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Wij zijn Weevers, het bedrijf dat alle disciplines van de grafi media 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 effi ciënt. 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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Hier hebt u hem in handen. Clubblad 2, midden in de overgang van het zojuist 
afgesloten seizoen en het nieuwe seizoen. Misschien al wel midden in uw 
vakantie, of vlak voor uw aanstaande vakantie. Helaas geen superlatieven over 
het Nederlands Elftal in dit voorwoord. Ik was er graag mee begonnen, maar elk 
woord er nu aan wijden zou een woord te veel zijn.  De klap zal nog wel even 
nadreunen. Op de FIFA-wereldranglijst zijn we al gezakt van de 2e naar de 8e 
plek. De voetbalmiljonairs staan weer met beide benen op de grond. Wij ook, met 
dat ene verschil.  ‘Onze jongens’ met hun dure voeten in het hete zand van één of 
ander Caribisch oord, en wij gewoon in de Achterhoekse klei. Als een gemiddelde 
werknemer in Nederland bij zijn/haar baas een zelfde wanprestatie zou leveren 
bij zijn/haar werkgever, als onze jongens op het EK leverden, ‘in dienst van de 
KNVB, van ons dus’, dan zou hij snel een zee aan vrije tijd hebben. 
Misschien dat u al wel denkt: “Goh het lijkt wel of het clubblad dikker is deze 
keer?” Dat klopt, kan ik u verklappen. Deze uitgave telt vier pagina’s extra. Nadat 
de inhoud van dit clubblad in onze laatste redactievergadering in grote lijnen was 
vastgesteld, en inmiddels de deadline al bijna verstreken was , kwam het verzoek 
van de COV of zij iets kwijt konden in het clubblad. Ik heb het gelezen en ben van 
mening dat deze informatie van belang is om te communiceren naar de leden. 
Het clubblad is daar het medium voor bij uitstek. 
In onze planning hadden we ook een pagina gereserveerd voor onze voorzitter 
Hans Scheinck. Dit om de leden te informeren over lopende zaken, en/of ontwik-
kelingen, en enkele nieuwtjes. Nadat dit bestand ons had bereikt zagen wij dat de 
inhoud een veelvoud was dan we daar aanvankelijk voor gereserveerd hadden. De 
inhoud is echter bijzonder boeiend en van belang  om te weten. Het is daarnaast, 
ondanks de lengte, prettig leesbaar. Schrappen van andere verhalen was geen 
optie, en dat de voorzitter ons allen zo goed en snel informeert valt bijzonder te 
waarderen. Vandaar het besluit om dit clubblad met vier pagina’s uit te breiden. 
Misschien leest u het clubblad gewoon net als anders in uw vertrouwde omge-
ving, bijvoorbeeld onder een parasol waar net een zomerse bui op neer klettert, 
of misschien wel op een warm strand aan de andere kant van de wereld. Ik wil 
dan ook afsluiten om u allen een bijzonder prettige vakantie toe te wensen, een 
voorspoedige thuisreis, en tot weerziens op ons sportpark.
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Wezer en van de Aare tot de Moldau. We proberen de 
route zo in te richten dat we zoveel mogelijk langs het 
water kunnen fietsen. Een hele puzzel, maar tegen-
woordig kunnen we met google maps de reis steeds 
beter voorbereiden.” Voor het digitale tijdperk was dat 
nog wel eens lastig. Dan kwam de familie Bruins nog 
wel eens voor verrassingen te staan. Dan moesten 
ze tegen het einde van de avond maar gewoon bij 
een boer op het land de tent opzetten, omdat de 
camping op de kaart niet meer bleek te bestaan. 
Roel: “De fietstocht langs de Aare in Zwitserland was 
ontzettend mooi, maar ook erg zwaar. We moesten 
veel klimmen.” Richard, Alice en de kinderen zijn graag 
sportief bezig en willen ook wat zien van Europa. Als  
de tijd soms te beperkt is voor lange reizen, doen ze 
een korte stedentrip naar steden als Berlijn, Praag 
en Londen. Dit jaar gaat de achtergevel van het huis 
eruit. Een behoorlijke verbouwing waardoor de fietsen 
deze zomer waarschijnlijk in de garage zullen blijven 
staan en niet zullen ruiken aan buitenlands asfalt. 

Omdat het gezin Bruins net buiten het centrum van 
Groenlo woont, krijgen ze veel mee van de verschil-
lende activiteiten die in Groenlo worden georgani-
seerd. Alice: “In Groenlo is genoeg te doen voor ons. 
We gaan altijd naar het Jazzfestival, we gaan naar de 
Tributeparty en we maken een bloemenpaneel met 
de buurt.” Roel, Teun en Fanny vinden de Slag om 
Grolle een prachtig evenement en kijken ieder jaar uit 
naar Carnaval. Richard vindt het erg prettig wonen in 
Groenlo. Al maakt hij zich ook wel zorgen over de toe-
komst: “De nadruk van het vestingstadbeleid ligt wel 
heel erg op economie. Hoe trekken we meer toeristen? 
Hoe kunnen we de ondernemers beter bedienen? 
Mijns  inziens mag het wonen in de binnenstad ook 
aandacht krijgen. Hoe kunnen we zorgen dat meer 
mensen prettig in de binnenstad kunnen wonen?”. 
Daarnaast volgt hij ook de ontwikkelingen op het ge-
bied van infrastructuur rondom Groenlo nadrukkelijk. 
“Het mooie van Groenlo is dat je nu vrij gemakkelijk 
het buitengebied in kunt fietsen en wandelen. Als 
straks de Twenteroute wordt aangepakt, wordt dat 
een stuk lastiger. Ook dat zet de leefbaarheid van 
Groenlo onder druk.”

Voor zover u de familie Bruins niet kende: u moet nu 
toch een aardige indruk hebben gekregen. En reken 
erop: het zijn in de loop der jaren echte Grolmensen 
geworden. Als ze een flink stuk met de auto moeten 
rijden dan wordt steevast de cd ‘Groenlose jongens’ 
gedraaid en dan zingt de hele familie mee! Waar 
maken we dat anno 2012 nog mee…. . 

“Mijn vader leeft zich dan 
helemaal uit. Begint mee te 
schoppen en te schreeuwen.”

Richard is langzaam in het verenigingsleven van s.v. 
Grol gegroeid. Toen de jongens gingen voetballen 
werd hij al snel jeugdleider. Sinds kort is hij coördina-
tor van de D, E, -en F-jeugd in het jeugdbestuur. In 
deze functie heeft hij de organisatorische zaken onder 
zijn hoede. De voetbaltechnische taken liggen bij het 
COV (Commissie Opleiding en Vorming). Richard: “Als 
je wordt gevraagd dan zeggen ze: ‘Dat kun jij mooi 
doen, het valt wat betreft tijdbesteding wel mee…’. 
Maar ik ben er de afgelopen maanden mooi druk 
mee geweest. Leider bij C-1, het Marveldtoernooi en 
het jeugdbestuur.”  “Ach”, zegt Alice. “S.v. Grol vervult 
maatschappelijk een heel belangrijke rol. Onze 
kinderen zijn ook altijd goed opgevangen. Dan kunnen 
we ook wat terug doen.”

Teun voetbalt al zeven jaar bij s.v. Grol. Zijn broer Roel 
trouwens ook, want ze zijn tegelijk lid geworden. 
Daar waar het hoogtepunt van Teun de overstap van 
D-3 naar D-2 is geweest, kent Roel zijn hoogtepunt 
in de diverse binnengehaalde kampioenschappen. 
Teun heeft nog een grote wens. Hij zou erg graag het 
Marveldtoernooi als voetballer willen meemaken. Dat 
is nog een extra motivatie om na volgend seizoen de 
stap naar C-1 te maken. Roel heeft dit jaar getraind 
onder het duo Bart Porskamp en Michel Kamphuis. 
Vader fungeerde als grensrechter. Hij kijkt terug 
op een prima seizoen: “Ik heb veel geleerd dit jaar. 
Bijvoorbeeld dat je als voetballer ook voetbalt als je 
de bal niet hebt. Bewegen zonder bal, zeg maar. Ik 
heb op meerdere posities gespeeld en ook daar ben 
ik beter van geworden.” Fanny voetbalt pas sinds 
een half jaar. Ze handbalt al wat langer: ongeveer 4 
jaar. De schijnbewegingen die ze leert met handbal 
gebruikt ze ook met voetbal. En andersom de conditie 
die ze opdoet met voetbal komt met handbal van pas. 
“Ik vind beide sporten erg leuk en ik hoef gelukkig nog 
geen keuze te maken. Laura Nijland, speelster van 
jongens C-1, doet ook beide sporten en zij geeft ook 
handbaltraining. Dus ik ben niet de enige.”
Zittend tussen de familie begin ik over het thema 
vakantie en al snel blijkt dat de familie Bruins een 
behoorlijke staat van dienst heeft opgebouwd als het 
gaat om fietsen langs grote rivieren in Europa. Ri-
chard: “Wij zijn eigenlijk altijd met de fiets op vakantie 
geweest. Ook toen de kinderen nog in de luiers zaten. 
Tent en kookspullen mee en zo zijn we langs bijna alle 
grote rivieren in Europa gefietst. Van de Donau tot de 

EEN UITSMIJTERTJE ETEN 
BIJ DE FAMILIE BRUINS

zich bezig hield met gebiedsontwikkeling, ruilver-
kavelingen en opstellen van natuurinrichtings- en 
beheerplannen.  Richard: “Mijn werkgebied werd de 

baan begon, en de kinderen.  Alice komt ook uit 
Drenthe (Emmen, een “klein” plaatsje in de buurt 
van Erica) en heeft na wat jaren studie milieukunde 
uiteindelijk gekozen voor het onderwijs. Ze werkt 
als docent wiskunde op scholengemeenschap 
Schaersvoorde in Winterswijk. Een school voor vmbo, 
havo en vwo. Alice is fanatiek zwemster en probeert 
de sportprestaties van haar kinderen zo goed mogelijk 
te volgen. De oudste van de kinderen is Roel (14 jaar). 
Hij zit in het 3e jaar van de HAVO op het Marianum en 
voetbalt in C-1 en maakt komend seizoen de overstap 
naar de B-klasse.  Zijn broertje Teun (12 jaar) zit op 
dezelfde school in de brugklas en gaat komend jaar 
in Grol C-2 voetballen. Fanny is 11 jaar en zit in groep 7 
op de Watermolenschool. Ze voetbalt in meisjes E-1 en 
handbalt daarnaast ook nog. 
De familie Bruins is begaan met sport. Ze voetbal-
len samen in de tuin en  kijken ook gezamenlijk de 
wedstrijden van het Nederlands Elftal op het EK. Roel 
daarover: “Mijn vader leeft zich dan helemaal uit. 
Begint mee te schoppen en te schreeuwen. De tweede 
wedstrijd heb ik dan ook maar met vrienden gekeken.” 

Ze komen oorspronkelijk uit Drenthe, Richard 
Bruins en Alice Meijeringh, maar wonen al weer 
heel wat jaren in Groenlo.  Eerst 10 jaar aan de 
Thorbeckestraat en sinds 11 jaar aan de Marhul-
zenweg. Hun drie kinderen, Roel, Teun en Fanny 
voetballen alle drie bij s.v. Grol. Richard is na 
zeven jaar jeugdleider nu ook lid van het jeugd-
bestuur.  Velen die zaterdag op het voetbalveld 
komen, kennen hen wel. Maar ook een groot 
aantal leden niet: het zijn immers ‘import’ Grol-
lenaren. Reden genoeg voor de redactie om een 
afspraak te maken en eens aan tafel te kruipen 
bij de familie Bruins.

Door: Rik Gockel

Richard Bruins is geboren in het plaatsje Erica in Dren-
the. Na de middelbare school is hij in Velp bosbouw 
en cultuurtechniek gaan studeren. Na afronding van 
deze studie kon hij aan de slag bij de Dienst Landelijk 
Gebied, een overheidsorgaan dat destijds verantwoor-
ding aflegde aan het Ministerie van Landbouw en 

“Onze kinderen zijn ook altijd 
goed opgevangen. Dan kun-
nen we ook wat terug doen.” 

Achterhoek en ik werd gestationeerd in een barak 
nabij het ziekenhuis van Groenlo aan de andere kant 
van de gracht. Dat gaf nog wel eens wat hilariteit bij 
de oud Grolsen omdat vroeger de psychiatrische pa-
tiënten ook ‘over de gracht’ werden gezet.” Nu werkt 
Richard alweer een aantal jaren vanuit Arnhem, maar 
zijn opdrachten liggen nog steeds in de omgeving van 
Groenlo. Zo is hij bezig met de herinrichting van  het 
landelijk gebied rond Winterswijk-Oost en met na-
tuurplannen rondom de Slinge. Dat de familie Bruins 
een bijzondere relatie heeft met beken en rivieren 
komt later terug in dit verhaal.  
Eerst even aandacht voor partner Alice, die Richard 
achterna kwam toen hij in Groenlo aan zijn eerste 
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Kevin Rooks is voorafgaand aan een wedstrijd 

van Grol 11 luidkeels aan het meezingen met de 

meegebrachte geluidsinstallatie. Leider Patrick Pos 

vraagt aan Kevin: “Wie zingt dit liedje eigenlijk ori-

gineel?” Kevin kijkt vrolijk op en zegt vervolgens: 

“Dat is André Hazes met Bloed, zweet en tranen.” 

Patrick vervolgens: “Zullen we André dat dan maar 

zelf laten zingen!!”

Aan de bar in de kantine. John Ligtenberg tegen 

Sem de Vries (kantine personeel): “Dit koekje is niet 

vers meer. Het is zacht”. Sem terug: “Oh, dan zal 

Annelies die wel in de mond gehad hebben”.

Bij de F3 floot de opa van één van de jongens, Teun 

Hagens, een wedstrijd. Een historisch moment….

voor hem! Opa Willie Hagens is namelijk oud voor-

zitter van Grolse Boys. Toen hij floot voor de aftrap 

vroegen de jongens waar de bal was... Deze was hij 

echter vergeten.

Sofie te Brake voetbalt als enige meisje in de F1. 

In de pauze van de wedstrijd tegen WVC F1 enkele 

spelertjes van WVC onder elkaar: “Zo, dat meisje is 

goed zeg!!” “Ja,” zegt een ander, “En ze is nog knap 

ook.”

Het team van Stef Oldenkotte (D3) verzorgt altijd 

het scorebord bij de thuiswedstrijden van Grol 1. 

Na afloop zit Stef met beide jongens in de kantine 

wat te drinken. Anita Bokma, echtgenote van 

hoofdtrainer Peter Bokma, ziet dit en zegt: “Is dat 

de opa van die kinderen?”

