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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 
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C L U B B L A D

VOORWOORD

Als ik bezig ben met het uitwerken van het verslag van de Algemene Ledenverga-
dering van de avond ervoor, wordt het verhaal langer dan ik in gedachten had, en 
de bedoeling was. Maar ja, wat zet ik er allemaal wel in en wat niet. Er is nogal het 
een en ander verteld. De kunst van het weglaten is mij schijnbaar niet gegeven. En 
ik zit met de tijd. Ik moet naar mijn werk. Dan maar ’s avonds na elven afmaken en 
versturen. Na het werk snel de pc aan en aan de slag, want de drukpers staat al aan. 
Ik weet al waar ik het over ga hebben; de ontwikkelingen bij Grol 1 waar Jos Heutinck 
met zijn jongens met iets heel moois bezig is, de samenwerking/fusie met Grolse 
Boys en wat er op het moment van schrijven speelt. Altijd met als uitgangspunt zo 
actueel mogelijk te zijn. Er is tijdens de ALV het nodige over de samenwerking (lees 
fusie) met Grolse Boys gezegd en ik weet  nog hoe het jaren geleden spaak liep. Geen 
geraaskal en in het wilde weg maar wat roepen deze keer. En het mag gezegd, het 
agendapunt voltrekt zich in een relaxte sfeer. Genoeg stof om hierover op deze plek 
uit te wijden dus. Dan ineens gaat de telefoon! Mijn broer Frank aan de andere kant. 
Gezien het tijdstip van bellen schrik ik al. Aan zijn eerste toon merk ik direct al dat er 
iets aan de hand is of iets ergs gebeurd is, en verandert de wereld binnen een paar 
seconden 180 graden. Een beschouwing of een discussie over een fusie is ineens to-
taal niet meer interessant en al helemaal niet meer relevant.  ‘He’j ’t eheurd?,”zegt hij, 
“Marcel Terhaerdt is vanoavend verongelukt in Zieuwent.” Ik schrik, stilte, stamelen, 
krijg kippenvel, roep wat, ik word koud en warm tegelijk, en ik vloek…! Dat kan toch 
niet waar zijn! Frank is totaal van slag. Marcel is een vriend van hem, en van veel 
Grolmensen meer. Hij heeft het zojuist gehoord en lijkt in trance. Hij vraagt of ik het 
al weet of misschien al meer gehoord heb. Ik besluit om er direct naar toe te gaan. 
Bij hem thuis aangekomen zoekt hij op internet in alle mogelijke nieuwsbronnen 
naar een bevestiging van het nieuws dat hij zojuist gehoord heeft, maar stiekem en 
waarschijnlijk tegen beter weten in, hopend er achter te komen dat het nieuws, de 
nachtmerrie, niet klopt. Dat het een vergissing is en we weer overgaan tot de orde 
van de dag. Maar helaas…het blijkt maar al te waar te zijn. Marcel Terhaerdt, 43 jaar, 
echtgenoot van Susan Wellink, vader van 2 kleine kinderen. Zo plotseling uit het leven 
gerukt, uit een fijn gezin gerukt, door een tragisch ongeval. Ik vloek nog een keer! Het 
helpt niets, behalve dan dat het mij een seconde oplucht. Dit kan toch niet waar zijn! 
Het leven kan soms zo oneerlijk zijn! Wat doet een fusie er dan nog toe. 
Marcel woonde sinds 2000 met zijn Susan in Zieuwent, waar Marcel het met zijn 
gezinnetje uitstekend naar de zin had en actief was binnen RKZVC, dat een mooi ‘In 
Memoriam’ op haar site heeft staan.  Marcel groeide op in Groenlo, speelde vele jaren 
bij sv Grol, waaronder jaren in het eerste en tweede elftal. Ik mocht hem als leider 
een paar jaar onder mijn hoede hebben bij Grol 2. Marcel had een geweldige wed-
strijdinstelling, een winnaarsmentaliteit en ging er altijd vol voor. Ook een tikkeltje 
eigenwijs, in de positieve zin des woords echter. Maar ook een gewone vrolijke jofele 
toffe Grolse jongen…….! 43 jaar…het kan niet waar zijn! Weer vloek ik…sorry! Mij rest 
niets anders dan Susan, zijn kinderen, familie, vrienden vanaf deze plaats heel veel 
sterkte met dit ondraaglijke verlies te wensen. 
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JEUGD G-VOETBAL BIJ  DE S.V.  GROL
Met ingang van dit seizoen probeert de s.v. 
Grol een start te maken met jeugd G-voetbal. 
Dit is voetbal voor jongens en meisjes met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De 
G staat hier niet voor gehandicapt, zoals vele 
mensen denken, maar voor G-afdeling. Zo zijn er 
in de jeugd al F, E, D, C, B, en A afdelingen maar 
een G afdeling was er nog niet, vandaar! 
De initiatiefneemster en contactpersoon voor 
het G-voetbal bij de s.v. Grol is Natascha Dank-
baar. Tijd dus voor een gesprek met haar om 
meer van het G-voetbal te weten te komen. 

Door: Ivo Versteegen

Hoe is het idee van G-voetbal bij jou ontstaan?

“Ik heb altijd al veel met deze doelgroep gehad gezien 
mijn achtergrond als kinderverpleegkundige”. En 
toen er 2 jaar geleden een verenigingsenquête voorbij 
kwam waar je in kon vullen of je wat voor de Grol 
zou willen of kunnen betekenen heeft Natascha haar 
interesse in het G-voetbal kenbaar gemaakt. Omdat 
er bij de s.v. Grol al eens over deze tak van voetbal 
was nagedacht, maar het idee op de plank was blijven 
liggen, kwam nu de vraag aan haar of zij hierin iets 
kon gaan betekenen. Natascha had zich inmiddels 
in het G-voetbal verdiept en kwam in contact met 
de “Stichting Doelpunt”. Deze stichting, opgericht 
door een vrouw uit Twente en moeder van een kind 
met een lichamelijke beperking, zet zich in om meer 
bekendheid en een groter draagvlak te geven aan het 

Wat houdt G-voetbal precies in?

Nogmaals de G staat hier niet voor gehandicapt, dat 
is een belangrijk feit! Het gaat hierbij om voetbal voor 
jongens en meisjes met een geestelijke en/of lichame-
lijke beperking en dat kan zeer breed worden opgevat. 
“Het gaat hier om kinderen met een leerachterstand 
of autisme of om het syndroom van down of een lager 
IQ maar ook lichamelijke beperkingen als een hersen-
letsel, zicht of hoorbeperking maar ook bijvoorbeeld 
een amputatie van een ledemaat. Momenteel zijn er 
landelijk veel kinderen met een gedragsprobleem die 
deel uit maken van het G-voetbal”. De verstandelijke 
beperking steekt er momenteel bovenuit maar lande-
lijk is men de lichamelijke beperking en G-voetbal aan 
het promoten!

“Vooral kinderen met een leerachterstand krijgen later 
in de E en D jeugd, als het reguliere voetbal prestatie-
ver wordt, meer problemen en belanden dan vaak op 
de bank of worden gepest. Gevolg is dat het plezier 
weg gaat en dat zij van voetbal af gaan!”
Bij de KNVB bestaat al enkele jaren de afdeling 
G-voetbal met een eigen contactpersoon waar 
informatie over het G-voetbal kan worden ingewon-
nen. Zo ook over de speciale spelregels die voor deze 
competitie gelden. Een team kan bijvoorbeeld niet 
met 0 verliezen. Het is dan de taak van de scheids-
rechter om dit te voorkomen. “Zo kan een team wel 
met 15-1 verliezen maar voor die spelers geldt dan 
eigenlijk alleen hun ene goal en daar zijn zij dan zo blij 
mee dat zij hier hun volledige voldoening uithalen en 
het resultaat al helemaal niet meer voor hen geldt. 
Het plezier en spelenderwijs met eigen regels in deze 
competitie staat gewoon voorop!” 

Een indeling naar sterkte van de beperking bestaat 
er landelijk nog niet. Alles speelt door elkaar en dit 
geldt ook voor leeftijd en voor geslacht, dus jongens 
en meisjes spelen ook gewoon door elkaar. Als er een 
grote G-voetbal afdeling binnen een club is zou je dit 
misschien in kunnen delen maar bij de s.v. Grol is dit 
voorlopig nog niet zover en geldt een leeftijdsgrens 
van 6 tot 18 jaar. Maar ook hier zijn wel uitzonderingen 

“Ik heb altijd al veel met deze 
doelgroep gehad gezien 
mijn achtergrond als kinder-
verpleegkundige.”

“Nogmaals de G staat hier 
niet voor gehandicapt, dat is 
een belangrijk feit! .”

G-voetbal. Hierbij organiseren zij 2 doe dagen, één in 
juni bij Heracles en één in oktober bij de Graafschap. 
In september 2011 heeft Natascha als vrijwilligster een 
team begeleidt en werd hierdoor meteen enthousiast 
over het G-voetbal! “De kinderen zijn hier allen gelijk 
en kunnen zo vrij meedoen op hun manier en niveau, 
zij kunnen zichzelf zijn zonder nagekeken te worden. 
Zij voelen zich niet buitenspel gezet!” 
Toen rees bij haar ook de vraag waarom dit bij de s.v. 
Grol niet zou kunnen. “Zo’n grote vereniging met een 
prachtige accommodatie, een meer dan uitgebreide 
jeugdtak en de vele vrijwilligers die moeten toch ook 
met G-voetbal kunnen starten?”
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gas, water en loodgieterswerk,verwarming,
ketel onderhoud,ventilatie en airconditioning

Parallelweg 17 7141 DL Groenlo.
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mogelijk; bijvoorbeeld iemand van 23 jaar met een IQ 
van een 12 jarige zou prima mee kunnen doen. 

Wat is de huidige stand van zaken binnen het 
G-voetbal?

“Op dit moment zijn er 5 kinderen die op de vrijdag-
avond van 17.30 tot 18.30 uur trainen. De zesde komt 
a.s. vrijdag meetrainen. Dit is iemand van buiten 
Groenlo die nu net bij een andere club is begonnen maar 
die het ook een keer bij de s.v.Grol wil proberen om 
daarna een keuze te kunnen maken”. Om competitie te 
kunnen spelen zijn er wel 14 tot 16 spelers nodig want 
niet iedereen kan op zaterdag en er wordt binnen het 
G-voetbal ook regelmatig gewisseld! De kinderen trainen 
op de Marveld Arena. “Eerst was het de bedoeling om op 
het hoofdveld te gaan trainen, psychologisch belangrijk 
om ze niet op een achtergelegen veld te laten trainen, 
maar doordat om 18.00 uur veel F teams komen trainen 
wordt het voor de G-spelers te druk en geeft dit te veel 
prikkels. Daarom is besloten om toch naar de Marveld 
Arena te gaan. Hier is het veld bovendien zeer overzich-
telijk voor hun!”

Momenteel geeft Max de Vries training aan de kinderen 
en wordt hij geassisteerd door Doné Emaus, Marijn 
Nibbelink, Wim Meuleman en Reni Geurkink. Zelf gaat 
Natascha ook vrijdags kijken naar de trainingen maar 
bemoeit zij zich daar niet mee. Zij is verantwoordelijk 
voor de coördinatie, de PR  en voert zij de gegevens in 
Talento in. Verder hoopt Natascha dat zij nog iemand 
kan krijgen die een maatschappelijke stage kan gaan 
doen bij het G-voetbal aansluitend op zijn of haar 
opleiding. Daarnaast heeft Natascha contact met 
Nikka te Koppel, vakleerkracht bewegingsonderwijs  op 
speciaal onderwijs. Ook heeft zij regelmatig contact met 
Stichting ‘De Lichtenvoorde’.

Deze hebben onlangs een sportmiddag op het Grolveld 
gegeven waarbij spelers van Longa en Grol 1 een clinic 
hebben verzorgd voor cliënten van Stichting ‘De Lichten-
voorde’ om in contact te komen met het voetbalspel-
letje. Daaruit is door de begeleiders aangegeven dat zij 
ook binnen de stichting de Lichtenvoorde het G-voetbal 
zullen gaan promoten voor zowel Longa ’30 als voor de 
s.v. Grol. 
“Longa is natuurlijk al veel langer bezig met het G-
voetbal en daar spelen ook kinderen uit Groenlo mee, 
maar het is absoluut niet onze bedoeling om de spelers 
daar weg te halen om bij de Grol te gaan voetballen. 
Hierover zijn met Longa goede afspraken gemaakt en 
als kinderen het uit praktische redenen toch prettiger 
vinden om in Groenlo te gaan voetballen zullen we dit 
natuurlijk niet tegen houden!”

