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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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VOORWOORD

Op het moment dat ik aan mijn voorwoord beginnen moet is Nederland in de ban van het overlijden van club-
grensrechter Richard Nieuwenhuizen, door misdadig geweld. Gewoon niet te bevatten dat dit kan gebeuren. 
En dan ook nog niet eens in één of andere bananenrepubliek of in een Zuid Amerikaans land waar een blaffer in 
je zak hebben even normaal is als mijn grootvader een grote rode zakdoek in zijn diepe broekzak had vroeger. 
Nee, gewoon in Nederland. We zijn weer wereldnieuws. Allereerst condoleances aan de nabestaanden en SC 
Buitenpost, de getroffen vereniging. En dan die discussie die er vervolgens los barst als bekend wordt dat de 
daders drie Marokkanen zijn. Natuurlijk weer een handvat voor vele hersenloze mensen om weer te wijzen 
richting hen. Natuurlijk zijn het geen lekkertjes en dienen ze zwaar gestraft te worden, maar het probleem is 
in mijn ogen veel breder. Het is een maatschappelijk probleem. Het is onderdeel van de grote verloedering die 
plaatsvindt in diezelfde maatschappij. Wat is een mensenleven nog waard tegenwoordig, en respect is ook vaak 
ver te zoeken. En het gaat ons allemaal aan! Het is dichter bij dan u denkt. Wat de voorzitter van SC Buitenpost 
ook al zei; het gebeurde in een splitsecond! Waarom ik dit allemaal vind? Ik loop zelf ook al de nodige jaren mee 
als jeugdleider/elftalleider/grensrechter. Twee voorvallen schieten mij zo te binnen, dat ik ook dacht waar ik 
toch in hemelsnaam mee bezig ben, door me maar zo verrot te laten schelden in mijn Groljeugdtrainingspak, 
met de vlaggenstok in de hand. Drie jaar geleden was ik grensrechter van Grol D1, waar mijn zoon Ole in 
speelde. Tijdens een uitwedstrijd bij een vereniging in de buurt van Warnsveld werd ik op een gegeven moment 
stijf gescholden door ouders en kinderen uit het team, om een, volgens hun, foutief vlagsignaal. Ik voelde me 
ernstig bedreigd en liep met knikkende knieën na afloop het veld af. Ook omdat de bewuste ouders bij het 
poortje stonden waar ik doorheen moest lopen. De scheidsrechter bood zijn excuses nog aan voor het wanstal-
tige gedrag van de ouders dat overgenomen werd door jongens in het veld. Ik werd voor alles uitgemaakt. Ole 
was helemaal van slag om dat allemaal richting zijn vader te horen roepen. En wat voor ouders waren dat? Het 
waren gewoon Nederlanders, mensen die zo in Zonnedael konden wonen. Deftige sjaaltjes om, gelakte kak-
schoenen aan, gajem zoals we hier zeggen. En dan ’s avonds een verslag van een van de ouders op de site van 
de desbetreffende vereniging. Wat ben ik daar van geschrokken. Een groot deel van het verhaal ging over mij. 
Via ‘de Grol’ nog geprobeerd deze laster van de site te krijgen, maar de desbetreffende vereniging vond er niets 
mis mee. Echt vreselijk! Had ook zo maar meer kunnen gebeuren. Een ander voorval onlangs nog toen ik als lei-
der bij Grol A4 aan de kant stond en we tegen een team, laat ik zeggen omgeving Winterswijk, moesten spelen. 
Wat een ’cowboys’ in het team en aan de kant. Wat gingen ze tekeer, spelers en leider… het ‘deftigste van het 
deftigste’ petjesvolk! Patrick Pos floot deze wedstrijd en had zijn handen vol aan de kornuiten van de gasten, 
en Patrick kan het nodige aan, en is niet zo heel snel onder de indruk van een beetje commentaar. Hij was het 
echter zo zat dat hij de wedstrijd eerder affloot, en mij toefluisterde; “Wat een k..wedstrijd, wat een vreselijk 
team.” In het veld ook lichte opstootjes, maar onze spelers lieten zich niet verleiden door ziektes-opmerkingen 
en gemene tackles. Maar ik bedoel maar……En dan heb ik nog niet eens over wat er op straat allemaal gebeurt. 
Laten we asjeblieft allemaal opstaan tegen dit soort zinloos geweld, en niet wijzen… Het begint 
bij ons zelf… ook bij mij… Ook niets menselijks is mij vreemd, maar dit moet stoppen! Grenzen zijn mijlenver 
overschreden. Een keer een opmerkinkje in het vuur van de strijd, ach ja, maar verder… Het wordt steeds erger 
hoor ik ook van andere collega-leiders!

Dat een heel competitieprogramma er uit gegooid wordt vervolgens is prima, maar had wat mij betreft niet 
gehoeven. De gedachte is uitstekend, maar ik had liever gespeeld en dan vooraf met beide teams door elkaar 
staan, om en om, en een verklaring voorlezen door beide aanvoerders, het bespreken, benoemen en vervolgens 
een minuut stilte ter nagedachtenis aan de grensrechter, echtgenoot, vader, vrijwilliger! Ik denk dat je er dan 
bewuster mee bezig bent, al  is het maar die ene minuut. Nu wordt een vrije dag als een vrije dag beschouwd 
en worden andere dingen gedaan.   

Triest het clubblad zo te moeten openen.

Via deze weg wil ik u  veel leesplezier toewensen en voor over een paar dagen Prettige Kerstdagen met de 
uwen, en alvast een gelukkig, gezond, rijk 2013 toegewenst.

Namens de clubbladredactie,
Henri Walterbos, Hoofdredacteur 
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BERTUS ROERDINK: JEUGDLEIDER, 
MUZIKANT EN VOGELAAR

Op woensdagavond op bezoek bij Bertus 
Roerdink is volgens mij op een gezellige manier 
de week doorzagen. Paar goeie gesprekken, een 
prachtige plek en een paar lekkere knalpotjes. 
Dat had ik me zo ongeveer voorgesteld en het 
kwam ook uit. Fotograaf Gerry is er al, de heren 
zitten al wat te babbelen en maken zich op voor 
de fotoshoot. Voor Bertus geen alledaagse be-
zigheid en hij doet het goed, maar vraagt toch 
nog even voor de zekerheid: ‘Zit mien  hoar wal 
good?’. Zijn haar zit goed en dat geldt ook voor 
zijn baard en snor; bepalend voor zijn markante 
verschijning en daar kan hij zo mee op de foto.

