurt daarbij het hoofd oplei-
ding en vorming  (HOV) aan.

3. Samen met het bestuur senioren, 
jeugdbestuur en de HOV ver-
antwoordelijk voor de werving 
en het op peil houden van alle 
trainers.

4. Geeft advies t.a.v. de opleiding 
en vorming van het kader.

5. Aanspreekpunt van het hoofdbe-
stuur voor het totale technische 
kader.

6. Aanspreekpunt voor senioren- 
en jeugdbestuur voor alle techni-
sche zaken.

7. Voert regelmatig overleg met de 
beide wedstrijdsecretarissen.

8. Is aanspreekpunt voor de KNVB 
m.b.t. de ontwikkeling van het 
jeugdvoetbal, alsmede wat betreft 
de deelname van jeugdspelers 
aan de regioselecties.

9. Contactpersoon voor alle BVO’s 
(Betaald Voetbal Organisaties) 
voor het benaderen en aantrek-
ken van talentvolle jeugdspelers 
en andere technische zaken.

10. Betrokken bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van alle 
technische activiteiten binnen de 
vereniging.

Zo moet Frank dus voor alle techni-
sche informatie namens het hoofdbe-
stuur een vinger aan de pols houden. 
Dit wordt dan weer in de maandelijk-
se hoofdbestuurvergadering aan hen 
teruggekoppeld! Zo zijn momenteel 
ook weer de gesprekken over de trai-
nersinvulling voor volgend seizoen 
aan de gang. “De trainerscarrousel is 
alweer aan het draaien en je moet er 
vroeg genoeg bij zijn om op tijd te 
kunnen handelen”. Dit doet hij overi-
gens ook samen met het HOV en de 
technisch coördinator senioren. Voor 
de eerste drie seniorenelftallen wordt 
er dan eerst ook nog met een afvaardi-
ging van de spelersgroep gesproken. 
Ook met de Commissie Opleiding en 

Vorming (COV) is er een maandelijks 
overleg om de voortgang van alle 
jeugdelftallen te bespreken. 
Tot nu toe bevalt het Frank goed en 
is het hem meegevallen. “Ik had ge-
dacht dat ik nog vaker op het Grol-
veld zou moeten zijn. Momenteel is 
het een drukke tijd met al die trainers-
gesprekken maar normaal ben ik op 
de donderdagavond en de zaterdag 
op het voetbalveld”. Op de donder-
dagavond worden na de training van 
de senioren selectie elftallen de kop-
pen met de trainers en Arrean Arink 
bij elkaar gestoken om de wedstrijden 
van het afgelopen en het aankomende 
weekend te bespreken, met invul-
ling van de spelers bij ieder elftal. De 
overige overleggen met de jeugdafde-
ling, Freddy Brockötter en bijvoor-
beeld met scouts van FC Twente en 
de Graafschap, probeert Frank zoveel 
mogelijk op de zaterdag te houden 
zodat hij dit met een bezoek aan de 
wedstrijden kan combineren.
Ideeën voor de toekomst zijn er vanuit 
het technische vlak ook nog genoeg. 
Zo is Frank bezig met het updaten van 
het beleidsplan van de sv Grol, wat 
het technische deel betreft natuurlijk. 
“Er is al veel door het COV klaarge-
zet maar de uitvoering kan volgens  
Freddy Brockötter nog beter”.  Verder 
zijn er in december plannen om met 
de trainers van de eerste 3 senioren 
elftallen en de selectietrainers van de 
jeugd en het COV een activiteit te or-
ganiseren. 
Daarnaast zijn er plannen om op pe-
dagogisch vlak iemand van buitenaf 
te benaderen om ook hier eventuele 
verbeteringen te kunnen aanbrengen. 
Ook wil de sv Grol graag het “Spe-
ler volgsysteem” gaan implementeren. 
Dit zijn dossiers met kenmerken van 
iedere speler zodat de volgende trai-
ner die deze spelers in zijn team krijgt 
ook hieruit zijn informatie kan halen. 
Dit alles moet digitaal opgeslagen 
gaan worden en aan Sportlink gekop-
peld kunnen worden. Sportlink is een 
programma waar de sv Grol al bij is 
aangesloten. (Sinds 2001 is Sportlink 
marktleider op de Nederlandse markt 
wat betreft het automatiseren van de 
ledenadministratie van sportvereni-
gingen). De nieuwe commissie (daar 
is er weer eén) Communicatie, Infor-
matie en Automatisering (CIA) met 
Marco Frank als voorzitter, wil alles in 
Sportlink kunnen invoeren. Hier zijn 
ook de scouts per leeftijdscategorie bij 
betrokken. Last but not least gaat de 