Tekkels
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DE EERSTE GROLSE 
VOETBAL INTERNATIONAL!! 
MAXIME BENNINK.

en voorin zijn er meer goede speelsters die daar kunnen 
spelen”. Betekent wel dat Maxime haar aanvallende 
kwaliteiten en haar niet geringe snelheid goed kan 

keer de volle 80 minuten en de tweede wedstrijd 70 
minuten omdat ik toen geblesseerd raakte. De eerste 
wedstrijd met 3-0 gewonnen en de tweede met 1-0”. 
Beide wedstrijden werden in Nederland gespeeld en 
doordat Maxime in de tweede wedstrijd aan haar enkel 
geblesseerd raakte moest zij helaas de wedstrijd tegen 
Duitsland missen! Haar 3e interland was dus afgelopen 
zaterdag tegen België en a.s. zaterdag in Rijen hoopt zij 
in het thuisduel met België, haar 4e interland te spelen. 
(uit en thuis gewonnen met 2-1)

Hoe is jouw selectie voor Oranje tot stand 
gekomen?
“Om in het Nederlands team te komen moet je eerst in 
het districtsteam van de KNVB spelen. Met het district 
Oost meisjes onder 15 hebben wij een aantal wedstrijden 
tegen andere district teams gespeeld en in deze wed-
strijden word je dan gescout. Dan ga je voor een aantal 
voorrondes naar Zeist om te trainen en wedstrijden te 
spelen en uiteindelijk blijft het Nationale team over”. 
Omdat Maxime vorig jaar ook al in het onder 14 jaar 
districtteam speelde zal zij toen ook al wel opgevallen 

Waar het Nederlands elftal al vol in voorbereiding 
is op het komende Europees Kampioenschap 
en vanavond tegen Slowakije speelt, ben ik op 
bezoek gegaan bij de, voor zover ik weet, (voor-
lopig) enigste Nederlandse voetbal international 
uit Groenlo! Haar naam is Maxime Bennink en zij 
speelt in het nationale meisjesteam onder 15 jaar. 
Zij genoot haar korte voetbalopleiding bij de s.v. 
Grol waarna zij aan het begin van dit seizoen de 
overstap naar FC Twente maakte en nu dus zelfs 
in Oranje speelt!

Door: Ivo Versteegen

Je hebt afgelopen weekend nationaal, tegen 
België, gespeeld. Hoe is het gegaan?
“Wel goed, we hebben met 2-1 gewonnen”. Maxime 
heeft zaterdag de gehele wedstrijd, die in Hoboken 
België werd gespeeld, meegedaan. Ze speelde de 
wedstrijden in Oranje tot nu toe als rechtsback terwijl zij 
bij haar club FC Twente als rechtsbuiten speelt! “Blijkbaar 
ben ik in het nationale team achterin goed te gebruiken, 

“Om in het Nederlands 
team te komen moet je eerst 
in het districtsteam van 
de KNVB spelen.” 
gebruiken en veelvuldig langs de lijn opkomt naar voren. 
Alsof dit nog niet genoeg was heeft zij een dag later een 
toernooi met haar team van FC Twente gespeeld. Dit 
was een internationaal meiden toernooi in Hilversum 
waar zij eerste zijn geworden. Maxime speelt bij FC 
Twente in een meisjesteam, de C5, en speelt in de com-
petitie tegen jongensteams die in de 2e klasse uitkomen. 
Dit zijn dan C1 en een enkel C2 team van verenigingen 
in de regio.

Hoeveel interlands heb je tot nu toe gespeeld en 
tegen wie?
“Ik heb twee keer tegen Engeland gespeeld. De eerste 
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9      
zijn. Met dit team werd zij derde op het Nederlands 
kampioenschap. Dit jaar met de onder 15 zijn ze 
zelfs met het district Oost kampioen van Nederland 
geworden!

Hoe is het afgelopen seizoen bij FC Twente 
bevallen?
“Heel goed, het was erg leuk en ik heb er heel veel 
geleerd”. Zoals gezegd speelde Maxime in de C5 met 
een meisjesteam en voetbalde ze in een jongenscom-
petitie,. Hierin zijn ze vijfde geworden. Maar bij FC 
Twente staat voor hun team niet de winst op de eerste 
plaats maar is het opleidingsaspect het belangrijkste. 
In de volgende jaren zal het prestatie spelen meer 
op de voorgrond komen te staan. Maxime traint 
bij FC Twente 4 keer per week: op de maandag,  de 
woensdag en twee keer op de donderdag. Zij wordt 
‘s morgens met een busje van de club opgehaald 
en gaat dan naar school in Enschede. Middags om 
½ 2 wordt zij dan van school opgehaald en gaat zij 
trainen op het trainingscomplex in Hengelo. Op de 
donderdag traint zij eerst ’s morgens vroeg, gaat 
dan naar school en dan is er ‘s middags weer een 
training. Haar thuiswedstrijden vinden op de vrij-
dagavond plaats: dan vertrekt zij vanaf school naar 
het trainingscomplex en eten ze voor de wedstrijd 
gezamenlijk een sportmaaltijd. Maxime gaat naar 
een LOOT school in Enschede die een samenwerking 
en speciale afspraken met FC Twente heeft. “Gelukkig 
heb ik nog niet zoveel huiswerk en voor toernooien 
of  de KNVB krijg ik vrijstelling”. Op deze school volgt 
Maxime het VMBO SDV, voor Sport, Dienstverlening 
en Veiligheid. Dus mocht het onverhoopt toch niet 
lukken met haar voetbalcarrière dan wil zij wel iets in 
de sport gaan doen of bij de politie!

Wat was eigenlijk je carrière bij de s.v. Grol?
“Ik heb maar anderhalf jaar bij de Grol gevoetbald!” 
In de D2 ben ik tijdens het seizoen begonnen en het 
seizoen daarna in de D1 waar ik toen door de KNVB 
ben gescout en niet lang daarna kwam FC Twente”. 
Daar heeft Maxime 1 training gedaan en een wedstrijd 

gespeeld en toen hebben de Tukkers haar al ingelijfd! 
Op mijn vraag waarom zij pas op haar 12 jarige leeftijd 
begonnen is met voetballen volgt een lach: “Ik mocht 
van mijn ouders nooit op voetbal! Ik speelde al wel op 
school en met de vrienden en vriendinnetjes toernooien 
en met mijn broertje  Martiz thuis. Ik deed wel aan 
hockey en tennis”. Toen Maxime op een dag een boekje 
van school mee nam waarin stond dat meisjes vaak niet 
van hun ouders mogen voetballen terwijl zij dit vaak 
wel heel graag willen, gingen ook haar ouders overstag. 
Ook zij zagen wel in dat het voetbal haar lust en haar 
leven was!
Graag wil Maxime duidelijk maken dat, al was haar Grol 
carrière kort, zij zeer tevreden was met de begeleiding 
van Dirk Wolters in de D2 en van Max de Vries en Marc 
van Meurs in de D1.

Aanstaand  weekend vindt het Marveld toernooi 
weer plaats. Ga je nog naar mannelijke leeftijd- en 
clubgenoten kijken?
“Misschien de vrijdagavond want zaterdag is de 
wedstrijd tegen België en zondag heb ik weer een inter-
nationaal meisjestoernooi met FC Twente in Arnhem”. 
De jongens van de Twente jeugd ziet zij wel op school 
maar wedstrijden van hen volgt zij niet. Naar het eerste 
vrouwen team kijkt zij soms maar naar het mannen 
elftal gaat zij wel vaker kijken en soms zijn ze zelfs 
ballenmeisje bij deze wedstrijden! “Anders kijk ik de 
wedstrijden van Twente wel op de televisie”. Maxime is 
eigenlijk altijd al wel fan van FC Twente geweest en dat 
is nu natuurlijk alleen nog maar meer geworden!

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
“Nou in Nederland kun je bijna niet als prof leven, dan 
verdien je denk ik het minimum met eventueel een auto 
of een appartement van de club. Maar in Duitsland en 
in Zweden wordt wel meer geld betaald, en natuurlijk 
hoop ik echt prof  te worden!”
Voordat Maxime professional wordt speelt zij volgend 
jaar eerst nog een seizoen in de C5 van Twente waarna 
eventueel de Beloften en uiteindelijk het FC Twente 
Vrouwen moet volgen. Dispensatie doen ze vanaf 

volgend seizoen bij FC Twente niet meer om de kans 
te krijgen om ook kampioen te kunnen worden. “Bij 
de beloften kan het zijn dat je tegen 20-jarigen moet 
voetballen. Sommige dames die het bij FC Twente niet 
redden, zijn bij andere Eredivisie Clubs terecht gekomen 
o.a. FC Zwolle. Mocht ik toch afvallen dan ga ik denk ik 
weer naar de s.v. Grol”.
Zo valt het mij nu ook al op dat Maxime heel rustig en 
ontspannen over het voetbal praat, echte druk, ondanks 
de niet geringe prestatiedruk op het hoge niveau 
waarop zij speelt lijkt zij amper te voelen.

Dat het vrouwenvoetbal steeds populairder wordt 
blijkt wel nu in Nederland ook ploegen als Ajax 
en PSV gaan starten met vrouwenvoetbal. Ook 
zij zullen dan mee gaan doen in de BeNe League, 
de nieuw te vormen competitie van Belgische en 
Nederlandse vrouwenploegen.
Eén voordeel: na zaterdag kent Maxime de 
Belgische dames ondertussen dus is ze voor deze 
competitie al goed voorbereid. Hopelijk zien wij 
haar daarin dan ook terug!

KAMPIOENEN 
2011-2012



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

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

Barkenkamp 1       7141 EL  Groenlo       www.reusen.com
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• APK
• Reparatie en onderhoud
• Diagnose werkzaamheden
• Banden, accu’s, uitlaten  etc.
• Schadetaxatie en reparatie
• Aircoservice / reparatie
• Verkoop nieuw en gebruikt
 
Altijd ca 25 occasions op voorraad,
Moderne werkplaats, goede en snelle 
service tegen gunstig tarief.
              www.kamperman.nl      
Buitenschans 13,  Groenlo,  Tel. 0544-461421
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Dit jaar werd er op zaterdag 9 juni bij de s.v. Grol een 
E-jeugd toernooi georganiseerd voor alle meiden en 
jongens die in het seizoen 2012 – 2013 in een E-team 
van onze vereniging spelen. Het 1e Wissink/s.v. Grol 
E-jeugdtoernooi. Hiervoor waren uitgenodigd, naast 
teams van s.v. Grol, teams van DVC’26 (Didam), ATC’65 
(Hengelo Ov) en DZC’68 (Doetinchem). Het toernooi 
werd een groot succes, ondanks het niet komen 
opdagen van enkele teams van andere verenigingen, 
en late afzeggingen. De wedstrijden voltrokken zich 
onder een lekker lentezonnetje, en werden geleid door 
C- en D-jeugdspelers van s.v. Grol die maar wat graag 

1E WISSINK/S.v. Grol 
E-JEUGD TOERNOOI SUCCES

meewerkten. Ze deden het één voor één geweldig. 
Mooi om te zien. En wat is er mooier dan dit pure 
voetbal, al presteerde een leider van ATC het een 
jongetje van zijn eigen team huilend van het veld te 
laten stappen door zijn verbaal geweld. Al met een al 
een zeer geslaagd toernooi, waarbij de organisatie een 
groot compliment verdient voor haar opzet. Volgend 
jaar weer is de bedoeling. Voor broertjes en zusjes 
was er een springkussen. Verder kon er de gehele dag 
ranja gehaald worden door de spelertjes en was er een 
broodje knakworst voor allen. Na afloop ook nog eens 
een ’s morgens geschoten foto voor elke voetballer. 
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De voetbaltenues zitten weer in de tas, de 
voetbalschoenen staan in het rek, en de ballen 
liggen stil in het ballenhok. s.v. Grol heeft het 
seizoen afgesloten. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren vonden dit jaar alle activiteiten voor 
zowel de jeugd als senioren op één en dezelfde 
dag plaats, zaterdag. ’s Morgens kwamen als 
eerste de jeugdspelers uit alle klassen massaal 
naar Den Elshof voor hun activiteit. De F-pups 
hadden een voetbaltoernooitje, de F-pupillen een 
verrassingstocht door Groenlo, de D-klassespelers 
konden naar hartenlust lekker ploeteren tijdens de 
Survivaltocht, en de C- en B-klasse, inclusief mei-
den B, kwamen met door elkaar gehusselde teams 
uit in een voetbaltoernooi, waarbij de gezelligheid 
belangrijker was dan de prestatie. Dit  geheel 
volgens de Groltraditie. Aansluitend vonden de 
finale van de Penaltybokaal en de Hooghoudcom-
petitie plaats. 

Door: Henri Walterbos

Penaltybokaal
In een spannende strijd, ten overstaan van een overvolle 
tribune en dikke rijen kijkers achter de reclameborden, 
was het Grol B1 doelman Sander Naaijkens die met de 

titel ‘Schutterskoning’ aan de haal ging tijdens de finale 
van de Panaltybokaal. Op de tweede plek zeer verrassend 
Michel Arendsen, de man met de fluwelen traptechniek,  
van Grol A4. Op de derde plek eindigde Grol 1 speler Tom 
Meulenbeek, die deelnam als titelverdediger. Nieuw 
dit jaar was de ‘Hooghoudcompetitie’. Presentator 
Patrick Pos was er maar druk mee, in het bijhouden 
van de scores. Grol C1 speler Tim Leusink was het meest 
bedreven in het kunstje. Liefst 187 maal wist hij de bal op 
alle mogelijke manier hoog te houden. Hij werd algemeen 
winnaar en winnaar van de C-klasse. Tiem Rots won in 
de F-klasse (20x), Juul Stokkers in de E-klasse (52x), Sven 
Meekes (88x) in de D-klasse, Rutger van Schijndel in de 
B-klasse (75x), en Michel Arendsen in de A-klasse (19x). Als 
laatste was het Diana Nijland die namens het jeugdbe-
stuur de nominaties bekend maakte voor team van het 
jaar, met aansluitend de winnaar. Genomineerd waren 
E1, D3 en A2. Winnaar werd Grol E1. Diana Nijland vertelde 
waarom. “E1 is met veel klasse kampioen geworden in de 
hoofdklasse. Niet alleen omdat zij kampioen geworden 
zijn, maar vooral de manier waarop dit gebeurde was 
buitengewoon. Met een zeer goede techniek, veel voet-
balinzicht, en inzet werden alle tegenstanders opzij gezet. 
Deze groep is de leeftijdsgenoten van andere teams ver 
vooruit. Bovendien zijn zij ook nog kampioen geworden 
van District Oost. Een historisch moment voor s.v. Grol.” 
Met nog een leuke attentie voor alle jeugdspelers gingen 
zij allen voldaan naar huis.