Door: Tim Ebbers

Grasparkieten
Bertus geeft ons een rondleiding door de prachtige en 
ruime woning. Het is een best paleis en hij geeft aan 
dat het zo met z’n tweeën wat aan de grote kant is, 
maar dat neemt niet weg dat hij en zijn vrouw Joke 
zich hier al jaren helemaal op hun plek voelen. Na een 
aantal vertrekken te hebben gezien, stuiten we op het 
‘hok’ met de grasparkieten. Al vanaf toen hij 15 jaar 
was een grote hobby van Bertus; grasparkieten hou-
den, verzorgen en kweken. “Heb nu alweer 20 jongen 
geringd en 18 koppels bij elkaar in de kooi”, vertelt 
Bertus. Een blik op Wikipedia leert dat als parkieten 
alleen in een kooi worden gehouden ze veel aandacht 
nodig hebben. Nou, die aandacht krijgen ze zeker en 
voor de verzorging wordt zo’n anderhalf uur per dag 
uitgetrokken.  Op gezette tijden trekt Bertus richting 
Brummen om met een aantal andere vogelaars de 
stand van zaken door te nemen en te babbelen over 
alles wat met hun hobby te maken heeft. “Dee keerls 
könt eigenlijk ook allene moar oaver vogels proaten”, 
vat hij de inhoud van de ontmoetingen samen. In 
ieder geval is de ruimte gevuld met een groot aantal 
fraaie parkieten in prachtige kleuren en ook nog vele 
nestjes met aandoenlijke jonkies. 

Personalia en studie
We stappen in bij de trouwerij van Bertus en Joke 
en om de exacte datum vast te stellen, moet toch 
echt even de binnenkant van de trouwring worden 
bekeken. Maar, dan weten we het tenminste zeker: 27 
mei 1966. Drie kinderen hebben ze en intussen ook een 
stel prachtige kleinkinderen. 
Bertus heeft de lagere school met succes afgerond en 
is daarna via een jaartje ULO en twee jaar Ambachts-
school in Eibergen al op 15 jarige leeftijd gestart bij de 
Grolsche Bierbrouwerij in Groenlo. 

De Grolsch
Met 15 jaar al aan het werk bij de Grolsch? Bertus: 
“We fietsten altijd met een groep jongens naar en van 
school. Tijdens één van de tochten vroeg toenmalig 
chef Bernard Huuskes: ‘Wils’t doo neet bi’j ons an de 
brouweri-je komm’n warken?’ Ik zag dat wel zitten, 
moeder was niet gelijk enthousiast, maar vader (Ko-

een klant. Broer zei dat dat niet kon en dat er pas één 
klaar was, waarop Willem hem vroeg: ‘Ik heb je al vijf of 
zes keer met een koeler heen en weer zien lopen, dus 
die zijn toch klaar?’ Het bleek er echter maar één te zijn. 
Broer liep met een koeler vanaf de werkplaats naar de 
overkant, vulde de waterbak met een paar flessen bier 
en kwam weer teruglopen. En dat een paar keer achter 
elkaar met steeds dezelfde koeler.”
“Je moest in het begin natuurlijk de klanten nog leren 
kennen en het waren af en toe best bijzondere mensen. 
Zo moest ik naar een klant in Zevenaar om een reparatie 
uit te voeren. Het café was van een moeder en haar 
zoon. De installatie stond in de kelder en daar was 
niet zoveel mee aan de hand. Ik had de boel snel in 
orde, maar kreeg bij terugkomst op de brouwerij de 
boodschap dat de klant zeer ontevreden was. Ik snapte 
er niks van, omdat alles weer functioneerde. Bleek dat 
de man nogal van jenever hield, maar van moeders niet 
mocht drinken. Dus, bij reparatie moest hij in de kelder 
worden geroepen, zogenaamd om wat uitleg te krijgen, 
maar in werkelijkheid om heel snel een paar glazen 
jenever te kunnen drinken. Ik ben echt dezelfde dag 
teruggegaan en heb de reparatie als het ware opnieuw 
uitgevoerd en nu zoals hij het wilde. Hij kreeg z’n paar 
glazen jenever, kon er weer een dag tegen en was 
uitermate tevreden.”
Bertus vertelt smakelijk over de beginjaren bij de Grolsch 
en kijkt er met een goed gevoel op terug. Hij heeft als 
monteur van tapinstallaties heel Nederland gezien en 
ook nog een half jaar het rayon Amsterdam gedaan. “De 
mentaliteit is daar toch wel heel anders dan hier, dus ik 
was blij dat ik na dat halve jaar weer deze kant op kon 
komen”, blikt Bertus terug op het westers avontuur.
In ieder geval was Grolsch de eerste en enige werkgever 
en ook een hele goeie, stelt Bertus terugkijkend vast. Na 
40 dienstjaren is hij gestopt en begonnen aan een nieuw 
hoofdstuk. 

‘Wils’t doo neet bi’j ons an de 
brouweri-je komm’n warken?’
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bus) was dat wel. Ik zat in het begin op 25 gulden in 
de week en dat was toen echt goed verdienen.” Bertus 
ging aan het werk als intern elektricien en volgde de 
eerste jaren nog een studie bij de avondschool in Win-
terswijk. Door een toevalligheid ging hij al snel aan 
de bak als monteur van tapinstallaties, van zowel bier 
als fris. Bertus: “Een van de heren De Groen vroeg aan 
de man die eigenlijk die baan zou krijgen en die wat 
aan het prutsen was in de werkplaats: ‘Wat ben jij aan 
het doen?’ ‘Dat ku’j toch zeen of neet…’ Het antwoord 
of de toon viel niet echt in goede aarde bij De Groen 
en in plaats van die beste man kreeg ik de baan.” 
Bertus heugt zich nog veel mooie momenten tijdens 
de eerste jaren Grolsch. In de leer bij Broer Heuskes 
en dat was altijd goed voor de nodige hilarische 

momenten. Bertus: “Gingen we ’s morgens met de 
bus naar een klus bij een boer in Ulft en kwam Broer 
met een goed gevulde sporttas aanzetten. Voordat 
we er waren, had ie al een paar halve liters op. Na de 
reparatie ter plekke vroeg de boer of we een flesje bier 
wilden, waarop Broer antwoordde: ‘Doo mien moar ’n 
borreltjen, zonnen slomp bier op de vrogge morgen is 
ook neet wat.’ Broer was echt een plezierige kerel en 
hij had altijd goeie zin.”
“En ik kan me ook nog als de dag van gisteren herin-
neren dat hij bezig was met de reparatie van koelers 
op de brouwerij, tenminste dat was de bedoeling. Hij 
liep al meerdere keren met een koeler op een steek-
wagen over de binnenplaats, toen Willem Post hem 
vroeg drie gerepareerde koelers weg te brengen naar 

Muziek
Al vanaf zijn jeugd speelt Bertus bij de Leo Harmonie, 
eerst op de dwarsfluit en al vrij snel daarna op saxo-
foon. Bertus: “Ik was tien en ging iedere week met 
de bus naar muziekles in Enschede, samen met Jan 
Reukers die de hobo bespeelde. Ik kwam al vrij snel in 
het grote orkest en dat intussen al meer dan 60 jaar.” 
Bij Bertus Roerdink denk ik altijd aan de saxofoon, aan 
‘Il Silenzio’ en aan het Grols Combo, maar dat is nog 
niet alles.