Voorlopig dus nog geen competitievoetbal voor deze 
groep. “Dit is ook nog geen probleem en we hebben 
geduld, laat de kinderen eerst maar eens wennen aan 
het voetbal en het omgaan met de bal. Het plezier staat 
voorop! Het is zo mooi om te horen dat kinderen, 3 
weken voor de eerste training, hun voetbaltas al klaar 
hadden staan en dat zij nadat zij de eerste keer in hun 

Grol tenue hadden getraind vroegen of ze deze ‘s avonds 
ook als pyjama aanmochten”!

De kinderen worden vrijdagavond door hun ouders 
gebracht, ze weten dan welke kleedkamer ze in moeten 
en Max haalt ze dan 5 minuten voor de training op 
om gezamenlijk naar het trainingsveld te lopen met 
de materialen. Na de training wordt alles weer netjes 
opgeruimd en meegenomen en gaan de kinderen zich 
douchen. “Er heerst een vaste structuur en duidelijkheid 
waardoor ze ook precies weten wanneer het voorbij is 
en dat ze ook moeten meehelpen met het opruimen. 
Voor hun is het een uurtje heerlijk uitleven!”

Hoe ziet Natascha de toekomst van het G-voetbal bij 
de s.v. Grol?

“Zeer gunstig, ik zie zeker een doelgroep rondlopen en 
ook in het reguliere voetbal lopen spelers die problemen 
hebben om goed mee te komen die zeker goed bij het 
G-voetbal zouden kunnen aansluiten”. Landelijk is het 
G-voetbal ook al aan het groeien en de KNVB heeft niet 
voor niets al enige jaren een afdeling G-voetbal. 
“We hopen naar een paar teams te kunnen groeien en 
ook in de toekomst met een volwassen team te kunnen 
beginnen. Als je bij omliggende clubs kijkt zie je in Win-
terswijk 1 à 2 teams, in Neede is het goed ontwikkeld en 
Longa ’30 heeft ook een aantal teams, maar de markt is 
nog niet verzadigd!” 
G-voetbal heeft een lange aanloopperiode nodig omdat 
er ook een hoge drempel voor ouders is om hun kind 
hiervoor op te geven. Ouders denken ook dat hun kind 

nooit meer terug kan naar het reguliere voetbal maar 
die mogelijkheid is er zeker wel!
“Er is ook een groep die al bij de s.v. Grol gevoetbald 
heeft maar doordat zij “anders” zijn, zijn weggepest. 
Deze willen dan niet meer terug naar de s.v. Grol door 
hun vervelende ervaring die ze gehad hebben”.

Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor het 
G-voetbal?

De gewenste manier is om contact met Natascha op te 
nemen via haar mailadres, nataschadankbaar@hotmail.
com. Hierbij moeten de ouders aangeven wat hun kind 
voor een beperking heeft. Deze informatie is belangrijk 
voor de trainer en begeleiders die met hen gaan werken. 
Zij zullen ook een kort gesprek met de ouders hebben. 
Dan kunnen ze vrijblijvend 3 tot 4 keer meedoen voordat 
ze dan beslissen om te blijven. 

Zo is er ook voor mij weer een hele nieuwe 
wereld van het G-voetbal open gegaan dankzij 
het enthousiaste betoog van Natascha. De G 
staat dus zeker niet voor gehandicapt maar voor 
voetbal voor kinderen met een motorische en/
of verstandelijke beperking of die in het reguliere 
voetbal niet helemaal mee kunnen komen!

Graag wil Natascha nog wel iets meegeven: “ouders die 
twijfelen of het met hun kind wel goed gaat bij het 
voetbal moeten aan de bel trekken en informatie in-
winnen. Je hoeft je er zeker niet voor te schamen. Het 
is er nu, maak er gebruik van en kijk wat je kind wil!”
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S.v. Grol heeft haar zaakjes goed voor elkaar. 
Dat bleek afgelopen week tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in ons eigen sportcafé. Een en 
ander verdient een groot compliment. Secretaris 
Tonnie Zieverink keek in zijn jaarverslag terug op 
het afgelopen seizoen. ‘De griffier’ keek in zijn 
jaarverslag nog even terug op de speerpunten 
die het bestuur een jaar geleden benoemd had. 
De leden konden tevreden vaststellen dat er veel 
gerealiseerd is waar op het gebied van ‘Accom-
modatie’ vooral de oplevering van ‘de loods’ en 
de renovatie van de kleedkamers 3 tot en met 
9 in het oog springen. Andere opvallende zaken 
die gerealiseerd zijn afgelopen seizoen zijn vele 
‘randzaken’ als de oprichting van de BCG (Busi-
ness Club s.v. Grol) maar ook het verder vorm 
geven van de technische structuur, iets dat het 
spelletje en de spelers zelf ten goede komt. Zoals 
gebruikelijk in het jaarverslag werd ook nog 
even terug gekeken op de sportieve prestaties 
van de teams. In het oog springend daarbij was 
het succes van Grol E1, dat zowel kampioen in 
haar eigen klasse werd maar ook kampioen van 
het district Oost. Deze prestatie bleef ook niet 
onopgemerkt bij de BVO’s FC Twente  en De 
Graafschap. Uit de ‘gouden lichting’ E1 verkasten 
aan het eind van het seizoen Daan Rots en Jules 

ALV:GEVOELIG PUNT FUSIE MET GROLSE BOYS LIJKT MINDER GEVOELIG DAN VOORHEEN

“MISSCHIEN DAT HET DOOR DAT PUNT 
DRUKKER IS OP ALV DAN AFGELOPEN JAAR”

Stokkers naar FC Twente en Mick Wissink naar 
De Graafschap. Bijzonder positief was te melden 
dat het ledenaantal van s.v. Grol toenam met 35 
leden. In totaal telt de ledenlijst van s.v. Grol per 
1 september 1263 leden. 

Door: Henri Walterbos

Nieuwe commissies
Ook werden er afgelopen seizoen enkele nieuwe 
commissies opgericht, zoals de Commissie Nevenacti-
viteiten en de Commissie Communicatie Informatie & 
Automatisering (CIA). Voor de een logische zaak, voor 
de ander  ‘alwéér een commissie’.  Feit is en blijft dat 
ondanks dat ‘de Grol’ de zaken op papier meer dan 
goed voor elkaar heeft, er enorm veel werk aan de 
winkel is nog, en dat er in de praktijk, mijns inziens, 
nog veel te winnen valt.  We dienen er voor te waken 
dat onze club niet overgeorganiseerd wordt, en dat 
op een gegeven moment door de bomen het bos niet 
meer gezien wordt, en welke commissie je moet heb-
ben bij welke kwestie. Zelf denk ik nog wel eens (met 
weemoed) terug aan de periode dat bijvoorbeeld  het 
Jeugdbestuur bestond uit Grolmonumenten als Tonnie 
Vaarwerk, Gerry van Dongeren, Hans Emaus en Ben 
Hoytink. Ze liepen elke zaterdag op het sportcomplex 
en direct aanklampen was het devies. Met als resultaat 

9 van de 10 keer direct al een oplossing. Geen mails 
zoals tegenwoordig, met de gedachte: ‘Ik heb gemaild 
dus ik heb het geregeld,’ wat helaas nog wel eens voor 
komt. Maar desalniettemin, nogmaals complimenten 
zijn zeker op zijn plaats voor onze, deze avond in 
‘bobopakken’ gestoken, hoofdbestuurders. Echter niet 
alleen voor het zittende bestuur complimenten, maar 
voor alle 250 vrijwilligers binnen onze mooie club. 
Na het jaarverslag in letters, het jaar in cijfers, door 
penningmeester Hans van Halm. Hij kon de leden, 
ondanks het economisch zwaar weer waarin een 
ieder zich bevindt een positief resultaat van € 6420,00 
voorleggen. Een mooi resultaat. Hans van Halm kreeg 
terecht alle lof toegezwaaid door de kascommissie 
bestaande uit Jos Penterman en Adrie Wittenbernds. 
“De stukken zijn een koffertje waardig zoals minister 
de Jager presenteerde onlangs op Prinsjesdag,” aldus 
Wittenbernds.  Tot zover een terugblik. Het is echter 
de moeite waard het gehele jaarverslag een keer goed 
door te lezen. Dan bent u op de hoogte, maar zeker zo 
belangrijk, dan weet u wat er allemaal komt kijken bij 
het in stand houden van onze club. Dit is te lezen op 
www.svgrol.nl.

Samenwerking Grol/Grolse Boys
Na 16 jaar niet meer op de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering te hebben gestaan stond het het 



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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er deze keer wel weer op: ‘Samenwerking met Grolse 
Boys’. Voorzitter Hans Scheinck schetste een beeld 
van hoe een en ander weer op de agenda terecht 
gekomen is. “Wij hebben het initiatief genomen en 
Grolse Boys heeft de aanpak voorbereid, waarin wij 
volgden. Er is voorafgaande aan de ALV bij Grol en bij 
Grolse Boys een goede afstemming geweest,” deelde 
Hans Scheinck de aanwezige leden mede. Ook dat hij 
verbaast was dat hij er door niemand op aan was ge-
sproken: “Zelfs niet door de pers zelfs.” Dat was 17 jaar 
geleden wel anders toen een fusie stukliep op vooral 
emotionele, nostalgische gevoelens als clubkleuren 
en clubnaam. “Misschien moeten we inderdaad deze 
pijnpunten wel vooraan leggen,” reageerde Scheinck 
op een opmerking uit de vergadering. “Er zit een 
bevolkingskrimp aan te komen. Die ontwikkeling 
moeten we voor zijn, “ schetste hij het toekomstbeeld. 
“Als besturen hebben we de intentie dit tot een goed 
einde te brengen. Wij staan er positief in. In zowel 
samenwerking, eerst bij de jeugd, en later uiteindelijk 
een fusie, al doen we het allemaal heel voorzichtig, 
en maken we een stappenplan.” Oud-voorzitter en 
ere-voorzitter Theo Huijskes keek nog heel even terug 
op het proces dat toen stukliep, maar keek met name 
ook vooruit. “ Als ik zie hoe spelers van Grol en Grolse 
Boys tegenwoordig met elkaar omgaan. Dat is toch 
prachtig. Vroeger was het niet denkbaar dat spelers 

van Grol bij wedstrijden van Grolse Boys gaan kijken en 
andersom, en dan na afloop een biertje drinken in de 
desbetreffende kantine. Ik juich samenwerking en een 
fusie toe. Een beter moment is niet denkbaar, maar 
laten we alsjeblieft  ons 100 jarig jubileum in 2018 nog 
blauw-wit vieren,” maakte Huijskes van zijn hart geen 
moordkuil. Jos Penterman stelde nog voor het proces 
te laten begeleiden door een onafhankelijk iemand, 
die en geen lid van s.v. Grol is en niet van Grolse Boys. 
Op de vraag van Bennie Penterman hoe de gemeente 
Oost Gelre tegenover de plannen staat, daarbij moest 
Hans Scheinck het antwoord schuldig blijven: “We 
hebben nog geen contact met de gemeente gehad. 
Dit is in het kader van zorgvuldigheid. Eerst onze 
leden, daarna de gemeente.” Nadat er niets meer uit 
de vergadering kwam stelde Scheinck voor met s.v. 
Grol het traject in te gaan, hetgeen met een applaus 
bekrachtigd werd. Na afloop hadden de Grolvoorzitter 
en zijn collega Harry Paff van Grolse Boys nog even een 
kort onderhoud om elkaars ervaringen van de avond 
uit te wisselen. ‘De Boyspraeses’ kon de onze gerust 
stellen en zeggen dat er ook binnen Grolse Boys over 
gesproken was en dat ook op het Wilgenpark het 
bestuur toestemming kreeg het traject in te gaan.

Technisch beleid
Frank te Bogt gaf een duidelijke uitleg over de plannen 

op technisch gebied. “We gaan bij de jeugd aan tech-
niektraining doen onder leiding van Bert Roeterdink. 
We werken aan een spelsysteem voor s.v. Grol, dat 
wat ons betreft 1-3-4-3 wordt en we willen proberen 
die Grolse Bourgondische mentaliteit om te vormen 
naar een winnersmentaliteit,” waarna hij direct zijn 
lippen in een schuimkraag zette, iets dat de zaal luid 
deed lachen. “Bij Grol 1 zien we met de komst van Jos 
Heutinck al een duidelijke verbetering.”

Historisch moment
Het was voor de aanwezigen naast een gezellige avond 
ook nog eens een historische avond. Voor het eerst in 
de geschiedenis namelijk trad een vrouw toe tot het 
Hoofdbestuur. “Dat doet me enorm deugd,” bekende 
Hans Scheinck. Sinds zijn aantreden als vice-voorzitter 
in 2010 is Marco Frank belast met de taakgebieden 
communicatie en sponsorzaken. Gebleken is dat deze 
twee onderdelen veel te complex en tijdrovend zijn om 
die bij één bestuurslid onder te brengen. Vandaar dat 
we voorstellen Noëlle Neeleman op te nemen in het 
bestuur met de taak Sponsorzaken.  Marco Frank blijft 
deel uitmaken van de Sponsorcommissie, maar is niet 
meer ‘eindverantwoordelijk’. Hij behoudt het pakket 
Communicatie.  Noëlle mocht gelijk al aan de bak. 
Ze vertelde over plannen van het samenstellen van 
zogenaamde sponsorpakketten en dat s.v. Grol enorm 
verheugd is afgelopen boekjaar meerdere nieuwe 
sponsoren te hebben kunnen verwelkomen.  