COV van de sv Grol aan het eind van 
het seizoen ook een E-jeugd toernooi 
organiseren. De Grol pupillen elftal-
len worden vaak voor toernooien uit-
genodigd en het wordt wel eens tijd 
dat, naast het vermaarde Marveld- 
toernooi, wij zelf een jeugdtoernooi 
organiseren. Dit toernooi zal voor de 
gehele E-jeugd zijn!  
Al met al een hele berg met werk 
lijkt mij zo voor het nieuwe hoofdbe-
stuurslid voetbaltechnische zaken. Ik 
wens hem hierbij dan ook veel succes 
en om te polsen of hij ook inderdaad 
verstand heeft van voetbal heb ik hem 
nog een aantal stellingen voorgelegd:

1. Van Gaal of Cruijff?
“Cruijff, want de jeugd heeft de toe-
komst!”

2. Grol 1 speelt 1e of 2e klasse? 
“2e klasse, het elftal is nog te jong om 
nu al de stap te maken. Misschien ooit 
een keer een uitstap naar de 1e klasse 
maar het blijft een stabiele 2e klasser 
met eigen jongens! Groenlo is te klein 
voor een 1e klasse ploeg ondanks dat 
iedereen goed zijn werk doet!”

3. Nigel de Jong of Kevin Strootman?
“ Kevin Strootman,  want de Jong kan 
zich te weinig inhouden en dat kost 
schorsingen.”

4. Robin van Persie of Klaas Jan Hun-
telaar?
“Van Persie, van hem gaat veel meer 
dreiging uit.”

5. Kenneth Vermeer of Jasper Cilles-
sen?
“Jasper Cillessen is voor de toekomst 
een constantere keeper, Vermeer is 
toch te onrustig.”

6. Wie wordt kampioen in de eredivi-
sie dit seizoen?
“PSV, want die hebben uiteindelijk de 
langste adem!”

Nou gezien het laatste antwoord zit 
het in ieder geval goed met zijn voet-
balkennis!
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Om geld in te zamelen voor de reno-
vatie van de kleedkamers is de afge-
lopen maanden een verkoopactie met 
Grol-handdoeken gehouden. De actie 
verliep in het begin wat stroef, wellicht 
ook omdat de actie niet lang genoeg 
van te voren was aangekondigd. Een 
verbeterpunt voor de volgende acties. 
De verkoop van de handdoeken ver-
liep via de spelende leden van de se-
nioren en de junioren. De verkoopfor-
mulieren zijn via de leiders verspreid.  
De verkoopscores waren ook wat wis-
selend per team. Maar wat matig sco-
rende seniorenteams hebben dit goed 
gemaakt door flink mee te doen aan 
de najaars fancy fair van de VSVG.  
Ook goed eigenlijk. Uiteindelijk bij 
het opmaken van de eindstand was de 
speciale projectgroep tevreden. Er zijn 
1.900 handdoeken verkocht. Daarbij 
heeft onder andere de hoofdsponsor 

Univé zich opnieuw van de goede kant 
laten zien door 200 handdoeken af te 
nemen.
Er waren door de projectgroep prijzen 
in het vooruitzicht gesteld voor het 
best verkopende team en de best ver-
kopende spelers. De uitslag daarvan is 
als volgt :