Bertus: “Ik was denk ik 15 toen ik gevraagd werd 
door Bennie Bomers van Camping Marveld. Met drie 
man speelden we op vele feestjes onder de naam de 
Musquito’s. Bennie was ondernemer en zat in een aantal 
besturen, dus het was voor hem geen probleem te 
zorgen dat we iedere week konden spelen. Het was een 
prachtige tijd, maar na een tijd werd ik ingeruild voor een 
gitarist, dat was toen modern. Heb natuurlijk niet lang 
stil gezeten, want na wat muziek te hebben gemaakt 
met de gebroeders van ’t Hooft met mooie repetities 
in het Parochiehuis, begon zo’n beetje de tijd van het 
Grols Combo. Ik woonde toen in de Beatrixstraat en daar 
woonden Broer en Nico Ressing ook. We vroegen Janny 
Roerdink erbij en zo hebben we veel zitten jammen en 
begon ons combo te leven. Op een gegeven moment 
werd Janny opgeroepen om zijn dienstplicht te gaan 
vervullen en kregen we Hans ten Barge als organist. Later 
kwam er nog een uitbreiding en er zijn ook wel een paar 
veranderingen geweest, maar het Grols Combo werd 
een begrip en we hebben ontzettend veel gespeeld. Zelfs 
mijn vader Kobus speelde met ons mee in het begin. Alle 

vrije tijd ging zo’n beetje op aan muziek maken.  Overdag 
aan het werk voor de Grolsch, proberen een beetje op tijd 
thuis te zijn, snel wat eten en op naar een optreden. 
We hebben alle zalen in de Achterhoek en ver daarbuiten 
gehad en hebben gespeeld op bruiloften, feesten en 
kermissen, soms wel vier keer per week. 
Het was eigenlijk gewoon zo dat alle snipper- en vakan-
tiedagen werden gevuld met muziek maken. Het kwam 
voor dat ik ’s nachts om twee uur thuis was en een paar 
uur later alweer op weg moest voor de Grolsch.  Spelen 
in een dansorkest is een prachtige hobby en we hebben 
echt een fantastische tijd gehad met elkaar, maar ik ben 
er op mijn vijftigste toch maar een keer mee gestopt.” Dit 
geldt dan alleen voor het deel ‘dansorkest’, want bij de 
Leo Harmonie, De Knolle en Antje’s Showorkest is Bertus 
nog lang niet uitgespeeld. 

Jeugdleider
Bertus is sinds vier jaar ook actief als jeugdleider en 
vormt op dit moment samen met dochter Nicole, Bart 
de Vries en af en toe Pascal Wijnen de technische staf 
van Grol E2. Bertus: “Toen mijn kleinzoon Sem belde en 
vroeg of ik zijn coach wilde worden, kon ik natuurlijk niet 
weigeren. Ik heb nog gevraagd wat ik dan moest doen 
en toen Sem antwoordde ‘niks’, durfde ik het wel aan. 
Ik sta meestal bij de eigen goal om de keeper (Sem) en 
de verdedigers te coachen. Sem doet het heel goed als 
keeper. Het is altijd gezellig met de jongens en ze slapen 
goed, ook als ze met 6 – 0 verloren hebben. Ik heb zelf 
in een grijs verleden ook nog gevoetbald en met de kop 
‘knikte’ ik de ballen er meestal wel in. Maar ik heb op 
mijn 15de toch maar gekozen voor een muzikale carrière.”

Volleybal en tennis
Al is de actieve voetbalcarrière niet helemaal uit de 
verf gekomen, sportief is Bertus zeker en ook al heel 
lang. “We hebben via de Grolsch lang gevolleybald en 
toenmalig directeur Andries de Groen was één van de 
aanjagers. We speelden op vele toernooien en trainden 
iedere week.” Het was heer de Groen zelf die meestal 
de beker kwam uitreiken bij die toernooien en Bertus 
herinnert zich nog een mooi voorval. “Andries vond de 
beker een beetje armoedig en dat kon volgens hem ook 
wel anders. Ik kreeg 400 (!) gulden mee om bij Dick 
Dikken een nieuwe beker aan te schaffen, echter zonder 
succes.” Dick keek hem aan – waarschijnlijk met grote 
ogen - en moest helaas melden dat hij zulke dure bekers 
niet in de verkoop had.Het bedrijfsvolleybal hield met de 
komst van de ploegendienst op te bestaan en vanaf dat 
moment is tennis ervoor in de plaats gekomen. Een sport 
die Bertus en ook zijn vrouw Joke al jaren beoefenen en 
met veel plezier. 

Bertus is een actief man en verveelt zich geen 
moment. De parkieten, de Grol, muziek, sporten, 
klussen bij de kinderen en natuurlijk tijd door-
brengen met zijn vrouw Joke en de familie, en 
dan zo af en toe ook nog samen op reis. Canada, 
Aruba, Australië, Nieuw-Zeeland en Curaçao zijn 
o.a. plekken waar ze zijn geweest. Gelukkig zijn ze 
meestal in ‘Grolle’ waar Bertus vooral sportief en 
muzikaal actief is. En met z’n markante hoofd in 
z’n Grol-outfit is ie niet te missen.   

“Ik heb nog gevraagd wat 
ik dan moest doen en toen 
Sem antwoordde ‘niks’, 
durfde ik het wel aan.”
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6 BESTUURSTAAL
Deze rubriek heeft een nieuwe titel. Voorzit-
terstaal is Bestuurstaal geworden. De voorzitter 
schrijft nog steeds deze rubriek, maar alle leden 
van het hoofdbestuur leveren hun bijdrage. 

1. Op de algemene leden vergadering is Noëlle Neele-
man benoemd tot lid van het hoofdbestuur. Ze heeft 
haar taken met betrekking tot het sponsorbeleid 
intussen opgepakt. Een belangrijke taak omdat per 
jaar meer dan € 100.000,- door sponsors bijgedragen 
wordt aan het bestaan van de s.v. Grol. Zonder deze 
bijdragen zouden we nooit een vereniging kun-
nen zijn die alles in eigendom heeft.  Marco Frank , 
vice-voorzitter,  heeft nu de nodige tijd gekregen het 
communicatie-beleid verder uit te bouwen. 

2. De s.v. Grol heeft twee mensen bereid gevonden 
de rol van Vertrouwenspersoon op zich te nemen. 
Gerard Platter en Jos Penterman zullen klachten over 
ongewenst gedrag binnen de vereniging op een zorg-
vuldige en respectvolle manier behandelen. Verdere 
informatie is op de website te vinden onder de rubriek 
Organisatie. 

3. We hebben geconstateerd dat er enige tientallen 
vrijwilligers geen lid van de s.v. Grol zijn.  Dit om 
uiteenlopende redenen. Het hoofdbestuur vindt dit 
een ongewenste situatie vanwege de binding met de 
vereniging en de aansprakelijkheid van de vereniging.  
Het contributiebeleid wordt mogelijk aangepast 
voor een bepaalde groep om die mensen toch lid te 
maken van de s.v. Grol.  Het gaat dan om die mensen 
die zich af en toe of maar voor een bepaalde korte 
periode inzetten voor de s.v. Grol. 