Accommodatie
Peter Harbers deed verslag van wat er zoal speelt op 
het gebied van accommodatie. “Mocht de aange-
vraagde subsidie van de gemeente dit jaar nog binnen 
komen gaan we dit jaar nog aan de slag met de 
renovatie van kleedkamer 1 en 2. Dat is dringend nodig. 
Daarnaast willen we graag twee nieuwe kleedkamers 
realiseren. Ook met het oog op G-Voetbal.” Verder zal 
in nauwe samenwerking met de HV Grol en VV Grol 
een herinrichting van de fietsenstalling plaatsvinden. 
Als eerste staat echter vervanging van het dak van de 
tribune op stapel. Geert Jan Stokkers, voorzitter van de 
VSVG nam vervolgens het woord en deed het bestuur 
een prettige mededeling. “In het weekend 10 en 11 
november draait het rad van Rikie weer, oftewel de 
fancyfair van de VSVG. Het nettobedrag van dat week-
end komt in zijn geheel ten goede aan de vervanging 
van het dak. Ons motto dat weekend is dan ook: 
‘’T dak mot d’r af.” 

Dennis Pasman sprak over het vrijwilligersbeleid, en 
hoezeer s.v. Grol trots is op haar vrijwilligers. “Zonder 
vrijwilligers geen voetbal. Zo simpel is het. Er is zoveel 
werk te doen. Meld je aan. Al heb je maar een uurtje 
tijd in de week. Meld je en wij zoeken iets voor je. Er is 
altijd wel iets te doen.”

Noëlle Neeleman: eerste vrouw in het hoofdbestuur  van s.v. Grol.
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Jubilarissen
Nadat Hans Scheinck de vergadering gesloten had 
werden nog een viertal jubilarissen in het zonnetje 
gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. Als eerste 
Guus Hoijtink, jarenlang grensrechter van Grol 1 en 2, en 
jarenlang op meerdere fronten actief geweest binnen s.v. 
Grol. “Je was te eerlijk als grensrechter hoorde ik. Je pakte 
te weinig punten werd jou wel eens verweten. Guus, dat 
vind ik als oud-scheidsrechter een groot compliment.” 
Daarna Bennie ‘d’n Witten’ Klein Gunnewiek. “Jarenlang 
was hij een stabiele rechtsback van Grol 1, maar je hebt 
meer gedaan. Zo zat je ook 12 jaar lang in het hoofdbe-
stuur en automatiseerde jij de contributie-inning,” aldus 
Hans Scheinck. Vervolgens Tonnie Hartman, het manusje 
van alles binnen s.v. Grol. “Als voetballer schopte je het 
niet ver, mede door je gebrek aan techniek. Altijd net het 
tweede team,” glimlachte de voorzitter, die vooral de 
inzet prees van de jubilaris. “Voor al jouw werk binnen 
s.v. Grol heb je inmiddels al alle titels die we voorhanden 
hebben: supersupporter, erelid, Verenigingsman. Alleen 
nog geen erevoorzitter, en dat zul je ook niet worden.” 
Tot slot Bennie Penterman, met zijn bijna 80 jaar, de nes-
tor van de Woensdaggroep. “Een harde werker, en je gaat 
voorop. Je bent een boegbeeld als vrijwilliger. Al 40 jaar 
lang vrijwilliger bij s.v. Grol. Ondanks tegenslagen op het 
persoonlijke vlak de laatste jaren is voetbal nog steeds 
een feest voor jou. Daarnaast ben je op meer fronten 
actief, ook buiten s.v. Grol. Jij wist al lang wat mantelzorg 
was. Lang voordat het woord uitgevonden was.” Voor al 
zijn verdiensten voor sv Grol werd Bennie benoemd tot 
‘Lid van verdienste’.

Met de huldiging van de 4 jubilarissen kwam er 
een gezellig einde aan de ALV, met deze avond 
een glansrijke rol voor voorzitter Hans Scheinck; 
bloedserieus, deskundig, oprecht, en heerlijke 
droge humor. Chapeau!! 

Over de samenwerking/fusie met ‘zusterver-
eniging’ Grolse Boys heeft ieder Grollid wel een 
eigen mening. Deze meningen lijken echter 
anno 2012 dichter bij elkaar te liggen dan 16/17 
jaar geleden. Toen werd soep inderdaad net zo 
heet gegeten als dat die was opgediend. Nu 
iets minder heet. De tijd zal het leren hoe een 
en ander verloopt. Het bestuur is aan zet, met 
het volste vertrouwen van de leden. Hieronder 
enkele meningen van Grolleden. 

Ivo Versteegen (Redacteur clubblad):
“Tijdens de jaarvergadering van de fusie plannen 
gehoord! Hierbij kwam de opmerking van de voorzitter 
dat het voor een kleinere club vaak moeilijker is om te 
gaan fuseren!?  In dit geval ben ik het niet met hem 
eens; Ik denk namelijk dat de Grolse Boys er meer baat 
bij heeft om te fuseren dan de s.v. Grol. Als ik namelijk 
hun huidige leden /elftallenbestand zie, krijgen zij nog 
eerder problemen door de vergrijzing lijkt mij. Neemt 
niet weg dat ik zeker wel voor een fusie ben waarbij de 
inspraak ook evenredig aan de grootte van de vereniging 
wordt gekoppeld! Graag nog wachten tot na 2018 want 
dan bestaat de s.v. Grol 100 jaar! (misschien is dan 
inmiddels de Boys al tot het verleden gaan behoren??)”

Michel Hofffman (Teammanager Grol 1, lid 
Sponsorcommissie, Grolcoryfee):
“Samenwerking mondt uiteindelijk uit in een fusie. 
Vandaar dat ik spreek over een fusie. Vijftien jaar gele-
den heeft men geprobeerd te fuseren. Dit is toen op het 
laatste moment afgeblazen op een aantal punten. Zoals 
ik ook al tijdens de jaarvergadering heb aangegeven vind 
ik dat men eerst moet kijken of deze pijnpunten kunnen 
worden overwonnen. Mocht men deze pijnpunten van 

tafel krijgen, zijn we klaar voor een fusie en wel om de 
volgende punten: Toenemende vergrijzing, geloof tussen 
beide clubs speelt niet meer bij het overgrote deel van 
beide verenigingen, sport en spel plezier zal voor de 
jeugd van beide verenigingen toenemen doordat we ze 
nog betere faciliteiten kunnen bieden, betere kleedka-
mer- en veldbezetting (mits we extra kunstgrasvelden 
krijgen van de gemeente Oost-Gelre, relatief minder 
vrijwilligers nodig (vooral op bestuurlijk niveau), kosten-
besparingen door schaalgrootte, de nieuwe club ‘FC 
Groll’ (FC staat voor footbalclub en Fusieclub) wordt een 
betere afspiegeling van onze Grolse samenleving. Verder 
alle emoties aan de kant. Het gaat om de sportbeoe-
fening in onze mooie stad Grol ( in Groenlo hebben we 
al eerder steken laten vallen door niet met, maar tegen 
elkaar te werken!). Een volgende stap is misschien wel 
een omni-vereniging in Groenlo.”

Nieuwe tent uit  Rabo Coöperatiefonds?

Voorzitter Hans Scheinck, die de Algemene Ledenver-
gadering op een voortreffelijke wijze leidde, riep tijdens 
het puntje financiën de leden, die aangesloten zijn bij de 
Rabobank, op toch vooral naar de bijeenkomst van het coö-
peratiefonds te gaan op maandag 5 november. Deze avond 
kan er namelijk door hen gestemd worden op 5 goede 
doelen, waarvoor de Rabo jaarlijks geld beschikbaar stelt. 
Sv Grol is één van de genomineerden. Op de wensenlijst 
staat al geruime tijd de aanschaf van een nieuwe tent. 
Sv Grol hoopt een substantieel bedrag uit het coöperatie-
fonds binnen te kunnen halen om deze wens in vervulling te 
laten gaan. De tent is bestemd voor de voetbalkampen van 
sv Grol.  Op dit moment wordt er gewerkt aan presentatie, 
waarbij ook jeugdleden betrokken zullen worden. 

‘Fusieperikelen’

De jubilarissen: Tonnie Hartman, Bennie Penterman, Guus Hoijtink, Bennie Klein Gunnewiek
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•Een Twitterbericht van TUBANTIA ‘FC Twen-

tewatcher’ Leon ten Voorde woensdag 19 

september, naar aanleiding van het wedstrijd-

verslag Grol – Luctor et Emergo op www.

svgrol.nl dat hij zojuist had gelezen.

 Leon ten Voorde @leontenvoorde:

 Lees net op site grol wedstrijdverslag. Kan 

KNVB nog ingrijpen, Ajax terugtrekken en s.v. 

Grol inschrijven voor de poule des doods? 

 Gestuurd tijdens Borussia Dortmund – Ajax 

(2-0). Dan klopt het natuurlijk. Onze verslag-

gever Wally had toch een juiste kijk op de 

wedstrijd van Grol, getuige de kop ‘Grol hofle-

verancier Elftal van de week’ op de regionale 

sportpagina in de editie van de Gelderlander, 

vrijdag 21 september. Zowel Max de Vries, 

Christian Pillen als Michel Kamphuis stonden 

met een dikke 8 in het ‘Sterrenteam’.

•Het is zondag 16 september, de wedstrijd Grol 

1 – Luctor et Emergo 1  staat op de rol. Voorzit-

ter Hans Scheinck loopt om kwart vóór twee 

nog wat rond bij de ingang. Plotseling ziet hij 

een mevrouw in uniform met een pasje aan de 

broekriem. De voorzitter beent naar binnen 

en zegt tegen Annelies : “Opletten, geen 

alcohol aan jeugd onder de 16, we hebben 

controle van de Voedsel- en Waren Autoriteit.” 

Annelies geeft het pijlsnel door aan Rob, die 

wat verbaasd reageert. Intussen geeft hij 

dezelfde mevrouw een kaarsen-aansteker (!) 

omdat ze om een vuurtje vroeg. De voorzitter 

begrijpt het al niet goed meer en gaat weer 

naar buiten om een praatje te maken met de 

voorzitter van Luctor et Emergo. En die zegt 

op enig moment, wijzend naar die mevrouw in 

uniform,: “uniek hè , we hebben elke zondag 

dezelfde vrouwelijke buschauffeur !”  Annelies 

naderhand tegen voorzitter : “Blief ie moar 

Spa blauw drinken!” 

Tekkels
SMOOVZ: 
Voor wie graag op 
de hoogte wil blijven 

Een gratis app voor amateurvoetbal met live 
scores, video’s en wedstrijdcommentaar langs 
de lijn voor alle competities in Nederland. 
Vanaf nu is dat mogelijk met de iPhone en 
Android apps van SMOOVZ – het spel achter de 
wedstrijd! 

Door: Henri Walterbos 

Voetbal is wekelijks met meer dan 33.000 wedstrijden 
en ruim 1,2 miljoen amateurvoetballers de volksport nr.1 
in Nederland. Hoeveel staat het? Wat is het geworden? 
Wie heeft er gescoord? zijn een paar voorbeelden van 
vragen uit de voetbalkantine. 
SMOOVZ heeft een app ontwikkeld die het mogelijk 
maakt om de wedstrijdinformatie gemakkelijk en op 
een uitdagende manier met elkaar te delen. Tijdens het 
Internationale Marveldtoernooi 2012 werd er proefge-
draaid. Dit was bijzonder succesvol te noemen. “Zelfs 
vanuit de bestuurskamer konden we alle wedstrijden 
volgen,” vertelt Marco Frank, organisator van het Mar-
veld Toernooi. “Live score-updates en de videofragmen-
ten van alle goals direct online.”  