Best verkopende team: Grol 4  
Daarmee een grill-avond verdiend bij 
Marveld Recreatie, geheel gesponsord 
door Edwin Bomers, directeur-eige-
naar van Marveld Recreatie.
Beste verkopers bij de junioren :
Noud Nienhuis 1e prijs; 
bon van  E 100,- 
Saimi Woertman 2e prijs (gedeeld); 
bon van E 75,- 
Lars Storteler 2e prijs (gedeeld); 
bon van E 75,- 

Beste verkopers bij de senioren:
Frank Walterbos 1e prijs; 
bon van E 100,- 
Manfred Huijskes 2e prijs; 
bon van E 75,- 
Hans Luttikholt 3e prijs; 
bon van E 50,- 

De projectgroep zal het uiteindelijke 
resultaat, ruim E 10.000,- , begin 2012 
overmaken naar de Stichting Exploita-
tie sv Grol. 
Deze projectgroep bestond uit Kim 
Baack, Ellen Simmelink, Petra ter Bogt, 
Bert Franssen, Rob Westervoorde en 
Hans Scheinck. Als de renovatie van 
de kleedkamers helemaal klaar is, zal 
op de buitenmuur een plaquette ko-
men waarop alle meewerkende vrijwil-
ligers en alle verkopers die meer dan 
25 handdoeken hebben verkocht zul-
len worden vermeld.  

Actie verkoop handdoeken sv Grol

Na de fancy 
fair gingen 
er een stel 
jongens nog 
naar de ‘Buls-
bar’. Tom 
Meulenbeek 
dacht dat hij 
bij de snack-
bar op den 
Elshof stond. 
Hij bestelde 2 
frik spec. Heb 
ik niet, zegt de 
juffrouw. Twee 
frik spec. her-
haalt hij. Zegt 
die juffrouw: 
je staat in de 
garderobe 
jongeman!

Vroeger 
verscheen de 
heilige maagd 
Maria nog wel 
eens. Sinds de 
gloeilamp is 
ontdekt heb-
ben wij Maria 
nooit meer 
gezien.
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In navolging op de succesvolle Eredi-
visie plaatjesactie begon Albert Heijn 
Wallerbosch samen met de sv Grol 
dit najaar aan een voetbalplaatjesac-
tie. Een doorslaand succes, getuige de 
manier waarop de actie ons vesting-
stadje negen wekenlang in z’n greep 
had. 

Door Lennard Walterbos

Voetbalplaatjes, jaaa, voetbalplaatjes! Voet-
balplaatjes… Jofel! Spaar met ons mee-eee, 
bij AaaHaa. Voetbalplaatjes van de Grol. 
Bij AaaHaa! Heb jij een plakboek al hele-
maal vol???

Bjorn Koldeweij, Christof Elsinghorst 
en de zanger van het Grolse levenslied 
Stefan Mondial (ja, die vrouwelijke 
stem is van Wim Woeltjes) bedachten 
dit refrein – er is er maar één – om de 
actie feestelijk te openen en van wat 
extra body te voorzien. Bij iedere keer 
dat je  naar de website van de sv Grol 
surft, word je er nog eens fijntjes aan 
herinnerd. Het is ongelofelijk hoe ‘ge-
woon’ Mondial ondanks al het succes 
is gebleven. Op zaterdagochtend staat 
hij nog gewoon vakken te vullen in 
de Albert Heijn van Bas Wallerbosch. 

Het is inmiddels al weer anderhalve 
maand geleden, de lancering van de 
eerste voetbalplaatjes in de voetbal-
kantine van voetbalclub sv Grol. Toch 
gaat de actie nog steeds onvermin-
derd enthousiast door. Want hoewel 
de meeste albums al goed gevuld zijn, 
ontbreekt bij iedereen nog wel een ge-
zicht of een (halve) teamfoto. En dus 
is het blijven wachten en hopen. Of 
ruilen, op de door de sv Grol georga-
niseerde ruilmiddagen. 

