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Wij zijn Weevers, het bedrijf dat alle disciplines van de grafimedia verbindt. Uw wens vertalen wij van idee
naar concreet product. Daarvoor hebben we een kleurrijke schakering aan specialismen in huis: van ontwerp
& concept tot afterpress. We werken daarin creatief en inventief, maar ook nauwkeurig en efficiënt. Zodat u
erop kunt vertrouwen dat het goed komt. Onze krachten hebben wij gebundeld tot één full-service bedrijf.
Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. De verbinding is onze kracht.

www.weevers.nl
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Daar zijn we dan weer. Met trots mag ik u het eerste clubblad van 2012 presenteren. Iets dat ik vele malen eerder heb gedaan op deze plek. Nadat ik midden
2007 mijn taak als hoofdredacteur had neergelegd, werd ik anderhalf jaar geleden
door de toenmalige, door mij zeer gewaardeerde, hoofdredacteur Ferry Broshuis,
benaderd of ik deze taak weer van hem over wilde nemen. Hier hoefde ik niet
lang over na te denken, al was ik erg verrast. Het kriebelde immers weer aan alle
kanten, dus heb ik volmondig ‘Ja’ gezegd, ook nog eens een keer erg blij en trots
dat ik weer gevraagd was. Het clubblad is toch altijd een van mijn grote liefdes
geweest. Ferry zei zich altijd als tussenpaus beschouwd te hebben om het stokje
weer een keer aan mij over te dragen. Bij deze dus. Met veel plezier, maar toch
een tikkeltje nerveus, ben ik het laatste kwartaal toegetreden tot de clubbladredactie, en ben ik met ingang van het nieuwe kalenderjaar wederom Hoofdredacteur van ons en uw clubblad. Ik heb er zin in. Mijn voorganger Ferry Broshuis wil
ik enorm bedanken voor zijn inzet en toewijding, waarmee hij zijn taak vervuld
heeft. Complimenten en een bedankje zijn hier zeker op zijn plaats. Als redactie
hebben we informeel afscheid van Ferry genomen met een attentie en een bos
bloemen voor zijn steun en toeverlaat Annemarie (zie foto).
Een nieuwe periode clubblad. Een enorme uitdaging vind ik het om u vier maal
per jaar, samen met de gehele redactie, een cluborgaan aan te bieden waar u
elke keer weer naar uit kijkt. Ik hoop weer vaak, net als in mijn eerste periode het
geval was, te horen; “Wanneer komt het clubblad?” en “Ik heb nog ne tekkel.”
Heeft u ideeën en/of opmerkingen het clubblad aangaande, u weet mij of één
van mijn collegaredactieleden vast wel te vinden. Wij staan overal voor open. Wij
maken het clubblad immers niet voor ons zelf, maar voor u. Zoals ik in mijn openingszin al zei, met trots presenteer ik u het eerste clubblad van 2012, niet in de
laatste plaats om zijn nieuwe frisse vormgeving. Een compleet nieuwe look. Dit
is het werk van John Ligtenberg. Hoogwaardig gedrukt door Weevers Grafimedia.
En gevuld door ons als redactie. Gezamenlijk zijn we gekomen tot een clubblad
waar ik in ieder geval trots op ben om aan mee te mogen werken. Nu nog hopen
dat u ook tevreden bent….Ik stop dan ook. Uw nieuwsgierigheid zal vast gewekt
zijn over wat er na deze bladzijde allemaal nog komt, hoop ik. Ik zal u dan ook
niet ophouden om verder te bladeren. Ik wens u veel blader-,lees- en kijkplezier
toe, en vanzelfsprekend Fijne Paasdagen.
Namens de redactie.
Henri Walterbos (Hoofdredacteur)
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“Er waren begin van vorig
seizoen maar vier geblesseerden en dat waren de
leiders.”

In de zomer van 2011 heeft Teun Stortelder een
tuinfeest bij zijn ouderlijk huis waarbij ook
zijn buurman Stephan Arink aanwezig is. Teun
geniet van het feestje, ziet Stephan en bedenkt
zich dat een oplossing voor een groot probleem heel dichtbij is. Zijn team, Grol A4, heeft
namelijk geen leiders en het gaat toch echt niet
gebeuren dat dit bij de start van de competitie
nog steeds zo is. Teun en Stephan gaan met
elkaar in gesprek en de dagen na het feestje
worden er spijkers met koppen geslagen en is
het tot voor kort leiderloze A4 gezegend met
waarschijnlijk de meest complete technische
staf van alle teams binnen de Grol: Stephan
Arink, Henri ‘Wally’ Walterbos, Erwin te Veluwe
en Ewald ‘Mus’ Eskes. Vier ‘oude’ vrienden die
elkaar weer gevonden hebben en hun vaardigheden graag delen met de jeugd van de Grol.
Door: Tim Ebbers

Zaterdag 3 maart 15.25 uur
Erwin, Mus en Stephan staan bij het hoofdveld wat
te overleggen en zich vooral ook af te vragen waar
Wally blijft. Erwin: “He hef gisteroavond nog ne mail
‘estuurd. Iedereen kwart oaver dree anwezig en op de
fietse komm’n.”
Iets voor half vier arriveert Wally, parkeert de fiets
tussen de portiersloge en het snoephok en het viertal
is compleet. Al snel wordt de vakkundige taakverdeling helder. Mus vlagt en coacht langs de lijn, Erwin en
Stephan maken de opstelling en buigen zich over de

“De kleine ruimte is gevuld
met dertien spelers, vier
leiders, uw verslaggever en
een vreemd bouquet van
oud mannenzweet.”
strategie en Wally zorgt voor alle randverschijnselen.
De opdracht voor de spelersgroep is simpel: er moet
gewonnen worden. Het is de eerste wedstrijd van een
nieuw seizoen (A4 speelt twee halve competities) en
de matige positie in de ranglijst van de najaarscompetitie moet zo snel mogelijk vergeten worden. De
horde van vandaag heet MEC/ Bredevoort A1.

Kleedkamer
De jongens kleden zich om in de kleedkamer onder de

DE ZATERDAG VAN GROL A4
tribune naast het hoofdveld. Er wordt wat gekletst,
gelachen en de sfeer is uiterst ontspannen. De kleine
ruimte is gevuld met dertien spelers, vier leiders,
uw verslaggever en een vreemd bouquet van oud
mannenzweet. Omdat de jongens te jong zijn voor
dat soort zweet, gaan mijn gedachten automatisch

uit naar de vier leiders en kan het niet anders dan
dat ze ietwat nerveus zijn door de hooggespannen
verwachtingen. Als de spelers in hun voetbalklof
zijn gestoken en Stephan nog wat tips geeft, is het
plots helemaal gebeurd met de rust in dit hok. Uit de
luidsprekers van een in allerijl aangesloten mobiele hifi

set knalt keihard een soort afgestoft en opgepoetst
gabberhousenummer en verder praten en luisteren is
per direct absoluut onmogelijk. Waarschijnlijk een vast
ritueel dat in de wedstrijd gaat zorgen voor het nodige
vuurwerk. We zullen zien!

Voorbereiding
Terwijl de ploeg – weliswaar ietwat statisch, maar
toch - bezig is met de warming-up, alle spelers de
laatste technische en tactische instructies krijgen
van Stephan, Mus de scheidsrechter wegwijs maakt,
staan de overige twee leiders wat te dagdromen over
de kansen van vandaag. Erwin: “Het is een prachtig
team en ook fanatiek. De resultaten waren vorig
seizoen niet heel goed, maar een nieuw seizoen, dus
nieuwe kansen. Stephan en ik trainen de jongens op
maandagavond en de opkomst is heel groot. Zelfs
groter dan bij A2 en A3 samen. Iedereen is fit en fanatiek”. “We hebben sowieso weinig blessures”, voegt
Wally toe. “Er waren begin van vorig seizoen maar vier
geblesseerden en dat waren de leiders.”

Eerste helft
Het is ruim kwart over vier als de scheids fluit voor
het begin van de wedstrijd en de jongens hebben

er zin in. Van doordacht voetbal is nog geen sprake
en het zijn vooral wilde lange ballen, maar in ieder
geval is er inzet. Stephan is niet tevreden over wat hij
ziet, pakt zijn mobiel en belt Erwin die aan de andere
kant van het veld staat: “Loat de twee reserves moar
warmlopen, hef d’r al ene kramp.” De toon is gezet en

de leiders beschikken in ieder geval over het nodige
relativeringsvermogen. Of dit zich gaat uitbetalen in
goed voetbal en een overwinning op gaat leveren zal
nog moeten blijken. Hoe dan ook, na vijf minuten is
het 1 – 0 voor Grol door een doelpunt van Jasper Warnar. Ondanks alle instructies en aanmoedigingen van
vlaggenist Mus maakt MEC/ Bredevoort na twintig
minuten spelen gelijk. Het onrustige spel gaat verder
en wat dat betreft doen de twee ploegen niet voor
elkaar onder. Nog steeds lange ballen en ze krijgen het
maar niet voor elkaar de bal langer dan tien seconden
in de eigen ploeg te houden. Stephan is niet tevreden
en belt tien minuten voor de rust opnieuw met Erwin
en geeft aan te willen wisselen. Na kort telefonisch
topberaad besluiten ze toch te wachten tot in de
rust. Ook Mus bemoeit zich wat dwingender met het
spel en maant zijn spelers geconcentreerder te gaan
spelen. Hij blijft ook complimenteren, maar schroomt
niet individuele spelers te wijzen op hun fouten.