Huistoernooi
’s Middags om vier uur startte het huistoernooi voor de 
senioren. In 2 poules werd sportief en gezellig gestreden 
om de Gerrit Westerhof-bokaal. Na leuke potjes op halve 
velden werd de finale uiteindelijk gespeeld tussen Grol 

1 en Grol A1, waarbij Grol 1 aan het langste eind trok, 
2-1. In de inmiddels volgestroomde sportkantine werd 
vervolgens de bokaal uitgereikt. Bij die ene uitreiking bleef 
het niet. De Afsluiting van het seizoen, georganiseerd 
door de Supportersclub, is het evenement binnen s.v. Grol 
waar nog heel even terug wordt gekeken op het afge-
lopen seizoen en worden mensen in het zonnetje gezet 
of benoemd met een eretitel. Zo werd Betsie Schovers 
benoemd tot Super Supporter, en werd echtgenoot Hen-
nie na een lange speech vol loftuitingen door voorzitter 
Hans Scheinck, volkomen terecht volgens de aanwezigen, 
benoemd tot Verenigingsman van het jaar. Aansluitend 
was het hoofdtrainer Peter Bokma die de Voetballer van 
het jaar bekend maakte. Evenals afgelopen 4 seizoenen 
werd doelman Dennis Dibbets Voetballer van het jaar. “Hij 
is een voorbeeld voor velen,” aldus de scheidend trainer 
die door Scheinck even daarvoor nog bedankt was voor 
bewezen diensten. Tweede werd Christian Pillen, op de 
derde plek gevolgd door zijn jongere broer Wouter. Team 
van het jaar werd Grol 5. Geert Jan Stokkers van de VSVG 
reikte de bijbehorende maquette uit. Andere genomi-
neerden waren Grol 2 en 6. Ook voor Adrie Wittenbernds 
werd het een heuglijke avond. Wittenberds gaf onlangs 
aan te stoppen als vaste verslaggever van Grol 1. Hij blijft 
echter op andere manieren nog volop betrokken bij s.v. 
Grol. Voor al zijn verdiensten voor s.v. Grol, en dat zijn er 
velen, greep s.v. Grol de gelegenheid aan de voormalig 
voorzitter van de Supportersclub te benoemen tot Lid 
van Verdienste. Voorzitter Hans Scheinck deelde naast 
een bos bloemen voor echtgenote Gerry Wittenbernds 
de oorkonde uit, en vele mooie woorden waren zijn 
deel. Scheinck bedankte ook Ferry Broshuis, die onlangs 
terugtrad als hoofdredacteur van het clubblad. ‘Jij deed 
dat op je geheel eigen wijze, en dat verdient een groot 
compliment.’ Na afloop van de officiële plichtplegingen 
werden alle gefêteerden volop gefeliciteerd door de aan-
wezigen die er met elkaar vervolgens een Grol-gezellige 
avond van maakten.  

Uitslag Penaltybokaal: 1. Sander Naaijkens (B-
klasse) 2. Michel Arendsen (A-klasse) 3. Tom Meu-
lenbeek (Winnaar 2011) 4. Gijs Meuleman (C-klasse) 
5. Twan Oostendorp F-klasse) 6. Martijn Wolterink 
(D-klasse) 7. Tjark Hoog Antink (E-klasse)     

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN
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VERWACHTINGEN HOOG GESPANNEN

TALENTO ONDERSTEUNING IN ONTWIKKELING SPELERS
Door: Robert Zijdel en Marcel Walterbos

Vanuit de COV (Commissie Opleiding en Vorming) bij 
de s.v. Grol waren we al geruime tijd op zoek naar een 
systeem om (jeugd)spelers bij de s.v. Grol beter te kun-
nen volgen met als doel de prestaties en ontwikkeling 
van individuele spelers en haar teams beter te kunnen 
volgen om daarop beter te kunnen sturen. Voor het COV 
is het belangrijk om spelers in het juiste team te kunnen 
plaatsen om hun ontwikkeling te stimuleren en er daar-
voor te kunnen zorgen dat het voetbal voor iedereen 
leuk en ook uitdagend blijft. Na een zoektocht, gedaan 
door Rob Arink, Robert Zijdel en Marcel Walterbos, 
doormiddel van  een aantal presentaties en een bezoek 
aan Rohda Raalte is de keuze gevallen op Talento.
De terugkoppeling die wij na de proefperiode met 
Talento van onze trainers kregen en van de mensen 
van Rohda Raalte,  was dat Talento als erg gebruikers-
vriendelijk wordt ervaren. Het feit dat een trainer zijn 
volledige administratie in 1 systeem kan doen wordt als 
zeer prettig ervaren. Functies als e-mails versturen naar 
eigen team, de absentie administratie, de voorbereiding 
op een wedstrijd met bijvoorbeeld het maken van een 
opstelling en de wedstrijdanalyse inclusief statistieken 
als bijvoorbeeld de doelpuntenmakers, wissels en 
kaarten worden als positief ervaren. 

Door deze extra functies is Talento niet alleen voor de 
prestatieve teams maar zeker ook voor de recreatieve 
teams een erg handig hulpmiddel.

De trainersstaf kan daarnaast met Talento 
eenvoudig trainingen inplannen en samenstellen, 
ook voor een langere periode. Daarnaast kunnen 
trainers de inhoud van de trainingen samenstellen 
door oefenstof te selecteren, uit een door de club 
gevulde database met oefenstof. 

Als vereniging willen we doelen stellen voor zowel 
het team als de spelers, waarbij de club de norm 
kan bepalen.

Wij willen de begeleiding van onze teams en 
spelers ook afzetten tegen deze norm, om op basis 
daarvan de ontwikkeling te stimuleren (wat ook 
het spelplezier ten goede komt) en de prestaties te 
verbeteren. Ook in dit proces kan Talento ons goed 
ondersteunen. 
De jeugdopleiding van de s.v. Grol is volop in 
ontwikkeling. Niet alleen op technisch en tactisch 
gebied is een plan opgesteld, maar ook op organi-
satorisch gebied. Met een groeiend aantal leden, 
gemotiveerde trainers en een goed georganiseerd 
kader zijn alle voorwaarden voor een goede 
jeugdopleiding aanwezig. Als COV willen wij onze 
jeugdopleiding graag de “tools” geven die bijdragen 
aan de ontwikkeling van de spelers en de club. 

De jeugdopleiding van de s.v. Grol wil graag dat 
Talento breed ingezet gaat worden. Bij de s.v. 
Grol is namelijk elk lid belangrijk en verdient de 

aandacht van ons kader. In eerste instantie gaan 
de prestatieve teams (selectie teams) werken met 
Talento. Met ingang van het seizoen 2012-2013 is 
het de bedoeling Talento uit te rollen over de hele 
jeugd. Ook de senioren dames/heren teams kun-
nen gebruik maken van Talento. Door het in kaart 
brengen van het laagste F team tot het hoogste 
A team weten we veel beter wat het niveau is 
en de ontwikkeling is van elke speler, zodat we 
iedereen ten alle tijde in kunnen delen op het 
voor hun meest uitdagende niveau. Ook krijgen 
we door Talento een goed beeld van de sterke en 
zwakke punten binnen onze opleiding. Op basis 
daarvan kunnen wij bijsturen, bijvoorbeeld door 
het aanpassen van de oefenstof of het op accenten 
aanpassen van onze opleiding. 
Bij de samenwerking met Talento is ook een con-
tract afgesloten met het blad “de voetbaltrainer”.
Voor ons interessant omdat we hierdoor kunnen 
beschikken over de mediatheek van de voetbaltrai-
ner.  Hierin is veel oefenstof te vinden die we onze 
trainers kunnen aanbieden om te gebruiken voor 
hun trainingen. 

Zoals eerder vermeld wordt Talento met ingang van 
het seizoen 2012 – 2013 verenigingsbreed ingezet. 
Iedere leider en trainer ontvangt medio augustus 
een uitnodigingsmail van Talento. Wij hopen en 
verwachten dat iedere leider en trainer enthousiast 
gebruik zal maken van Talento.

Toen de spelers van Feyenoord Ghana gastvrij 

ontvangen waren op sportpark Den Elshof 

voorafgaande aan het Internationale Marveld-

toernooi, verzocht de leiding van het team de 

meegebrachte spullen even naar de daarvoor 

bestemde kleedkamer te brengen. Geen probleem 

natuurlijk. Grolbegeleider Rinus Meulenbeek, 

Grolmoeder Annelies Porskamp, videoman Jan 

Simmelink en onze hoofdredacteur viel de mond 

open van verbazing toen ze zagen hoe de jonge 

knapen hun bagage wegbrachten. Niet in de hand, 

FF EEN DOOS WEGBRENGEN…..!!
zoals voor de hand zou liggen, maar op het hoofd!! 

Voor hen echter de doodgewoonste zaak van de 

wereld. De Grollenaren zagen dat zelf nog niet zo 

snel gebeuren. Aansluitend een korte wandeling 

over het sportpark als eerste kennismaking. Zowel 

spelers als begeleiders waren onder de indruk 

van het complex dat er fantastisch bij lag. Ook de 

kunstgrasvelden kon aller goedkeuring verdragen. 

Met name de kunstgrasvelden vielen in de smaak 

bij de baltovenaars uit Ghana. “We never have 

molsheupe,” vertelde Jan Simmelink trots.



persoonlijke redenen heb ik dit besluit terug gedraaid 
en zal ik aankomend seizoen niet bij het eerste elftal 
actief zijn om me te focussen op meer essentiële 
zaken die momenteel in mijn leven zijn gekomen”.

Hoe is het laatste seizoen verlopen als “oudge-
diende”?
Tom: “ Het was een belangrijk jaar voor de erva-
ren krachten. Door het wegvallen van een aantal 
routiniers en de doorkomst van een A-spelers hebben 
we onze verantwoordelijkheid nog meer moeten 
pakken. Dit deden we overigens al maar dit seizoen 
toch dat beetje extra omdat de groep meer sturing 
nodig had dan voorgaande jaren. Zo hadden we ook 
heel regelmatig overleg met Peter (Bokma, red.) over 
de manier van spelen en de posities van de spelers”. 
Dennis valt bij: “Het is natuurlijk niet zo dat wij de 
opstelling vertelden  maar de trainer gaf ons ook de 
ruimte om onze mening te ventileren. Als je elke week 
met dezelfde opstelling kan spelen is dit niet aan de 
orde maar door de vele blessures moesten we toch 
vaak schuiven en daar wilde de trainer onze mening 
over horen”.
Daarnaast pakten de heren hun verantwoordelijk-
heden middels het overnemen van trainingen als de 
hoofdtrainer onverhoopt niet kon trainen door ziekte 
en werd her en der weleens een speler apart genomen 
om er voor te zorgen dat deze niet heel erg uit de pas 
ging lopen. 

Wat beschouwen jullie als hoogtepunten en 
dieptepunten uit jullie carrière?
Beide beginnen uiteraard direct over het behaalde 
kampioenschap in seizoen 2005-2006. Tegen 
aartsrivaal Longa’30 werd het kampioenschap op de 
laatste speeldag binnen gehaald. Op deze prachtige 
dag wonnen ze met 3-2, nota bene met tien spelers 
de gehele tweede helft door een rode kaart van Kevin 
“Kippie” Stöteler, van de buurman. Drie dagen feest 
volgden en door deze prestatie werden ze ook nog in 
het hol van de leeuw benoemd tot “sportploeg van 
het jaar”, een geweldig seizoen. 

Dennis: “Verder beschouw ik het kampioenschap in 
de 4e klasse in 1999-2000 ook als een hoogtepunt. 
Ik stond die wedstrijd redelijk goed te keepen en als 
je je comeback kunt bekronen met een kampioen-
schap blijft je dat wel bij. Ik ben er ook erg trots 
op dat ik 4x speler van het seizoen geworden ben. 
Een publieksprijs die je ontvangt is niet zomaar iets 
en daar ben ik alle keren ook erg blij om geweest. 
Het doelpunt wat ik als keeper gescoord heb hoort 
er ook bij (zegt hij glunderend). Het was 1-1 tegen 
Varsseveld en we kregen een pingel mee. Niemand 
durfde hem te nemen en toen schreeuwde ik naar 
de kant: ik doe het wel!” En zo geschiedde, Dennis 
schoot de 1-2 binnen en de wedstrijd leverde drie zeer 
belangrijke punten op.
Tom: “Mijn echte hoogtepunt was mijn eerste 
profcontract. Het is heel bijzonder als je daar zit en je 
handtekening onder een contract mag zetten waar-

door je van je hobby werk kan maken. Daarnaast heb 
ik mijn overgang naar Engeland ook erg hoog staan. 
Voor het eerst op eigen benen staan en dat in een 
vreemd, voetbalgek land, een waanzinnige ervaring. 
Net als Dennis is de titel ‘Speler van het jaar’ ook iets 
waar ik trots op ben. Daarnaast is het winnen van de 
Nationale Beker bij de IJsselmeervogels ook niet iets 
wat je elke dag overkomt, dus daar denk ik ook met 
veel plezier aan terug”.

Als dieptepunten wordt het wegvallen van Tonnie 
“Fut” Vaarwerk en Arjan Tuinte genoemd. Tijdens 
een uitstapje in de winterstop zijn de spelers bij het 
monument van Tonnie, Freek en Jop geweest en dit 
heeft erg veel indruk op ze gemaakt. “Dan besef je 
weer dat voetbal maar een bijzaak in het leven is”. 
Dennis weet zich de krantenkop goed te herinneren 
na het kampioenschap seizoen 1999-2000 : “Grol durft 
eindelijk eens te lachen”. 

En nu?
Uiteraard verdwijnen Tom en Dennis niet door de 
voordeur om nooit meer terug te komen. Dennis 
gaat in het vierde nogmaals een kans wagen om als 
veldspeler hoge ogen te gooien en Tom zal de “zware” 
concurrentiestrijd aangaan voor de spitspositie in het 
achtste.

Beide spelers speelden onlangs nog éénmaal met 
en tegen oude teammaten tijdens een voor hen 
georganiseerde afscheidswedstrijd. Veel voormalig 
Grol 1-coryfeeen draafden op om deze wedstrijd acte 
de precense te geven. Ook voormalig hoofdtrainer 
Henry Golstein was aanwezig, evenals toekomstig 
hoofdtrainer Jos Heutinck. Ook Piet Arets, 1o jaar lang 
keeperstrainer van Dennis, kwam het ‘afscheidfsfeest-
je’  opluisteren. Een meer dan verdiend eerbetoon aan 
beiden. Ik denk dat ik namens alle Grolleden spreek als 
ik zeg: “Mannen, bedankt! “.

“Ik ben er ook erg 
trots op dat ik 4x speler 
van het seizoen 
geworden ben.”