Breinen
De ‘grote breinen’ achter Smoovz zijn Roger Schools 
en Martijn Zomers uit Arnhem. Schools weet nog goed 
hoe het idee bij hem ontstond en vervolgens het balletje 
ging rollen. “Anderhalf jaar geleden stond ik bij mijn club 
Gazelle Nieuwland in Dieren langs de kant met mijn 
nieuwe smartphone toen ik me bedacht dat ik eigenlijk 
wel benieuwd was hoe de standen op de andere velden 
van teams bij ons in de competitie zouden zijn, en 
om daar achter te komen daar iets op te bedenken 
moest zijn, en dat dan te gebruiken voor het gehele 
amateurvoetbal in Nederland. Toen ging het borrelen 
en ging het vervolgens snel. Er werd een businessplan 
opgesteld en werden contacten gelegd met niet de 
minste partijen om het product in de markt te zetten. 
Ondermeer met Productiemaatschappij Eyeworks en de 
heren Derksen en Genee, omdat ik voor beide gewerkt 
heb.” Vanaf begin oktober gaat Smoovz officieel de 
lucht in, in samenwerking met de KNVB. “We hebben in 
Groenlo proefgedraaid en de kleine kinderziektes er uit 
gehaald,” aldus de initiatiefnemers.

Video
Het idee is eigenlijk heel simpel, maar zoals zo vaak 
geldt: kom er maar op! Volg wedstrijden op alle velden 
die je maar wilt. Van F-jes tot en met de senioren van 
‘jouw’ club en volg live de wedstrijden van de concur-
renten, voorzien van videobeelden eventueel. Handig 
maar ook vooral leuk, want het is ook ‘een spel’ waar, 
naast punten voor het klassement, ook leuke prijzen 

mee te winnen zijn. Smoovz houdt in dat er door de 
gebruikers ingelogd kan worden als zij bij een vereni-
ging het complex betreden. Standen kunnen worden 
doorgegeven, voorzien zelfs van video’s en analyses. Als 
je als gebruiker denkt ‘hé, deze vrije trap op de zestien 
kon wel een wat op gaan leveren’ dan kun je snel via 
smoovz de video inschakelen en na de opname de 
video delen met alle gebruikers. Stel je voor dat het een 
doelpunt oplevert, dan geef je de score door voorzien 
van beeld. Geweldig toch! Ook voor de speler. Heeft hij 
zijn doelpunt vastgelegd. Dat kan hij vervolgens weer 
bij zijn profiel plaatsen en het delen met de eigen Twit-
ter- en Facebookaccount. Zo kunnen ze ook mogelijk 
geïnteresseerde clubs hun vaardigheden laten zien. Als 
meerdere gebruikers hun video plaatsen, zetten mensen 
van SMOOVZ het vervolgens in de wedstrijdtijdlijn en 
ontstaat zo een mooie samenvatting van een wedstrijd.

Prijzen
Het systeem is erg gebruiksvriendelijk maar om mensen 
nog meer aan te moedigen deel te nemen is het een 
stuk aantrekkelijker gemaakt door een puntensysteem 
te hanteren bij elke keer als er een score of video wordt 
geplaatst. Daar zijn vervolgens zeer aantrekkelijke 
prijzen mee te winnen, zoals leren ballen, de nieuwste 
Nike voetbalschoenen en kaarten voor eredivisiewed-
strijden. Maar ook geheel verzorgde voetbalreizen met 
het eigen team bijvoorbeeld, als men met het gehele 
team meedoet.

Band
Dat er sinds het ‘pilotproject’ op het Marveldtoernooi 
een goede band bestaat tussen s.v. Grol en (de mensen 
van) ‘SMOOVZ’ moge duidelijk zijn in de nieuwe 
reclamecampagne die SMOOVZ landelijk voert, om deze 
noviteit breeduit op de kaart te zetten bij voetbalmin-
nend Nederland. Op de afbeelding staat namelijk de 
fictieve wedstrijd Grol 1 – FC Presikhaaf. Altijd leuk 
natuurlijk!
www.smoovz.com. 



“GEZELLIGHEID IS EEN BASIS OM GOED TE PRESTEREN”
“Als ik wat beter zou kunnen voetballen, was 
ik veel later trainer geworden.” Tegenover me 
zit Kevin Vos, de nieuwe trainer van Grol B1 en 
de eerlijkheid zelve. De 25-jarige Needenaar 
reageert op tien prikkelende stellingen en 
vertelt openhartig over zijn eigen ontwikke-
ling, Louis van Gaal, Coca Cola en werken met 
‘lastige’ jongens.

Door: Lennard Walterbos

Kevin drinkt graag een biertje, dat hoeven we niet 
onder stoelen of banken te schuiven. Ook als ik hem 
interview na de wedstrijd Oranje Nassau B1 – Grol 
B1 (uitslag onbelangrijk) staat er een vers tapbiertje 
voor hem. Het was immers zijn voorstel om het 
interview na de wedstrijd “onder het genot van een 
biertje” te houden. De interviewer zelf drinkt liever 
een kopje koffie en als Ronald Hulzink even langs 
komt, pakt Kevin snel het kopje koffie van de foto-
graaf en zet het voor zich neer. Dat u het even weet. 

1. Met mijn fanatieke geschreeuw langs de 
kant heb ik tot nog toe weinig vrienden 
gemaakt.

willen worden. De sleutel ligt bij de jongens zelf, niet 
bij mij. Ik begeleid ze daar in. Ze moeten het meest 
uit zichzelf halen.”

2. Gezellig hoor bij de s.v. Grol, maar er gaat 
niets boven Sportpark ’t Haantje. 
“Ik ben een voetbaldier en een voetbaltrainer. Hier 
gaat het veel meer over voetbal dan in Neede. De 
clubs zijn heel goed te vergelijken. Het enige verschil 
is het niveau. Bij Neede is het soms wel eens te 
gezellig. Een prachtige club, alleen niet prestatie-
gericht genoeg. Acht jaar lang heb ik er aan een 
project gebouwd. Ben als F-trainer begonnen en 
de laatste jaren had ik de A1. Ik was echt de trekkar 
van iedereen, moest de boel duwen. Hier ben ik veel 

meer trainer van een specifieke groep. Ik hou me 
nog weinig bezig met randzaken. Bij Neede was ik 
veel breder opgeleid. Sportclub Neede en Kevin Vos 
werden tot dit jaar in een adem genoemd. Maar ik 
mis het geen moment, hoor! En dat ligt niet aan 
Neede, maar aan hoe goed ik het hier naar mijn zin 
heb. Ik wil niet zeggen dat ik stil stond, maar het 
kon allemaal wel wat sneller. Bij Neede kon je je 
ontwikkelen door andere dingen erbij te doen. Hier 
kan ik dieper op de materie in gaan, zelf stappen 
vooruit maken. Trainen op een ander niveau. Dat is 
fijn om aan te raken.” 

3. Als Feyenoorder ben ik heel blij met de 
aanpak van Louis van Gaal.

“Absoluut, maar niet zozeer vanwege al die Feyen-
oorders! Vind dat Janmaat en ook Martins Indi echt 
nog tekort komen. Clasie vind ik echt een van de 
beste voetballers op de Nederlandse velden, die blijft 
er nog lang bij. Ik ben wel blij dat Van Gaal durft 
door te selecteren. Ik heb me dood geërgerd tijdens 
het EK. Veel te weinig passie! Er werden wedstrijdjes 
afgewerkt. Nu is dat heel anders en dat komt door 
die jonge jongens. Als ik Sneijder nu zie gaan, denk 
ik: heerlijk. Fantastische voetballer, maar hij gaat 
nu ook voorop in de strijd en hij neemt de jongens 
daarin mee.” 
“Ik ben al mijn leven lang Feyenoorder, maar in de 
Kuip kom ik nog maar weinig. De Kuyt-Kalou periode 
en zelfs nog eerder. Met Van Gastel. Toen ze de UEFA 

Cup wonnen ben ik naar alle wedstrijden behalve de 
finale geweest. Toen speelde ik nog op zaterdag hè. 
Nu ben ik veel te druk met werk en voetbal.” 
“Het is in Neede wel eenzaam als Feyenoorder, 
iedereen is voor Twente. Verschrikkelijk toch? Je bent 
een clubman of je bent het niet. Iedereen die nu 
voor Twente is, was vroeger voor Ajax of Feyenoord. 
Feyenoord heeft hele moeilijke jaren gehad. Heel 
vervelend allemaal, maar clubliefde kun je niet 
veranderen. Nu het met Twente allemaal leuk gaat, 
gaan ze ineens daar naartoe. Dat kan toch niet?”

4. Voor een leuk feestje kun je mij midden in de 
nacht wakker maken.
“Zeker. Gezelligheid is belangrijk! Je moet genieten in 
het leven. Ik ben op jonge leeftijd mijn vader verloren 
en vanaf dat moment heb ik tegen mezelf gezegd: 
ga de dingen doen die je plezier geven. Ik ben dus 
wel iemand die om zijn drukke agenda heen veel 
met vrienden op stap gaat, feestjes bezoekt en leuke 
dingen wil doen.” 
“Welke feesten dat zijn? Ik ben een muziekman. 
Concerten vind ik heel gaaf, maar voor hardstyle- en 
housefeesten hoef je bij mij niet aan te kloppen. 
Dance is prima, maar dan in het uitgaan. Liever iets 
rustgevends. Laatst ben ik bij Coldplay geweest in 
Den Haag. Geweldig, wat een muziek. Ik heb ze al 
vaker gezien, maar het was weer fantastisch. Het 
mooiste vind ik dan een lekker oud rustig nummer, 
die de meeste niet kennen. Dan is het veld lekker 
rustig en rollen de tranen over mijn wangen. Ik ben 
ook wel een emotioneel mannetje.” 
“Maar een gezellige avond in de kroeg vind ik ook 
prima. Lekker slap ouwehoeren.  Dan kom ik op zon-
dag  wel eens met een zatte kop op het voetbalveld. 
Dan voetbal ik een dagje recreatief. Het is maar het 
derde. Op zaterdag zal dat nooit gebeuren, hoor. 
Dat kan ik niet verkopen naar die jongens. Wat jij op 
zondag hebt Lennard, is voor mij zaterdag. Dan lig ik 
de avond ervoor op tijd op bed.”

5. Met dit team zijn wij in staat om terug te 
promoveren naar de derde divisie.  
“Vind ik lastig om te zeggen. Ik ken de tegenstan-
ders niet zo en al doe je dat wel, in de jeugd zegt dat 
niet zoveel. Als ik puur naar onszelf kijk, zeg ik: daar 
zijn we wel toe in staat. Maar dan moeten we nog 
een flinke groei doormaken. We zijn een voetbal-
lende ploeg, kunnen heel goed zijn. Technisch zijn de 
meeste jongens heel ver. We willen dwingend naar 
voren spelen met veel combinatiespel, dat hebben 
we met elkaar afgesproken. Maar in de wedstrijden 
op hoofdklasse niveau, waarin je redelijk gelijk-
waardig bent, moet je ook andere dingen geven. 
Wedstrijdbeleving, mentaliteit. Daarin moeten er 

stapjes gemaakt worden.”
“Maar resultaat is niet allesbepalend natuurlijk. Het 
gaat om de individuele ontwikkeling. We zijn een 
team met veel eerstejaars B-spelers, dus dat is altijd 
een lastig seizoen. Ik heb voor een jaar getekend, 
maar ik hoop dat ik er minimaal nog een jaar aan 
vast mag plakken. Volgend jaar zullen we nog veel 
sterker zijn. De potentie is echt heel groot. Een aan-
tal jongens zijn al heel ver. Potentiele eerste elftal 
spelers? Meerdere. En dat is het belangrijkste.”

“Weet ik niet, haha. Ik heb nu eenmaal  veel emotie 
langs de kant. Of het heel veel nut heeft en of het 
de spelers daadwerkelijk beïnvloed weet ik niet. Het 
is meer voor mezelf. Dat ik mijn eigen emotie kwijt 
kan. Maar ik denk niet dat mensen dat vervelend 
vinden. En als ze dat wel vinden hebben ze pech. Ja, 
het is een soort spanning. Dat neem ik altijd mee. 
We kwamen net terug van een uitwedstrijd en Giso 
(Rijks, zijn assistent, red.) vroeg of ik wat wilde eten. 
Doe maar wel, zei ik, want ik heb nog niks gehad. 
’s Ochtends krijg ik niks door mijn keel. Dan is de 
spanning enorm.”
“Bij Neede kreeg ik juist alleen maar positieve reac-
ties op mijn fanatisme. Vonden ze fijn. Dat ik met 
ze mee leefde op een bepaalde manier. Ik denk wel 
dat deze jongens het nodig hebben. We zijn nu een 
week of tien bezig en qua beleving en het beleven 
van voetbal is dit een perfecte groep. Alle jongens 
trainen een jeugdelftal, ze zijn constant bezig met 
voetbal. Wel hebben ze soms wat extra beleving 
nodig om scherp aan een wedstrijd te beginnen.” 
“Of ik boven de groep kan staan? Ik probeer erboven 
en ertussen te staan. Dat is een belangrijke basis om 
succesvol te zijn. En uiteindelijk moeten ze zelf beter 

“‘s Ochtends voor een 
wedstrijd krijg ik niks door 
mijn keel. Dan is de 
spanning enorm.”