4. Het nieuwe wedstrijdsecretariaat zal na de 
winterstop in gebruik worden genomen. Dit wordt 
het middelpunt voor de ontvangst van spelers, leiders, 

scheidsrechters en grensrechters. Het wordt de uit-
valsbasis voor de nieuwe Parkdienst,  een fusie van de 
Terreincommissie en de Elshofdienst.  Beheerder van 
het wedstrijdsecretariaat wordt Tonny Hartman.

5. Met ingang van het nieuwe seizoen krijgt  Grol 1  een 
nieuwe elftalleider.  Hennie Schovers stopt na dit 
seizoen.  Het bestuur senioren is verantwoordelijk voor 
de werving van de elftalleider. Het zal niet gemakkelijk 
worden een gelijkwaardige opvolger te vinden.

6. De Supportersclub is een zelfstandige vereniging 
geworden.  Met het verkrijgen van de rechtspersoon-
lijkheid is de s.v. Grol niet meer aansprakelijk . Gezien 
het functioneren van de Supportersclub waren de 
risico’s niet echt groot, maar toch is het beter de 
aansprakelijkheid goed te regelen. Andere rechtsper-
sonen binnen de s.v. Grol zijn bijvoorbeeld de stichting 
Vrienden van de s.v. Grol , de stichting Internationaal 
Marveldtoernooi,  de stichting Exploitatie en Accom-
modatie Grol en de stichting Business Club s.v. Grol. 

7. Het dak van de tribune is in november geheel ver-
nieuwd.  Naast de vervanging van de asbestplaten 
door metalen platen zijn ook de randen vernieuwd.  
Op de nieuwe zij-rand zit nieuwe reclame. De oranje 
kleuren van een leverancier van led-verlichting heb-
ben al heel wat Lichtenvoordse tongen losgemaakt. 

8. Op de nieuwe front-randen van de tribune staan 
de namen van geledingen binnen de s.v. Grol die de 
vereniging financieel en materieel steunen, de VSVG, 
de Supportersclub en de Business Club. 

9. De najaars fancy fair was weer een knaller.  
Buitengewoon gezellig met veel enthousiaste 
lotenkopers. Veel senioren-elftallen lieten hun 
clubliefde weer zien.  Zoals altijd was de organisatie 
en de presentatie bij de Vrienden van de s.v. Grol in 
erg goede handen.  
De opbrengst was deze keer voor de vernieuwing 
van het dak van de tribune.  De fancy fair met de 
titel “het dak gaat eraf ” was zo succesvol dat het dak 
er daadwerkelijk al een dag later af ging ! 

10. De cursus voor pupillenscheidsrechters in het club-
gebouw van de s.v. Grol is in de herfstvakantie een groot 
succes geworden.  De vele jonge scheidsrechters van de 
s.v. Grol behaalden hun diploma.  Als beloning staken de 
Vrienden van de s.v. Grol hen in nieuwe scheidsrechters-
pakken die op de fancy fair werden geshowd. 

11. Met ingang van dit seizoen heeft elk team een eigen 
ballenkar gekregen. Elk team is verantwoordelijk voor 
zijn eigen kar met ballen.  En het ballenhok ziet er altijd 
opgeruimd uit.  De ervaringen zijn dan ook positief. 

12. Alle teams van de s.v. Grol spelen in dezelfde kle-
ding.  Hiervoor betaalt men een kleine kledingbijdrage 
per maand die in de contributie zit.   Met ingang van 
het seizoen 2014-2015 komt er een nieuwe kledinglijn 
voor alle teams.  De voorbereidingen voor deze grote 
operatie zijn intussen opgestart. 

De pupillenscheidsrechters met hun papiertje

De tribune ziet er weer strak uit
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13. Op de avond van het Coöperatiefonds van de 
Rabobank was de s.v. Grol één van de vijf kandida-
ten voor een prijs.  De s.v. Grol had een aanvraag 
ingediend voor een nieuwe tent voor de jeugdkam-
pen.  Iedere aanvrager moest zich op die avond van 5 
november bij City Lido presenteren.  De presentatie 
van de s.v. Grol was in uitstekende handen bij Jordy 
Overkamp en Bjorn Koldeweij met ondersteuning 
van  een dertigtal jeugdspelers.  De coördinatie is 
gedaan door Rob Arink. Op het eind van de avond 
werd er door de aanwezige leden van de Rabobank 
gestemd.  De s.v. Grol werd tweede en kreeg daar-
door het volle bedrag voor de aanschaf van de tent 
(€ 4.500,-) toegekend.   De eerste prijs ging naar De 
Molenberg voor de aanleg van een Beweegtuin voor 
Ouderen.  Hoofdspeler in die presentatie was een 
tijdelijke bewoner van De Molenberg , Antoon Frank.  
Eigenlijk dus een dubbel succes voor de s.v. Grol. 

14. De sponsorcommissie heeft een prachtige 
sponsorbrochure uitgebracht. Daarin staan alle 
mogelijke vormen van sponsoring bij de s.v. Grol.  
Een prachtige brochure die aansluit bij de prachtige 
sponsors die de s.v. Grol al heeft. 

15. Het bestuur van de S.E.A.G. (Stichting Exploitatie 
Accommodatie s.v. Grol) is weer compleet. Als op-
volger van Rob Stokkers is door het bestuur Dennis 
Dibbets aangezocht en benoemd. 

16. De gemeente Oost Gelre heeft de s.v. Grol een 
eenmalige subsidie van € 175.000,- toegekend.  
Dit bedrag is bestemd voor de renovatie van kleedka-
mers (1 tot en met 9)  en de bouw van twee nieuwe 
kleedkamers.  Er zal spoedig worden begonnen met 

de renovatie van de kleedkamers 1 en 2 (onder de 
tribune) en de bouw van de twee nieuwe kleed-
kamers.  Meer informatie op de website onder de 
rubriek Nieuws.

17. Over de website gesproken , de beheergroep 
webite s.v. Grol is bezig de opzet van de website 
te vernieuwen. De beheergroep website bestaat uit 
Marcel Houwer, Eddie van Melis, Jeroen Spenkeler 
en Marco Frank. Daarnaast zal de s.v. Grol in de 
komende jaren meer gebruik gaan maken van social 
media. De commissie Communicatie Informatie 
Automatisering (CIA!) is hiervoor verantwoordelijk. 
Er zijn inmiddels een facebook pagina en een twitter 
account aangemaakt. Dit zal in het eerste half jaar 
van 2013 verder worden uitgebreid. 

18. Onze penningmeester Hans van Halm heeft 
controle gehad van de Belastingdienst. Bij zo’n 
controle wordt de hele boekhouding doorgenomen 
en gekeken of er op correcte wijze met de diverse 
belastingen wordt omgegaan.  De Belastingdienst 
had alleen wat kleinere opmerkingen.  Het controle-
rapport zag er voor de s.v. Grol prima uit. 