Bank
Het zijn twee bikkels, de reserves Jeroen Nijland en
Ken Wolters. Zonder trainingspak en toch nauwelijks
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klappertandend bekijken ze vanaf de zijlijn de verrichtingen van hun team. Jeroen: “Het is goed te doen
hier op de bank en zoals altijd worden de wisselspelers
in goed overleg gekozen door Stephan, Erwin of Mus.
Wally is meer voor de zaken in de kantine.”

Rust
Nog voordat de thee is uitgedeeld, vat Stephan kort
en krachtig samen wat hij de eerste 45 minuten
gezien heeft: “Jongens, dit was dus echt niks! Ik heb
geen voetbal gezien, alleen maar lange ballen en geen
enkele combinatie. Gewoon brandhout! Het enige
positieve is dat we een doelpunt hebben gemaakt.
Als jullie het er niet mee eens zijn, mag je het zeggen,
maar het is zoals ik het zeg: brandhout! Tijdens de
trainingen oefenen we op balbezit en elkaar in de voet
spelen en dan gaat het goed. Hoe kan het dan dat we
daar vandaag helemaal niks van terugzien?” De spelers
luisteren aandachtig en aan de hoofden te zien is er
bezinning en kunnen ze zich vinden in het relaas van
Stephan. Om het eerder aangehaalde relativeringsvermogen nog even te onderstrepen, stuurt hij de spelers
met een heldere boodschap het veld weer op: “Als
jullie de tweede helft net zoveel inzet hebben als na de
wedstrijd, ben ik dik tevreden.”

Tweede helft
Inzet is er, maar nog steeds weinig combinaties en
geen rust in het spel. Erwin: “Jongens, geef elkaar die
bal eens in de voet!” Het schijnt even te gaan werken
en Grol heeft een grote kans op een voorsprong, maar
helaas is de afronding onvoldoende. Het gaat gelijk op
en het is vooral keeper Floris die Grol in de wedstrijd
houdt. Echter, hij kan niet toveren en het noodlot
slaat toe. Is het een kwartier voor het eind nog 1 – 1,
de wedstrijd eindigt in een voor Grol dramatische
uitslag van 1 – 6. Stephan kan het niet meer aanzien
en zet vijf minuten voor het einde zijn bril af, zodat hij
in ieder geval verlost is van verder beeld. De uitslag
is geflatteerd, maar het scorebord spreekt altijd de
waarheid. De inzet was er, maar vele slordigheden en
het ongecontroleerde spel werden keihard afgestraft.
Spelers worden opgevangen door de leiders, verbijten
de teleurstelling en druipen af richting kleedkamer.

Kantine
Als de spelers en leiders – drie stuks, want Mus is na
de wedstrijd direct uitgevlogen - in het sportcafé een
natje en een droogje kopen aan de bar en zich zetelen
aan één van de tafels, is van een grote teleurstelling
niet veel meer zichtbaar. The game is over en aan
de uitslag is niets meer te veranderen. Kan wel zo
zijn, maar zowel Stephan als Erwin komen toch nog
even terug op wat ze gezien hebben. Stephan: “Met
uitzondering van inzet en één doelpunt, was het
vandaag niet best en ons goed bedoelde geschreeuw
heeft helaas niet geholpen. Het rare is dat er tijdens
de training niks aan de hand is en er gewoon gevoetbald wordt. Waarschijnlijk komt dat dan toch omdat
Erwin en ik dan zelf meespelen.” Op de vraag of er
na vandaag een speciaal plan is voor de training van
maandag, antwoordt Erwin helder: “Daar komen ze
maandagavond wel achter.”
Alle analyses ten spijt…volgens Teun is het heel
simpel: “Kunstgras is gewoon kloten!”
De sfeer is goed aan tafel, de jongens zijn bezig met
de plannen voor de rest van de avond en er wordt
flink gelachen. Ook Wally lijkt de wedstrijd al min of
meer vergeten te zijn en voelt zich als een vis in het
water. “Het zijn jongens met humor, dat is de kracht

van A4 en dan missen we er vandaag ook nog een
paar. Ik denk dat de leiders ook best een belangrijke
rol hebben in het geheel en als ik de spelers mag geloven – en waarom zou ik dat niet doen – willen ze
allemaal volgend jaar weer in dezelfde ploeg spelen…
en met dezelfde leiders. Da’s toch prachtig.”
De spelers bieden me nog aan om voor een paar
pilsjes smeuïge anekdotes te vertellen, maar het
clubblad is niet om te kopen en bovendien is het
juist mooi om de vier leiders eens in hun serieuze
rol neer te zetten. Het viertal zorgt voor zijn elftal
en naast een hoop gezelligheid leren ze de jongens
ook om steeds beter te gaan voetballen. Lukt helaas
niet altijd!
De wedstrijd is pas om kwart over vier begonnen en dus is het logisch dat de derde helft pas
in de avond gespeeld wordt en is het misschien
zelfs logisch dat deze dan ook extra lang duurt.
Het is dan ook na twaalven als bij Mus thuis
de telefoon gaat; Wally en Stephan vanuit
Bar de Blitz: “Mus…het bezoek bi’j jullie is no
toch intussen wal vertrokken of neet?...kom
ie nog effen disse kante op?...ku’w d’r nog ene
drinken.”
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gas, water en loodgieterswerk,verwarming,
ketel onderhoud,ventilatie en airconditioning
Parallelweg 17 7141 DL Groenlo.
Grol A4 na afloop van de wedstrijd tegen Vios B A2 met het roze Pigpop-promotie-vehicle van Vios leider en Pigpop-organisator
Sander Esselink. Grol A4 draagt graag haar steentje bij aan de promotie van het festival (www.pigpop.nl). Onder de vermoeide
blikken een stiekeme lach bij de Groljongens. De wedstrijd werd namelijk met 4-3 winnend afgesloten, door doelpunten van
Thorsten van Melis, Floris Geessinck, en goalgetter Eric Pos liefst 2x.
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OLAF LAGAS KRIJGT
VOLLE KUIP OP DE BANKEN
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Het werd voor Grolcoryfee Olaf Lagas een heel
bijzondere dag, zondag 3 december. Hij kreeg die dag
namelijk een bomvolle Kuip op de banken. Om zijn
voetbalcapaciteiten? Nee, dat niet! Maar toch….het
is voor weinigen weggelegd. Dit seizoen lukten dat
enkel individuen als John Guidetti, Jordi Clasie, en…
Olaf Lagas! Een mooi rijtje om tussen te staan. De dag
begon als een gewone dag. Olaf was voornemens om
met enkele vrienden naar ons eigen sportcafé te gaan
om aldaar Feyenoord – PSV te gaan kijken. Het liep
echter totaal anders. ’s Morgens kreeg hij de instructie
van zijn vrouw Anke om zich netjes aan te kleden
omdat hij opgehaald zou worden door enkele collega’s
van Defensie. Wat was nu het geval? Vanwege zijn
promotie naar een andere kazerne en als opleider
aan de slag te gaan, hadden zijn collega’s voor deze
grote Feyenoordsupporter een grote verrassing in
petto. Het ging vanaf zijn huis aan de Ruurloseweg
‘Linéa recta’ naar de enige voetbaltempel die ons

land rijk is. Daar kreeg het gezin een Vipbehandeling
en mocht Olaf meewerken aan een grote stunt met
de Feyenoordmascotte ‘Coentje’, vernoemd naar
legendarische Feynoordvoetballer en clubicoon ,
wijlen Coen Moelijn. Dat wilde hij wel, en dan ook
nog eens een stunt die hem op zijn lijf geschreven is.
Hij werd in het pak van ‘Coentje’ gehesen en mocht
al afzeilend De Kuip in komen. Het publiek werd het
verhaal opgehangen dat ‘Coentje’ zoek was, en werd
de menigte in De Kuip opgejut toen ‘Coentje’ ineens
in de nok van het stadion verscheen en afzeilend naar
beneden kan, over een uitzinnige menigte heen. “Een
fantastische ervaring,” aldus Olaf. “De dag stond in het
teken van ‘Coentje’ die tijdens het Sinterklaasfeest op
3 december opeens verdwenen was en toen heel toevallig vanaf de 2e ring naar beneden kwam tokkelen.
Al met al een geweldige dag. Ook mijn zoons Tom en
Scott hadden de dag van hun leven. Tom mocht nog
op de foto met Ron Vlaar.”

Het kan ook anders...
...een nieuwe kijk op uw zaak!
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Tekkels

SPORTVERENIGING GROL
1918 – 2018

*Trainer Jos Heutinck komt volgend jaar

Aan iedereen die de sportvereniging Grol een warm hart toedraagt.

en neemt ook de kantine over wordt er
aan de bar verteld. Zegt Henk Porskamp:
“Dan verandert d’r niks, want Hedwig is
’n zuster van Annelies.”
*Bij elke wedstrijd krijgt Grol 1 een
consumptiebon. Voorafgaande aan de
wedstrijd Grol - Albatros deelde leider
Hennie Schovers ze al uit aan de spelers.
Volgens de supporters hebben ze de bonnen ook voor de wedstrijd al opgemaakt.
Uitslag: 3-7!!
*Rob Oude Luttikhuis moest van Carolien
nog even een kerststol halen. Met de
auto, maar druk in de binnenstad en
auto even snel geparkeerd op plek waar
dat niet mag, “Maar ik ben zo terug met
die stol,” dacht Rob. Gevolg stadswacht
met kerstcadeautje: €70,- boete met een
leuke Kerstgroet. Toen maar Blueband ipv
roomboter!
*Toon Hartman heeft alle diploma’s voor
zwemonderwijzer, wordt beweerd. Maar
toen Toon niet meer onder water mocht
roken is Toon gestopt.
*Grol 1 kreeg tijdens de lunch voorafgaande aan de uitwedstrijd tegen DCS soep
zonder ballen er in. “Ze scheet ze d’r toch
neet in,” aldus een supporter.
*Tom Klein Zeggelink wil met carnaval
een shaggie opsteken. Loopt hij naar
buiten, valt hij plat op zijn smoel. Heel
het gezicht aan gruzelementen. “Het is
vast zware shag geweest,” volgens Harm
Zemann.