“De jongens voelen zich op 
hun gemak en durven me 
te zeggen wat er op hun 
hart ligt. Ik denk dat ik dat 
in me heb.”

16 17

Paspoort Kevin Vos:

Geboren: 7 oktober 1987 in Neede.
Partner: Woont samen met Liz in zijn geboorteplaats.
Broers/zussen: Twee broers, Niek en Tim. 

Werk: 
Werkt als Rayonmanager bij Coca-Cola.

Loopbaan als speler:
Speelde in de jeugd bij Neede in alle selectieteams, 
vervolgens verdedigde hij zes jaar het doel van Neede 
3 en dit jaar Neede 4. 

Loopbaan als trainer:
 - Sportclub Neede: 
    Trainde de F1, E1, D2 en D1 en de afgelopen twee jaar 
    had hij de A1 onder zijn hoede.
 - S.V. Grol: Sinds dit seizoen de B1. 

6. De B-jeugd is de lastigste leeftijd om mee te 
werken. 
“Het een leeftijd waarop jongens zichzelf willen 
profileren, dat ze een mening gaan krijgen. Maar 
dat vind ik heerlijk. Ik ben een trainer die die mening 
wil van zijn spelers en die krijg ik ook echt. Het is 
natuurlijk niet de gemakkelijkste levensfase waarin 
ze zitten. Het voortgezet onderwijs, wel of niet 
afstuderen, een biertje drinken, aan de vrouwen 
proeven. Allemaal dingen die meespelen. Dat maakt 
dat ze voetbal heel snel en makkelijk als bijzaak gaan 
zien. Wat dat betreft is het misschien lastig.” 
“Het is wel belangrijk dat je dat goed beseft. Daarom 
moet je veel praten met die jongens. Ik heb een cur-
sus gehad en ik lees veel over sociaal-pedagogische 
vraagstukken, maar ik denk ook echt dat ik het in 
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me heb om ze een goed gevoel te geven. Dat ze me 
durven te zeggen wat er op hun hart ligt. Je moet je 
kwetsbaar opstellen, de jongens moeten jou dingen 
durven toevertrouwen. Iedereen heeft een ander 
karakter, dus bij iedereen ligt dat weer anders. Maar 
ik heb op dit moment zeker het idee dat ik ze aan 
het ‘raken’ ben.” 
“Of ik lastige jongens heb? Nee hoor. Wat is lastig? 
Jongens met een mening? Het makkelijkste is een 
groep die niets zegt en hopenlijk op een te laag 
niveau speelt, waardoor er toch gewonnen wordt. 
Ik wil dat ze lastig zijn. Ik werk het liefst met lastige 
jongens. Ik wil uitleggen waarom ik iets doet. Als je 
iets verkeerd doet, maar je weet niet waarom, heb 
jij een probleem. Maar dat is dan mijn fout! Als ik 
dat bespeur, pak dat meteen aan. Na zeven weken 
ben ik heel tevreden over de band met de jongens. 
Het gaat erom dat je zelf open bent en duidelijk 
communiceert. Dat de resultaten nog niet goed zijn 
is jammer, maar we groeien. En dat is mooi om te 
zien.”

daar hebben we het wel een keer over.” “Hoe ik bij 
Coca Cola terecht ben gekomen? Ik werkte in een 
kroeg in Neede en ik had altijd een zaterdagmiddag 
groep die daar ging borrelen. Daar zat iemand bij die 
bij Coca Cola werkte. Toen ik een keer met ze mee 
borrelde vertelde een vrouw dat ze bij Coca Cola 
werkte en als ze ooit iets voor me kon betekenen 
met betrekking tot mijn afstuderen, ik maar moest 
bellen. Ik moest nog een jaar studeren, maar die 
kans kon ik niet laten lopen. Dus ik belde en ze 
hadden inderdaad een afstudeeropdracht voor me. 
Ik was daar alleen nog helemaal niet klaar voor. Toen 
heb ik een plan geschreven waarin ik alles binnen 
een jaar klaar zou hebben. Na een jaar stage ben ik 
keurig op tijd afgestudeerd en drie weken voor het 
einde vertelden ze dat ze me boven budget wilden 
aannemen. Waarschijnlijk, omdat ze al wisten dat 
er zes weken later een baan vrijkwam. Inmiddels zit 
ik er alweer bijna vier jaar. Een super mooie baan, 
maar wel druk. Aan zestig uur in de week kom ik 
altijd wel.”

9. Dankzij Talento kan ik een betere trainer 
worden. 
“Nee. De dingen die Talento voor mij doet, deed ik 
zelf ook al. Talento is een perfect middel om je als 
trainer te helpen. Voor de Grol en voor de opleiding is 
het een hele goede ontwikkeling. Je legt allerlei din-
gen over je spelers vast en daarmee ga je ze volgen. 
Michel Kamphuis trainde de meeste jongens vorig 
jaar in de C1 en hij werkte heel goed met Talento. 
Ik kan er zo mee doorgaan. Als ik die gegevens niet 
van hem had gekregen via Talento, had ik ze bij hem 
gehaald, hoor. Met die statistieken werk ik zelf ook 
altijd. Eerder in Excel, nu in Talento. Maar een prach-
tig programma, het werkt heel gebruikersvriendelijk 
en heel handig om alles over de jongens te weten te 
komen. Toen ik hoorde dat ze er hiermee werkten, 
heb ik meteen een proefabonnement genomen 
om eraan te wennen. En dankzij Michel heb ik een 
uitstekende basis. Het maakt me dus niet beter, 
maar het scheelt wel veel tijd.”

10. Mijn droom is ooit hoofdtrainer te worden bij 
Sportclub Neede.
“Haha, ik heb gezegd toen ik daar wegging: ik ben 
nu 25 en voor mijn dertigste ben ik hier hoofdtrainer. 
Maar het is absoluut geen droom hoor, mijn droom 
is zo hoog mogelijk te werken. Het is één van mijn 
doelen. Zo wil ik ook minimaal op hoofdklasse 

“Ik wil minimaal op hoofd-
klasse niveau trainen. 
Misschien te hoog gegrepen, 
maar doelen stel je om na 
te streven.”

“Grol, maar ook Longa staan 
bovenaan mijn lijstje om 
nog eens te werken. Warme 
clubs, maar wel presteren.”

7. Het liefst voetbal ik nog steeds zelf, met 
mijn vrienden in Neede 3.
“Nee. En dat komt niet doordat het ‘zelf voetballen’ 
minder leuk is geworden, maar omdat het trainer-
schap me zo heeft aangegrepen.  Geloof me, ik zal 
nooit kunnen stoppen met voetballen, dat blijft 
fantastisch, in een groep. Maar heel sec gezien gaat 
het trainerschap bij mij voor. Als ik in een eerste elf-
tal had gespeeld en dus meer kwaliteiten had gehad, 
was het anders geweest. Dan had ik ervoor gekozen 
veel later trainer te worden. Je moet je eigen kracht, 
maar ook tekortkomingen kennen. En voor Neede 
3 ben ik heel erg van waarde geweest. Geweest ja, 
want ik ben naar het vierde gezet. Een jonge keeper 
heeft de voorkeur gekregen. In Neede weten ze ook 
dat mijn toekomst in het trainersvak ligt, maar daar 
zijn stevige gesprekken over gevoerd. Of dit ook was 
gebeurd als ik niet weg was gegaan? Dat vraag ik me 
sterk af. Ach, ik blijf gewoon lekker voetballen, het is 
een ander team. Jammer, maar het geeft me wel veel 
meer rust. En ik moet ook realistisch zijn. De keepers 
van 1 en 2 zijn gewoon beter en de keeper van de A is 
een fantastisch talent. Zij gaan dan toch voor?”

8. Het doet me pijn aan de ogen dat ze hier 
Pepsi Cola schenken. 
“Ja, te schandalig voor woorden! Als je als club als 
Grol de hoogste kwaliteit nastreeft, dien je dat ook 
met je frisdrank te doen. Met het bier zit dat wel 
goed, maar met de frisdrank niet. Ik ga de gesprek-
ken met Rob hierover nog wel openen. Of we hier 
over een half jaar Coca Cola drinken? Daar ga ik mijn 
best voor doen. Ik focus me op het voetbal, maar 

niveau trainer worden bij de senioren. Misschien 
te hoog gegrepen, maar doelen stel je om na te 
streven. En het niveau van Grol 1 op 2e klasse niveau 
is toch ook perfect? Daar gaat het al veel meer over 
voetbal dan bij Sportclub Neede. Neemt niet weg 
dat ik er hoofdtrainer wil worden. Toen ik wegging 
zeiden ze:  we zien je vast nog wel eens terug. Dat 
klopt, zei ik, maar alleen als hoofdtrainer, anders 
niet.” 
“Ik denk dat ik bij de senioren nog meer mijn ei kwijt 
kan. Nu is het lastig, omdat ik zelf nog te jong ben 
en nog flink moet groeien. Maar het hoofdtrainer 
zijn, het werken met resultaat, het moeten winnen 
op een hoog niveau, dat wil ik nog wel graag doen. 
En het is natuurlijk een kick om met de beste 
voetballers van een club te werken en daarmee 
resultaten te boeken. 
“Ooit de Grol? Graag! Prachtige club. Net als Neede, 
ons kent ons, gezelligheid, veel humor, maar wel 
presteren. We hadden het straks over gezelligheid. 
Dat kan over feestjes gaan, maar het is voor mij ook 
gewoon een basis om goed met elkaar te werken. 
En het zal de lezers misschien pijn doen, maar dat 
heb ik bij Longa ook. Bij WVC dan weer totaal niet. 
Grol, Longa en natuurlijk Neede staan bovenaan 
mijn lijstje. Ik zit nu al bij Grol en daar ben ik heel 
blij mee. Het maakt mijn verwachtingen tot dusver 
meer dan waar.”

Kevin spreekt vol passie over het spelletje en zijn jongens.
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GERRIT WESSELS
Markant Grolsupporter overleden

Roep een keer ‘muziek maak’n’ in een gezel-
schap en iedereen zal weten dat het om een 
gevleugelde uitspraak van Gerrit Wessels 
gaat. Jarenlang was hij vrijwel dagelijks op het 
Grolveld te vinden, zeker in de weekenden als er 
wedstrijden gespeeld werden. Met zijn blauw/
witte uitrusting en altijd een sjekkie tussen zijn 
lippen, was hij een opvallende verschijning. 
Afgelopen zomer, op 9 augustus 2012, is hij op 
82-jarige leeftijd overleden.

Gerrit was geen echte Grollenaar. Hij werd 
geboren in Hengelo (O) maar heeft 43 jaren van 
zijn leven in Groenlo gewoond. Iedereen kende 
hem als Gerritje van de Slingehof en hij was 
een zeer bekende Grollenaar. Hij bezocht zoveel 
mogelijke wedstrijden van de Grol. Op zaterdag 
keek hij naar de jeugd, zondag naar de senioren. 
En van de elftallen waarvan hij de wedstrijden 
niet gezien had, benaderde hij altijd wel een 
speler en was zijn onvermijdelijke vraag: ‘He’j 
ewun’n?’ en als het antwoord ontkennend was 
vroeg hij: ‘He’j verleur’n?’ Tijdens de rust van 
de wedstrijden ging hij vaak de kleedkamer in 
en vroeg hij: ‘He’j nog een köpken thee?’. Want 
zuinig was Gerrit dan ook wel weer, waarom 
ergens voor betalen wat je voor niks kon krijgen. 
Vroeg je hem om een sjekkie dan gaf hij je eerst 
een vloeitje en daarna, tussen duim en wijsvin-
ger, een heel klein beetje tabak. Een superdun 
sigaretje rookte je dan.

Na afloop van het voetbalseizoen 1980-1981 
werd Gerrit uitverkozen tot supersupporter van 
het jaar. Dat moet een hoogtepunt uit zijn leven 
zijn geweest. Andere sporten hadden echter ook 
zijn belangstelling. Aan Aloys te Braake, de man 
die de karatesport in Groenlo op de kaart zette, 
vroeg hij regelmatig: ‘Hoo geet ‘t met judo?’ 
Die pakken lijken ook wel erg veel op elkaar. Bij 
Aloys, zelf supersupporter van het jaar na het 
seizoen 1981-1982, kwam hij regelmatig over de 
vloer. Hij wist precies wanneer zijn kinderen 
jarig waren en stuurde hen elk jaar een kaartje. 
Aloys en Gerrit waren echte supersupporters 
onder elkaar en daar kwam je moeilijk tussen.  