Voetbalplaatjes, jaaa, voetbalplaatjes! Voet-
balplaatjes… Jofel! Spaar met ons mee-eee, 
bij AaaHaa. Voetbalplaatjes van de Grol. 
Bij AaaHaa! Heb jij een plakboek al hele-
maal vol??

Duizend
De man die het allemaal heeft bedacht 
loopt iedere dag met een stralend 
gezicht door zijn eigen Albert Heijn. 
Bas Wallerbosch had het concept vijf 

jaar geleden al in handen, maar toen 
kwam de AH met de landelijke Eredi-
visie plaatjesactie. “Ik heb het ooit eens 
gezien in een vakblad. Toen dacht ik: 
dat zou wel erg leuk zijn, hier met 
de sv Grol. Maar toen begon inder-
daad de landelijke Eredivisie actie. Een 
groot succes en een overlapping van 
twee acties werkt naar mijn mening 
niet echt. We hebben het wel eens ge-
probeerd door bij een landelijke actie 
de eigen circusactie te doen, maar dat 
werkte niet helemaal.”

Toch bleef het idee altijd ergens in zijn 
achterhoofd zitten. Bas: “Ja, ik vond 
het zo leuk. En toen de Eredivisie actie 
voorbij was heb ik Tonnie Zieverink 
maar eens gebeld. Wat hij ervan zou 
vinden. Bleek dat ze het net besproken 
hadden in een bestuursvergadering. 
Mooi toch? Toen is het snel gegaan. 
Dat was in september 2010. Toen 
hebben we besloten om de actie van 
start te laten gaan aan het begin van 
dit seizoen. Dat leek me het beste. Een 
nieuw seizoen, nieuwe spelers en lek-
ker zomerse foto’s. Maar ik had geen 
ervaring, geen flauw idee hoe je zo’n 
actie op poten zet.” 

“Wat doe je dan? Toen heb ik Wee-
vers Grafimedia gepolst. Wat zij ervan 
vonden. Maar het is zo’n enorm pro-
ject, vergis je daar niet in. Duizend fo-
to’s, duizend namen, tientallen elftallen 
op zo’n klein plaatje. En dan moet je 
ook nog eens voldoende plaatjes ma-
ken om de actie draaiende te houden. 
Toen heb ik contact gezocht met Am-
biance, een evenementenbureau. Zij 
hebben het eerder gedaan, met andere 
clubs. Ik ben gaan informeren. Zijn ze 
betrouwbaar? Leveren ze kwaliteit? 
Hoe zijn de leveringsvoorwaarden? 
Dat moet je toch zeker weten voordat 
je zo’n grote actie op poten zet.”

En toen begon het dus echt, ruim twee 
maanden geleden. Mocht Bas zijn ja-
renlange wens alsnog gaan verwezen-
lijken. “Prachtig toch? Andere super-
markten trekken acht weken uit voor 
deze actie, maar wij negen. Bewust. Ik 
wil dat iedereen zijn boek vol krijgt. 
Dat hoop ik echt. Daarom hebben 

we ook die verschillende ruilbeurzen 
georganiseerd. Wist je dat er meer 
volwassenen dan kinderen zijn die 
sparen? Dat is echt zo. Bij de ruilactie 
laatst waren de kinderen lekker buiten 
aan het voetballen, maar de moeders 
zaten druk te ruilen binnen. Toen 
sprak ik ook een fanatieke klant die 
vertelde dat hij zijn boek al vol had. 
Was de eerste!”

Voetbalplaatjes, jaaa, voetbalplaatjes! Voet-
balplaatjes… Jofel! Spaar met ons mee-eee, 
bij AaaHaa. Voetbalplaatjes van de Grol. 
Bij AaaHaa! Heb jij een plakboek al hele-
maal vol??