19. Daarnaast heeft de KNVB de jaarrekening over 
het seizoen 2011-2012 beoordeeld. De KNVB kijkt 
naar de inkomsten en uitgaven en de financiële 
positie.  Ook hier kwam een goede beoordeling uit. 

20. Het bestuur van de jeugd is weer compleet en 
daarbij zelfs uitgebreid. Wilco Rijkenbarg  is de 
nieuwe penningmeester geworden en Ilse Brundel 
is toegetreden als nieuw lid met als taakgebied de 
pedagogische begeleiding van de jeugdspelers. 

21. Het gehele vrijwilligersbestand bij de s.v. Grol 
is door Marjolein Houwer en Esther Wolterinck 
onder leiding van Rob Arink in één bepaalde struc-
tuur in de computer gezet. In dat overzicht is snel te 
zien waar een vrijwilliger bij hoort en of zij/hij zelfs 
meerdere taken uitvoert. 

22. Al die vrijwilligers zijn (met of zonder partner) 
welkom op de vrijwilligersavond op zaterdag 29 
december.  Met een gevarieerd programma  dat door 
een speciale commissie onder leiding van Ben Bomers 
is opgezet.  Het hoofdbestuur van de s.v. Grol  en Rob 
Porskamp van het sportcafé bieden deze avond geheel 
gratis aan alle vrijwilligers aan. 

23. De werkgroep Foto-archief  s.v. Grol  is goed 
op gang gekomen. Deze werkgroep bestaat uit Theo 
Huijskes , Chantal Weijers, Roy Krabbenborg en Marco 
Frank. De werkgroep probeert de honderden foto’s 
over de s.v. Grol op te sporen, te selecteren, te ordenen 
en te bewaren in een archiefsysteem (zowel digitaal 
als fysiek). 

24. Het rondslingeren van losse doelen, halve 
doelen en mini-doelen op en naast de velden is al 
langer een grote doorn in het oog van bijvoorbeeld de 
Woensdaggroep en het beheerteam Den Elshof.  Het 
bestuur senioren en het bestuur jeugd  zijn er nog 
niet in geslaagd hiervoor een passende oplossing te 
vinden.  Beide besturen willen het gebruik van losse 
doelen niet afschaffen maar dan moet de discipline 
van trainers en spelers  wel verbeteren.

25. Het beheerteam Den Elshof heeft overigens zijn 
taken verdeeld. Corrie Migchielsen is verantwoordelijk 
voor het beheer buiten de gebouwen, Tonnie Theissen 
voor binnen de gebouwen en Tonny Hartman voor de 
materialen. 

26. Bij de thuiswedstrijden van Grol 1 zijn er nu bij toer-
beurt twee gastvrouwen in de bestuurskamer , Lea 
Voerman heeft versterking gekregen van Kim Baack.

27. Het bestuur senioren en het jeugdbestuur hebben 
het voor elkaar gekregen dat er elke zaterdag en zon-
dag dienst wordt gedraaid op het sportpark door de 
para medische begeleidingsgroep. Zo is de medische 
ruimte nu steeds geopend tijdens de wedstrij-
den.  Vooral Jan Baks en Joey Pos hebben die taak in 
het weekend op zich genomen.

28. Binnen de s.v. Grol wordt heel voorzichtig verkend 
of kunstgras op veld 2 (oude trainingsveld) een haalba-
re zaak is.  Eerste berekeningen zijn opgevraagd.  De 
al enige jaren aanhoudende engerlingen-plagen op de 
velden 2, 3 en 4  zijn mede een reden van deze verken-
ning. Deze plagen hebben de s.v. Grol in de afgelopen 
jaren duizenden euro’s  gekost.  Bovendien zorgt zo’n 
verkenning ervoor dat je wat te wensen houdt….  En 
dat past wel bij het begin van een nieuw jaar ! 

Rabobank bedankt!



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

•In de kantine van De Zweef ( NIjverdal) schen-

ken ze Heineken.  Het bestuur van De Zweef 

had bij de wedstrijd De Zweef-Grol speciaal 

voor de bestuurskamer een kratje Grolsch 

ingekocht.  Samen met de blauwe shirts van 

De Zweef werkte deze afleidingsmanoeuvre. 

Grol verloor met 3-1 . 

•Tijdens de wedstrijd in Nijverdal tegen de 

Zweef was het veld nat en glad. Bovendien 

begon het nog te regenen. De spelers van 

Grol lagen regelmatig op de grond omdat ze 

uitgleden. Vraagt een trouwe Grol-supporter 

aan de voorzitter, “Zouden die jongens geen 

andere schoenen met lange noppen meegeno-

men hebben ? “  Antwoordt de voorzitter , “Ze 

hebben wel drie paar in verschillende kleuren, 

maar allemaal met dezelfde noppen”. 

Tekkels

Grol D3 kampioen

NAJAARSKAMPIOENEN

Grol E7 kampioen

Grol F9 kampioen

10

CONTRIBUTIEBELEID 

Het bestuur bespeurt de laatste jaren de 
tendens dat mensen nog best bereid zijn vrijwil-
ligerswerk voor de s.v. Grol te doen, mits het 
overzichtelijke taken zijn die niet jaren duren.  
Dit komt vooral door de veranderde werk- en 
thuissituaties. Dit is een ontwikkeling waar veel 
verenigingen mee te maken hebben.  Daar komt 
echter nog wel eens bij dat een vrijwilliger best 
lid wil worden van de s.v. Grol maar daarvoor 
geen contributie wil betalen. Deze groep is de 
laatste tijd bij de s.v. Grol aangegroeid naar zo’n 
100 personen. Als bestuur vinden we dat een 
ongewenste ontwikkeling. 

Het is fijn dat er vrijwilligers zijn, we kunnen 
niet zonder, maar bij een professionele club als 
de s.v. Grol willen we dat vrijwilligers er echt bij 
horen. En dan ben je of word je lid.  