Muziek was een tweede grote  passie van Gerrit. 
Accordeon spelen en drummen waren bij hem 
het meest favoriet. Tijdens een kampioensrecep-
tie van Grol 6 werd  Gerrit eens gevraagd of hij, 
samen met een huisgenoot, het feest muzikaal 
wilde ondersteunen. Deze huisgenoot, met de 
artiestennaam De Humorist, speelde op het 

•Dezelfde chauffeuse komt in de kantine op 

de hoek van de bar staan als Annelies naar 

haar toe komt lopen en vraagt of ze haar 

kan helpen. “Ja, ik ben de chauffeuse van de 

bus. Ik wil graag een kopje koffie.” Annelies 

adrem: “Moi, ik bun Annelies, moar ie mot 

gewoon betalen.” Als de chauffeuse met de 

koffie wegloopt mompelt Annelies nog wat 

na:  “Wat meent dat volk wal neet. Ik hop 

dat ze met 4-0 an de kl…..kriegt.”

•Bas Broshuis loopt na een wedstrijd van de 

woensdagavondcompetitie met zijn zoon-

tje Simon terug naar de kleedkamers. Bas 

vraagt: “Simon, waar is je trainingsjasje?”. 

Simon zegt: “Die ligt voor bij de tribune in 

de Knock-Out!.”

•Het is tien over vier bij de wedstrijd Grol – 

Luctor et Emergo. De stand is 1-1.  Jan Schut 

staat alleen achter het doel van Luctor,  

zijde scorebord.  Plotseling duikt Ton 

Sprenkeler bij Jan op. “Waarom ben je zo 

laat vandaag”, vraagt Jan. Ton antwoordt 

dat hij vandaag echt niet eerder kon maar 

zijn gevoel hem aangaf dat hij toch nog 

even naar het Grol veld moest om  “als 

magneet achter het doel van de tegenstan-

der te  gaan staan”.  Tien minuten later is 

de wedstrijd afgelopen en heeft Grol nog 

twee keer gescoord …… (3-1) .  Ton ging 

voldaan naar huis, Jan in enige verwarring 

achterlatend. 

•De wedstrijd KOSC-Grol is afgelopen (1-2) 

en na enige tijd komt Hennie Schovers als 

leider in de bestuurskamer van KOSC.  Hij 

gaat rustig zitten, neemt een drankje en 

zegt tegen de voorzitter van KOSC : “ik 

ben toch zo blij dat we nu in de Twentse 

klasse spelen.  Jullie begrijp ik tenminste , 

in Arnhem en Nijmegen moest ik daarvoor 

twee keer luisteren. “ 

Tekkels

accordeon en Gerrit nam het slagwerk voor zijn 
rekening. Halverwege waren beiden echter met 
de noorderzon vertrokken. Navraag leerde dat ze 
ruzie gekregen hadden over de repertoirekeuze 
en beiden weigerden water bij de wijn te doen.  
Gelukkig hadden ze hun grote succesnummer ‘Ik 
moet je niet, ik wil je niet, je bent te dik voor mij’ 
al wel ten gehore gebracht.   

De laatste jaren van zijn leven werd Gerrit liefdevol 
verzorgd op Roetendael. Hij had het daar ontzet-
tend naar zijn zin. Hij zat vaak in de rookkamer 
met zijn sigaartje en genoot dan van het kijken 
naar dvd’s over voetbal. Naast zijn liefde voor de 
Grol was hij ook een echte fan van FC Twente. 
30 Juni jl. mocht hij nog op de foto met Sander 
Boschker en Leroy Fer. Ook dat moet een hoog-
tepunt uit zijn leven geweest zijn. Op Roetendael 
bleef hij altijd nog geïnteresseerd in de prestatie 
van de s.v. Grol. Zelf gaan kijken lukte niet meer 
maar hij wilde wel altijd de uitslagen weten. 
Gerrit heeft zelf door de jaren heen nog ideeën 
gehad om een voetbalteam op te richten, om 
zelf nog eens een wedstrijd te voetballen. De 
opstelling had hij altijd al in zijn hoofd zitten. 
Helaas is zijn grote droom nooit uitgekomen. De 
voetbalvereniging Grol verliest met hem een super 
supporter en dat is een groot gemis.

Richard Koster
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23BRAM RHEBERGEN EN S.V. GROL BLIJ MET ELKAAR

Vanwege een vervelende knieblessure heeft 
hij vorig seizoen onvoldoende niveau gehaald.  
Het was volgens Bram Rhebergen toch al geen 
seizoen om over naar huis te schrijven. Naar zijn 
mening was er geen prestatieklimaat en dat is 
dit seizoen een stuk beter. “Ik hoop dat we dit 
seizoen naast het knokken en strijd leveren ook 
zelf meer aan het voetballen komen en onze te-
genstanders de wil kunnen opleggen”, zegt de24 
jarige linksbuiten van Grol 1, die ook in Rekken, 
Vreden en Nijmegen voetbalde.  

Door: Rick Gockel

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen je ach-
tergrond kent.  Je bent immers geen ‘Grolsen’. 
In wat voor gezin ben je opgegroeid en wat heb 
je tot je achttiende gedaan?
“Ik kom uit het buitengebied van Rekken. Niet zo ver 
weg van café Grenszicht. Ik ben groot geworden in een 
gezin met drie oudere broers. Mijn vader is kraanma-
chinist en mijn moeder is ambtenaar bij de gemeente. 
Ik heb thuis altijd veel gevoetbald en in competitiever-
band  bij Sportclub Rekken. Na de basisschool heb ik 
voortgezet onderwijs gedaan op ’t Assink in Eibergen 
om vervolgens naar het CIOS in Enschede te gaan.”

Welke stappen heb je daarna gemaakt?
“Na het CIOS ben ik naar Nijmegen verhuisd om daar 
de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) te 
volgen. Die studie heb ik in drie jaar afgerond. Op de 
school waar ik stage heb gelopen, het Overbetuwe 
College in Huissen, ben ik nu voor het tweede jaar 
werkzaam als docent lichamelijke opvoeding. Tijdens 
mijn studie in Nijmegen heb ik twee jaar voor Hatert 
gespeeld. Destijds een tweedeklasser met ambities, 
maar daar kwam weinig van terecht.  De ene na de 
andere speler stopte en de club werd door een paar 
vrijwilligers op de been gehouden. Dat is hier bij s.v. 
Grol wel anders.”

Hoe ben je bij s.v. Grol terecht gekomen? 
“Ik kende Michel Kamphuis van de opleiding in Nijme-
gen. Toen ik klaar was met de ALO en terugging naar 
Rekken zocht ik een leuke club op niveau in de buurt. 
Via Michel ben ik toen bij s.v. Grol binnengekomen.”

Kon je je snel aanpassen aan de typische Grol-
cultuur? 
“Ik kwam van Hatert.  Daar plukten ze van alle kanten 
voetballers weg. De meesten dronken na afloop niets 
en stapten direct in de auto. Een heel andere mentali-

teit dan in Groenlo. Hier heb je toch meer gemoede-
lijkheid en een bloeiend verenigingsleven. Toch is het 
niet zo dat ik die twee jaren dat ik in Nijmegen heb 
gevoetbald  als verloren heb beschouwd. Ik gedij ook 
wel in een niet-Achterhoekse omgeving en sta open 
voor andere uitdagingen.”

De verkiezingen zijn achter de rug. Er wordt 
druk onderhandeld tussen de PvdA en VVD over 
een nieuw coalitieakkoord. Volg je dergelijke 
ontwikkelingen?  
“Je moet in Nederland blij zijn dat je mag stemmen. 
In veel landen is dat niet vanzelfsprekend. Ik ben meer 
het type van gelijkheid en delen van welvaart. Ik heb 
dan ook SP gestemd. Ik volg op hoofdlijnen wat in de 
politiek zoal gaande is. 

Je hebt een hele serie wedstrijden gespeeld 
en eindelijk een weekend vrij. Hoe vul je zo’n 
weekend in? 
“Lekker met het elftal op stap. Even de bakens verzet-
ten. Ik ben wel een ondernemend type. Met een paar 
vrienden rustig een biertje drinken kan trouwens ook 
een mooie invulling van een vrije avond zijn.”

Hoe ga je om met sociale media? 
“Ik gebruik het zelf niet. Als leraar moet je er ook mee 
oppassen, want leerlingen kunnen zo in je privé leven 
duiken. Het kost me ook teveel tijd, die vul ik liever anders 
in. Toch houdt het me wel bezig, omdat veel mensen 
waar je mee te maken hebt er dagelijks over praten.”

Je bent een blessuregevoelige speler. Drie tot 
vier dagen in de week staat voetbal op het 
programma. Je bent als docent vijf dagen met 
sport en spel bezig. Hoe blijf je fit? 
“Ik ben erg voorzichtig als het gaat om trainings-
opbouw. Eigenlijk ben ik al vanaf maart, sinds mijn 
blessure,  bezig geweest met de voorbereiding op 
dit seizoen. Ik heb bewust in de maand augustus 
een aantal wedstrijden voor de helft gespeeld. Voor 
mijn gevoel zit ik nu pas op 100%. Daarnaast doe ik 
drie keer per week gericht fitness oefeningen om de 
spieren rondom mijn knie sterker te maken.”

Hoe komen jouw voetbalkwaliteiten het best 
tot zijn recht bij Grol 1? 
“Het liefst voetbal ik in een 4-3-3 formatie op nr.10 met 
de punt naar voren. Ik sta nu linksbuiten en heb dan 



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 
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•Bij de fietsen-ingang van het sportpark staat 

het bord “Welkom op sportpark Den Elshof”. 

Vorige seizoenen hing Henk Porskamp elke 

veertien dagen daaronder een bordje waarop 

de volgende thuiswedstrijd van Grol 1  werd 

aangekondigd. Henk maakte die bordjes met 

vilstift en lettermallen.  Dit seizoen hangen ze 

er niet meer.  Rob heeft aan Henk aangegeven 

dat dit veel te ouderwets is. Dat het nergens 

meer op lijkt.  Heeft Rob als wel eens in het 

sportcafé gekeken hoe de standen van Grol 1 

en Grol 2 worden weergegeven…. ?  En ziet hij 

wel dat er nu niets meer wordt aangekondigd 

bij de ingang ?  

•Een mevrouw uit Lichtenvoorde, 1.60 meter 

groot,  neemt op een zaterdagmorgen in een 

grote Renault Espace (!) bij Den Elshof de 

verkeerde ingang en rijdt bij de fietsen-ingang 

het dikke zwarte paaltje helemaal midden-

door. Keurig meldt ze zich in het sportcafé 

om aan te geven wat er is gebeurd.   Zegt 

haar kleine zoon (pupilformaat) tegen Rob 

Porskamp : “Mijn moeder is te klein voor deze 

auto , zag de hele weg al niets en ze heeft echt 

het paaltje ook helemaal niet gezien” .  Mogen 

we bidden dat ze naderhand weer heelhuids in 

Lichtenvoorde zijn aangekomen. 

•Willie Porskamp loopt na de spannende 

wedstrijd Grol – Victoria ’28 (2-1)op de 

parkeerplaats richting zijn auto en ziet een 

toeschouwer van Victoria met een gewonnen 

vleesschotel lopen. In het voorbijgaan geeft 

hij de bewuste man nog iets mee. “Den vlees-

schotel mögt jullie wal hebben hebben. Wi-j 

hebt de punten.”

•Annelies tegen Mike Wolters die zijn cd For-

tress in de kantine gedraaid wil hebben: “Wat 

ne pokkeherrie...Luuster dat moar a’j ne pot 

pill’n op hebt.”

Tekkels
af en toe het idee dat ik niet meedoe, omdat ik altijd 
op het middenveld heb gevoetbald. 

Wat is kenmerkend voor de werkwijze van Jos 
Heutinck, de nieuwe trainer? 
“Deze trainer heeft ons in elk geval fitter gemaakt. 
Conditioneel staan we er goed voor. We werken hard 
voor elkaar, zijn meer een team in vergelijking met 
vorig jaar. Hij legt veel accent op passie, wilskracht 
en teamafspraken.  Er heerst een prestatieklimaat. 
Nu moeten we naar mijn mening ook voetballend 
stappen gaan zetten. Ik vind ons nog te behoudend en 
afwachtend. We moeten zelf meer de bal durven vra-
gen en op de helft van de tegenstander gaan spelen.”

Aan welke verbeterpunten werk je zelf?
“Ten eerste wil ik fit blijven. Dat is misschien wel de 
belangrijkste opgave voor dit seizoen. Daarnaast werk 
ik aan het verbeteren van het passeren buitenom en 
dan met links voorzetten en acties binnendoor om 
vervolgens met rechts te kunnen schieten.”

Na vijf wedstrijden staan jullie toch wel onver-
wacht bovenaan. Hoe ver kan dit elftal komen? 
“Als we zo blijven voetballen als nu is het niet reëel dat 
we bovenaan blijven staan. We winnen nu nog teveel 
op inzet en karakter. Ook voetballend moeten we het 
verschil gaan maken. Als we daar dit jaar aan gaan 
werken, dan kunnen we volgend seizoen echt met de 
top mee gaan draaien. En kan s.v. Grol binnen nu en drie 
jaar een eersteklasser worden. Wat ook meespeelt is dat 
we een stuk of twee routiniers  missen.  Die kunnen in 

een bepaalde fase van de competitie belangrijk zijn.”