Vader
Albert Heijn Wallerbosch is de enige 
supermarkt in Groenlo die zich echt 
verbindt met de sv Grol. Bas: “Ach, de 
Lidl en de Aldi hebben het ook enorm 
druk, zelfs zonder zo’n actie. Ik hoef 
het ook niet te doen, hoor. Krijg mijn 
winkel heus wel vol. Maar ik wil het 
wel. Grol is toch mijn club, heb er ja-
renlang zelf gespeeld. En een sportclub 
valt of staat met sponsoring. Zo is het 
ook. Het hoort er toch een beetje bij? 
Mijn vader deed het ook altijd. Gaf hij 
de melk die niet gedronken werd aan 
de Grol. Je ziet dat het je ook wat op-
levert. Als er straks weer D-kamp is, 
kopen de leiders de cadeaus toch bij 
ons. En als er Fancy Fair is ook. Ach, 
en je merkt dat er ook een percentage 
klanten is dat het mij echt gunt. Vind 
ik mooi.”

Maar hoe komt het nou dat zo’n 
voetbalplaatjesactie een groot suc-
ces is? Volgens Bas zijn we een echt 
spaarland. “Nederlanders sparen alles. 
Van zegels tot kortingsbonnen en van 
postzegels tot voetbalplaatjes. Ik wist 
zeker dat deze actie zou aanslaan. De 
Eredivisie actie ging ook als een trein. 
Waarom zou dat bij deze plaatjes an-
ders zijn? Daarnaast heeft de Grol een 
geweldige aanhang. Heel trouw. Deze 
actie brengt de mensen nog dichter bij 
elkaar. Het bindt de spaarders. Mooi 
toch dat de mensen via Facebook on-
derling communiceren en willen rui-
len. Het is ook erg handig. Ik sprak 
Wilco Poortman laatst, die vertelde me 

Bas Waller-
bosch: “Het 
idee bleef altijd 
ergens in mijn 
achterhoofd 
zitten”

“AH is de eni-
ge supermarkt 
in Groenlo 
die zich echt 
verbindt met 
de sv Grol”

‘Wist je dat er meer volwassenen dan 
kinderen sparen?’
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dat hij nog spelers zocht, maar geen idee had 
wie. Pakte hij het boek er even bij en zei die: 
‘O ja, dat gezicht komt me bekend voor, laten 
we die maar nemen’. Voor later is het toch 
ook ontzettend leuk. Dat je kind nu een f-je is, 
maar over tien jaar in het eerste speelt.”

Ondernemer als hij is, zaten er voor de Albert 
Heijn natuurlijk ook de nodige voordelen aan 
vast. “Tuurlijk, dat zal ik niet onder stoelen of 
banken schuiven, de omzet is gestegen. We 
hebben natuurlijk hele beperkte parkeermo-
gelijkheden, maar op zaterdag was het echt 
een gekkenhuis. Iedereen komt naar ons toe 
om plaatjes te scoren. Heel veel nieuwe klan-
ten ook. En daar is het mij natuurlijk ook een 
beetje om te doen. Die nieuwe klanten vast-
houden. Dat ze na de actie ook nog gewoon 
bij ons boodschappen komen doen. Dat men 
blijft hangen. We zullen zien.”

Voetbalplaatjes, jaaa, voetbalplaatjes! Voetbalplaat-
jes… Jofel! Spaar met ons mee-eee, bij AaaHaa. 
Voetbalplaatjes van de Grol. Bij AaaHaa! Heb jij 
een plakboek al helemaal vol??

Christian Pillen
Alle goede bedoelingen ten spijt, er staan een 
aantal grote missers in het boek. Sommige 
foto’s zijn erg donker, bij teamfoto’s zijn de 
voeten eraf geknipt en bijna had op pagina 
drie een foto van het complex van een hele 
andere club gestaan. Gelukkig kon er een 
paar dagen voor de lancering nog een grote 
sticker op geplakt worden. Maar de grootste 
fout is toch wel het ontbreken van Christian 
Pillen in de album. De speler van Grol 1 was 
wel aanwezig bij het fotomoment, maar van 
zijn plaatjes en plek in het album ontbreken 
elk spoor. Tot frustratie van hemzelf. “Daar 
baal ik wel van”, zegt de plaatselijke bloemen-
bezorger er zelf over. “Staat er eerst Mark 

Peters, daarna Wouter Pillen en opeens Ma-
thijs Warnar. Waar is die andere Pillen, dacht 
ik toen. Er zijn ook geen plaatjes van mij in 
omloop, terwijl ik gewoon op de foto ben ge-
gaan. Vreemd.”
In het voetbalplaatjesboek ontbreekt helaas 
ook de foto van Gijs Meekes uit E9.