Zoals alom bekend, is de sportvereniging Grol opgericht op 18 september 1918.
Dit impliceert dat wij langzamerhand toeleven naar het 100-jarig bestaan en dus naar een uniek
jubileum van deze prachtige club.
Bij mijn afscheid als bestuurslid (voorzitter) in oktober 2010 heb ik de toezegging gedaan om de
komende jaren te gaan werken aan een bijzonder jubileumboek (document).
En inmiddels en dat is eind 2011 heb ik een start gemaakt met het schrijven dan wel samenstellen
van een boek, waaraan in mijn plannen een fors formaat en een luxe afwerking en uitstraling
wordt meegegeven. Een boek dat geïllustreerd wordt met talrijke kleurrijke foto’s, maar ook oude
zwart-wit foto’s, afbeeldingen enzovoorts.
Het uitgangspunt is om van de eerste 50 jaar in het bestaan van de vereniging (periode 1918-1968)
een royale samenvatting te maken en de tweede 50 jaar (periode 1968 – 2018) zeer uitvoerig in
schrift, kaart en beeld te brengen.
Een project dat in enkele zinnen is samen te vatten, maar waarmee in de praktijk zeker een
aantal jaren (hoeveel?) gepaard zal gaan. Dit heeft mede te maken met het gegeven dat in mijn
ogen in het te maken document een ieder, die de sportvereniging Grol een warm hart toedraagt,
zichzelf op de een of andere manier moet herkennen.
Het is daarom dat ik hierbij een oproep doe aan iedereen die dit lezen, om mij leuke ideeën,
anekdotes, voorvallen, hoogte- of dieptepunten en met name foto’s e.d. aan te reiken, op te
sturen of te mailen. De foto’s (gaarne ook kiekjes uit de oude doos!) worden indien gewenst weer
teruggestuurd nadat ze gescand en opgeslagen zijn.
Bij voorbaat dank voor de medewerking!
Theo Huijskes,
Erevoorzitter sportvereniging Grol.
Jan Steenstraat 25
7141 XH GROENLO
Telefoon: 0544 – 461887
Mobiel: 06 – 50528138
E-mail: theo.huijskes@kpnmail.nl

• APK
• Reparatie en onderhoud
• Diagnose werkzaamheden
• Banden, accu’s, uitlaten etc.
• Schadetaxatie en reparatie
• Aircoservice / reparatie
• Verkoop nieuw en gebruikt

Tegen een verantwoord tarief!
Tel (0544) 46 13 39

Altijd ca 25 occasions op voorraad,
Moderne werkplaats, goede en snelle
service tegen gunstig tarief.

www.kamperman.nl
Buitenschans 13, Groenlo, Tel. 0544-461421

Barkenkamp 1

7141 EL Groenlo

www.reusen.com

‘VOETBALPLAATJESSERVICE’
JAAP FRANK
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“Ik heurden dat ze de oavergebleven voetbalplaatjes
in de carnavalsoptocht oet wollen streuien. Toen
heb ik ezegd; dat geet neet gebeuren. Dan doo ik d’r
wal iets met.” En zo geschiedde. Grolvrijwilliger Jaap
Frank (woensdaggroep, clubbladbezorger en kassa)
bood aan om alle overgebleven voetbalplaatjes te
verzamelen, uit te zoeken en te sorteren per plaatje.
“Ze brachten mi-j ne Albert Heijn tasse stomp vol
met plaatjes,” lacht Jaap, die het klusje klaarde met
hulp van zijn echtgenote Gerda. “Of wi-j no d’n helen
oavend veur de televisie zit te hangen of dit wark
doot, dan is dit völle nuttiger zei ze.” Het bleek in een
enorme behoefte te voorzien want er bleken nog tal
van mensen die het boek nog niet vol hadden. In zijn
woonkamer aan de Morgenzonstraat stond enkele
weken lang een behangtafel met daarop tientallen
bakjes vol met voetbalplaatjes. Hij bewees er velen
een goede dienst mee, en de jeugdafdeling van sv
Grol. Hij bedacht dat voor deze speciale dienst per
plaatje 10 cent betaald diende te worden onder
het mom ‘voor wat, hoort wat’, en het eindbedrag
vervolgens aan de jeugd van sv Grol ten goede te laten

komen. Zo’n 80 mensen maakten gebruik van deze
kans, en het bracht bijna 85 euro op. Het restant van
de plaatjes plakte hij voor een deel in 5 lege boeken
die de VSVG aangeboden worden om te verloten
tijdens de aanstaande Fancy Fair. De rest bewaart hij
in een grote kist die naar de zolder verhuist. Hij kijkt er
met een tevreden lach op terug. “D’r was d’r ene den

bracht ’s mons een papierken met doarop moar één
plaatjen. Den heb ik drek ebrach. Het plaatje was d’r
eerder dan dat hee terugge was. Toen vertllellen hee
dat dat ene plaatje als geintje bedoeld was en hee d’r
eigenlijk meer mos hebben. Toen heb ik d’r dree halve
liters edronken en ne dag later de rest van de plaatjes
ebrach. ’T Was mooi wark um te doon.” Chapeau Jaap!

W W W. J O H N L I G T E N B E R G . N L

ARNOUD ROORDA KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

VORM MAAKT DE KRACHT
VAN HET BEDRIJF ZICHTBAAR

Hij was volkomen verrast toen hij tijdens de ledenvergadering van de FNV Bouw, afdeling Groenlo/
Winterswijk, in City-Lido, vrijdag 23 maart, ineens
Burgemeester Heijman binnen zag komen, in gezelschap van zijn echtgenote Marjolein, en hun beider
dochters, ouders, schoonouders en verdere familie.
“Toen ging me een lichtje branden, maar tegelijkertijd kreeg ik het benauwd en viel ik stil,” vertelt
Arnoud Roorda een dag later in de Grolkantine waar
hij de gehele middag felicitaties in ontvangst mag
nemen. En terecht! Ere wie ere toekomt!

Ridder
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“De heer Roorda is iemand die zich inzet voor een
rechtvaardige samenleving. Decorandus heeft
sinds 1990 bestuurlijke activiteiten ontplooid, met
een zwaartepunt op het gebied van werknemersbelangenbehartiging,” aldus Burgemeester Heijman
tijdens het voorlezen van de motivatie en oorkonde
waarom Hare Majesteit Konining Beatrix het behaagd heeft Arnoud te decoreren met de versierselen
die horen bij de eretitel Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

Arnoud is sedert vele jaren vrijwilliger bij sv Grol,
waar hij scheidsrechter is, leider van Grol 11 was, en
als vakman bij diverse onderhoudswerkzaamheden
betrokken op ons eigen sportpark. Een deel van zijn
onderscheiding heeft hij aan zijn vrijwilligerswerk
bij sv Grol te danken. Maar hij deed/doet veel meer.
Van 1992 tot 2012 was hij afdelingsbestuurder van de
vakbond FNV Bouw, afdeling Groenlo, van 1996 tot
2010 voorzitter van het afdelingsbestuur FNV, vraag-

baak en steunpilaar voor vele vakbondsleden en van
2001 tot heden vrijwilliger bij de Stichting Grolse
Kermis. Daarnaast verricht hij parochiewerk voor de
H.Calixtus en Heilige Maria Moeder Gods.
Onder de sprekers ook Marcel Oldenkotte, voorzitter van Stichting Grolse Kermis, maar ook Hans
Scheinck, onze gewaarde eigen voorzitter. “Dat was
heel leuk,” vertelt een trotse en goedlachse Arnoud.
“Hans zei, nu neem ik het woord en hou jij je mond.”
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Bouwbedrijf
De Driehoek
Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Bel voor een vrijblijvende offerte: 0544-463155
Industrieweg 9b 7141 DD

Groenlo
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DE SV GROL BUSINESS CLUB

BCG

In navolging van andere grote clubs in de
Achterhoek, buurman Longa’30 en WVC, heeft
de sv Grol sinds 18 november 2011 ook een
zogeheten Business Club. Een business club
bij de Grol, een nieuw initiatief om enerzijds
financiën te genereren, anderzijds om de
betrokken sponsoren van de vereniging met
elkaar ongedwongen in contact te laten
komen, om over de dagelijkse beslommeringen
en problematiek, zowel binnen als buiten het
bedrijfsleven, te praten en te discussiëren.

BusinessClubs.v.Grol

Door Peter van Dalen

aangesneden en gaven de sponsoren een idee van de
diverse visies van de panelleden.

Als tijdens de clubbladvergadering het onderwerp
“Business Club sv Grol” ten oren komt, rijst mij
direct de vraag wat dit in houdt. Een business
club is toch alleen aantrekkelijk voor professionele
voetbalorganisaties? Waarom zou een amateurvereniging dit in het leven roepen? Met deze vragen in
mijn achterhoofd zit ik tegenover Matthijs Roorda,
mede initiatiefnemer en voorzitter van het nieuwste
orgaan binnen onze club.

Na de pauze was het de beurt aan de gerenommeerde scheidsrechter Bas Nijenhuis. Fardau Wagenaar,
sportjournaliste én Twentekenner van de Tubantia,
legde het vuur aan de schenen van de arbiter maar
deze hield zich goed staande. Dat anekdotes het
altijd goed doen bleek maar weer eens op deze
avond. Verhalen over de nationale voetballerij, internationale voetballerij, Nijenhuis wist het in geuren
en kleuren te vertellen en de sponsors vermaakten
zich opperbest. Een geslaagde eerste avond van de
Business Club.