Het begeleidingsteam van het eerste elftal 
heeft wat aanpassingen ondergaan. Zo is Michel 
Hoffman als teammanager aangesteld. Welke 
effecten levert dat op? 
“Michel heeft zelf jarenlang in het eerste team 
gespeeld en kent het klappen van de zweep. Jongens 
kunnen tegen hem aan lullen en hij is een bruggen-
bouwer tussen trainer, elftalleider en spelersgroep.  
Dat werkt goed.  Wat ook positief is dat geblesseerde 
spelers dit jaar meer aandacht krijgen en aan het werk 
gaan. Daar wordt door het begeleidingsteam actief 
op gestuurd.”

In hoeverre ben je als speler van het eerste team 
betrokken bij allerlei bestuurlijke en organisa-
torische aspecten die bij een voetbalvereniging 
horen? 
“Ik volg dat op afstand. Door mijn werk ben ik de hele 
week druk met het organiseren van sportactiviteiten. 
Dan wil ik in mijn vrije tijd ook graag wat afstand ne-
men. Ik ga wel eens kijken bij de A1. Ik train zelf geen 
jeugdteam, omdat dat denk ik ten koste gaat van mijn 
inspanningen bij Grol 1.”

Hoe lang blijft Bram Rhebergen bij s.v .Grol?
Mijn vriendin is net afgestudeerd en op zoek naar een 
baan.  We wonen nu net een half jaar samen.  We zijn 
allebei niet gebonden aan Rekken en omgeving.  Er 
bestaat een kans dat we richting Arnhem of Nijmegen 
gaan als zij daar werk vindt.  Afwachten dus. 
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SPEELSTERS VAN HET KWARTAAL

Esmee Celest

Een algemene trend in het voetbal zien we ook 
terug bij de s.v. Grol; het damesvoetbal is bezig 
met een opmars. Waar vroeger grote clubs vaak 
vertegenwoordigd waren met 1 senioren dames-
elftal bieden veel clubs tegenwoordig ook vrou-
wenvoetbal aan bij de junioren. Voor de speelsters 
van het kwartaal komen we deze keer aan bij twee 
vlotte zusjes die in de meiden B voetballen: Celest 
en Esmee Stöteler. 

Door:  Peter van Dalen

Geboortedatum:
Esmee: 05-08-1999
Celest: 01-07-1997

Geboren:
Esmee: thuis in Groenlo
Celest: in het ziekenhuis in Winterswijk

Gezin: 
Moeder Rianne en vader Remko.

Opleiding:
Esmee zit in het tweede jaar van het VMBO in Winters-
wijk. Celest is een jaar verder op het VMBO en reist elke 
dag naar het dorp van de Oranjehemden. Beide dames 
fietsen dit stuk elke dag maar zijn aan het solliciteren 
naar een busabonnement voor de koude periode die 
eraan zit te komen. 

Hobby’s naast het voetbal:
Esmee luistert graag naar muziek en danst daar veel 
bij. Voor ze op voetbal ging heeft ze 5 jaar op dansles 
gezeten. Celest, hoe kan het ook anders, gaat graag 
shoppen en “chillen” met vriendinnen. Daarnaast deelt ze 
de hobby met haar zusje: muziek luisteren. 

Bij de Grol sinds:
Celest speelt inmiddels 6 seizoenen bij de plaatselijke SV. 
Bij de E begonnen, 2 jaar in de D gespeeld en vervolgens 
opgehaald om bij het B-elftal van de dames te gaan 
keepen. Esmee is korter bezig, dit is haar tweede seizoen.

Positie:
Celest is de sluitpost van het elftal. Ditmaal is de reden 
niet dat ze niet kon voetballen en daarom in de goal is 
gezet maar een andere vaker gehoorde reden. De eerste 

wedstrijd van het seizoen was er geen keepster voorhan-
den en werd Celest gevraagd of zij die taak op zich wilde 
nemen die wedstrijd. Zo gezegd, zo gedaan en na een 
puike wedstrijd had ze er veel plezier in en is ze niet meer 
onder de lat vandaan gekomen en heeft ze er nog steeds 
erg veel plezier in.

Waar Celest een vaste plaats heeft in het elftal, is het 
voor Esmee elke week weer een verrassing waar ze 
speelt. Ze wordt op alle posities in gezet waar nodig 
en vindt dat geen probleem. Echter speelt ze liever niet 
achterin maar zou liever het netje laten trillen bij de 
tegenstander.

Sterke/zwakke punten:
Omdat het altijd lastig is om van jezelf je sterke punten 
op te noemen liet ik de zusjes elkaars sterke en zwakke 
punten opnoemen. Enigszins vertwijfeld vertelt Esmee 
dat haar grote zus uitstekend uit kan komen. Als de 
tegenstander één op één komt te staan met de keepster 
stormt ze haar goal uit en stort zich voor de bal wat 
haar een ander sterk punt kenmerkt: niet bang! Tevens 
vindt ze dat Celest goed coacht en haar teamgenoten 
positioneel goed neer zet. Aan de andere kant van het 
midden kan Celest haar uittrap nog verbeteren en kan ze 
nog weleens wisselvallig zijn.

Dat te horen gekregen is Celest zeer lovend over de snel-
heid van Esmee. Vaak genoeg is de kleine alleskunner de 
tegenstander te snel af. Dit gecombineerd met het altijd 
aanwezige fanatisme maakt dit Esmee een uitermate 
nuttige speelster.  Helaas (wellicht de leeftijd) is er nog 
weinig rust aan de bal en is de concentratie niet altijd 
optimaal.
Navraag leert dat er onderling weleens strubbelingen 
zijn. Onderlinge coaching wordt vaak als kritiek opgevat 
en zorgt zo nu en dan voor irritaties. Ook al is het niet zo 
bedoeld, een terechtwijzing van je eigen zus/zusje komt 
toch wat harder aan dan van een niet familielid. 

Favoriete club:
Esmee: Ajax! Oma was voor Ajax en Esmee heeft dit 
prettige gebruik over genomen.
Celest: Feyenoord. Sinds ze in de E speelt is ze voor deze 
volksclub.

Erg veel wrijving geeft dit thuis niet. De dames geven 
aan dat er op EK’s en WK’s thuis niet veel voetbal 

wordt gekeken. Ze prefereren het zelf uitoefenen ervan 
boven het kijken.

Voetbalschoenen: nostalgisch zwart of modern 
gepimpt?
In koor: “modern gepimpt!” Eigenlijk was dit te 
verwachten want in het hele elftal is er geen dame te 
vinden die op de ouderwetse zwarte kicksen speelt. 
Esmee speelt op Nikes met de kleuren roze, zwart, 
grijs. Celest ranselt elke week de ballen uit de goal met 
de oranje/geel gekleurde driestreepschoen.

Als ik tien miljoen zou winnen zou ik:
Esmee: “ Ik denk dat ik een huis met stal in Amsterdam 
zou kopen met in de stal een stel mooie paarden. 
Natuurlijk zou ik een bedrag aan mijn ouders geven en 
heel veel geld uitgeven aan nieuwe schoenen.” Met als 
afsluiter: “Zo lang ik nog bij mijn ouders woon zou ik 
een schoonmaakster inhuren voor mijn kamer!”

Celest: “ Ik zou als eerste nieuwe voetbalschoenen en 
keepershandschoenen kopen. Daarnaast uiteraard 
uitgebreid winkelen voor kleding en nieuwe make-up. 
De rest zet ik op de spaarrekening zodat ik er later nog 
wat mee kan”.

Wat zou je doen als je één dag God zou zijn:
Hierover zijn de dames het unaniem eens: “Geen 
discriminatie, geen armoede, geen mishandeling en 
gelijkheid. Iedereen zou respect voor elkaar moeten 
hebben en oorlogen zouden hierdoor verleden tijd zijn”.  

Wat verwacht je dit seizoen van de meisjes B?
“ Kampioen!” was de eerste reactie. Na een kleine 
pauze beseffen ze dat dit niet realistisch is. “We hopen 
dat we dit seizoen in de middenmoot terecht komen. 
Vorig seizoen verloren we weleens met 12-0 en dat is 
ook niet echt plezierig. Het team wordt wel met de 
week beter door het trainen maar we moeten wat 
meer respect voor elkaar hebben en  meer als team 
gaan spelen”. 

De s.v. Grol is:
“Een hartstikke leuke club om te voetballen. Vincent 
(te Brake, red.) is een hele goede trainer en we leren 
er heel veel van. Het kunstgras is ook erg fijn en we 
hebben een leuk team”. Al met al is er geen klagen bij 
voor deze twee jonge meiden.



Na het afscheid komt er een zware tijd en daar waar 
we de mensen kunnen helpen, doen we dat natuurlijk. 
En DELA doet meer en heeft bijvoorbeeld ook een lijn 
speciale herinneringssieraden met bijvoorbeeld een 
vingerafdruk van de dierbare of een deel van de as. 
Verder is het zo dat we door een enquête te weten 
komen hoe de ervaring is geweest van de uitvaart en 
alles daaromheen. We delen deze ervaringen en blijven 
zoeken naar de best mogelijke dienstverlening.”

Op welke manier maakt de organisatie reclame? 
Of is dat in dit verband een foutief begrip?
“Bouwen aan naamsbekendheid en kwaliteit lijkt me 
een betere omschrijving. We hebben hier uitgebreid 
foldermateriaal en adverteren in kranten en andere 
bladen. Verder heeft DELA een afdeling communicatie 
van waaruit ook veel zaken worden aangestuurd in 
dit verband.” 

Wie is Roberto Verleun en hoe ben je in de wereld 
van de uitvaartverzorging terechtgekomen?
“Ik ben 42 jaar, geboren en woonachtig in Hengelo 
Overijssel. Ben getrouwd en heb twee jongens, één 
van zeven en één van tien. De jongste voetbalt in de F1 
van ATC ’65 en de hoofdmacht daarvan zit natuurlijk 
bij Grol 1 in de klasse. Ik heb lang gewerkt bij de Albert 
Heijn supermarkt in Hengelo. Eigenlijk al parttime van 
jongs af aan. Mijn vader is jong overleden en dat was 
net rond de tijd dat wij op school bezig waren met 
denken over wat je later zou willen gaan doen. De uit-
vaartwereld trok me en de dood van mijn vader, hoe 

Is het werk van de uitvaartverzorging veranderd 
de afgelopen jaren?
“Het is zeker veranderd en de mensen willen steeds 
meer een heel eigen invulling geven aan het afscheid. 
Zowel in de uitvoering als in het adverteren; handge-
schreven of met foto’s en tekeningen. Vroeger was 
het min of meer standaard en toen had de kerk daar 
ook een grotere rol in. De laatste jaren zien we ook 
steeds meer dat er in besloten kring afscheid wordt 
genomen of een combinatie van een uitvaartviering 
in de avond voor alle familie, vrienden en bekenden 
en dan de volgende ochtend het intieme afscheid in 
besloten kring.”

Nabestaanden kunnen natuurlijk uitgesproken 
wensen hebben m.b.t. het afscheid van een 
dierbare. Zijn er grenzen of is alles mogelijk?
“In principe is alles mogelijk, maar het heeft ook te 
maken met de kosten en hoe de mensen verzekerd 
zijn. Maar nogmaals, er is heel veel mogelijk en de 
persoonlijke invulling is ook alleen maar goed. Wij zijn 
er om aandacht te hebben voor de mensen en om alle 
zaken goed te regelen. Dan kan het heel goed zijn dat 
wij de deksel van de kist bij de mensen thuisbrengen, 
zodat de kinderen daarop tekeningen en gedichten 
kunnen maken.”

De wereld van de uitvaartverzorging is een bij-
zondere. In tijden van groot verdriet er gewoon 
zijn voor de mensen en samen alle zaken goed 
regelen is toch echt dankbaar werk. Ik wens 
Roberto veel succes in Hengelo en Arie Zwitser 
hetzelfde, maar dan in Groenlo. 

“Ik leef heel erg met de mensen mee, maar kan het 
daarnaast ook goed van me afzetten. Als ik ’s avonds 
de deur uit ga, zet ik de knop om. Om dit werk goed 
te kunnen blijven doen, is dat denk ik ook goed. 
Verder hebben we hier een prachtig team en je hebt 
je collega’s ook nodig als uitlaadklep. Dingen samen 
delen en gewoon naar elkaar luisteren. Als je het niet 
op zo’n manier samen van je af kunt zetten, hou je 
het niet vol. Het is toch ook vooral heel dankbaar 
werk en dat geldt voor de verzorgers, maar ook voor 
bijvoorbeeld de dragers. Ik heb ook wel uitvaarten ver-
zorgd voor familieleden van mijzelf en dan komt het 
best heel dichtbij. Op een of andere manier wil je het 
helemaal perfect doen, maar je komt erachter dat je 
ook een mens bent. Een traantje laten is dan eigenlijk 
heel natuurlijk en misschien zelfs wel goed.” 