Ook Bas baalt van de foutjes. Tegelijkertijd 
geeft hij toe dat het haast niet te voorkomen is 
bij een grote actie als deze. “Ambiance is een 
grote organisatie, maar ook zij hebben steken 
laten vallen. Baal ik van. Maar goed, stel je 
voor dat we het allemaal zelf hadden gedaan. 
Hadden er waarschijnlijk nog veel meer fou-
ten in gestaan. Dat Christian er niet in staat 
wist ik niet. Vervelend voor hem. Aan de an-
dere kant, we hebben prachtige foto’s en een 
prachtig album. Veel mooier dan bij andere 
clubs kan ik je vertellen.”

Voetbalplaatjes, jaaa, voetbalplaatjes! Voetbalplaat-
jes… Jofel! Spaar met ons mee-eee, bij AaaHaa. 
Voetbalplaatjes van de Grol. Bij AaaHaa! Heb jij 
een plakboek al helemaal vol??

87 vrienden
Julien Harbers werd deze zomer gebeld om 
de communicatie en PR van de actie te ver-
zorgen. Het was zijn idee de sociale media 
Twitter (@svGrolPlaatjes) en Facebook (Grol 
Voetbalplaatjes) bij de actie te betrekken. “Je 
moet daar zijn waar je doelgroep zit. En de 
Grolse jeugd zit net als andere jeugd in Ne-
derland massaal op de sociale media. Het leek 
mij een goed plan om via dat medium de actie 
en de daarbij behorende activiteiten onder de 
aandacht te brengen. We hebben momenteel 
51 volgers op Twitter en 87 vrienden op Fa-
cebook. Lang niet slecht, hoor. Nu zeggen 
aantallen niet zo gek veel, maar het is wel een 
teken dat men zich graag wil verbinden aan 

de voetbalplaatjesactie. Dit geldt voor zowel 
jong als oud.” 

Toch is Julien gelukkig dat het Facebook- en 
Twitterkanaal de fysieke ontmoeting bij het 
verzamelen van de plaatjes nooit heeft belem-
merd. “Dat is ook nooit de bedoeling of mijn 
gedachte geweest. De bedoeling was om via 
de sociale media ook actief in contact te ko-
men met de verzamelaars, om ze feedback en 
tips voor leuke activiteiten te vragen en een 
platform te geven voor hun verzamelactivitei-
ten. In de praktijk bleek dit nauwelijks te wer-
ken. Men maakt liever grapjes over de foto’s, 
dan dat men actief meedenkt. Komt denk ik 
doordat de actie voor de verzamelaars leuk is 
door het persoonlijke contact dat men heeft. 
Het onderling ruilen, elkaar ontmoeten. Daar 
heeft men nog geen sociale media voor nodig. 
Kijk maar naar de ruilmiddagen, die waren 
een groot succes. Toch zijn er ook nog spaar-
ders die hun dubbele plaatjes via Twitter of 
Facebook onder de aandacht willen brengen. 
Is het allemaal toch niet voor niets geweest.”

Voetbalplaatjes, jaaa, voetbalplaatjes! Voetbalplaat-
jes… Jofel! Spaar met ons mee-eee, bij AaaHaa. 
Voetbalplaatjes van de Grol. Bij AaaHaa! Heb jij 
een plakboek al helemaal vol?? 

Voetbalplaatjes, jaaa, voetbalplaatjes! Voetbalplaat-
jes… Jofel! Spaar met ons mee-eee, bij AaaHaa. 
Voetbalplaatjes van de Grol. Bij AaaHaa! Heb jij 
een plakboek al helemaal vol?? 