“Iedereen loopt in zijn handel
tegen bepaalde zaken aan
die wellicht in een ander
bedrijf ook speelden en
opgelost zijn.”

De toekomst

Een business club, waarom?
“ We zaten op een avond met een aantal ondernemers bij elkaar en waren aan het praten over de Grol
en het bedrijfsleven. Na wat brainstormen kwamen
we redelijk snel met het idee om eens na te denken
om de diverse sponsoren met elkaar in contact te
brengen met als achterliggende centrale gedachte:
iedereen draagt de Grol een warm hart toe.”
“Tevens kunnen bedrijven die graag hun steentje bij
willen dragen, maar door bijvoorbeeld drukte geen
vrijwilligerswerk kunnen verrichten, op deze manier
helpen. We zijn vanaf het begin van deze business
club dan ook transparant geweest betreffende de
kosten: €150,- per jaar waarvan 30% naar de club
gaat en de resterende 70% gebruikt wordt om de
activiteiten van de business club te bekostigen. De
besteding van de 30% wordt voorgesteld aan het
hoofdbestuur en zal dus altijd een goede bestemming vinden.”

“Met de club Grol als bindende factor van deze business club, zijn er natuurlijk een hoop andere factoren
die interessant zijn voor de participanten. Niet alleen
staan er jaarlijks twee leuke uitstapjes op de agenda,
maar brengt het de diverse partijen nader tot
elkaar om met elkaar te praten over allerlei zaken,
het netwerken. Het leuke van deze business club
is dat er een enorm scala aan bedrijven bij zit. Van
retail tot het bankwezen, van schilders tot horeca.
Iedereen loopt in zijn handel tegen bepaalde zaken
aan die wellicht in een ander bedrijf ook speelden en
opgelost zijn. Zo kan iedereen met elkaar in contact
komen om dit soort zaken te bepraten. Hierbij kan
je denken aan actuele thema’s als de economische
recessie, personeelsbeleid en de inkrimping van de

Achterhoek. Uiteraard is het aspect gezelligheid
daarnaast ook belangrijk. Zoals eerder vermeld:
kennismaken in ongedwongen sfeer met als motto:
ondernemen is een kwestie van gunnen, kunnen en
kennen.”

De aftrap
Na gedegen voorbereidingen werd de eerste sponsoravond op 18 november 2011 belegd in de kantine
van de sv Grol.
Als eerste kon tijdens deze avond mede gedeeld
worden aan de sponsoren dat notaris Roerdink zijn
medewerking had verleend aan deze business club
en dat deze zich dus het nieuwste officiële orgaan
kan noemen binnen de sv Grol. Met Matthijs als

voorzitter, Erik Schuurmans als secretaris, Peter
Scheinck als penningmeester, Rob Porskamp en Rob
Soer als leden maakt dit het bestuur compleet.
Alle sponsoren waren middels een brief op de
hoogte gesteld van deze avond en het doel hiervan.
120 sponsoren zijn ingegaan op de uitnodiging
en waren aanwezig op deze enerverende avond
met gastsprekers als Toine Faber (directeur Univé
Oost), Jan Nales (marketingdirecteur Grolsch), Hans
Goorhuis (directeur Rabobank Oost Achterhoek) en
Bas Nijhuis (scheidsrechter eredivisie). Het eerste
deel van de avond werd ingevuld door de eerste drie
heren die onder leiding van Femke Nales , journalist
economie van het dagblad Tubantia, een panellezing gaven. Diverse onderwerpen werden hierin

Wat de toekomst brengt laat zich niet raden
maar vooralsnog is de business club een succes te
noemen. Inmiddels hebben al 58 bedrijven (74 donateurs) zich aan gemeld en staat 28 april het volgende
evenement op de agenda. Net als de eerste bijeenkomst zijn er gastsprekers geregeld onder wie de
commercieel directeur van Heracles Rob Tousssaint.
Uiteraard gebeurt dit onder het genot van een hapje
en een drankje, of een wat chiquere naam: “dinner
en drinks”. Zoals vermeld blijft de gezelligheid binnen
de club een belangrijk aspect. Vervolgens zal het hele
gezelschap zich verplaatsen naar het Polman stadion
waar de wedstrijd Heracles – Heerenveen gespeeld
zal worden, op papier een zeer boeiende wedstrijd.
Een afsluitende borrel in het clubhuis kan natuurlijk
niet achterwege blijven.
Een dag zoals hier boven beschreven staat, zal de
insteek zijn van de tweejaarlijkse uitstapjes. Op elke
bijeenkomst probeert men interessante gastsprekers
en onderwerpen te vinden die niet alleen over voetbal gaan, maar ook alle aspecten van het zakendoen

belichten. Ideeën en wensen van de donateurs
zijn ook van harte welkom. Een “uitwisseling” met
andere business clubs uit de regio of misschien wel
daarbuiten behoort tot een eventuele mogelijkheid.
Waarom zou je je kennis en aanbod alleen binnen en
rondom Groenlo houden terwijl er ook kansen liggen
in andere gebieden. Al deze factoren spelen een rol
mee in het de toekomstige plannen om de business
club voor iedereen zo interessant en aantrekkelijk
mogelijk te houden.

“Gastsprekers als Toine Faber
(directeur Univé Oost), Jan
Nales (marketingdirecteur
Grolsch), Hans Goorhuis
(directeur Rabobank Oost
Achterhoek) en Bas Nijhuis
(scheidsrechter eredivisie).”
Tot slot
Na toch wat twijfels in het begin te hebben
over deze nieuwe telg moet ik zeggen dat het
gesprek met Matthijs zeer verhelderend is
geweest. Zeer enthousiast en uitgebreid vertellend lijkt het me een prima initiatief. Goed
voor de club, goed voor het bedrijfsleven van
de Achterhoek en een prima manier voor ondernemers om eens in een andere setting met
elkaar te praten. Bij het verschijnen van dit
blad is de site (www.bcgrol.nl) al een maand
in de lucht en hierop staat allerlei informatie
voor geïnteresseerden. Zelf verwacht ik in de
toekomst een uitnodiging om eens van dichtbij
mee te maken hoe zo’n dag verloopt en kunt u
er wellicht iets van terug lezen in dit blad.
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Schildersbedrijf Groenlo b.v.

te Boome
Lammers

Schilderwerken B.V.

enkel- en dubbelglas - geﬁg. glas - herstelschade
binnen en buiten, tevens rolluiken

Door Ivo Versteegen.

interieur / exterieur

Sophie is 20 jaar en geboren en getogen in Gaanderen.
Zij studeert momenteel aan de Hogeschool Arnhem
– Nijmegen voor fysiotherapeut waar zij inmiddels in het 3e jaar is aanbeland. De studie verloopt
voorspoedig en het bevalt haar ook uitstekend! Zelf
heeft Sophie vanaf groep 6 tot vorig jaar gevoetbald
in Gaanderen bij VVG ’25 . Door haar drukke studie,
waarvoor zij ook tijdelijk in Nijmegen woonde, en
door haar andere hobby drummen in het SBOG
(Symfonisch blaasorkest Gaanderen) en een bandje is
zij gestopt met voetbal. Om toch bij het spelletje betrokken te blijven heeft zij voor het verzorgen bij de sv
Grol gekozen! Dat zij een bezige bij is blijkt wel uit het
feit dat zij ook nog fysio-fitness lessen geeft bij haar
oude stageadres in Wehl, seniorengym in Zevenaar op
de dinsdagavonden op invalbasis en daarnaast loopt
zij zelf nog hard om in conditie te blijven.

Schilderwerken

•

Wandafwerkingen

•
•

HET NIEUWE LID VAN DE
PARA MEDISCHE BEGELEIDINGSGROEP (PMB)
VAN DE SV GROL!
De vaste volgers van Grol 1 hebben haar vast
al wel ontdekt. Sinds dit seizoen heeft Grol 1
een vrouwelijke verzorgster die de jongens op
de wedstrijddagen verzorgt. Doordat Matthijs
Wassink er vorig seizoen toe besloot om te stoppen met de verzorging ontstond er een vacature
en is deze ingevuld door de enthousiaste Sophie
Pouwels. Hoog tijd voor een kennismaking dus!