17

meer aan trainen toe kom. Daarbij komt ook dat 
ik denk dat het tijd is voor een nieuwe, talentvolle 
keeper. Ik zou me er vervelend onder voelen als een 
jonge keeper zijn geluk ergens anders gaat beproeven 
omdat ik nog één of meerdere jaren door zou gaan. 
Voor mij is het mooi geweest en naar de toekomst 
kijkend is het tijd voor een nieuw talent onder de lat 
waar de Grol nog jaren mee vooruit kan. Deze keuze 
heb ik in de winterstop gemaakt en was niet heel erg 
moeilijk omdat ik er veel quality time met mijn gezin 
voor terug krijg”.

Voor Tom ligt het anders: “Afgelopen seizoen zag ik 
mezelf in de rol als pinchhitter maar zo zag de trainer 
het niet. Mede door het vele aantal blessures heb ik 
afgelopen seizoen toch heel veel gespeeld en heb ik 
mijn steentje bij kunnen dragen waar ik ontzettend 
blij mee ben. Voor het aankomende seizoen heb ik een 
gesprek gehad met de nieuwe trainer Jos Heutinck. 
Er waren diverse mogelijkheden om bij het eerste te 
blijven waardoor ik in eerste instantie heb gekozen 
om assistent-trainer bij het eerste te worden. Praten 
met de jongens, kijken hoe de sfeer is, een beetje op 
de achtergrond. Dit zou in mijn ogen prima te combi-
neren zijn met mijn aanstaande vaderschap. Tot deze 
conclusie was ik gekomen in de winterstop maar door 

ERVARING KOMT EN GAAT
gaan keepen. Dit was geen verkeerde beslissing. Het 
seizoen 1999-2000 werden ze kampioen en Dennis 
werd speler van het jaar, over een geslaagde come-
back gesproken. Op een boycotperiode tijdens trainer 
Simmelink na, is Dennis niet meer weg geweest en 
is hij in totaal 15 seizoenen (!!)  keeper van het eerste 
geweest.  

Heren, het prestatievoetbal zit erop, waarom 
deze keuze en wanneer heb je de knoop door 
gehakt?
Dennis: “Voor mij was de reden heel simpel. Ik ben 
inmiddels vader van 2 kleine kinderen (Sill & Aage) en 
ben ontzettend druk op het werk waardoor ik niet 
altijd meer kan trainen. Ik ben eigenlijk best wel een 
trainingsdier en baal daarom steeds vaker dat ik niet 
kan trainen door drukte terwijl andere spelers twee 
keer per week keihard moeten trainen om in de basis 
te komen. En het  ziet er ook naar uit dat we op korte 
termijn gaan verhuizen waardoor ik helemaal niet 

Het seizoen 2011-2012 is weer ten einde wat 
voor het gros van de spelers twee maanden 
zomerstop betekent. Bijkomen, ontspannen, op 
vakantie en dan begint in augustus het nieuwe 
seizoen met nieuwe rondes en nieuwe kansen. 
2e -jaars A-spelers gaan over naar de senioren 
en hopen zo hoog mogelijk bij de senioren te 
belanden. Waar aan de onderkant spelers bijko-
men, gaan er aan de bovenkant spelers af, het 
zogenaamde natuurlijk verloop. Aankomend 
seizoen zal het vlaggenschip aan ervaring in 
gaan boeten, een tweetal kopstukken van de se-
lectie hebben hun laatste competitiewedstrijd 
in het eerste afgelopen seizoen gespeeld: Den-
nis Dibbets en Tom Kaak geven het stokje door.

Door: Peter van Dalen

Eigenlijk heeft Dennis altijd op het hoogste niveau 
gekeept. Vanaf zijn 6e spelende bij de s.v. Grol is hij 
altijd eerste keus geweest in de standaard jeugdelftal-
len. Dat het talent groot was bleek wel uit het feit dat 
Dennis slechts 17 jaar oud was toen hij met de eerste 
selectie voluit mee trainde en op zijn 18e levensjaar 
debuteerde. In zijn tweede jaar bij de selectie kreeg 
Dennis te maken met een schouderkwetsuur en wa-
ren er wat strubbelingen met toenmalig hoofdtrainer 
Henk Veldhuis. Hierdoor was de motivatie volkomen 
verdwenen en besloot hij de rest van het seizoen in 
het vierde zijn plezier als veldspeler terug te vinden. De 
nieuwe trainer Rene Keemers en keeperstrainer Piet 
Arets wisten Dennis toch over te halen om weer te 

“Mijn echte 
hoogtepunt was 
mijn eerste profcontract.” 
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De loopbaan van Tom Kaak heeft een iets ander 
karakter. Tot en met de C-jeugd speelt Tom bij de s.v. 
Grol. Hier wordt hij opgemerkt door de Graafschap 
en doorloopt de jeugdopleiding met succes wat twee 
seizoenen bij de selectie als gevolg heeft. Een transfer 
naar Heracles Almelo volgt waar Tom ook twee 
seizoenen speelt voor hij aan een buitenlands avon-
tuur begint. Tom gaat het aan de andere kant van de 
Noordzee proberen bij het Engelse FC Darlington. Na 
bestuurlijke perikelen is dit avontuur van korte duur 
en dient een Schotse club zich aan voor de spits: FC 
Clydebank. Helaas verkeert de club in financieel nood-
weer en keert hij terug naar Nederland om aan de slag 
te gaan bij de Ijsselmeervogels waar hij 2,5 seizoenen 
speelt en topscoorder wordt. Vervolgens verhuist hij 
mee met de trainer naar de 1e-klasser DVS uit Ermelo. 
Na twee mooie seizoenen, keert Tom terug bij de club 
waar hij ooit is begonnen, s.v. Grol, op een leeftijd van 
27 jaar. Na nog 7 seizoenen als speler van het eerste 
elftal zwaait Tom af.



Nederland en Duitsland
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een enorme groei 
doorgemaakt en heeft zelfs sinds 2005 een Duitse 
tak. Roy: “Vervoerbedrijf Klein Wiele in Bocholt had  
het die tijd erg moeilijk, we zijn daarop ingesprongen 
en hebben op het juiste moment toegehapt. Ik heb 
toen mijn oren en ogen goed geopend gehouden en 
ben uiteindelijk gewoon naar binnen gestapt en het 
heeft gewerkt. Een beetje bluf en een beetje geluk 
heb je nodig. De samenwerking Nederland-Duitsland 
was in het begin best stroef en dat heeft volgens mij 
toch te maken met een verschil in mentaliteit. Het 
meedenken in Bocholt was anders en minder dan we 
gewend waren en Nederlanders zijn wat dat betreft 
toch een stuk flexibeler en creatiever. Als van A naar 
B niet lukt in een rechte lijn, betekent dat voor onze 
Duitse collega’s dat het dus niet kan, terwijl er voor 
ons dan juist een uitdaging ligt om te improviseren en 
zo op een andere manier van A naar B te komen.”
Het is gelukt om de verschillen te overbruggen en suc-
cesvol samen te werken en dat met intussen ongeveer 
80 medewerkers:  tussen de 50 en de 60 in Groenlo en 
zo’n 25 in Bocholt. 

Verleden en toekomst
Na de aanschaf van de eerste twee bussen is Gelde-
resch Reizen gestaag gegroeid en heeft zich toegelegd 
op een aantal verschillende kerntaken: touringcar met 
chauffeur, diverse reis- en vakantieprogramma’s met 
de mogelijkheid op een extra reisleider, discovervoer 
en groepsvervoer. Dat laatste houdt onder andere 
in het dagelijks vervoer van 250 mensen van de 
Hamelandgroep en ook gym- en zwemvervoer voor 
diverse gemeenten. 

“Het gaat zeker niet vanzelf en we moeten iedere dag 
ons best doen onszelf te onderscheiden en de capaci-
teit goed te benutten. Gemeenten hebben te maken 
met bezuinigingen en daar hebben wij als vervoerder 
natuurlijk mee te maken. Bovendien zijn bedrijven 
minder gretig in het organiseren van bedrijfsuitjes en 
is het discovervoer ook enorm teruggelopen”, schetst 
Roy de ontwikkelingen van de laatste tijd. “En voor 
wat betreft de vakantiereizen is het zo dat de concur-
rentie hevig is – zeker ook via internet – en de mensen 
boeken steeds later hun reis. Betekent voor ons dat 
we creatief moeten omgaan met de planning en meer 
en beter moeten combineren. Er zijn een heleboel 
kleinere bedrijven en die willen met name in de rustige 
wintermaanden blijven rijden en dat dan vaak tegen 
te lage prijzen. De prijs wordt zo natuurlijk haast 
het enige dat nog telt en ik vraag me soms af of dat 
nog ergens een keer ophoudt. Het is heel bepalend, 
maar ik blijf toch hopen dat ook een jonge, schone, 
goed onderhouden bus met een prettige chauffeur 
belangrijk blijven.”

Kansen en bedreigingen
Bovengenoemde ontwikkelingen maken het werk van 
een vervoersbedrijf steeds minder vanzelfsprekend. 
Roy: “Overheidsinstellingen moeten vanuit Europa 
internationaal aanbesteden en je moet als bedrijf 
voldoende groot en financieel gezond zijn om mee 
te kunnen blijven doen. We proberen er steeds aan 
te blijven voldoen en soms moeten we in dit kader 
samenwerken met andere bedrijven. De tijd dat een 
goeie persoonlijke band met een ambtenaar bepalend 
was voor  een klus, ligt achter ons. En voor uitjes 
moeten we zorgen voor extra service in de vorm van 
meerdere opstapplaatsen en een hapje en drankje aan 
boord. Alle veranderingen zorgen ervoor dat we inven-
tief moeten zijn en snel in moeten kunnen spelen. We 
zijn nu bezig via internet in kaart te krijgen waar de 
behoeften liggen van potentiële klanten. Welke plek-
ken willen ze bezoeken en hoe ziet de ideale reis eruit? 
Op deze manier hopen we te kunnen blijven bieden 
waar behoefte aan is. Het werk is anders, maar daar 
moeten we niet voor weglopen maar juist creatief 
mee omgaan.”    

Het was een prettig gesprek met een prettige 
ondernemer en vooral een prettig mens. “Het is 
best hard werken in een tijd met veel veran-
deringen. We doen geen rare dingen, blijven 
logisch nadenken, maar vooral ook creatief en 
hopen natuurlijk nog lang het vervoer te mogen 
blijven regelen voor de s.v. Grol”, sluit Roy 
glimlachend af.

“De prijs wordt zo natuurlijk 
haast het enige dat nog telt 
en ik vraag me soms af of 
dat nog ergens een keer 
ophoudt.”
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alles wat we hadden ingezet. Gelukkig heeft het goed 
uitgepakt en zijn we vanaf dat moment gegroeid. Wat 
mezelf betreft had ik best wat meer theorie willen 
leren, maar ook dat is goed gekomen.”

De Graafschap en de s.v. Grol
Roy heeft volgens zeggen tijdens de lagere schooltijd 
nog een paar jaar gevoetbald, maar dat heeft niet veel 
sporen nagelaten. Roy: “Voor sportieve prestaties moet 
je niet echt bij mij zijn. Ik heb vele jaren niets met voet-
bal gehad. Het was zo erg dat ik tijdens een A-junioren 
toernooi in Terborg met de rug naar het veld een wed-
strijd stond te kijken. Gelukkig werd ik daarop gewezen 
door een omstander en probeer me sinds die dag toch 
wat meer met het spelletje bezig te houden. Misschien 
heeft die herwonnen belangstelling ervoor gezorgd dat 
we al sinds een jaar of vijf het vervoer verzorgen voor de 
Graafschap. Het eerste elftal, de A-jeugd, de beloften en 
de supporters. De eerste selectie wordt gereden door 
een vaste chauffeur en die had ook de ballen verstand 
van voetbal. Ook dat is helemaal goed gekomen en hij 
heeft thuis nu zelfs Eredivisie Live. Ik ga zelf regelmatig 
met klanten naar wedstrijden van de Graafschap en dat 
is natuurlijk goed voor een stuk binding.” 
Ondanks dat Roy niet veel wedstrijden bezoekt van het 
vlaggenschip van de Grol, is er toch een goeie relatie 
tussen het bedrijf en de voetbalclub. Roy: “Naast de 
Graafschap en een aantal verenigingen in de buurt 
– verrassend genoeg niet Meddo - doen we ook het 
vervoer van het eerste van de Grol en sinds een paar 
jaar verzorgen we alle vervoer rondom  en tijdens het 
Marveldtoernooi. Heb de afgelopen sponsoravond en 
het toernooi ook bezocht en dan was echt prachtig.” 
Op de vraag of Sportclub Meddo niet jaloers is op de 
verenigingen in de buurt waarvoor Gelderesch Reizen 
het vervoer verzorgt , antwoordt Roy lachend: “In 
Meddo zijn ze nog niet zover.”

Bij Gelderesch Reizen denk ik altijd aan een 
reisje dat ik jaren geleden maakte naar Zuid-
Limburg  met collega’s van het werk. De bus 
en de reis waren helemaal okay en tijdens de 
terugreis gingen we met de pet rond om een tip 
te verzamelen voor de chauffeur. Hij dankte ons 
hartelijk en vatte de reis als volgt samen: “Da-
mes en heren, het was een prachtig weekend. Ik 
heb er erg van genoten, maar eerlijk is eerlijk: ik 
was er ook hard aan toe.”
Kijk, dat vind ik dus mooi: een chauffeur die het 
gezelschap en de sfeer haarfijn aanvoelt en dat 
met de juiste humor onderstreept. 

Door: Tim Ebbers

Even voorstellen
Roy te Brake, mededirecteur en eigenaar van 
Gelderesch Reizen. Woonachtig in Meddo, samen met 
vrouw Miranda en hun drie kinderen Pim (8), Sam (5) 
en Maud (1). De relatie met voetbal in het algemeen 
en met de s.v. Grol in het bijzonder wordt door Roy 
direct al helder verwoord: “Mijn zoon Pim voetbalt 
bij Meddo en als hij straks goed genoeg is, maakt hij 
de overstap naar de Grol…maar,hoop alleen niet dat 
ie mijn voetbalkwaliteiten heeft, want die zijn alleen 
bruikbaar tijdens de derde helft…”  

School en werk
Na een carrière op de MAVO vervolgt Roy zijn 
loopbaan op de laboratoriumschool. Dat was niet 
helemaal zijn ding, of zoals hij het zelf zegt: “De hele 
dag tussen vier muren proefjes doen…daar was ik toch 
snel klaar mee.” Dan toch maar de landbouwschool. 
Voor een geboren en getogen Meddonaar een ver-
trouwde keuze. De eerste twee jaar rundveehouderij 
en de laatste twee milieukunde.  Na de opleiding gaat 
Roy aan de slag en doet bodemonderzoek, saneringen 
en houdt zich bezig met verantwoorde nieuwbouw. 
Alhoewel hem dit werk goed beviel, kwam er in 1996 
een plotselinge wending toen zijn vader, Bennie te 
Brake, hem vroeg mee te gaan werken in de zaak.  
Roy: “Mijn vader werkte vroeger bij Bax, dat later werd 
ingelijfd door Connexion, maar besloot door de vele 
veranderingen op een gegeven moment zelf te starten 
met een touringcarbedrijf. Hij kocht twee splinter-
nieuwe bussen en omdat we vanuit ons huis aan de 
Geldereschweg in Meddo werkten, was de naam snel 
gevonden: Gelderesch Reizen.”
Roy: “Ik was 22 en wist niet veel van de reisbranche. 
Natuurlijk had mijn vader veel ervaring en dat gaf 
vertrouwen. Met de aanschaf van twee bussen werd 

“Naast de Graafschap en 
een aantal verenigingen in 
de buurt doen we ook het 
vervoer van het eerste van de 
Grol en sinds een paar jaar 
verzorgen we alle vervoer 
rondom  en tijdens het Mar-
veldtoernooi..” 