Foto Marcel Houwer
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De Vlag
Afgelopen zomer had ik het genoegen om 
Pompeï te bezoeken. De stad die in 62 na 
Christus eerst getroffen werd door een aard-
beving en in 79 bedekt werd door as als gevolg 
van een uitbarsting van de Vesuvius. Het is 
daardoor een van de best bewaarde Romeinse 
steden geworden. Grote delen van de stad zijn 
blootgelegd en geeft hierdoor een goed ge-
conserveerd beeld van het Romeinse dagelijks 
leven. Een leven waar al een hoog niveau van 
beschaving was. Des te opmerkelijker vond ik 
het contrast met de beschaving die ik op dit 
moment waarnam onder weg naar Pompeï. 
Ik schrok van de vele vervallen gebouwen en 
de toch wel zichtbare armoede in dit deel van 
Italië. Nu is het algemeen bekend dat het zui-
den van Italië arm is, maar als je dit aan den 
lijve ondervindt dan is dat toch altijd weer 
anders. Ik moest aan dit alles terug denken 
toen bekend werd dat de excentrieke premier 
van Italië Silvio Berlusconi ging aftreden. De 
politicus en ondernemer was nu definitief van 
zijn toch vaak onaantastbaar geacht voetstuk 

gevallen. Het deed mij weer verbazen hoe het 
toch mogelijk is dat in een land waar al zo 
vroeg een enorme beschaving was er nu een 
man zo lang aan de macht kon blijven die een 
zweem van corruptie, zakelijke belangenver-
strengelingen en seksuele escapades om zich 
heen heeft hangen. Berlusconi de man ook 
die in midden jaren tachtig AC Milan min of 
meer had overgenomen. Hij kocht toen, met 
voor die tijd astronomisch hoge transfersom-
men, de Nederlandse voetbalsterren Ruud 
Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard 
aan. Samen met hen en Italiaanse internatio-
nals als Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Ro-
berto Donadino, Alessandro Costacurta en 
Franco Baresi ontwikkelde zich een zeer sterk 
team dat het voetbal in Europa domineerde 
en beheerste. De elfde landstitel werd in 1989 
gewonnen en ook won de club de Europacup 
I, de Europese supercup en de intercontinen-
tale beker. Milan kon de Europacuptitel ook 
nog eens verlengen en deed dit dan ook tegen 
Benfica door een doelpunt van Rijkaard. AC 
Milan was ook betrokken in de corruptiezaak 
rond het Italiaanse voetbal, maar meer vanaf 
de zijlijn. Dit resulteerde dan ook in een milde 
straf voor Milan in vergelijking met clubs 
als Lazio Roma, Juventus of Fiorentina. AC 
Milan kreeg punten in mindering in de eind-

stand van het seizoen 2005-2006. Hierdoor 
kwam men ook niet meer in aanmerking voor 
Europees voetbal. Milan ging met succes in 
beroep. De straf werd  teruggedraaid tot een 
beperkt puntenverlies en zo kon AC Milan 
toch deelnemen aan de derde voorronde van 
de Champions League. Dit verliep zeer suc-
cesvol. AC Milan wist zelfs de Champions 
League uiteindelijk te winnen. Met winst in de 
finale van Liverpool werd revanche genomen 
voor de verloren finale van 2005. Dat corrup-
tieschandaal rond het Italiaanse voetbal blijft 
toch altijd nog een spraakmakende zaak. Nu 
wil ik niet zeggen dat bij ons in Nederland al-
tijd alles koek en ei is. Ik volg op dit moment 
met zeer veel belangstelling de hele soap rond 
de raad van commissarissen bij Ajax. Hier zit 
half voetbalgek Nederland zijn vingers ook 
bij af te likken. Alleen is dit allemaal toch wel 
heel wat kneuteriger als je het vergelijkt met 
de Italiaanse toestanden. Gelukkig ook maar, 
want wij houden het toch allemaal liever be-
schaafd. 

Ik wens u allen fijne feestdagen toe en bo-
venal een heel gezond en sportief 2012.

De Vlaggenist