•

•

SOPHIE POUWELS,

nieuwbouw - onderhoud - renovatie
glasweefsel - behangen - meerkleuren spuitwerk

Beglazing

Zonwering

Verftechnisch- en kleuradvies

Marhulzenweg 45 | 7141 CR Groenlo
tel. (0544) 46 29 99 | 06-20611332

“Zij geniet van de beleving
bij de club. De vele vrijwilligers en de supporters die
ook in grote getale naar uitwedstrijden, zelfs in Nijmegen en Beneden Leeuwen,
komen symboliseren dit.”
Vraag blijft natuurlijk wel: “Hoe komt iemand
uit Gaanderen bij de sv Grol terecht, om de
verzorging van spelers te gaan doen”?
Gezien haar achtergrond als fysiotherapie studente
en haar interesse in voetbal is al een deel verklaard. Sv
Grol was al een tijd op zoek naar een verzorger voor de
zondagen bij Grol 1 en uiteindelijk hoorde Sophie van
deze vacature via haar moeder. Zij was een collega van
Jasper Konnik en hij vroeg behalve aan zijn collega’s
fysiotherapeuten aan haar of zij niet iemand wist. Het
mocht ook een student fysiotherapie zijn. Moeder

Pouwels dacht meteen aan Sophie en zo is het balletje
gaan rollen. Na een gesprek met Gerard “Pim” Huijskes
, als contactpersoon voor de PMB vanuit het seniorenbestuur, is zij toegetreden tot de PMB. Haar takenpakket zijn de wedstrijden van Grol 1 begeleiden maar
soms komt zij ook op de donderdagavond als één van
de overige PMB leden niet kunnen. Was de sv Grol al
bekend bij Sophie? Bijna schuldig: “eerlijk gezegd niet!
Wel had ik vroeger op school een juffrouw uit Groenlo

dus het bestaan van Groenlo kende zij wel”.
Inmiddels kent ze de sv Grol al wel een beetje en is
zij erg positief over onze vereniging. Zij geniet van
de beleving bij de club. De vele vrijwilligers en de
supporters die ook in grote getale naar uitwedstrijden, zelfs in Nijmegen en Beneden Leeuwen, komen
symboliseren dit. Deze beleving was zij in Gaanderen
duidelijk niet gewend! “Supporters geven mij ook voor
de wedstrijd een hand om me succes te wensen en
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Tekkels
*Hennie Schovers is bij de Lidl en vraagt:
“Waar staan hier de violen?” Zegt ‘boodschappenjongen’ Joost Frank: “Dan moet je
bij de muziekafdeling zijn.”
*31 januari was het –11 graden. De meeste
auto’s hebben een nieuwe accu nodig. Zegt
Toon Hoffman: “De meeste kearls hebt d’r
eerder ne ni-je guije in zitten dan ne ni-jen
accu.”
*Toon Frank wordt gevraagd of hij ook deelneemt aan de Elf-bruggentocht. Antwoordt
Toon “Elf halve liters kump eerst.”
*Wouter Pillen zegt: “Als je verloren hebt
met voetbal moet je dat commentaar horen
in de kantine.” Zegt Frank Slütter: “Je staat
niet in het veld om steeds complimenten
te ontvangen. Ik zeg je één ding; dan moet
je nooit gaan trouwen. Dan krijg je nooit
complimenten.”
*Grol A4 heeft geen spelersprobleem, maar
een scheidsrechterprobleem…Naar verluidt
mag geen enkele scheidsrechter die Grol A4
thuis floot van zijn vrouw nog een keer weer
fluiten. Ze komen na middernacht thuis, en
niet meer verstaanbaar.
*Hoe bij A4 de verzorging geregeld is? “As
d’r bi-j ons ene geblesseerd is dan rent Wally
met ne waterzak ’t veld in, en dan ren ik
met ne waterzak achter Wally an, um um te
verzorgen.” Aldus Erwin te Veluwe.
*Floris Geessinck is blij dat hij met de
fancy-fair een fles bier van 1.5 liter gewonnen heeft. Na een minuut relativeert hij zijn
‘trofee’ al: “Voor het geld dat ik aan lootjes
uitgegeven heb had ik wel een bak bier kunnen kopen.”

na de wedstrijd om mij bij winst te feliciteren. Ik ben
gelijk door de spelersgroep en begeleiding maar ook
de supporters goed opgevangen en voel mij hier wel
thuis!” Natuurlijk zijn de prachtige accommodatie
en faciliteiten voor de verzorging ook een reden dat
zij de sv Grol waardeert. Zo gaat zij binnenkort op
een cursus Kinesio tapen wat ook door de sv Grol
wordt gefaciliteerd. Dan kunnen we dus de mooiste
kleurtjes tape verwachten binnenkort! Wat ook voor
haar studie fysiotherapie voordelen heeft is dat er veel
expertise binnen de PMB aanwezig is. Zo bestaat de
PMB uit Ronald Buesink, fysio- en manueel therapeut,
Hens Brummelaar, fysiotherapeut, Matthijs Wassink
als oproepkracht, fysiotherapeut, Jan Froeling,

“Eigenlijk is het behandelen
van deze blessures ook het
mooiste om te doen”
sportverzorger en hoofd PMB en natuurlijk Jan Baks,
sportverzorger. “Met Jan Baks samenwerken heeft zijn
voordelen, hij weet inmiddels in al die jaren zoveel, hij
heeft meestal overal wel een oplossing voor”.
Sophie is de eerste wedstrijden ingewerkt door Jan
Froeling die dan ook meeging, dit heeft zij als zeer
prettig ervaren.” Jan Froeling is het hoofd van de PMB
en hij doet dit op een hele leuke manier waarbij hij
de touwtjes duidelijk in handen heeft en alles voor je
regelt”.
Hoe redt zij zich als vrouw in een mannenteam?
“Dat was in het begin best wel moeilijk en met name
wennen voor beide kanten. Maar eigenlijk ben ik
vanaf het begin door de spelers en de begeleiding
goed opgenomen in het team. Bovendien heb ik zelf
altijd gevoetbald en vind ik het spelletje leuk. Het is
ook gewoon een leuke spelers groep en begeleiding,
de trainer is heel open in zijn communicatie en betrekt
de bank overal bij waarin een ieder wel duidelijk zijn
eigen taken heeft”. Natuurlijk komen er soms wel
eens reacties van de supporters bij wedstrijden maar
over het algemeen geen vervelende. “Geef er maar een
kusje op dan gaat het wel over” is er een die wel is
blijven hangen!
Wat zijn haar taken nu precies?
“Op de wedstrijddagen is het mijn taak om van te
voren te inventariseren of er nog bijzonderheden zijn,
dan worden er eventueel spelers “los” gemasseerd
of getaped. Tijdens en na de wedstrijd verleen je
eigenlijk alleen eerste hulp door te koelen, wondjes te

verzorgen/verbinden of weer te tapen maar toch biedt
mijn fysiotherapeutische achtergrond hierin wel weer
veel voordelen! En het is voor mij natuurlijk ook leuk
en leerzaam om binnen mijn vakgebied bezig te zijn”.
Zijn er dan zondag blessures gevallen dan geeft Sophie
deze via de mail of soms telefonisch door aan Jan
Froeling. Aan het eind van de week krijgt zij dan weer
informatie terug over de stand van zaken over deze en
andere blessures. “Doordat ik door de week normaliter
niet aanwezig ben vind ik het wel eens jammer dat ik
verder niets met deze blessures kan doen”. Daar komt
waarschijnlijk volgend seizoen verandering in want
Sophie wil gaan proberen dan ook op de donderdagavond aanwezig te zijn! “Eigenlijk is het behandelen
van deze blessures ook het mooiste om te doen”. De
blessures die Sophie tegen komt zijn zeer divers, zo
was er tijdens de eerste wedstrijd gelijk een speler met
een rib uit de kom! “Maar in het algemeen zien wij het
meeste de voetbalblessures als lies en hamstringklachten en spelers die door de enkel gaan. En momenteel
zijn er 2 spelers die een nieuwe voorste kruisband hebben gekregen”. Met deze donderdagavond erbij wordt
de binding met de sv Grol waarschijnlijk ook weer wat
groter. Nu is het vaak zo dat zij na de thuiswedstrijden
maar heel even of niet naar de kantine gaat, grotendeels door tijdgebrek maar ze probeert wel om ook
hier even aanwezig te kunnen zijn. Bij uitwedstrijden
is het zelfs zo dat zij door de spelersbus in Doetinchem
wordt opgepikt. Het zou ook inderdaad wel een beetje
onzinnig zijn om 2 keer heen en weer te rijden!
Inmiddels is Sophie een haf jaar bezig en heeft zij al
enige ervaring opgedaan waardoor het allemaal ook al
wat makkelijker gaat worden. “Bij de Grol is alles strak
geregeld, zoals ook kleding en verzorgers materialen,
maar toch is er ook altijd ruim tijd voor een drankje
en ruimte voor gezelligheid”! Helaas zijn de prestaties
nog wisselvallig: “ik had heel positief aan het begin
van het seizoen een kampioenschap verwacht. Maar
er moet nu wel wat gaan gebeuren in de komende
wedstrijden tegen Rood-Wit en Varsseveld , we moeten punten gaan pakken want voor een jonge groep is
dit erg belangrijk”!
Volgend jaar juni hoopt Sophie af te studeren
als Fysiotherapeut. Graag gaat zij dan in een
praktijk werken en hopelijk blijft zij dan ook nog
aan de sv Grol verbonden. Deze bezige bij heeft
het hier naar haar zin en volgens mij is dit ook
wederzijds! Bij deze wens ik haar dan ook veel
succes met haar examen volgend jaar en hoop
ik met haar dat de punten bij Grol 1 inderdaad
gaan komen!

BCG

BusinessClubs.v.Grol
Ook
donateur
worden?
Graag!

ontmoet en
profiteer van
ons netwerk
www.bcgrol.nl

Voor een uitvaart naar
uw wens...

...ongeacht `of
en waar u verzekerd bent.

Tiny
Nijhuis-Salemink

Mariska
Wetzels-Eppink

Roberto
Verleun

Zorg en persoonlijke
aandacht voor iedereen
Ventura DELA Uitvaartcentrum
Lichtenvoordseweg 58 | 7141 DZ Groenlo
(0544) 46 15 15 (dag en nacht bereikbaar)
ventura@dela.org

SPELER VAN HET KWARTAAL
STEF KROEKENSTOEL
Door Rik Gockel
Naam: Stef Kroekenstoel.
Geboren: 25-08-1954
Familie: Getrouwd met Louise en drie dochters (Ellen,
Sanne en Kim).
Opleiding: LTS en leermeester/gezel metselen en
timmeren.
Beroep: Timmerman / metselaar bij Van Ooyen in
Lichtenvoorde.
Voetballer bij sv Grol sinds: Plusminus 1964 (bijna
50 jaar en oudste spelende lid!). “Ik ben tegelijk gaan
voetballen met Theo Hulshof en Jos Porskamp.”
Huidige elftal: Grol 7
Positie: Links back

Trots op: “Mijn kinderen en dat ze alle drie goed
terecht komen.”