Roy en Raymond
Naast Roy is ook broer Raymond al jaren actief in 
het bedrijf. De twee broers vormen samen de directie 
van Gelderesch en vader Bennie is nog altijd op de 
achtergrond aanwezig voor tips, heeft een belangrijke 
stem in het nemen van beslissingen en rijdt ook nog 
dagelijks schoolkinderen. De twee broers hebben de 
dagelijkse taken helder verdeeld, zodat ze kunnen 
doen waar ze goed in zijn. Roy: “Op kantoor hou ik me 
bezig met onder andere planning en het afsluiten en 
begeleiden van contracten. Raymond doet de werk-
plaats, want van techniek heb ik de ballen verstand. 
Verder werken er nog twee monteurs in de werkplaats 
en zo kunnen we het onderhoud van alle voertuigen in 
eigen hand houden en daarnaast doen we reparaties 
en wassen en tanken we bussen van Arriva.”
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tussen de verschillende werkzaamheden, wie doet 
wat en wanneer ?  Wie heeft de opdracht gegeven 
?  Wie heeft de bestelling gedaan ?  We noemen 
dat het dagelijks beheer. Onder verantwoor-
delijkheid van de voorzitter van de SEAG is er 
nu een Beheerteam Sportpark gevormd. Dit 
team bestaat uit drie personen, Corrie Migchiel-
sen, Tonnie Theissen en Tonny Hartman. Het 
takenpakket bestaat o.a. uit het wegzetten van 
werkzaamheden bij de Woensdaggroep en de vak-
vrijwilligers (Maandaggroep)  : het oppakken van 
de meldingen vanuit het meldpunt Accommmo-
datie op de website : het zelf herstellen van kleine 
onvolkomenheden : het opstellen van het rooster 
van de Parkdienst : het toezicht houden op het 
gebruik van velden en gebouwen : het opstellen 
van een jaar-onderhoudsschema en het bestellen 
van materialen. 

11. Om nog even bij de gebouwen te blijven. De 
bestuurkamer “’t Huijskes” wordt in de zomer 
opgeknapt. Deze ruimte is nu gedateerd en niet 
meer representatief voor de ontvangst van onze 
gasten.  Dit in prima overleg met Rob Porskamp, 
de eigenaar van het clubgebouw. We hebben 
samen een plan gemaakt en we delen de kosten. 

12. Onze accommodatie heeft een hoog niveau en 
dat heeft de KNVB ook allang geconstateerd. Er 
worden oefenwedstrijden en selectiewedstrijden 
van de KNVB gespeeld. Er worden bijeenkomsten 
van de KNVB in het sportcafé georganiseerd. En 
op zaterdag 19 mei werden er twee bekerfinales 
op Den Elshof gespeeld. Alle ploegen waren daar 
opnieuw erg enthousiast over. 

13. Onze gasten bij de thuiswedstrijden van het eerste 
elftal worden sinds een half jaar verwelkomd door 
onze gastvrouw Lea Voerman. Ze doet dit op 
gepaste wijze en zeer professioneel. Een aanwinst 
voor de s.v. Grol.

14. Vaste gast in alle bestuurskamers bij wedstrijden 
van Grol 1 was Adrie Wittenbernds. Deze wed-
strijdverslaggever (zie de Groenlose Gids) houdt 
er na tien jaar mee op.  Dit is niet ongemerkt 
voorbij gegaan. Tien jaar uit en thuis is niet niks. 
Dan heb je wel even aandacht en hulde verdiend. 
U leest dit elders in dit blad. Onze vice-voorzitter 
Marco Frank, verantwoordelijk voor communica-
tie, zal voor de opvolger(s) zorgen. 

15. Een andere opvolger is al wel bekend. De taken 
voor het zaalvoetbal worden overgenomen 
door Frank Harbers (Groeneweg 23). Hij volgt 
Dennis Vennebekken op , daarmee ook in het 
bestuur senioren. 

16. In het hoofdbestuur bestaat nog wel een vaca-
ture. Die is ontstaan door het splitsen van de 
taken Communicatie en Sponsorbeleid bij Marco 
Frank.  Beide taken zijn ongelooflijk belangrijk 
voor een moderne voetbalclub en daardoor teveel 
voor één persoon geworden. Marco heeft gekozen 
voor Communicatie en daardoor is Sponsorbeleid 
vacant geworden. We zijn op zoek naar geschikte 
kandidaten en hebben daarvoor een rijtje gemaakt 
– een linkerrijtje vanzelfsprekend…. -. 

17. Zoals u wellicht gehoord en gelezen hebt – maar 
niet gemerkt – wordt de leden-administratie en 
contributie-inning nu verzorgd door Tom Hoffman 
als opvolger van Ivo Tenten. Samen met onze pen-
ningmeester Hans van Halm heeft Tom de contri-
butie-inning helemaal geautomatiseerd. De 
contributie-inning over het tweede kwartaal 2012 
is zo gegaan en is succesvol verlopen. Weer een 
professionele stap vooruit. 

18. Over contributie gesproken. We hebben 
mogelijk gemaakt dat leden die alleen trainen – 
bijvoorbeeld in verband met studeren – minder 
contributie betalen. Ze betalen dan geen € 
15,- maar € 9,- per maand. Met ingang van het 
komend seizoen willen we wel bereiken dat elke 
vrijwilliger lid is van de s.v. Grol, minimaal als 
ondersteunend lid voor € 5,50 per maand.  Mocht 
dit financieel bezwaarlijk zijn, bijv. voor een ouder 
die als leider wil fungeren, dan is in overleg een 
andere oplossing mogelijk. Want we willen wel 
graag dat iedere vrijwilliger wordt aangemeld als 
lid van de voetbalbond KNVB. Dit met name om 
verzekeringstechnische redenen. 

19. Vrijwilligers zijn de kurk waarop de s.v. Grol drijft. 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.  We heb-
ben het Vrijwilligersbeleid nu ook beschreven.  
Geen lang verhaal, wel heldere doelen. Wat moet 
je doen om vrijwilligers te krijgen, te behouden 
en te waarderen. Belangrijke taken voor de 
vrijwilligerscoördinator Rob Arink die lid is van 
het jeugdbestuur.  In die rol van coördinator gaat 
hij ook zorgen voor het vastleggen van het hele 
vrijwilligersbestand en het opzetten van een 

poule met kandidaat-vrijwilligers voor de hele 
vereniging. 

20. Een zeer belangrijke, nieuwe vrijwilliger wordt de 
Vertrouwenspersoon. Iemand die onafhankelijk 
is en waar iedereen terecht kan met een klacht 
over de vrijwilligers van de s.v. Grol.  In de regeling 
“Vertrouwenspersoon” is precies beschreven hoe 
dit in zijn werk gaat.  Deze regeling wordt op onze 
website gezet. De twee vertrouwenspersonen die 
de s.v. Grol gaat krijgen, worden spoedig bekend 
gemaakt. 

21. Op die Grol-website wordt begin volgend jaar 
het nieuwe “Handboek s.v. Grol” geplaatst. Dit 
Handboek vervangt het “Beleidsplan s.v. Grol”.  In 
dit Handboek staan bijvoorbeeld de hele organi-
satiestructuur met alle functies en alle verdere 
gegevens over de s.v. Grol. Het voetbaltechnisch 
beleid is daarvan een belangrijk onderdeel. 

22. Tegen die tijd hopen we ook de statuten van 
onze vereniging te hebben vernieuwd. Notaris 
Roerdink gaat er binnenkort mee aan de slag.  In 
het verlengde daarvan gaan we bekijken of er 
een Huishoudelijk Reglement moet komen. Zo’n 
reglement hebben we nog niet. 

23. Een vervelend punt is de overlast die we op 
het sportpark ondervinden van opgroeiende 
jeugd tijdens de vakantieperioden. Doorgesneden 
netten, verdwenen doeltjes, brandvlekken in het 
kunstgras, blik en glas op het veld e.d.  Dat doet 
10% van die jeugd. Voor 90% zou je het sportpark 
altijd open kunnen laten. Van buurman Marveld 
Recreatie horen we hetzelfde wat haar park 
betreft.  Het gaat om Groenlose jeugd en jeugd 
dat op Marveld verblijft. Over en weer. In een 
indringend overleg met eigenaar Edwin Bomers 
van Marveld Recreatie hebben we besloten ons 
sportpark in vakantieperioden beter te gaan 
afsluiten. Met pijn in ons voetbalhart hebben we 
dat moeten besluiten, zeker ook naar onze eigen 
Grol-jeugd toe.  

24. Terug naar het positieve nieuws. Dat is het 
nieuwe begeleidingsteam voor Grol 1.  Het 
team onder leiding van de nieuwe trainer Jos 
Heutinck wordt uitgebreid. Naast de leider (Hen-
nie Schovers) komen er een teammanager én een 
assistent-trainer. Een prima ontwikkeling. 
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1. Het voetbalseizoen 2011-2012 zit erop. Daarmee is 
ook het Voetbalplaatjesboek 2011-2012 geschiede-
nis geworden. Qua voetbalprestaties was dit 
seizoen over de hele linie geen topseizoen. De 
selectie-elftallen presteerden wisselend. Grol 1 
handhaafde zich pas twee wedstrijden vóór het 
eind, Grol 2 haalde nog mooi de nacompetitie voor 
promotie maar werd in de 1e ronde al uitgescha-
keld , Grol 3 eindigde in de middenmoot , Grol 
A1 degradeerde weer na vorig kampioen te zijn 
geworden , Grol B1 degradeerde , Grol C1 deed 
het goed met een top 3 klassering , Grol D1 deed 
het ook goed met een top 5 positie , Grol E1 was 
een superkampioen en Grol F1 was eveneens top 
3. Grol E1 werd zelfs kampioen van district Oost. 
En hoewel geen prestatie-elftal mag hier Grol 
A2 best genoemd worden. Kampioen geworden 
en daarmee volgend seizoen op gelijk niveau 
gekomen met Grol A1.  En helaas moet ik het weer 
constateren, de matige prestaties hadden veel te 
maken met de voorbereiding van de spelers op 
belangrijke wedstrijden en de mentale instelling 
tijdens de wedstrijd. Soms is het wat minder leuk 
voorzitter van verder zo’n mooie vereniging te zijn. 

2. Wat mij dan persoonlijk wel veel vreugde geeft, 
is het inzetten van 6 zeer jonge verenigings-
scheidsrechters bij de pupillenwedstrijden op 
zaterdagochtend. Jongens van 11 tot 15 jaar die 
in scheidsrechterspak met groot plezier zo’n 
wedstrijd fluiten. Het pak is ze veel te groot (“ze 
hebben ze niet kleiner” zegt Tonny Hartman) maar 
het maakt een overweldigende indruk op spelers 
en leiders van beide partijen. Een briljante zet van 
het jeugdbestuur (met name Rob Westervoorde, 
Rob Arink en Peter Wolberink) en scheidsrech-
terscoördinator Jos Froeling. 

3. Het afgelopen seizoen hebben opnieuw heel veel 
vrijwilligers de vereniging gedragen. We hebben 
intussen het idee van de supportersclub overgeno-
men om eenmaal per jaar een grote vrijwilligers-

Zoals u intussen wel heeft gemerkt laat ik u 
tweemaal per jaar via het clubblad puntsgewijs 
weten wat er allemaal speelt binnen onze 
vereniging. Dat wordt gewaardeerd, heb ik 
begrepen, dus ga ik daar graag mee door. De 
leden van het hoofdbestuur hebben mij daarbij 
geholpen. 

Door: Hans Scheinck

dag te organiseren. Dit zal in de winterstop van 
het komend seizoen voor de eerste keer gebeuren. 
Een speciale commissie onder leiding van Ben 
Bomers is al samengesteld. Aan die vrijwilligersdag 
zal een  “Grol-actie” gekoppeld worden. Een actie 
om te proberen om één keer per jaar wat extra 
geld voor de jeugdafdeling bij elkaar te krijgen. 

4. Over extra geld gesproken. De nieuwe Business 
Club s.v. Grol (BCG) heeft het al voor elkaar 
gekregen om binnen een jaar een mooie gift van 
€ 3.000,- aan de s.v. Grol te overhandigen. Dit ge-
beurde op de jaarlijkse sponsoravond eind mei.  Dit 
bedrag zal in overleg met de BCG besteed worden. 
Een zeer aangename meevaller en een geweldige 
start van de BCG.  In overleg met de s.v. Grol heeft 
de BCG bepaald dat er drie doelen binnen de s.v. 
Grol ieder € 1.000,- krijgen.  Het stimuleren van 
het G-voetbal binnen de s.v. Grol , de vrijwilligers-
dag en de renovatie van het dak van de tribune. 

5. Dit dak van de tribune moet aangepakt worden. 
De asbest-dakplaten zijn versleten en gevaarlijk 
voor de gezondheid. We kunnen geen verdere 
risico’s meer nemen. Tegelijkertijd zullen de boei-
boorden van nieuwe reclame worden voorzien. En 
bekeken zal worden of het dak iets verlengd kan 
worden zodat je op de eerste rij bij regen met wind 
niet meer nat wordt. 

6. Nog meer positief ondernemersnieuws. Het 
bedrijf Betting Ressing tegels en natuursteen 
wordt sponsor van de senioren-afdeling met 
ingang van het nieuwe seizoen. Dit bedrijf op De 
Laarberg te Groenlo met directeur Pascal Wijnen, 
betekent heel veel voor de s.v. Grol in de lopende 
en komende renovaties en nieuwbouw van de 
gebouwen op ons sportpark. 