Als vereniging moeten wij ons verantwoorden 
voor wat een vrijwilliger doet, we moeten weten 
wie wat voor de club doet, vooral met betrek-
king tot de jeugd is dat belangrijk.  Als er iets 
gebeurt, kunnen we als bestuur moeilijk melden 
dat de betrokken persoon geen lid was…… 
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VERS BLOED IN DE REDACTIE: 
SIEM HUIJSKES EN DIRK NAAIJKENS

Als clubbladredactie doen we ons best u elk kwartaal een weer Grolwaardig clubblad te doen 
toekomen. Een clubblad waar u aan het eind van elk kwartaal weer naar uitkijkt. Dit clubblad wordt 
al jaren gemaakt door enthousiaste redactieleden en fotografen. Net zoals in elke bestuur kent ook 
de clubbladredactie een bepaald verloop. Een aantal maanden geleden gaf gewaardeerd redactielid 
Peter van Dalen aan te willen stoppen met zijn werk als redacteur van het Clubblad s.v. Grol. Onder 
meer vanwege drukke verplichtingen bij vv Reünie Borculo waar Peter een rol gaat vervullen zoals 
Freddy Brockötter ongeveer bij s.v. Grol doet. Een reden die wij uiteraard respecteren. Die plek dient 
dan weer opgevuld te worden. Op de een of andere manier kwam de naam Siem Huijskes ter tafel. 
Iedereen zag het direct zitten. De naam van Dirk Naaijkens volgde bijna in de zelfde zin. Ook Dirk 
kwam ongeschonden uit de ballotagecommissie. Dus beide heren maar benaderen. Zo enthousiast 
als beide jongens zich binnen s.v. Grol en in hun vrije tijd begeven, zo enthousiast reageerden beiden 
evenzo enthousiast op de vraag of het ze wat leek om deel uit te gaan maken van de Clubblad-
redactie. Als clubbladredactie zijn wij bijzonder ingenomen met het binnenhalen van deze beide 
Youngsters. Namens de redactie wil ik hen dan ook bijzonder veel succes en plezier toewensen in 
hun job. En u, geachte lezer, wensen wij bijzonder veel plezier met hun bijdragen. Beiden stellen zich 
hieronder zelf even aan u voor.

Henri Walterbos, namens de redactie

Siem Huijskes (18 jaar)
Mijn vader had hele andere namen in gedachte voor 
mij. Ik werd geboren in oktober 1994. Dat seizoen 
ervoor was Ajax glansrijk kampioen geworden onder 
leiding van een 22-jarige nieuwe Finse middenvelder 
annex aanvaller. Een half jaar later wonnen de Amster-
dammers, met aan het roer Louis van Gaal ook de Eu-
ropa Cup I. De namen die mijn vader noemde waren 
dan ook niet verwonderlijk: het moest Jari of Morten 
worden, het stond figuurlijk al in mijn geboorteakte. 
Natuurlijk refererend aan sterspeler Jari Litmanen en 
de huidige Deens bondscoach Morten Olsen. 
Het werd dus Siem... Siem Joshua Michaël zo staat 
het op mijn geboorteakte. Balen zeg, de volledige 
naam lijkt meer op die van een veredelde oud-judoka. 
Toch ging ik al op  zeer jonge leeftijd voetballen bij de 
F-pups. Ik was slechts 4 jaar oud, maar volgens Freddy 
Bröckotter mocht zo’n gepassioneerd ‘klein ventje’ zijn 
talent op de vroege zaterdagmorgen weleens laten 
zien. Het zou later een gelukkig huwelijk worden. 

nu eerstejaars en de opleiding bevalt me zeer goed. 
Alleen het reizen naar Zwolle is het enige minpuntje. 
Vergeleken met het fietsen door de Groeneweg en 
je fiets neerzetten bij het Marianum is het ook een 
wereld van verschil. 
Naast het voetbal sla ik plus minus zes keer per jaar 
een balletje met de clubkampioenschappen tennis op 
‘De Blanckenborg’, werk ik meerdere malen per week 
als Feyenoorder in Sportcafé Den Elshof en sta ik in de 
vakanties in de ‘Brouwkelder’ van camping Marveld. 
Ik kijk er erg naar uit om me toe te voegen tot de 
bestaande redactieleden van het clubblad van de s.v. 
Grol en weet ook zeker dat dit ook een goed en als het 
aan mij ligt een langdurig matrimonium gaat worden!

Dirk Naaijkens (18 jaar)
2 december. Trrr… trrr... WhatsApp-melding: ‘Kan ik 
het stukje uiterlijk vanavond ontvangen? Gr Wally’. 
Oeps, helemaal vergeten! Ik had hem beloofd een 
stukje te sturen over mezelf, maar dat schiet er nu 
bijna bij in. Op een late zaterdagavond vroeg hij 
mij in de kantine of ik het niet leuk zou vinden om 
stukjes voor het Grol-blad te schrijven, en dat leek 
mij inderdaad wel wat. Hij sprak van ‘verjonging van 
de redactie’, en Siem Huijskes had ook ingestemd, 
dus ik ging overstag. Zondagavond om 23:12 uur zit 
ik hier dan; Microsoft Word voor mijn neus en mijzelf 
afvragend waarover ik het zou gaan hebben. Een half 
A4’tje is de richtlijn, dat moet toch zeker wel lukken. 
Dat voetbal een hobby van mij is, spreekt voor zich. 
Helaas ben ik echter geen geboren voetballer: mijn 
voetbaltalent is net zo groot als mijn voetbalverstand. 
Ik speel in Grol A4, en volgend jaar is het de bedoeling 
dat we een vriendenteam starten bij de senioren, 
maar dat duurt allemaal nog eventjes… Verder zit ik 
nog op school, maar als God mij tijdens de examens 
iéts meer bijgestaan had (niet dat ik gelovig ben), 
had ik nu in het buitenland gezeten, voor een jaartje 
ertussen uit. Helaas. Ik ben op ’t nippertje gezakt en 
ga drie keer per week naar school in Enschede, naar 
de VAVO. Ik haal daar economie en wiskunde in, en ik 
mag er toch wel vanuit gaan dat ik in juni dit keer wél 
mijn papiertje op kan halen. Maar zoals ze zeggen: 
‘verkoop de huid niet voordat de beer geschoten is’, 
dus beter doe ik hierover geen uitspraken. Vijf uur per 
week ga ik naar school. Het stelt inderdaad bar weinig 
voor, je zou het bijna een luizenleven noemen. De zee-
en van tijd die ik overhoud breng ik door met werken 
bij Marveld, pingelen (op de piano, op het voetbalveld 
breek ik beide benen als ik dit probeer) en hier en daar 
wat toneelspelen. Vanaf nu kan ik ‘schrijven voor het 
clubblad’ hieraan toevoegen. Hopelijk zorg ik voor een 
zinvolle bijdrage, ik ben benieuwd! 
Ik scroll omhoog en zie dat mijn beeldscherm op dit 
moment gevuld is met 346 woorden. Met een muisklik 
klik ik op opslaan, en zet het geheel op de mail. Ik vind 
’t goed zo. Mijn ogen vallen dicht. Ik ga naar bed.