Meest bijzondere wedstrijd: “Jubileumwedstrijd
met Grol 1 eind jaren ’70 tegen FC Twente met als
directe tegenstander Hallver Thoresen en het duel om
lijfsbehoud met Grol 1 tegen Dinxperlo op het veld van
Longa ’30.”

Extra bezuinigingen van het kabinet: “Mensen
worden onnodig bang gemaakt in deze tijd. Te veel
bezuinigen zal tot nog minder vertrouwen leiden .
Dat is slecht voor de economie. Kortom, het is mooi
geweest zo.”

Sterke punt: “Duelkracht en zorgen dat directe
tegenstander niet scoort.”

Vakantie: “Rondtrekken in Canada en de Verenigde
Staten. De Rocky Mountains zijn echt geweldig mooi.”

Zwakke punt: “Opbouwen van achteruit.”

Europees kampioen voetbal: “Nederland zit in een
wel heel sterke poule. Als ze die doorkomen dan is veel
mogelijk. Toch zal Duitsland op karakter de hoofdprijs
binnenhalen denk ik.”

Nevenfuncties bij sv Grol: “Met drie dochters is dat
er niet van gekomen. Dan moet je op zaterdagochtend met Rap en Snel mee op pad….!”

Kapsalon
Hennie Lichtenberg
Lepelstraat 9
Groenlo
tel. (0544) 46 24 57

Andere hobby’s naast voetbal: “Tennis, kweken
van Australische parkieten en uitgaan.”

Wij beschikken over
Wij
beschikken over
2 dartbanen en een poolbiljart.
2 dartbanen, een
Tevens is er ook gelegenheid voor
poolbiljart
en een
het geven
van biljart.
feestjes en vergaderingen.

Inlichtingen: tel. 06-30172372
Inlichtingen: tel. 0643149599

Drijfveer om lang door te gaan met voetbal: “Fit
blijven, geen blessures en een gezellige derde helft.”
Het geheim achter blessurevrij blijven: “Trainen
en onderhouden van spieren en conditie tijdens het
werk. Maar ook met verstand voetballen en slim de
duels aangaan. Ik ben eigenlijk nog nooit echt geblesseerd geweest.”
Typische karaktertrek: “Niet opgeven.”

Favoriete voetballer in de eredivisie: “Jan Vertonghen van Ajax.”
Laatste boek: “Dat is te lang geleden. Ik lees wel
iedere dag de krant en volg nieuwsberichten op
internet.”
Muziek: “Concerten van Pink Floyd, Deep Purple, Rolling Stones en Boudewijn de Groot. Indrukwekkend
om dit soort artiesten live te zien spelen.”
Een vrije dag wordt besteed aan: “Fietsen in een
andere streek net buiten de Achterhoek, tuinieren of
een voetbalwedstrijdje kijken.”

Wonen op ’t platteland of binnen de gracht?:
“Buitenaf wonen is zo vanzelfsprekend. Ik moet er
niet aan denken om in de straat te wonen.”
“De Achterhoek krimpt” lezen we overal.
Zorgelijk?: “De toekomst van mijn eigen kinderen
vind ik natuurlijk erg belangrijk. Blijft er voldoende
werk in de regio? Krijgt iedereen in de toekomst
nog wel een goed pensioen? Het lijkt allemaal meer
onzeker te worden.”
Met pensioen dan….: “Gaan we meer reizen. In
plaats van één keer per jaar zullen we dan misschien
wel twee keer per jaar een verre reis maken. Ook zullen onze kinderen nog de nodige aandacht vragen.”
Wie wordt kampioen van Nederland?: “Ik hoop
FC Twente maar verwacht PSV.”
Stoppen met voetbal: “Nog lang niet. Ik stop
eerder met werken dan met voetbal. Ik ga gewoon
door en heb nog lang geen eindpunt in het vizier!”
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NIEUWJAARSLOOP

Gunnewijk - Groenlo

Dinsdag en Donderdag Pizzadag, kleine pizza is 4 euro en normale pizza is 6 euro, alleen bij afhaal.
Bij bezorgen normale prijs als in de folder.
Woensdag en Vrijdag Schoteldag, bijelke schotel 2,50 euro korting, alleen bij afhaal.
Bij bezorgen normale prijs als in de folder.
Boven 35 euro krijgt u een fles wijn naar keuze van het huis.
Openingstijden: Maandags gesloten.
Doordeweeks Dinsdag tot Donderdag en Zondag 15.00 tot 23.00.
Weekend , vrijdag en zaterdag 15.00 tot 02.00.
Beltrumsestraat
33,
AK
Met 2e
kerstdag7141
en 2e paasdag
zijn wijGroenlo
geopend.
kunnen ook altijd bezorgen in Groenlo, Lievelde , Beltrum en Zwolle.
Mode: 0544 - 46 13 Wij
54
Telefoon
Wonen:
0544 - 46 45 35
Wij bezorgen buiten Groenlo vanaf 20 euro. Bezorgkosten zijn 2,50 euro

Voor slapen, wonen en mode.
Het is al weer een tijdje geleden, de Nieuwjaarsloop en de Nieuwjaarsreceptie, maar deze leuke
kiekjes willen wij u echter niet onthouden. Het zijn immers toch altijd weer evenementen waar door
velen van onze leden elke keer weer reikhalzend naar uitgekeken wordt.
En voor degenen die het niet meer weten, het was eerste elftal speler Christian Pillen die de Nieuwjaarsloop voor achtste opeenvolgende keer op zijn naam wist te schrijven, en dus wederom met de
Ferry Froeling-wisseltrofee aan de haal ging. Onder andere gade geslagen door zijn trotse ouders.
“Christian wilde graag winnen. Hij gaat vol aan de bak al gaat ie er vanuit dat hij weinig concurrentie
heeft. Gekscherend zei hij al dat hij de loop nog zou winnen met een pijpje bier in de hand.” Misschien
een ideetje? Dat het na afloop erg gezellig was in het sportcafé daar vertellen wij u waarschijnlijk
niets nieuws mee.

Telefoon

Foto’s: Marcel Houwer
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Hét vertrouwde adres voor aan- & verkoop,
taxatie, huur & verhuur van
woningen en bedrijfspanden.

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo
Tel. (0544) 46 15 72, Fax (0544) 46 40 25
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Gunnewijk
Gunnewijk - Groenlo
Groenlo
Voor slapen, wonen en mode.
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en mode.
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“WIJ KUNNEN
ECHT ALLES UITVOEREN”

Hét vertrouwde adres voor aan- & verkoop,
taxatie, huur & verhuur van
woningen en bedrijfspanden.

ALLES ONDER 1 DAK

Neede / Eibergen
T (0545) 28 82 99
Groenlo / Lichtenvoorde
T (0544) 46 14 32

www.scheersroes.nl
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Schoenen
&
Sport

Hét vertrouwde adres voor aan- & verkoop,
taxatie, huur & verhuur van
woningen en bedrijfspanden.
Parallelweg 21 - 7141 DL - Groenlo
T: 0544 - 461430 F: 0544 - 464265

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo
www.huijskesboevink.nl
Tel. (0544) 46 15 72, Fax (0544) 46 40 25

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

Hét vertrouwde adres voor aan- & verkoop,
Neede
taxatie, huur & verhuur
van/ Eibergen
T (0545) 28 82 99
woningen en bedrijfspanden.
Groenlo / Lichtenvoorde
T (0544) 46 14 32

www.scheersroes.nl
Neede / Eibergen
T (0545) 28 82 99
Groenlo / Lichtenvoorde
T (0544) 46 14 32

Moet dat nou? had Marca Adema gezegd toen
het bedrijf van haar en haar man Henk naar voren werd geschoven als sponsor. Ja, dat moet.
Hoveniersbedrijf Eurogroen aan de Eibergseweg is al ruim vijf jaar een trouwe sponsor van
de sv Grol. En zeker niet in de eerste plaats om
zichzelf te promoten. De hoogste tijd voor een
nadere kennismaking.
Door Lennard Walterbos
Henk Adema is eigenlijk geen Grollenaar, maar een
Fries. Hoewel, hij is in Dordrecht geboren, maar
verhuisde al op jonge leeftijd naar Oosterwolde.
Daar bracht hij zijn jeugd door, ging hij voetballen
bij Griffioen-DIO Oosterwolde en ontmoette hij zijn
huidige vrouw Marca, op Camping Nooitgedacht in
Rolde. Studeren deed hij er ook. Henk ging naar de
Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord. Toen
al was voor hem duidelijk dat hij hovenier wilde worden. De passie voor mooie tuinen ontwikkelde hij al
vroeg. In Groenlo kwam hij terecht door een stage,
bij tuincentrum Grutters. Na eerst een jaartje in
dienst te hebben gezeten. Henk logeerde bij familie
in Aalten en is er eigenlijk nooit meer weggegaan.
Je nam in 1993 zelfs het hoveniersdeel over van
de familie Grutters.