7. De eerste renovatie is gereed. De kleedkamers 
4 tm 9 zijn opgeleverd. Er is zelfs een  kleedka-
mer bijgekomen. Het voormalige ballenhoek is 
omgetoverd naar een kleedkamer te gebruiken door 
pupillen, meisjes uit jongenteams en scheidsrech-
ters. Alle 7 kleedkamers zien er (weer) schitterend 
uit. Onder leiding van de voorzitter van de Stichting 
Exploitatie Accommodatie s.v. Grol (SEAG) en tevens 
bestuurslid Peter Harbers is er door verschillende 
vak-vrijwilligers meer dan vakwerk geleverd. Hun 
namen zullen te lezen zijn op de plaquette die bij 
de feestelijke heropening op 8 september wordt 
onthuld. Op die plaquette staan eveneens de bedrij-
ven die een financiële of materiële bijdrage aan de 
renovatie hebben geleverd.

8. Daarmee is de verbouwing van dat kleedkamerge-
bouw nog niet afgerond. Twee bestaande scheids-
rechtersruimtes worden verbouwd tot een centraal 
wedstrijdsecretariaat. Een centrale plek waar 
alle elftallen zich op zaterdag en zondag kunnen 
melden. Het wedstrijdsecretariaat zal permanent 
bezet worden door de nieuwe “Parkdienst”.  
Deze Parkdienst is een fusie van de Elshofdienst 
(zaterdagmorgen) en de Terreincommissie. Dit 
wedstrijdsecretariaat houdt ook verband met de 
invoering van het digitale wedstrijdformulier bij alle 
wedstrijden. Tot nu toe hadden hier maar een paar 
Grol-elftallen mee te maken, maar na de winterstop 
krijgen daar meer teams mee te maken. En in 
het seizoen 2013-2014  waarschijnlijk alle teams.  
Wedstrijdformulieren moeten dan niet meer met 
de hand worden ingevuld maar op de computer. 
Na de wedstrijd moet het formulier direct (digitaal) 
worden verzonden naar de KNVB.  Kans op opstop-
pingen bij de computer is dan groot, vandaar dat we 
dit goed willen inregelen. 

9. Tot slot wordt in dit kleedkamergebouw de oude 
werkplaats omgebouwd naar een ballen-ruimte. 
In deze ruimte komen ballenkarretjes te staan. 
Voor elk team een eigen ballenkarretje voor de 
trainingen en het inspelen voor de wedstrijd. Elk 
team wordt verantwoordelijk voor zijn eigen trai-
ningsballen. Daarnaast komen er in de loop van 
het seizoen team-kastjes voor de trainingshesjes 
en de trainingspionnen.

10. Ons grote sportpark ziet er zo verzorgd uit omdat 
vele vrijwilligers de handen uit de mouwen steken.  
Ze komen één of meer keren per week en doen 
hun taken. We misten echter de samenhang 

VOORZITTERSTAAL 



Schildersbedrijf Groenlo b.v.

Schilderwerken• 
nieuwbouw - onderhoud - renovatie
Wandafwerkingen• 
glasweefsel - behangen - meerkleuren spuitwerk
Beglazing• 
enkel- en dubbelglas - gefi g. glas - herstelschade
Zonwering• 
binnen en buiten, tevens rolluiken
Verftechnisch- en kleuradvies• 
interieur / exterieur

te Boome Lammers 
Schilderwerken B.V.

Marhulzenweg 45  | 7141 CR Groenlo
tel. (0544) 46 29 99 | 06-20611332
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25. Buitengewoon plezierig is ook te kunnen melden 
dat Sjaak Jansen (oud keeper Grol 1) de keepers 
van Grol 1 , Grol 2 , Grol 3 en Grol A1 gaat trainen. 
Daar worden al die jonge keepers –dat zijn ze alle 
vier- zeker beter van. Zoals u wel weet heeft Sjaak 
Jansen een fysiotherapie-praktijk in Zieuwent, bij 
het Sourcy Center. 

26. Jonge keepers, jonge talenten, ze moeten ontdekt 
en gevolgd worden. Zeker binnen de eigen vereni-
ging. De Commissie Opleiding en Vorming heeft in 
samenwerking met de Commissie Communicatie 
en Informatie het spelersvolgsysteem “Talento” 
aangeschaft. Het is een gebruiksvriendelijk com-
putersysteem. Het biedt de mogelijkheid spelers te 
volgen en hun ontwikkeling op een positieve manier 
in kaart te brengen en bij te houden. Het biedt o.a. 
de trainers de mogelijkheid statistieken bij te hou-
den van de spelers, de wedstrijden en de trainingen. 
Oefenstof kan in het systeem worden opgeslagen 
en aan anderen beschikbaar worden gesteld. Weer 
een stap voorwaarts in het opleiden en ontwikkelen 
van onze jongere spelers. 

27. Zo’n opleiding en ontwikkeling van jonge spelers 
zal ook wel eens tot een vertrek van spelers leiden. 
Dat is al het geval. Vier jonge (pupillen)spelers gaan 
naar FC Twente of De Graafschap. Jammer en 
geweldig tegelijkertijd. We wensen hen natuurlijk 
alle succes ! 

28. Binnen de s.v. Grol wordt ruimte gemaakt voor het 
zogenaamde G-voetbal, het voetbal voor Gehandi-
capten, liever gezegd het voetbal voor mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.  We 
beginnen met G-jeugdvoetbal. Contactpersoon en 

grote stimulator is Natascha Dankbaar. Zo laat 
de s.v. Grol weer zien dat ze midden in de gemeen-
schap staat. Deze mensen horen er ook bij ! 

29. Eveneens is er ruimte gemaakt voor 45+ voetbal, 
7 tegen 7  op een half veld. Het bestuur senioren 
gaat proberen zo’n team samen te stellen om aan 
de competitie 7x7 deel te nemen. Er kan al elke 
week getraind worden door 45plussers die niet in 
competitieverband spelen.  

30. Het meiden- en damesetbal zit bij de s.v. Grol 
in de lift.  Een E-team, een B-team , een A-team 
en een Damesteam gaan het nieuwe seizoen het 
veld in.  En het niveau stijgt, een verdienste van de 
enthousiaste trainers. Het eerste meisje heeft het 
Marveld Toernooi bereikt, Laura Nijland van Grol C1 ! 

31. Die groei bij de meiden en de dames komt goed uit. 
Want het aantal pupillen zal gaan krimpen door de 
bevolkingsontwikkeling. De F-klasse zal over 4 
jaar zo’n 20 tot 25% kleiner zijn, zo kunnen we uit de 
geboortecijfers van de gemeente Oost Gelre opma-
ken. Dat zal langzaam maar zeker gaan doorwerken 
in de daarop volgende pupillen- en juniorenklassen. 
We moeten dus nog harder eraan werken dat we 
de jeugd behouden die al bij de s.v. Grol speelt.  Elke 
afmelding als lid gaat doortellen. Wellicht dat we de 
speeltijden van de jeugd moeten gaan aanpassen 
aan hun leefpatroon inclusief bijbaan. 

32. Afmelding wegens een sportblessure komt ook 
nogal eens voor. Het sneller behandelen van een 
blessure voorkomt veel leed en ergernis. De para 
medische begeleidingsgroep (PMB) gaat daar 
beter op letten. De PMB probeert ook te regelen 

dat spelers sneller een fysiotherapeut gaan of het 
sportmedisch spreekuur in het ziekenhuis. Met 
ingang van het nieuwe seizoen zal de paramedische 
ruimte op Den Elshof tijdens wedstrijden altijd open 
zijn. Want daar begint het proces van herstel al. 

33. Met de uitvoering van de speerpunten s.v. Grol 
2010-2012 gaat het goed. Ze liggen keurig op sche-
ma of zijn al uitgevoerd. De speerpunten hebben be-
trekking op de accommodatie, het voetbaltechnisch 
beleid, de financiële positie , het vrijwilligersbeleid, 
de communicatie , algemene verenigingszaken en 
het honderdjarig bestaan (2018).  

34. Het seizoen 2011-2012 is ook financieel voorbij. 
Door strakke sturing van onze penningmeester 
en de genomen maatregelen aan het begin van 
het seizoen zijn we in de plus gebleven. Dit houdt 
in dat er geen voorstel tot contributiever-
hoging komt voor het nieuwe seizoen. Voetbal 
is goedkoop en blijft goedkoop ten opzichte van 
andere sporten. 

35. Als afsluiting van het bestuurlijk seizoen heeft het 
hoofdbestuur een “Benen op het veld” sessie 
gehouden. In een ongedwongen sfeer hebben we 
drie onderwerpen behandeld : de communicatie 
binnen de vereniging, de samenwerking tussen de 
diverse organen in de vereniging en de wedstrijd-
mentaliteit van met name de selectieteams. Op 
dat laatste punt hebben we geconcludeerd dat 
het jeugdbestuur voor het volgende seizoen de 
juiste aandachtspunten heeft gekozen, namelijk 
de pedagogische begeleiding van de jeugdspelers 
én de mentale instelling van de jeugdspelers. En zo 
ben ik aan het eind weer bij het eerste punt terug.



BCG
BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en 
profiteer van 
ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!

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

Uit een verslag van het Wessels Tournament 

in de ELNA (De Lichtenvoordse Groenlose 

Gids)…van verslaggever Henri Walterbos!!…

Waar hebben we die naam meer gezien?

Onder deelnemers ook de thuisclub RKZVC. 

Een hele belevenis voor de eigen jongens, 

elk jaar weer. Om iets meer tegenstand te 

kunnen bieden tegen de professionals werd 

het team dit jaar aangevuld met gastspe-

lers: 3 spelers van Longa 30 D1 en 1 speler 

van Grol. Mede daardoor zorgde RKZVC 

misschien wel voor de grootste verrassing 

van het toernooi. RKZVC wist namelijk met 

1-0 te winnen van de toernooiwinnaar van 

afgelopen jaar, Ajax, dat nu, mede daardoor, 

teleurstellend als 9e eindigde. En welk kind 

droomt nu niet van een scorebord met deze 

tekst: RKZVC – Ajax 1-0! Het stond er echt! 

Ondanks dat de teamprestatie groot was, 

was doelpuntenmaker Assad Omar van Grol 

even de grote man van Zieuwent. ‘ Ik kreeg 

de bal en schoot hem gewoon in de korte 

hoek,’ was zijn nuchtere commentaar na 

afloop. En Grol en Longa samen in één team. 

Dat gaat goed? Assad Omar en Dirk Doppen 

lachen. ‘Vandaag wel,’ aldus Dirk. 

Het is zondag 3 juni en op het einde van het 
Marveld Toernooi komt het nieuws door dat 
Silvolde met trainer Jos Heutinck via de na-
competitie is gepromoveerd naar de 1e klas. 

Dit nieuws dringt ook  door bij Annelies Porskamp, 
schoonzuster van Jos Heutinck.  Ze wil hem eigenlijk 
persoonlijk gaan feliciteren in het clubhuis van Sil-
volde.  Maar dan zou er eigenlijk ook een bestuurslid 
van de s.v. Grol mee moeten.  Jos Heutinck is per 
slot van rekening de nieuwe hoofdtrainer van de s.v. 
Grol.  Het is intussen half acht  ’s avonds en de altijd 
reuze-gezellige after party van het Marveld Toernooi 
is in de serre van het sportcafé in volle gang.  Vrijwil-
ligers, scheidsrechters, de toernooicommissie en 
de bestuurders van de s.v. Grol proosten al enige 
uren op het succes van het 23e Marveld Toernooi.  
Annelies krijgt de voorzitter in het vizier, schat in dat 
die – zoals altijd – nog niet veel gedronken heeft en 
spreekt hem aan met “Hans, ga je mee Jos Heutinck 
feliciteren in Silvolde , Henkie gaat ook mee “. 

Voorzitter Hans Scheinck vindt dit best een goed 
idee, overlegt met zijn medebestuurders en  Ben 
Bomers als  voorzitter van het bestuur van de stich-
ting Marveld Toernooi. Die vinden dat allemaal zeer 
passend en een heel mooi gebaar naar de nieuwe 
hoofdtrainer. 

Zo stappen voorzitter Hans Scheinck en echtgenoot 
Henk Porskamp bij Annelies in de auto en arriveren 
tegen half negen bij de kantine van Sp. Silvolde. 
Keiharde muziek klinkt uit de boxen. Het eerste 
elftal, trainer Jos Heutinck en de bestuurders van Sp. 
Silvolde gaan volledig uit hun dak. Eigenlijk het dak 
van de kantine, want het gebouw lag volledig open 
wegens een verbouwing. Maar de koude voelen de 
mannen van Silvolde al helemaal niet meer. Het 

VOORZITTER 
VERRAST NIEUWE TRAINER
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kost enige moeite Jos Heutinck te ontdekken in 
het deinende gezelschap.  Hij is stomverbaasd dat 
daar de s.v. Grol verschijnt om hem en zijn team te 
feliciteren.  Hij is uitstekend aanspreekbaar en daar 
constateert de voorzitter al de eerste sporen van 
discipline bij jezelf.  Met groot genoegen, het beves-
tigt nog een keer ook zijn keus voor deze trainer. Dit 
wordt door de bestuursleden van Sp. Silvolde nog 
wel duizend keer die avond herhaald. Doe er daar 
vijfhonderd af in verband met de euforie van de pro-
motie, maar dan hou je er meer dan genoeg over als 
bevestiging van de keuze van de s.v. Grol. Maar het 
echte hoogtepunt die avond moet nog volgen.  An-
nelies heeft namelijk intussen aan Jos (en zijn vrouw 
Hedwig) beloofd hen naar huis te brengen. Dat biedt 
voorzitter Hans Scheinck de kans de trainer persoon-
lijk bij Sp. Silvolde “op te halen”.  Ook de bestuursle-
den van Sp. Silvolde vinden dat wel een mooi beeld.  
Na enige fotosessie-momenten en echte mannelijke 
tranen bij de begeleiding, spelers en bestuurders van 
Sp. Silvolde lopen de families Heutinck en Porskamp 
naar de auto van Annelies. Voorafgegaan door de 
voorzitter van de s.v. Grol die hoogstpersoonlijk de 
tas van trainer Jos Heutinck draagt  !  

Eenmaal in huize Heutinck in Zieuwent aangeko-
men, wordt er samen met de vader van Jos nog 
één gedronken op de promotie van Sp. Silvolde. 
Nadat Jos nóg een keer heeft aangegeven dat hij 
dit gebaar zeer gewaardeerd heeft, vertrekt  het 
Grolse gezelschap weer richting Den Elshof  waar 
om elf uur bijna iedereen vertrokken is, ……. naar De 
Lange Gang.  Daar fietst de voorzitter ook dan maar 
naartoe om iedereen nogmaals te bedanken voor 
het mooie Marveld Toernooi.  

Ja, voorzitter , s.v. Grol is meer dan voetbal, 
maar dat weet je allang. 

WINNENDE GOAL TEGEN AJAX

ASSAD HELD 
IN ZIEUWENT



Kapsalon
Hennie Lichtenberg

Lepelstraat 9
Groenlo

tel. (0544) 46 24 57

Wij beschikken over 
2 dartbanen en een poolbiljart.