Meerdere malen kampioen in de F-klasse, zo ook met 
de F1 onder leiding van Jean-Marc Bosman (een van 
de beste jeugdcoaches ooit). Vervolgens werd ik Herb-
stmeister met de E1 en mocht ik de kampioensbeker 
omhoog houden met de D1, C1, en de A2. 
Momenteel speel ik in de A1. Een onvoorspelbaar, op-
portunistisch en een ‘niet vies van een drankje’ team. 
Toch staan we genoteerd bij de bovenste plaatsen in 
de competitie. Dat hebben we deels aan onszelf te 
danken, maar ook zeker aan onze technische staf, 
bestaande uit Michel Kamphuis, Bart Porskamp, Emiel 
Garstenveld en Rik van Dongeren (rechtsback van Grol 
3). Ik durf te zeggen zo midden in het seizoen, dat er 
nog hele mooie resultaten kunnen worden behaald. 
Genoeg over mijn net-niet profloopbaan als voetballer. 
Vorig jaar behaalde ik mijn havodiploma op het Mari-
anum en ging serieus nadenken over de toekomst. De 
keuze was voor mij niet zo moeilijk. Ik moest in mijn 
aankomende beroep veel kunnen praten, schrijven en 
er mocht absoluut geen wiskunde inzitten. Journalis-
tiek aan de Hogeschool Windensheim werd het. Ik ben 
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Bouwbedrijf
De Driehoek

Nieuwbouw     Verbouw     Onderhoud

Bel voor een vrijblijvende offerte:   0544-463155

Industrieweg 9b   7141 DD    Groenlo
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•De voorzitter treft tijdens de fancy fair op 

zondagmiddag de leiding van Grol 8. De stem-

ming zit er om half zes goed in. Ook bij Grol 8.  

Ze zijn koploper met 15 punten uit 5 wedstrij-

den.  Door de komst van Tom Kaak in hun 

team lijken ze wat overmoedig geworden. “We 

worden kampioen zonder enig puntverlies, 

dat wordt een record in de geschiedenis van 

de s.v. Grol”.  “Wat is je dat waard?”, vragen ze 

aan de voorzitter.  Die denkt na over wat aan 

de verwachtingen van dat team zou kunnen 

voldoen. Hij drentelt weg in de richting van de 

penningmeester Hans van Halm. Na een kort 

overleg met het dagelijks bestuur keert de 

voorzitter terug naar de tafel van Grol 8.  Dat 

wordt een vaatje bier na de laatste wedstrijd, 

daar zitten zeker tweehonderd glazen in”. De 

leiding van Grol 8 kijkt wat bedremmeld en 

antwoordt; “We wilden na de laatste wed-

strijd eigenlijk wat langer blijven zitten dan 20 

minuten”……..

•Jan Blankenborg is maar wat in zijn nopjes met 

zijn nieuwe bladblazer. “Da’s echt mooi wark. 

Zo hol ie de Grolse wind ok een betjen an ’t 

weajen en te blad vlug alle kanten op. Noadeel 

is wal as ’t achter de schutting terechte kump. 

Dat is eikenblad. Dat verteert neet. Dat kon 

wal van ne Lechtenvoordsen boom wehn.”

•Annelies komt in de bestuurskamer en 

serveert koffie aan de daar aanwezige 

‘vergaderaars’. Ze vraagt waar ze de koffie 

voor moet opschrijven. “Voor de Commissie 

Mentale Begeleiding,” antwoordt Rob Arink. 

Annelies ad rem; “Goh ’t lik hier wal ’t Pier 

Baan-centrum.”

•Tijdens de wedstrijd Grol 1 – Wijhe 1 vragen 

Rob en Rita Arink aan Nebs ter Bogt wie 

vandaag ‘the man of the match is.” Dit is al 4 

jaar afgeschaft.

Tekkels SINTERKLAASFEEST



JOS HEUTINCK: AMATEURTRAINER MET PROFESSIONELE INSLAG 
Op de maandagavond na de bekerwedstrijd 
RKPSC – s.v. Grol heb ik bij Jos Heutinck 
thuis afgesproken. Hij woont samen met zijn 
vrouw Hedwig, de jongste zus van Annelies 
Porskamp, en hun drie kinderen, Bas, Ties en 
Pleun, net buiten de kern van Zieuwent aan de 
Ruurloseweg. In een mooi vrijstaand huis iets 
terug van de weg met bijna drie bunder grond 
er achter. Jos Heutinck slaapt nog altijd in de 
kamer waar hij ruim 51 jaar geleden geboren 
is. Zijn vader (81 jaar) is bij hem in de buurt 
gebleven en verteert zijn oude dag in een aan-
bouw direct naast het woonhuis. Jos ontvangt 
mij hartelijk en we besluiten om het gesprek 
te voeren aan de keukentafel. Een gesprek 
dat vooral gaat over voetbal. Voetbal vanuit 
verschillende invalshoeken en in alle facetten. 
Jos is er bezeten van en het is bijna ondoen-
lijk om de dialoog met hem naar een ander 
thema te sturen zonder weer bij voetbal uit te 
komen. Dit verhaal staat in het teken van het 
gedachtengoed van de hoofdtrainer van s.v. 
Grol. Hoe dwing je prestaties af en hoe bouw 
je duurzame relaties op in de opportunistische 
voetbalwereld?

Door: Rik Gockel

“Jos Heutinck past goed bij s.v. Grol, 
maar past s.v. Grol ook goed bij Jos Heutinck?”
Jos wil bij s.v. Grol niet alleen de strijd aangaan. Hij 
voert diverse gesprekken met het bestuur, met een 
afvaardiging van de spelersgroep en met de tech-
nisch jeugd coördinator. Met telkens als hamvraag: 
“Is er voldoende draagvlak voor het creëren van een 
prestatieklimaat?” Aan tafel wordt gepraat over het 
scheppen van goede voorwaarden: goede materia-
len, gebruik maken van een heel trainingsveld, een 
nieuwe teammanager, formuleren van doelstellingen 
en dezelfde beleving hebben. Jos Heutinck confron-

teert een aantal spelers van het eerste keihard met 
wat hij onder prestatiecultuur verstaat. Op dat mo-
ment staat Jos met Sportclub Silvolde bovenaan in 
de tweede klasse. De hoofdmacht van Grol moddert 
wat aan. Er ontstaat draagvlak voor zijn werkwijze 
en dat levert vertrouwen tussen trainer en club op. 
Een absolute voorwaarde om prestaties te kunnen 
leveren. Resultaat is een tweejarig contract. Na vier 
jaar RKZVC (waar hij zelf een lange periode in het 
eerste voetbalde), vier jaar Gendringen, vier jaar PAX 

en vier jaar Sportclub Silvolde gaat Heutinck Grol op 
de rails zetten. 

Hoog niveau halen op de trainingen
Jos Heutinck staat het liefst op het veld. Dan is vol-
gens hem de invloed van de trainer het grootst. Hij 
traint veel op vastigheden. Werken aan automatis-
me zodat spelers elkaar in het veld makkelijk weten 
te vinden. Om dit te benadrukken pakt hij pen en 
papier en tekent vervolgens looplijnen, overtalsitu-
aties en stroomvormen. De passie en overtuiging 
druipen ervan af. Heutinck komt helemaal los. Dit 
is zijn domein. Op het veld tussen de jongens kan 
hij zich volop ontplooien. Er is hard gewerkt aan 
conditie en fitheid. Geblesseerde spelers zijn altijd 

aanwezig en doen hersteloefeningen op het veld. 
Niets doen is uit den boze. Hij legt veel tempo en 
ritme in de trainingen. Spelers staan bij hem niet 
veel stil en hij vraagt op trainingsavonden van 
spelers dezelfde inspanning als tijdens wedstrij-
den. In elke vorm zit een competitief element. De 
weerstand moet zo hoog mogelijk zijn, dan worden 
spelers beter. Als nu een jeugdspeler meetraint dan 
moet hij erg wennen aan de hoge balcirculatie en de 
hardheid waarmee oefeningen worden uitgevoerd. 
Dat is volgens Jos een goed teken. Niveau halen is 
niet alleen hard werken, maar ook voetbalinhoude-
lijk alles eruit halen. Jezelf dwingen om iedere pass 
hard en zuiver in te spelen. Goede vooracties maken 
en snel omschakelen. 