“Frans Grutters, de toenmalige eigenaar van
Europatuin wilde ermee stoppen. Ook zijn zoon
Coen, die het overnam, had niet de intentie om met
het hoveniersbedrijf verder te gaan. Hij wilde puur
met het tuincentrum verder gaan, de winkel dus. En
toen vroegen ze of ik interesse had. Ik was op dat
moment al een tijdje als hovenier in dienst bij Frans,
maar ik zou eigenlijk vertrekken. Ik kreeg een hele
goede baan aangeboden bij groenbedrijf Boomkamp
in Borne als tuinontwerper. Alle gesprekken waren
al afgerond, het zag er prima uit, maar toen bood
Grutters me de kans om het hele hoveniersbedrijf
over te nemen.”
Je gaf de zekerheid van een goede baan op om
voor jezelf te beginnen. Is die wens er altijd
geweest?
“Het zit wel een beetje in het bloed moet ik zeggen.
Mijn vader heeft dat ook. Zijn opa was bakker, die
heeft jarenlang een eigen bakkerij gehad. Hij zelf
heeft zijn levenlang bij Douwe Egberts gewerkt,
maar heeft er wel altijd tegenaan gehikt om voor
zichzelf te beginnen. Maar hij heeft het toch nooit
aangedurfd. Ik hoefde er niet lang over na te
denken.”
“We begonnen met een paar man, die zijn meegegaan vanuit Grutters. Ik weet nog dat we een paar
jaar later de belastingdienst over de vloer kregen. Die

hadden zich een beetje in de grootte van ons bedrijf
vergist. Die dachten: een startend hoveniertje met
een klein archiefje, doen we wel even. En toen kwam
er een enorme bak archiefmateriaal tevoorschijn.
Toen hadden we nog het bedrijfje aan de Molenaar
waar we toen woonden. Achter bij het tuincentrum
hadden we een klein kantoortje en een opslagplek.
Maar op een gegeven moment werden we allebei zo

“In Groenlo kwam hij
terecht door een stage,
bij tuincentrum Grutters.”
groot, dat we in elkaars vaarwater gingen zitten. Als
er vrachtwagens kwamen laden en lossen, kon de
ander even niks doen. Toen stopte boer Reukers, die
achter het pand zat waar we nu zitten, als varkensboer en hebben we bij de gemeente een vergunning
aangevraagd voor zijn schuur als werktuigopslagplaats. Toen kreeg je bij de belastingdienst nog een
subsidie als je stopte als varkensboer. We zijn er
meteen ingetrokken. Toen waren we al met een man
of 25, denk ik.”
Jullie zijn dus nog veel groter geweest.
“Door de recessie zijn we de laatste jaren wat
gekrompen. Het ‘groot groen’, zoals we het aanleg-
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gen van landschappen en parken voor provincies ,
Rijkswaterstaat en militaire kazernes noemen, was
niet rendabel meer. Dat hebben we een beetje laten
lopen. De basis voor ons is altijd de particuliere tuin
geweest. Daar zijn we sterk in. Maar daarbij hadden
we een ‘groot groen’ poot. Ik weet nog dat we samen met Rouwmaat en Reukers Bouw het Oostdorp
hebben gemaakt in de millitaire Harskamp Kazerne.
Een heel dorp is daar nagebootst als oefenterrein.
Wij hebben daar het ‘groen’ aangelegd. Maar daar
hebben we ons bewust een beetje uit teruggetrokken. Die prijzen waren zo gedaald, het leverde
nauwelijks nog iets op. Toen hebben we besloten
ons volledig te richten op particulieren. Daarin heb
je veel vrijheid. We doen nog wel wat groot groen,
hoor. De verdeling is ongeveer 75% - 25%.”

zo kun je het het best omschrijven. Kwaliteit blijft
overeind. De huidige situatie is zo dat mensen
gewoon meerdere offertes opvragen en dan pas
een keuze maken wie het mag uitvoeren. Over het
algemeen weten wij mensen toch te overtuigen
van de kwaliteit die wij garanderen.
We doen er alles aan om ons te blijven onderscheiden. Dat laten we ook merken. Dat we met
veel verschillende materialen werken en dat we
echt alles kunnen uitvoeren. Ieder mens is uniek
en iedere tuin is dat ook. Doordat we onze ideeën
mengen met de wensen van de klant, is iedere tuin
exclusief.”

geschopt, bij Griffioen-DIO in Oosterwolde. Ik
speelde op mijn zestiende al in het eerste. Maar op
mijn achttiende ging het helemaal mis. Ik scheurde
een kruisband af en ben daar eigenlijk nooit meer
helemaal bovenop gekomen. Ik heb nog een beetje
doorgesukkeld tot mijn 22e, maar dat leek eigenlijk
nergens op. Ik heb het later nog wel eens geprobeerd, maar toen kreeg ik een bedrijfsongeval. Een
graafmachine pakte me zo bij mijn knie. Mijn hele
been lag scheef. Voetbal kijken doe ik natuurlijk nog
wel. Ik ga nog geregeld naar FC Twente. Geweldig
vind ik het hoe die club momenteel bezig is. Heel
knap van Joop Munsterman. En het is er zo gezellig.

Je hebt een team van zeven vakbekwame
hoveniers met u als architect.
“Ik ben ontwerper, een architect mag ik mezelf niet
noemen. Hoewel de werkzaamheden in grote lijnen
overeen komen. Een architect heeft Larenstein
gedaan, ik de tuinbouwschool. Dat is het verschil.
Er zijn vaak genoeg conflicten. Architecten vinden
dat een ‘hoveniertje’ niet kan ontwerpen. Ach, onze
klanten zijn altijd erg tevreden. Hoe dat komt? Ik
denk dat wij veel meer luisteren naar de klant. We
passen ons ontwerp veel meer aan de wensen van de
klant aan. Een architect is veel meer bezig met zijn
eigen ontwerp. Als hij zelf maar tevreden is.”

weer graag naar de sponsoravond op donderdag.
En het is allemaal gedragen door vrijwilligers, moet
je niet vergeten. Daar heb ik enorm veel respect
voor. Het gaat mij echt niet om het vergroten van
mijn eigen naamsbekendheid. Nee, dan had ik
wel een ander reclamebord laten maken. Daarbij
komt dat Grol ook wel een beetje ‘aan de beurt’
was. Eerder heb ik al de volleybalvereniging en
de badmintonclub in Groenlo gesponsord en ook
de volleybaldames van VIOS in Beltrum heb ik
gesteund. Dat betekent niet dat het binnenkort
weer tijd is voor een nieuwe vereniging, hoor. Nee,
nu blijft het bij de sv Grol.”

Maar even terug naar de realiteit. Een nieuwe
tuin is een gigantische investering. Hoe gaan
de zaken in tijden van crisis?
“Moeizamer. Hoewel, we zijn op het moment heel
erg druk. Het kaf wordt van het koren gescheiden,

Hoe ziet Eurogroen er over vijf jaar uit? Toekomstplannen?
“Zoals ik al zei: het gaat prima zo. Dan zal er niet
veel veranderd zijn. Ja, we zijn verhuisd naar de
Vrakkinkweg, waar we sinds een jaar wonen. Daar
zijn we nu hard mee bezig. Maar verder niet. We
zijn heel tevreden over het nu gaat met Eurogroen.
We hebben niet de ambitie om te groeien, om meer
naar het buitenland te gaan. Incidenteel komt er een
opdracht uit het buitenland binnen. Zoals laatst van
een rijke particulier uit Denemarken. Dat willen we
best hoor, mits de klant vliegreis, onderdak en goede
zorg voor mijn mensen kan regelen. Misschien is het
voor ons wel de grootste uitdaging om over vijf jaar
nog steeds op het hetzelfde niveau als nu te zitten.”
Tot zover Eurogroen. We gaan het over voetbal
hebben! Wat heeft u daar zelf mee?
“Veel! Ik ben gek van voetbal. Heb het altijd op vrij
hoog niveau beoefend. Mijn vader is nog keeper
geweest bij FC Groningen. Al heette dat toen nog
Velocitas of zo. Ikzelf heb het tot de tweede klasse

Ben vorige week nog met Marca en de kinderen naar
FC Twente-Steaua Boekarest geweest en afgelopen
donderdag met Tobias naar Twente tegen Schalke. Mijn
beide dochters houden helemaal niet van voetbal maar
ze wisten niet wat ze meemaakten. Die kaartjes regelen
is niet zo moeilijk. Er zijn tegenwoordig zoveel mensen
hier die naar FC Twente gaan. “
En de sv Grol? Hoe is die relatie?
“Heel goed, al kom ik er veel te weinig. Mijn zoon
Tobias van twaalf speelt in de D2. Ik heb het altijd
wel een beetje gevolgd. Vroeger ging ik nog wel eens
samen met mijn zoon bij het eerste kijken of op zaterdag bij de jeugd. Maar dat gebeurt nog maar veel
te weinig. Op zaterdag werk ik, dus dat zit er niet
meer in. Marca gaat altijd met Tobias mee. Tobias
heeft dus geen voetbalvader, maar een voetbalmoeder. Op zich vind ik dat heel jammer. Ik ben een
groot voetballiefhebber. Mijn zoon ook trouwens,
die weet echt alles. Hij weet van elke buitenlandse
speler wel waar hij speelt. “
“Ik heb het voetbal inmiddels een beetje verruild

Nationaal team USA en
Olympique Marseille voor
de eerste keer in Groenlo

U bent nu een jaar of vijf sponsor van sv Grol.
Waarom eigenlijk?
“Omdat ik weet dat amateurverenigingen het niet
makkelijk hebben. Ik vind het heel knap hoe Grol de
dingen allemaal voor elkaar krijgt. Bij zo’n Marveld
Toernooi ook. Echt perfect geregeld. Ik ga ieder jaar

“Ik ben absoluut pro-kunstgras. Het is tegenwoordig
niet meer te onderscheiden
van echt gras en het onderhoud is veel minder en het
gebruiksgemak groter.”