Tevens is er ook gelegenheid voor
het geven van 

feestjes en vergaderingen.

Inl ichtingen: tel . 0643149599

Wij beschikken over 
2 dartbanen, een 

poolbiljart en een biljart.

Inlichtingen: tel. 06-30172372
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SPELER 
VAN HET KWARTAAL

NICK 
OUDE LUTTIKHUIS

Naam:     
“Nick Oude Luttikhuis”

Leeftijd:    
“10 jaar, maar op 15 september word ik 11.“

Welke postitie speel je?    
“Ik ben keeper.“

Waarom keepen?   
“Ik vind keepen heel leuk, vooral het duiken en vol voor de bal gaan vind ik 
leuk. Ook vind ik het geweldig om ballen tegen te houden.“

In welk team speelde je afgelopen seizoen? 
“In de E3.“

In welk team speel je komend seizoen? 
“Mijn team is D4, maar ik ga als reserve keeper met D1 mee.“

Als je keeper bent, heb je dan ook een keeper als favoriete speler? 
“Van der Sar. Dit is de beste  keeper ooit. Ik kan geen keeper noemen die nu 
nog speelt, die beter is.“

Wat is je favoriete voetbalclub?  
“Dat is FC Twente.“

Je gaat nu van de E naar de D. Hier komen er enkele regels bij. Weet jij 
deze al? 
“Ja de meeste wel. Je mag een terugspeelbal niet in je handen pakken, een 
achterbal moet je opzetten vanaf de 16, buitenspel.“

Waar bestaat jullie gezin uit?  
“Mijn vader Rob, moeder Carolien, zus Ruth en zusje Jen.“

Wat vind je lekker om te eten?  
“Boerenkool en pizza. Er is eigenlijk niks wat ik niet lust.“

Wat vind  je mooie muziek?  
“Gustavo Lima met Balada Boa en Normaal met Oerend hard.“

Grol is…….?   
“De beste!“
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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. 
Met 2e kerstdag en 2e paasdag zijn wij geopend. 
Wij kunnen ook altijd bezorgen in Groenlo, Lievelde , Beltrum en Zwolle. 
Wij bezorgen buiten Groenlo vanaf 20 euro. Bezorgkosten zijn 2,50 euro 

Gunnewijk - Groenlo
Voor slapen, wonen en mode.

Beltrumsestraat 33,  7141 AK  Groenlo
Telefoon Mode: 0544 - 46 13 54  Telefoon Wonen: 0544 - 46 45 35

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

Tel. (0544) 46 15 72, Fax (0544) 46 40 25

reclame & internet vormgevers
houtwal 32 - groenlo - tel: 0544 464638 - ideemedia.nl
recl
hout

Neede / Eibergen
T (0545) 28 82 99

Groenlo / Lichtenvoorde 
T (0544) 46 14 32

www.scheersroes.nl

Hét vertrouwde adres voor aan- & verkoop,  
taxatie, huur & verhuur van 
woningen en bedrijfspanden.
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E- & F-KAMP
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Hallo ik ben Mika Hulzink.

Ik ben dit jaar weer mee geweest op voetbalkamp. 
Ik voetbal in de F3. Ik vond het kamp heel leuk, 
vooral het voetbal toernooi . Mijn leiders waren 
Hans en Seline en dit waren de leukste leiders van 
het kamp. Het lekkerste eten vond ik de patat met 
broodje frikandel . Ik sliep op de leukste kamer van 
het kamp. Ik ga volgend graag weer mee op kamp.

Mika Hulzink.

Hoi , ik ben Maddy. 

Ik voetbal bij de F11.
Dit jaar ben ik voor de eerste keer mee geweest 
op voetbalkamp. Ik zat in Sneyder, we had-
den een heel leuk groepje . Ik vond het hartstikke 
leuk. De leukste leider van het kamp vond ik 
Nando en het allerleukste spel wat we gedaan 
hebben was voetgolf en ik vond het leuk dat ik 
twee kaartjes voor twente heb gewonnen .

Groetjes van  Maddy

Hallo mijn naam is Britt Reijerink. 

Ik ben 9 jaar oud en voetbal nu een seizoen bij sv 
Grol in het meidenteam ME1. Ik ben afgelopen e 
en f kamp mee geweest hier is mijn verhaal . Don-
derdag Hemelvaartsdag moesten we al vroeg met 
de fiets op het grolveld zijn , we moesten zoveel 
mogelijk in het oranje verkleed omdat het thema 
EK was. Toen iedereen er was zijn we vertrokken 
naar Hengelo op de fiets. Dit was best ver fietsen . 
Toen we op het kamp waren hebben we onze tassen 
gepakt en gingen we naar de kamer. Onze leider 
was Vera Wellink. Toen was er een voetbaltoer-
nooi en daarna gingen we eten , puree, worteltjes, 
doppertjes en een worstje . ‘s Avonds was er een 
spokenspel en een klein stukje van de kameleon 
gezien en toen naar bed. Vrijdag ‘s morgens een 
smokkeltocht gehad en toen gingen we brood eten . 
‘s Middags vlaggeroofd en een watergevecht en ‘s 
avonds voetballen tegen de leiders nadat we ma-
caroni hadden gegeten . Daarna gingen we home 
alone kijken . Zaterdag ‘s morgens hadden we een 
smokkeltocht en ‘s middags kwamen de ouders en 
gingen we penalty schieten en was er een loterij. 
Ook kon je een broodje hamburger of een broodje 
kroket en drinken kopen . Toen was het kamp af-
gelopen en ging ik weer naar huis. Ik was toen wel 
heel erg moe maar heb wel een leuk kamp gehad. 
Ik denk dat ik volgend jaar wel weer mee ga tot 
dan groetjes Britt Reijerink
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EEN WEEKEND IN GROENLO MET 
RENÉ MEULENSTEEN EN E.V.A.
Het 23e Internationale Marveld Toernooi was 
vanzelfsprekend weer een enorm succes. En 
niet alleen vanwege het gigantische niveau 
en de aansprekende topteams, maar ook 
vanwege tal van kleurrijke gasten. Een verhaal 
over mijn ontmoetingen met een verongelijkt 
Ghanees voetbalteam en Manchester Uniteds 
headcoach René Meulensteen, met wie ik 
een gezellig avondje doorhaalde in ons eigen 
sportcafé. 

Door: Lennard Walterbos

De woensdagmiddag voorafgaand aan het Marveld 
Toernooi besluit ik om René Meulensteen maar 
eens op te bellen. Hij zou een toneelstukje komen 
opvoeren op de sponsoravond en daarna het gehele 
weekend op Camping Marveld verblijven. Een ‘kleine’ 
compensatie. Ik vroeg hem of hij open stond voor 
een nieuwe ontmoeting, tijdens het toernooi. 
Hoewel, een nieuwe ontmoeting, het zou in feite de 
eerste keer moeten worden dat we elkaar de hand 
zouden schudden. Eind oktober vorig jaar zat ik nog 
midden in mijn stageperiode bij NUsport en heb 
ik urenlang met René aan de telefoon gehangen. 
Ik zat op mijn piepkleine studentenkamertje in 
Amsterdam, René zat in een luxe hotel in Roemenië, 
waar Manchester United zich voorbereidde op het 
Champions League treffen met Otelul Galati. Ik 

vroeg hem naar de Fergie Babes 2.0, waar hij zelf 
tijdens de sponsoravond op donderdagavond al even 
aan refereerde. De nieuwe talenten in het team van 
Sir Alex, die mede door de techniektrainingen van 
René Meulensteen hun doorbraak in het eerste elftal 
van The Mancunians beleefden.

“Dag Lennard”, zei hij. René wist nog precies wie ik 
was en vroeg me om hem tijdens de sponsoravond 
even aan te schieten. “Maken we dan wel even een 
afspraak.” Hoe anders was dat een jaar eerder met 
die andere René, Van der Gijp, die na een paar uur 
de lolbroek uitgehangen te hebben, het liefst zo snel 
mogelijk weer terug naar Dordrecht reed. Een kort 
interviewtje voor ons clubblad kon er niet van af. 
Even cashen en gauw weer weg. Gelukkig bestaan er 
ook nog Brabanders.  

Toon Hermans
Tijdens de sponsoravond hield René Meulensteen 
een interessant verhaal waarin hij zijn eigen verleden 
met dat van United besprak. Hij kreeg al gauw de 
lachers op zijn hand met een grapje richting voorzit-
ter Hans Scheinck. Hans had vlak voor Meulensteen 
nog de microfoon en vroeg of hij de Engelsen al 
had geleerd om penalty’s te nemen. Meulensteen 
vertelde vervolgens dat hij zich ook in onze voorzit-
ter had verdiept, maar dat hij in plaats van mooie 
voetbalfragmenten alleen maar filmpjes vond van 

een blunderende scheidsrechter. Arme Hans, die er 
vorig jaar van René van der Gijp ook al van langs 
kreeg.  Na afloop schiet ik Meulensteen nog even 
aan, als afgesproken. René belooft me de ochtend 
erna terug te bellen. Een interview vindt hij prima 
en “leuk”. 
Vrijdagmiddag om een uur of één besluit ik René nog 
maar een keer te bellen. Verontschuldigend neemt 

“Ik leef volgens het motto van 
Toon Hermans.” 

hij op. Het was nogal laat geworden na de sponsor-
avond en hij had de ochtend maar overgeslagen. Ik 
vertel hem dat ik genoten heb van zijn optreden en 
dat het me opviel wat een vrolijke man hij eigenlijk 
is. “Ik hou van lachen Lennard”, zegt hij met een 
licht heesche stem. “Ik leef volgens het motto van 
Toon Hermans. Een dag niet gelachen is een dag 
niet geleefd. We drinken rond 17.00 uur wel een 
kop koffie samen”, besluit hij. “Vandaag eerst een 
eindje fietsen.”  

Oranje sleutelhanger
Als het toernooi aan het begin van de middag of-
ficieel geopend wordt in de sporthal word ik herkend 
door een aantal Ghanese jongens van de Feyenoord 
Fetteh Football Academy. Ze maken een groetend 
gebaar met hun wenkbrauwen. Een dag eerder was 
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ik nog om half tien ’s ochtends in de stromende 
regen op mijn fiets gestapt richting de klompenfa-
briek in Beltrum. Ik zou een ‘kort stukje’ maken over 
het bezoek van twintig kleine donkere mannetjes uit 
Ghana aan de fabriek van de kolderieke Paul Nijhuis. 
De klompenboer ontving de jongens bij de reuzen-
klomp bij de ingang van de fabriek. Om het ijs te 
breken heeft Nijhuis altijd een leuk verhaaltje paraat. 
“Deze klomp is van een sterke reus van wel veertien 
meter lang”, zegt hij dan, terwijl de jongens een 
kring om de eigenaar heen hebben gevormd. De 
jongens weten niet zo goed wat ze ermee moeten. 
“Veertien?”, vraagt een klein mannetje vooraan met 
een onschuldig gezicht. Nijhuis knikt. “En deze was 
van een man van maar tien centimeter”, zegt hij en 
hij haalt een oranje sleutelhanger tevoorschijn. Ze 
schieten in de lach als ze door krijgen dat de olijke 
klompenboer ze in de maling heeft genomen.
Als de rondleiding erop zit heeft Nijhuis nog wel een 
goede tip voor de spelertjes voor het naderende toer-
nooi. “Speel gewoon zoals Messi. Want Messi speelt 
altijd zo als dit.” De klompenboer doet gekscherend 
een klein dansje in zijn kantoor. “Messi danst!” De 
jongens houden het niet meer van het lachen. Al-
lemaal hebben ze het opgenomen met hun mobiele 
telefoon. “Messi is net zo klein als jullie”, voegt hij 
nog toe en de spelertjes krijgen allemaal een oranje 
sleutelhanger. De jongens hebben op hun beurt een 
klein bedankje in huis in de vorm van een lied. Luid 
klappend en zingend zetten ze het kleine kantoortje 
op zijn kop. “Deze heet Twen B3n Wo Nyankopon”, 
zegt de fysiotherapeut in het Twi. “Zingen we altijd 
voor de wedstrijd.”

zou doen als hij het voor het zeggen had bij een 
amateurclub als s.v. Grol. Hoe zou de jeugdopleiding 
eruit zien? “Dan heb je te maken met jongens van zes 
tot achttien jaar. De zes kwaliteiten die ik hanteer: 
kwaliteit, hard werken, teamwork, wedstrijdplan, 
winnaarsmentaliteit en scorend vermogen, moet 
je zo goed mogelijk navigeren binnen je vereniging. 
Dat is een strategie en die moet je zo goed mogelijk 
invullen.”
“Daarnaast moet je jezelf een aantal zaken afvra-
gen”, gaat Meulensteen verder. “Hoe belangrijk is 
je vlaggenschip, je eerste elftal?  En wat doe je met 
talentvolle spelers? Leid je die op voor een BVO of 
om zelf te houden? Een ander belangrijk element is 
natuurlijk plezier. Dat mag nooit ontbreken of on-
dergesneeuwd raken. Je moet kinderen op hun eigen 
niveau stimuleren. Jullie zijn een grote vereniging, 
hebben bijvoorbeeld meerdere D-elftallen. Dat is 
goed, dan kun je op die leeftijd al doorselecteren. En 
dan moet je altijd op de beste jeugdelftallen de beste 
trainers zetten. 
“Stel een technisch comité op dat een hele duidelijke 
visie heeft. Dat door de gehele jeugd die lijnen 
duidelijk zijn en zichtbaar worden. Een voorbeeld 
is een team uit ’s Gravenzande. Tien jeugdtrainers 

of ouder) en telt niet meer mee. De twee overtui-
gende overwinningen van vrijdagavond kunnen de 
prullenbak in. De gedoodverfde winnaar eindigt 
sowieso met nul punten als twaalfde. Het zorgt 
voor ontroostbare taferelen rond ‘Little Black Stars’. 
Maandenlang hebben ze naar de trip uitgekeken, 
maar nu kunnen de sportieve aspiraties worden 
vergeten. 
Het zit mij toch niet helemaal lekker. Overal hoor ik 
verhalen dat de jongens bij hun eerdere bezoeken 
aan het toernooi (tussen 2000 en 2004) vijf dispen-
satiespelers van een jaar ouder mee mochten nemen 
en dat er niet duidelijk gecommuniceerd is dat het 
dit jaar niet mocht. Ik besluit op Karel Brokken af te 
stappen, directeur van de academie. De Belg is een 
opvallende verschijning. Hij en zijn stoel zijn onaf-
scheidelijk en door zijn forse postuur is Brokken een 
niet te missen doelwit. We besluiten in de rustige 
sporthal te gaan zitten. Maar eerst moet hij naar het 
toilet, om vervolgens na twintig minuten doodleuk 
aan te schuiven. 
“Als we hadden gewild konden we ook gewoon 
1997 op het formulier zetten”, zucht Brokken. “Was 
er niets aan de hand. De paspoorten worden niet 
gecontroleerd. Zoveel keuze heb ik ook niet in 

Ghana. Daarbij komt dat de jongens sowieso al een 
grote fysieke achterstand hebben. Het is voor ons 
gebruikelijk een paar jongens van een jaar ouder 
mee te nemen. Dat deden we in 2004 en ook vorige 
week bij een toernooi in Maarssen was het geen pro-
bleem. Ik begrijp de organisatie ook wel, die kunnen 
niet anders. Die moeten een standpunt innemen. 
Achteraf neem ik het mezelf natuurlijk kwalijk. Ik 
ging ervan uit dat dat gedoogbeleid er nog was.”
Naar mate het gesprek vordert geraken we dieper 
in gesprek over die leeftijdsgrens. Brokken doet een 
aantal opvallende uitspraken. “Wij zijn de enige hier 
die de ware leeftijd serieus nemen. We schakelen 
daar zelfs de ambassade voor in. Die voeren enquê-
tes uit. Wij vinden het belangrijk om te weten. Maar 
het is natuurlijk wel een nadeel voor de spelers. Die 

maken geen schijn van kans in de nationale jeugd-
teams. Die jongens van onder 17 zijn allemaal 23 
jaar. En het team dat wereldkampioen is geworden? 
Die waren echt geen van allen onder de 20. Kan ik 
enorm kwaad om worden. In de andere academies 
hier, zoals die van Red Bull, hebben ze daar ook lak 
aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Een speler die wij 
in 1999 op proef hadden, speelt nu in onder-19 van 
een andere academie in Accra. De essentie is dat we 
worden gestraft voor onze eerlijkheid.” Langzaam 
sjokt Brokken terug naar het hoofdveld. Zijn Fey-
enoord Ghana blijft maar winnen. Vijf wedstrijden 
gewonnen, nul punten. Gelukkig neemt niemand de 
jongens hun plezier in voetbal af. 