De dood blijft voor veel mensen toch vooral eng. 
Iets waar je liever niet aan denkt. Hoe eng is het 
eigenlijk?
“Da’s een moeilijke...eng? Wat mij betreft juist niet 
eng. Het overkomt ons allemaal, dus waarom zou het 
dan eng zijn. Als ik daar zelf weleens over nadenk, is 
het toch vooral dat ik het jammer zou vinden en zeker 
als het te vroeg is. In mijn werk gaat het natuurlijk 
over dood, maar ook vooral over alles daaromheen en 
hoe wij de mensen daarin kunnen helpen. DELA staat 
voor betrokken, integer en ondernemend (BIO) en 
daar hebben wij in de praktijk steeds mee te maken. 
DELA vindt het ook vooral belangrijk om herinnerin-
gen levend te houden. Ik denk wel aan de dood, maar 
juist door dit werk op een andere manier en dat is 
zeker niet eng.” 

“Op een of andere manier 
wil je het helemaal perfect 
doen, maar je komt erachter 
dat je ook een mens bent.”

verdrietig ook, heeft daar zeker een rol in gespeeld. 
Dingen regelen en zorgen voor mensen trokken mij erg 
aan. Ik kreeg echter een vaste baan bij de AH en pas 
toen er door reorganisaties mensen uit moesten, heb 
ik daar kenbaar gemaakt dat mijn hart toch elders lag. 
Wat misschien ook wel meespeelde, was het feit dat 
ik met veel plezier al jaren als vrijwilliger klussen deed 
voor de kerk in Hengelo. De pastoor heeft me wat dat 
betreft ook op weg geholpen. Uiteindelijk heb ik bij AH 
kenbaar gemaakt dat ik uit wilde gaan zien naar ander 
werk en via beroepskeuzetesten kwam ik terecht bij de 
uitvaartwereld. Ik heb open sollicitaties gestuurd naar 
meerdere organisaties en kreeg een baan bij In Pace in 
Oldenzaal. Heb bij het instituut Stivu alle relevante op-
leidingen voor uitvaartverzorging gevolgd en afgerond 
en ben vanaf juni 2000 werkzaam bij Ventura DELA 
hier in Groenlo. Nog even dan. Want, zoals gezegd 
vertrek ik binnenkort naar mijn geboortestad Hengelo, 
maar tot die tijd ga ik mijn opvolger Arie Zwitser goed 
inwerken.”

Het werk lijkt mij geestelijk erg zwaar. Mensen met 
intens verdriet die toch binnen een paar dagen alles 
geregeld moeten hebben. Hoe ervaar jij dat? 
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VENTURA DELA: ZORG EN 
PERSOONLIJKE AANDACHT 
VOOR IEDEREEN
De s.v. Grol heeft een goot aantal begunstigers 
en adverteerders en die zetten we graag in 
het zonnetje. Deze keer is het de beurt aan 
uitvaartverzorger Roberto Verleun, die samen 
met zijn Ventura DELA collega’s uitvaarten en 
crematies verzorgt in Groenlo en omstreken. 
Roberto is teamleider en tevens verzorger, 
of zoals hij het zelf omschrijft ‘meewerkend 
voorman’. Hij doet zijn werk met toewijding en 
veel plezier, maar zal hier in Groenlo binnenkort 
vertrekken. Terug naar zijn geboortestreek om 
bij In Pace DELA in Oldenzaal het werk voort te 
zetten. Zijn opvolger heet Arie Zwitser en na een 
inwerkperiode zal hij samen met het hele team 
de kar hier gaan trekken.

Door: Tim Ebbers

Ventura DELA uitvaartverzorging is de naam 
van de organisatie. Waar staat die naam voor?
Roberto: “De naam Ventura bestond al langere tijd 
hier in Groenlo. Het is een stichting van de kerk die 
belast was met de uitvoering van begrafenissen en 
tevens de beheerder van de begraafplaats hier. In 2007 
is de tak van de uitvaartverzorging overgenomen door 
In Pace DELA met kantoren in Oldenzaal en Hengelo 
en In Pace is op haar beurt weer een dochter van 
DELA.  Een grote organisatie met twee grote takken: 

verzekeringen en uitvaartverzorging. Het hoofdkan-
toor staat in Eindhoven en van daaruit worden de 
zaken geregeld met alle partners en dochteronderne-
mingen, waar wij er dus één van zijn.”

Kun je aangeven wat er allemaal gebeurt op het 
moment dat iemand gestorven is?
“Bij het overlijden van iemand wordt er gebeld met 
de dienstdoende arts, die de dood moet constateren. 
Vervolgens volgt contact met de uitvaartverzorger/ 
verzekeraar – in ons geval DELA  - van waaruit het 
proces in gang wordt gezet. Er wordt o.a. met de 
mensen afgesproken dat de betreffende uitvaart-
verzorger zal gaan bellen om een bezoekafspraak te 
maken.  Als het een sterfgeval hier in de buurt betreft, 
krijgen wij de informatie en bellen wij met de familie. 
We bezoeken de mensen thuis, nemen voorbeel-
den mee van drukwerk, zorgen voor de aangiftes, 
bespreken alles rondom de aankomende begrafenis 
of crematie en nemen natuurlijk vooral ook tijd voor 
de mensen. Het is een emotionele gebeurtenis en 
persoonlijke aandacht is daarbij heel belangrijk. Toch 
moeten er de nodige beslissingen worden genomen 
en daarin ondersteunen we de familie om er samen 
een waardig afscheid van te kunnen maken.”

Het komt voor dat mensen, die weten dat ze gaan 
sterven, alles zelf regelen. Heel dapper en bijzon-

der respectvol, maar ook heel wrang lijkt me. Kunt 
je wat vertellen over jouw ervaringen hiermee?
“Dat is inderdaad best moeilijk. Wij zijn natuurlijk 
ook gewoon mensen en als je met iemand afspraken 
maakt over de inhoud van een naderend afscheid, is 
dat zwaar. Als dan de melding komt dat die man of 
vrouw overleden is, besef je je pas goed dat je kort 
daarvoor nog persoonlijk contact hebt gehad.” 

“Het is een emotionele 
gebeurtenis en persoonlijke 
aandacht is daarbij heel 
belangrijk.” 

Zorg en persoonlijke aandacht voor iedereen! 
Hoe onderscheidt Ventura DELA  zich daarin 
t.o.v. andere organisaties?
“De combinatie van een grote organisatie zoals DELA 
en een uitvaartverzorger die dicht bij de mensen staat, 
maakt dat je de mensen veel kunt bieden om in een 
moeilijke tijd alle zaken goed te regelen. Wij streven in 
de aanloop naar een uitvaart en tijdens het afscheid 
altijd naar een vaste contactpersoon. Je krijgt in heel 
korte tijd een binding en dan is het voor de familie 
prettig dat ze met ‘één gezicht’ te maken hebben. Het 
lukt niet altijd, maar gelukkig wel zoveel mogelijk. 
DELA besteedt veel aandacht aan nabestaandenzorg. 

Arie Zwitser  en Roberto Verleun voor het karakteristieke pand aan de Lichtenvoordseweg
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DE VLAG
Afgelopen zomer was ik op rondreis door het zuiden 
van Spanje. Een prachtig deel van het land. Spanje 
is een land dat het moeilijk heeft door de crisis en de 
torenhoge schulden waar het mee kampt. Toch heeft 
het veel potentieel en is men druk bezig om de pro-
blemen aan te pakken. Op één van de dagen van mijn 
vakantie deden we de stad Cordoba aan. Een stad die 
me onmiddellijk greep. Ik zag in de schoonheid van 
de stad gelijk paralellen met ons eigen Grolle. Een 
beetje chauvinisme is een echte rasechte Grollenaar 
natuurlijk niet vreemd. Ook niet in den vreemde. 
Toen ik er rondliep dacht ik gelijk aan een opmerking 
van onze eigen Grolse Torenwachter die ik onlangs 
had gelezen in een van zijn columns in de Groenlose 
Gids, namelijk: “In de kracht van het verleden ligt 
onze toekomst”. Dat geldt zeker voor Cordoba. Een 
stad met een rijke historie. Een stad die één en al 
historie ademt en sinds 1984 dan ook op de wereld-
erfgoedlijst van de Unesco staat. Bij mijn aankomst 
werd ik bij het bisschoppelijk paleis gelijk door twee 
jeugdige Spanjaarden aan de mouw getrokken. 
Ze wilden mij in het koetsje van hun vader graag 
Cordoba laten zien. Cordoba trekt jaarlijks vele, vele 
toeristen. De stad van ruim driehonderd duizend 
inwoners heeft die toeristen dan ook hard nodig, 
aangezien een derde van de bevolking er werkeloos 
is. In dat perspectief vallen onze problemen in Neder-
land en Grolle weer reuze mee. 
Toch ligt ook bij onze s.v. Grol de toekomst in de 
kracht van het verleden. In het verleden heeft de 
s.v. Grol haar bestaansrecht meer dan bewezen. 
Dit biedt goede kansen voor de toekomst. Ik las 
in de uitnodiging voor de A.L.V. dat er voorzichtig 
gesproken gaat worden over samenwerking met 
onze zustervereniging Grolse Boys. Een vereniging 
die inmiddels in het verleden ook haar bestaansrecht 
heeft bewezen. Als de oude strijdbijl dan definitief 
begraven wordt ligt er een mooie toekomst in het 
verschiet voor de voetbalsport in Groenlo. Dat die 
voetbalsport diep geworteld is in de Grolse samen-
leving is voor een ieder zo klaar als een klontje. Al 
zal de toekomst met de daarbij gepaard gaande ver-
grijzing ook zijn weerslag krijgen op de voetbalsport 
in Groenlo. Daar zullen we ook bij onze s.v. Grol niet 
aan ontkomen. 
Al vind ik het ook heel mooi om te zien hoe 
het voetbal zich als breedtesport aan het door 
ontwikkelen is in de samenleving. Ook hier zien 
we bepaalde patronen weer krachtig terug komen. 
In het verleden heeft s.v. Grol een succesvolle 
dames- en meisjesafdeling gehad. En zie nu, na een 
tijd van zeer beperkte aanwezigheid binnen onze 
vereniging,bloeit deze afdeling als nooit tevoren. Dit 
is een kans voor ons als vereniging. In de marketing 
spreekt men dan van een nieuwe doelgroep aan 
boren. Waar de seniorenelftallen als mogelijk gevolg 
van de vergrijzing afkalven is ook hier weer groeipo-
tentieel. Zo wordt er door de KNVB sinds een aantal 

jaren actief meegewerkt aan het zevental voetbal op 
een half veld. Er worden competities en toernooien 
georganiseerd voor de voetballer vanaf 35 jaar. Dit 
kan voor de toekomst ook weer een kans bieden om 
als s.v. Grol op peil te blijven en mogelijk te groeien. 
Sport wordt beoefend tot op hoge leeftijd. Door 
op deze wijze de spelvorm enigszins aan te passen 
blijft het mogelijk om de voetbalsport tot op hoge 
leeftijd te blijven beoefenen. Dat is alleen maar een 
verrijking van en voor het voetbal. 
Dan is er natuurlijk de nieuwe loot aan de stam van 
s.v. Grol. Het G-voetbal. Dit vind ik nou echt een ver-
rijking voor een vereniging die zegt midden in de sa-
menleving te staan. Ook mensen met een beperking 
horen bij onze vereniging. Bovendien is sporten voor 
een ieder goed. Wat is er dan mooier dat ook deze 
doelgroep zijn plek vindt bij onze s.v. Grol. Hiermee 

wordt het totaal aanbod van “het product voetbal” 
bij onze s.v. Grol alleen maar completer. 
Een ontwikkeling die ik op een ander gebied waar-
nam is dat oud-selectiespelers meer bij het eerste 
elftal betrokken gaan worden. Zo heb ik vernomen 
dat Michel Hoffman inmiddels is aangesteld als 
teammanager. Dat lijkt mij ook een goede zaak. Ook 
hier zie je weer dat de talenten van de toekomst 
kunnen putten uit de ervaring van de talenten van 
het verleden. Zeg maar een soort van levend Grol 
monument dat weer bij gaat dragen aan het ontwik-
kelen van nieuwe Grol monumenten. Nooit gedacht 
dat s.v. Grol en Cordoba zo veel gemeen hebben met 
elkaar. Met zo’n rijk verleden en zo veel mooie ont-
wikkelingen zit de toekomst bij s.v. Grol wel goed.

De Vlaggenist
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