“Tobias heeft dus geen
voetbalvader, maar een
voetbalmoeder.”
Is dat dan jullie geheim?
“Ja, dat denk ik wel. Voor we iets ondernemen
komen we bij de klant thuis. Dan kun je gelijk zien
hoe alles ingericht is, wat de stijl is. En dat probeer
je te transpireren naar buiten toe. Je moet een soort
harmonie krijgen tussen binnen en buiten. En gek
genoeg komen we daar eigenlijk altijd uit. Dat geeft
een kick en een enorme voldoening als de tuin naar
tevredenheid wordt opgeleverd. “
“En we hebben natuurlijk heel veel plantenkennis.
Komt niet doordat we een verleden hebben bij het
tuincentrum, hoor. Dat is een grote misvatting.
Mensen die bij een tuincentrum werken hebben
geen plantenkennis. Daar loopt ongeschoold
personeel. De informatie staat op bordjes en de
klant moet zichzelf maar helpen. Plantenkennis is de
grootste kwaliteit van een hovenier. Dat leer je op de
tuinbouwschool. Verder moet je natuurlijk kunnen
metselen, timmeren, straten en hard werken. En je
moet creatief zijn. Heel veelzijdig eigenlijk.”

voor het paardrijden. Dat doen mijn twee dochters
Annemijn (14) en Simone (17). Ze doen aan dressuur en
springen en daarmee rijden ze regionale wedstrijden.
Dat doen ze heel aardig. En aangezien ik op zaterdag
niet kan, heb ik mijn aandacht wat sport betreft wat
meer naar mijn dochters verlegd. Ik rijd zelf trouwens
sinds kort ook paard. Ik wist niet dat dat zo leuk zou
zijn. Vooral het springen en om in het wild door de
bossen te crossen met die dieren. Prachtig.”

Dat willen we horen. Ten slotte, steekt het
u als hovenier niet dat we bij hier op niet op
natuurgras spelen?
“Nee, zeker niet. Ik ben absoluut pro-kunstgras.
Het is tegenwoordig niet meer te onderscheiden
van echt gras en het onderhoud is veel minder en
het gebruiksgemak groter. Bij tuinen ligt dat iets
genuanceerder. Het moet aansluiten bij de andere
elementen. Voor een kleine binnentuin is kunstgras
zeer geschikt. Praat je over landschapstuinen, dan
kun je misschien beter voor echt gras kiezen.
We gebruiken het zelf ook veel. Er is nu eenmaal
een grote markt voor. Dat is jaren enorm goed
gegaan, maar het loopt nu eigenlijk iets terug.
Het aanbod is enorm geworden. Als je internet
opent barst het van de websites die kunstgras
verkopen. Wat men niet weet is dat het grootste
gedeelte troep is. Chinese rommel. Maar dat zie
je op het eerste gezicht niet. Wij hebben alleen
maar kwaliteit. Het is niet ons enige product en we
willen graag bij klanten terugkomen. Als je rommel
verkoopt kun je dat wel vergeten.”

Tijdens de voorjaars Fancy Fair van de VSVG op
zaterdag 24 maart is door het bestuur van de
Stichting Internationaal Marveldtoernooi het
deelnemersveld van het 23e Internationale Marveldtoernooi bekend gemaakt.
Ondersteund door werkelijk een prachtige presentatie en videobeelden werden de deelnemende
teams voor het Marveldtoernooi in 2012 bekend
gemaakt.
Wederom is de mondiale top in Groenlo aanwezig.
Naast de vaderlandse ploegen Ajax, Feyenoord,
PSV, FC Twente (als regionale vertegenwoordiger)
en s.v. Grol als organiserende vereniging zijn
de volgende buitenlandse ploegen vastgelegd:
Bayer’04 Leverkusen uit Duitsland, Real Madrid
uit Spanje, Manchester United en Liverpool
uit Engeland, FFFA Ghana en maar liefst twee
nieuwkomers van naam: Olympique Marseille uit
Frankrijk en het Nationale Team USA.
Aansluitend vond de loting voor de poule-indeling
plaats. De teams spelen dit jaar wederom in twee
poules, te weten de PEPSI poule en de DLA ICT
poule. De loting werd gedaan door Nick Jansen,
aanvoerder van het s.v. Grol team dat deelneemt
aan het toernooi. Rrrrrrrikie ondersteunde de
loting met een aantal fikse draaien aan het Rad
van Fortuin.
De spelers van de Grolselectie die aan het toernooi
deelnemen kijken met name al uit naar de
ontmoeting tegen Feyenoord Ghana. “De vorige
keer dat ze hier waren gingen ze dansend van de
kleedkamer naar het veld,” weet Pelle Walterbos
nog. “Ik had ook graag tegen het team van Amerika gespeeld.”

Toernooivoorzitter Ben Bomers maakte na de
loting melding van het feit dat er helaas rekening
mee gehouden dient te worden dat we mogelijk
één of twee Nederlandse teams moeten gaan
missen in verband met de Nationale Voetbaldag
op 2 juni aanstaande waarbij gespeeld wordt om
het kampioenschap van Nederland. Het bestuur
heeft twee interessante, buitenlandse vervangers
achter de hand.
Voorts maakte Bomers melding van een wijziging
in het speelschema. Alle teams spelen op de
vrijdagavond reeds twee poulewedstrijden. Op
zaterdag worden dan de overige drie poulewedstrijden gespeeld en op de zondag zijn er dan de
finalewedstrijden. Deze wijziging is doorgevoerd
om de kwaliteit van de wedstrijden op de zondag,
waaronder de finale te verbeteren.
Op donderdagavond 31 mei, de vooravond van het
toernooi, vindt wederom een sponsoravond plaats
voor de sponsoren van de s.v. Grol en het Marveldtoernooi. Rene Meulensteen, de hoofd veldtrainer
van Manchester United, is die avond de hoofdgast
en zal de aanwezigen een kijkje achter de schermen gunnen van deze Engelse voetbalgrootmacht.
Heel uniek, want dit doet men in principe nooit!
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Afgelopen zomer heb ik een cruise gemaakt. Toen
niet wetende dat ik daar nog zo vaak aan terug zou
denken. Hierbij dacht ik niet alleen aan de vele mooie
plaatsen en interessante bezienswaardigheden die
ik bezocht heb. Ook niet aan de vele overheerlijke en
overdadige lunches, diners, captain diners en midnight buffetten. Deze laatsten hebben overigens nog
steeds hun sporen na gelaten in de vorm van een kilo
of vijf extra.
Natuurlijk is erop zo’n drijvend plezierpaleis ook wel
een sportschool aanwezig, maar daar denk je, net
zoals de meeste gasten overigens, tijdens zo’n cruise
geen tijd voor te hebben. Net als je terugkomt van je
excursie en je de sportspullen al in de hand hebt valt je
oog op het programma dat voor het diner wordt aangeboden in het theater aan boord. Dat kan en mag je
natuurlijk niet missen. Dat is een unieke voorstelling.
Dat sporten kan thuis ook wel weer en vervolgens
verdwijnen de sportspullen diep achter in de kast van
je hut. Ik heb nu achteraf het idee dat de gym eigenlijk
alleen maar aanwezig is voor de bemanning en die
ene verdwaalde Amerikaan die iedere dag dwangmatig moet sporten.
Toch is dit alles niet wat mij zo bezighield de
afgelopen tijd. Dat was met name de ramp met het

cruiseschip de Costa Concordia. Ik heb een soort gelijk
rondje gemaakt op de Middellandse Zee en ook met
een soort gelijke Italiaanse maatschappij. Dat zet je
toch wel enorm aan het denken. Op de eerste plaats
natuurlijk aan de slachtoffers en de paniek die die
er geheerst moet hebben. Wat later ben ik daar wat
dieper over gaan nadenken en wat mij toen is gaan
fascineren is met name het gebrek aan leiderschap
van de captain. Werkelijk ongehoord om als een van
de eersten het schip te verlaten.
Ik heb nog eens even het begrip leiderschap op
Wikipedia opgezocht en kwam het volgende citaat
tegen: “leiderschap is de positie van leider hebben, of
de eigenschap de leiding te nemen of leiding te geven
aan één of meer anderen”. Dat laatste lijkt mij nou
een typische eigenschap van onze voorzitter Hans
Scheinck, maar dit ter zijde.
De volgende vraag die je dan in het verlengde van het
vorige kunt stellen is: “Is trainer Bokma een captain
die voortijdig het schip verlaat, door al vroegtijdig aan
te kondigen dat hij een nieuwe uitdaging gevonden
heeft?” Ik vind van niet. Aangezien je in mijn optiek de
rol van trainer niet moet verwarren met die van captain of leider. Een trainer is niets anders dan een soort
kustwacht die aan de spelers in het veld aanwijzingen

geeft om veilig de haven te bereiken. Hierbij is het wel
van belang dat de spelers in het veld die aanwijzingen
opvolgen en de captain, in de voetballerij aanvoerder
genoemd, zorgt voor een goede vertaalslag hiervan
naar de spelers in het veld. Dus het binnenhalen van
de nieuwe trainer Jos Heutinck als een soort verlosser
die alle problemen op gaat lossen is niet op zijn plaats.
Het zal vanuit het veld moeten gebeuren met de juiste
aanwijzingen vanaf de kant.
Nu las ik onlangs in de krant dat de huidige aanvoerder Tom Kaak volgend jaar niet meer beschikbaar is
als basisspeler voor Grol 1. Hooguit nog als pinchhitter of als een soort assistent van de trainer, las ik in
diezelfde krant. Met dit in het achterhoofd lijkt het
mij dat er binnenkort een zich interessant proces
gaat voltrekken. Er zal toch een nieuwe kartrekker
moeten komen. Grol heeft een jonge selectie met veel
potentie. Echter het is van belang dat er één van hen
in het veld de route bepaalt en de orders uitdeelt. Ik
ben benieuwd wie van de jongere generatie er op gaat
staan als captain, om het vlaggenschip van onze sv
Grol in de toekomst door de woelige baren te gaan
leiden. Ik zou willen afsluiten met een Grol Ahoy!
De Vlaggenist
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