Donny
Die avond werk ik me in het zweet om voor 
Nederland-Noord Ierland het interview met Meulen-
steen op de site te krijgen. Tot mijn verwondering 

zijn heel anders. Je komt onder druk te staan. Het 
is interessant om te zien hoe de jongens op die 
verschillende situaties reageren. En behalve dat het 
voor de ontwikkeling van de jongens heel goed is, 
is het natuurlijk een geweldig toernooi. Dat hoor ik 
iedere keer weer van de trainers die meegaan. Goede 
organisatie, geweldige accommodatie en het verblijf 
in de huisjes is altijd perfect. Dat zie je nergens.”
Ik vraag hem nog naar zijn eigen trainerscarrière, 
naar zijn privéleven (“Thuis praat ik nooit over 
voetbal”) en zelfs Wesley Sneijder (“Geweldige speler, 
maar ik moet oppassen wat ik zeg, de Engelse pers 
zit er bovenop”). Maar ook vraag ik hem wat hij 

zijn bij mij op de cursus geweest. Tien binnen één 
vereniging. Dan heb je binnen de hele club een lijn 
die overal terugkomt. Het werkt echt, die club heeft 
stappen gemaakt. Maar zullen we nu voetbal gaan 
kijken?” En hup, daar gaat hij weer. Tegen wie United 
speelt? “Geen idee eigenlijk”, lacht Meulensteen 
achterom. 

Little Black Stars
Als het toernooi op zaterdag goed en wel op gang 
gekomen lijkt, dient de eerste fikse tegenvaller zich 
al aan. Het team van Feyenoord Ghana heeft zich 
niet gehouden aan de leeftijdsgrens (geboren in 1997 

“Hoe belangrijk is je vlag-
genschip, je eerste elftal?  
En wat doe je met talentvolle 
spelers? Leid je die op voor 
een BVO of om zelf te 
houden?”

Babbelen
Rond tien over vijf komt René Meulensteen gehaast 
binnengelopen. Hij bestelt gauw twee koffie en 
komt bij me in de serre zitten. “Even babbelen, 
kunnen we zo nog een mooi potje kijken, toch?” Zit 
ik dan met mijn vragenlijstje. Prioriteiten stellen dan 
maar. Om de toernooiorganisatie te pleasen vraag ik 
hoe men in Manchester aankijkt tegen het toernooi. 
“Met zeer veel aanzien”, blaast hij de loftrompet. 
“Er is geen ander toernooi waar een jeugdteam van 
Manchester United al tien jaar onafgebroken komt. 
Dit is een geweldig moment voor onze jongens. Ze 
komen te spelen tegen hele andere teams. Andere 
systemen, fysiek sterkere jongens.”
Hij neemt nog een slokje van zijn koffie. “Het is een 
echt testmoment. Als ze terugkomen in Manches-
ter komt hun ware aard ook naar boven. In de 
competitie winnen ze misschien negen van de tien 
wedstrijden, dat is nu heel anders. Het gaat hier 
sneller, in de tweede of derde versnelling. Situaties 

“Stel een technisch comité 
op dat een hele duidelijke 
visie heeft. Dat door de 
gehele jeugd die lijnen 
duidelijk zijn en zichtbaar 
worden.”
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zie ik René aan de bar zitten. Kan hij het meteen 
even doorlezen. Streng kijkend wisselt hij een pen-
nestreepje af met een slok bier. “Deze dingen kunnen 
niet, dan heb ik morgen de Engelse pers op mijn dak, 
verder een heel leuk stukje.” Meulensteen lacht en hij 
stelt me voor aan zijn vriendin Marieke. Ze raken in 
gesprek met wat vrienden van me. De wedstrijd (4-0 
bij rust) is dan al lang de moeite niet meer waard. 
Iedereen hangt aan zijn lippen en wil met hem op 
de foto. Remco Brockotter vraagt hem of Wayne 
Rooney nu echt de beste is. Meulensteen: “Rooney? 
Die is lui. Giggs en Scholes, dat zijn de echte voetbal-
lers.” Jeroen Doest hangt aan de bar. Lachend blijft 
hij naar Meulensteen kijken. Meulensteen lacht 
terug, maar na een tijdje vraagt hij toch: “Wat is er 
toch?” Jeroen: “Ik vind ‘t gewoon mooi da’j der bunt!”
Vanaf dat moment zijn Rene en Marieke niet meer 
weg te slaan bij onze eigen volkszanger. Met name 
zijn vrouw lijkt bijzonder gecharmeerd van ‘Donny’. 
Als de avond later wordt, het scheidsrechterskorps 
de karaoke heeft ingezet en onze eigen Donny Frans 
Duijts’ Je Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van Mij ten 
tonele brengt, moet ook René Meulensteen eraan 
geloven. Gangmaker Raymond van Meenen trekt 
de inmiddels zeer comfortabel geworden trainer 
van Manchester United (oja..) de tafel op en samen 
zingen ze ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond. Als 
het gejuich later geteld wordt, gaat onze eigen 
Donny er toch met de winst vandoor. Nota bene 
Meulensteens vrouw Marieke schreeuwt hem naar 
de overwinning.  

Rond een uur of een besluit ik maar eens naar 
huis te gaan. De zondag moet ik helaas aan mij 
voorbij laten gaan. Ik heb toegezegd mee te 
doen aan een voetbaltoernooi in Utrecht. Om 
acht uur ’s ochtends zit ik alweer in de trein. 
Als ik het Meulensteen zaterdagavond vertel 
lacht hij me in mijn gezicht uit. Ach ja, hobby. 
Vanwege de stortregen en teleurstellende 
finale tussen Manchester United en Bayer Le-
verkusen (0-4) hoor ik later dat ik niets gemist 
heb. Maar de onvergetelijke zaterdagavond 
pakt niemand mij meer af. 

Nadat de spelers van Ghana op Den Elshof aan-

gekomen zijn serveert Annelies  een lunch aan de 

gasten. Geassisteerd door kleinzoon Teus met de 

spierwitte haardos. Annelies: “Normaal bi-j zonne 

drokten mag ik um wal good in de peiling holl’n, 

moar hier tussen vind ik um zo weer.” Teus Pors-

kamp zegt op zijn beurt tegen oma Annelies als 

ie goed rondgekeken heeft: “Die zwarte jongetjes 

hoeven nooit naar kapper Hennie he oma?”

De trainers van de E1 hebben na hun overwinning 

op Longa de gehele middag in de kantine zitten 

sjikkeren, zegt Annelies: “As dee kampioen wordt 

rie ik op d’n trekker en breng ik ze met ne platten 

wagen noar hoes.”

Tijdens de sponsoravond, waar de gehele avond 

door volop ‘halve liters’ geplopt wordt zegt Wally 

tegen Annelies: “Dit is het enige feest woar de 

kelners bier met ne stekwagen rondbrengt.”

Voormalig wethouder Henk Gerrits ziet Hennie 

Schovers zwaar in gedachten aan de bar zitten zegt 

ie: “Hennie neet te zwoar noadenken he?”, waarop 

Hennie antwoordt: “Ik denk nooit noa.”

Erik Porskamp: “De laatste keer dat Frank Slütter 

in de basis gestaan heeft dat was ongeveer 15 kilo 

geleden.”

Pim Scheinck is bezig in de bestuurskamer met het 

plaatsen van een nieuwe kast komt ome Hans de 

voorzitter binnen en vraagt aan zijn neefje of hij 

nog iets voor hem kan doen, waarop Pim ant-

woordt: “Ja, naar huis gaan.”

John Ligtenberg kijkt de finale van het EK tussen 

Spanje en Italië in café de Kruup, in een dorp op 7 

kilometer afstand van Groenlo. Spant hij zijn spie-

ren aan en roept: “Kijk jongens, ik ben Barichello!” 

Roept een snuggere, dus Grolse, kroegtijger terug: 

“Dat is toch een coureur John?” “Eh, eh, oja,” aldus 

John, die direct weer met zijn hoofd in een glas bier 

onderduikt.

Tekkels
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In bestuurskamers worden vaak beslissingen geno-
men. Daar zijn deze kamers immers ook voor. Vandaar 
dat ik deze keer maar eens neer streek in de bestuurs-
kamer van onze eigen s.v. Grol met onze vlag en het 
speelschema van het EK. Nu u dit blad onder ogen 
krijgt zal de Europees kampioen wel bekend zijn, dus 
ik ga mij niet wagen aan voorspellingen. Ik kijk wel 
uit. Met de kennis van achteraf wordt het makkelijk 
oordelen voor u over mijn voorspellende gaven.
Dat dergelijke toernooien big business zijn, dat hoef ik 
u natuurlijk niet uit te leggen. Toch was het mij nooit 
geheel duidelijk wat sponsoring van een dergelijk 
evenement nu eigenlijk concreet oplevert voor zo’n 
sponsor. Ik las begin juni in het Haarlems Dagblad dat 
de negen hoofdsponsors van het Europees voetbal-
kampioenschap waarschijnlijk de komende jaren spec-
taculaire koerswinsten gaan boeken aan de beurzen 
waar die bedrijven genoteerd staan. Dit leidde men 
af uit een studie van de Amsterdamse vermogens-
beheerder Wijs & Van Oostveen. Deze beheerder had 
schijnbaar een studie gedaan naar de winstcijfers van 
de EK van 2008 en de WK van 2010. Deze bedrijven die 
bovengenoemde evenementen sponsorden deden het 
op de beurs vele malen beter dan de index. 
Zou dit voor de lokale economie ook gelden, vroeg ik 
mij gelijk af. Gezien de vele sponsoren die onze club 
rijk is zou je denken van wel. Beslissingen om een 
evenement te sponsoren als het Europees voetbal-

kampioenschap worden ook weer in bestuurskamers 
genomen. Hoe zal die ondernemer van de lokale 
voetbalclub dan tot zo’n besluit komen? Die heeft 
immers geen bestuurskamer. Daarnaast heeft hij 
ook geen rapport voor handen waaruit blijkt dat het 
bijzonder aantrekkelijk is om de lokale voetbalclub 
te sponsoren. Nee, die lokale ondernemer doet dat 
gewoon vanuit het hart. Omdat hij vindt dat die club 
support verdient. Daar heeft die ondernemer geen 
vuistdikrapport voor nodig om daar van overtuigd 
te zijn. Geweldig toch, die nuchterheid en bovenal 
het gebaar van die vele sponsoren, want zonder die 
sponsoren geen voetbal. En dat geldt dan ook weer 
voor het grote gebeuren. 
Nu we het dan toch over het grote gebeuren hebben. 
In een andere krant las ik een artikel over het door 
berekenen van kosten van voetbalwedstrijden. Er was 
in het regeerakkoord al besloten dat de kosten van 
politie-inzet ten behoeve van vergunningsplichtige 
commerciële evenementen van incidentele aard door 
berekend gaan worden. Deze maatregel wordt nu ook 
uitgebreid naar evenementen van structurele aard. Dit 
zal voornamelijk voetbalwedstrijden gaan betreffen. Is 
dit nu terecht of niet?
Ik ben overigens wel blij dat ons Marveldtoernooi hier 
niet onder valt. Hoe wil je anders nog een dergelijk 
evenement organiseren. Bovendien is er ook geen 
politie inzet nodig, want er zijn geen incidenten. Je 

hebt bij dit toernooi alleen een notaris nodig om te 
controleren of er niet met de leeftijden wordt gesjoe-
meld, maar met een beetje mazzel wil die zijn eigen 
inzet wel sponsoren. 
Persoonlijk vind ik het aan de ene kant wel terecht 
dat de politie-inzet doorberekend gaat worden voor 
voetbalwedstrijden in het betaalde voetbal. Al zullen 
de KNVB en de clubs een andere mening toegedaan 
zijn. Het is vaak een klein groepje notoire raddraaiers 
die de ellende veroorzaken. Aan de andere kant zijn 
het ook vaak personen die zich supporter noemen, 
maar dit feitelijk niet zijn. Ze zien geen wedstrijd, 
maar komen naar een stadion en gebruiken de 
naam van een club om rotzooi te trappen. Je bent 
überhaupt al geen supporter als je naar het voetbal 
gaat om te matten. Mag je dan clubs en de KNVB 
hiervoor de rekening presenteren? Een lastig dilemma. 
Je kan het ook moeilijk blijven afwentelen op de rest 
van de maatschappij. Het lijkt mij een issue dat nog 
voor de nodige hoofdbrekens gaat zorgen in menig 
bestuurskamer.
Genoeg stof tot nadenken. Ook mogelijk voor u. Dan 
heeft u wat te doen tijdens uw komende welverdiende 
zomervakantie op een verre  tropische of Europese be-
stemming. Of gewoon op het strand van het Hilgelo. 
Ik wens u allen een hele fijne zomer vol zon toe.

De Vlaggenist
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