Investeren in spelers
Jos Heutinck staat bekend als een opbouwtrainer. 
Daar zit volgens hem ook wel een kern van waarheid 
in. Hij doet niet aan carrièreplanning. Omdat hij in 
het verleden als trainer succesvol is geweest, heeft 
hij keuzes kunnen maken. Daardoor kan hij zorgvul-
dig zijn in het kiezen van een vereniging en spelers-
groep. Het meeste rendement haalt hij uit een jonge 
groep met veel potentie. Liefst binnen een dorpscul-
tuur. Ik vraag Jos naar referenties. Trainers die op 
een zelfde wijze een groep naar hun hand hebben 
gezet. Het Ajax van Louis van Gaal midden jaren ’90 
ziet hij als meest treffende voorbeeld. Jonge spelers 
beter maken, de wil aan tegenstanders opleggen, 
communicatie en teambuilding. Jos heeft bij s.v. Grol 

ook een erg jonge spelersgroep. Jonge spelers krijgen 
van hem veel krediet. Ze mogen fouten maken. 
Iedere speler probeert hij beter te leren kennen. Hij 
probeert de spelers van daaruit te ‘raken’. Telkens uit 
te dagen om over voetbaloplossingen na te denken. 
Van de wat oudere spelers verlangt hij meer. Met 
Sander Nijhof is Heutinck individueel bezig om met 
name het ‘in de bal komen’ te verbeteren. Lennard 
Walterbos is aanvoerder geworden om hem daarmee 
meer verantwoordelijkheid te geven. Binnen en 
buiten de lijnen. Dat zijn leerprocessen die Heutinck 
welbewust inzet. Michel Hoffman, die als soort van 
people manager bij de groep is gekomen, speelt daar 
ook een belangrijke rol in. Michel kent de beweeg-
redenen van bepaalde beslissingen en kan met zijn 
ervaring spelers individueel bijstaan. Ook op het 
veld heeft Heutinck ondersteuning georganiseerd. 
Vanaf januari zal Tom Kaak als assistent trainer gaan 
fungeren om zo nog meer voetbalvermogen uit de 
groep te trekken. 

De tussenbalans
Jos Heutinck heeft in augustus drie wedstrijden 
gespeeld in de oude samenstelling. Spelers een kans 
gegeven op basis van het verleden. De afstraffing 
tegen Longa en WVC op het Keitoernooi maakte 
ingrijpen noodzakelijk. De achterhoede is opnieuw 
neergezet en er is hard gewerkt aan hoe te spelen 
bij balbezit van de tegenstander en het voorkomen 
van doelpunten. Dat is in nauwe samenspraak met 
een aantal spelers gebeurd. Met name voor Michel 
Kamphuis betekende deze omslag veel. Dergelijke 
jongens moeten dan ook achter zulke belangrijke 
beslissingen staan. In de serie daarna zijn op strijd, 
enthousiasme en fysieke kracht wedstrijden beslist 
in het voordeel van Grol. Wat bijzonder knap is 
dat daarna ook voetballend progressie is geboekt. 
Grol voetbalt steeds meer zelf vanuit een eigen 
concept en doet slechts ‘nuance aanpassingen ‘ aan 
de tegenstander. Jos Heutinck vindt overigens het 
analyseren van de tegenstander een onderschat 
aspect van het trainersvak. Volgens hem heeft Grol 
punten gewonnen, omdat ze perfect inspeelden op 
de formatie en tactiek van de tegenstander. In de 
wedstrijdbespreking vertelt hij op hoofdlijnen altijd 
wat over de opponent. Verder reikt hij de spelers-
groep informatie aan, hangt artikelen op in de 
kleedkamer en gaat daarbij ook uit van het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid van een speler om 
naar een wedstrijd toe te leven. 

Vaste agenda
Jos Heutinck leeft veelal volgens vaste patronen. 
Hij houdt van vastigheid. Jos werkte jarenlang 
als transportplanner en later als manager van 
het distributiecentrum bij HSF in Winterswijk. 
Zes dagen werken en zondag voetbal. Geen tijd 
om de eigen agenda in te vullen. Sinds zes jaar is 
hij bij Rouwmaat en doet daar de aansturing en 
planning van de grond, weg –en waterbouw. In 
het werk zien we parallellen met de voetballerij. 
Proberen maximaal rendement uit medewerkers 
te halen en het zo goed mogelijk managen van 
een team. Hij is nu op zaterdag vrij en dat begint 
hij steeds meer te zien als een kwaliteit: zelf een 
vrije dag invullen. Dat geeft rust in het leven. Het 
gezin wat meer aandacht geven. Neemt niet weg 
dat een zaterdag zonder voetbal nauwelijks denk-
baar is. Er is altijd wel een wedstrijdje te kijken of 
er moeten nog wat telefoontjes gepleegd worden. 
Jos heeft in Zieuwent nog twee vrijgezelle vrien-
den wonen die min of meer op zaterdag altijd op 
dezelfde plek in de kroeg zitten. Zo af en toe gaat 
hij daar een biertje mee drinken. Dat werkt heel 
ontspannend.

Voldoening en waardering
Onlangs heeft Jos een paar uur durend onderhoud 
gehad met de voorzitter van Sportclub Silvolde. 
Nog eens terugkijken naar vier jaar samenwerking 
in Silvolde en vooruitkijken naar wat komen gaat. 
Van dat soort gesprekken met vrienden uit de 
voetbalwereld kan Jos intens genieten. Maar ook 
van een kneepje van een speler na de wedstrijd 
die hem bedankt voor een gedane handreiking. 
Deze contacten met mensen zijn voor hem 
mooier dan een periodetitel. Hij is zich bewust 
dat alles wat hij als hoofdtrainer kan doen moge-
lijk wordt gemaakt door al die vrijwilligers. Van 
terreinknecht tot voorzitter. En dat zijn vrouw, 
die zelf maatschappelijk ook druk bezet is, hem 
ondersteunt in de dingen die hij doet. 

Tegen middernacht rijd ik terug naar huis. 
Veel wijsheden rijker. Nog een klein beetje 
overdonderd door het fanatisme van deze 
trainer en de enorme intensiteit waarmee 
deze voetbaltaal uit zijn mond perst. De s.v. 
Grol heeft met het tekenen van een 2-jarig 
contract en kijkend op de ranglijst in elk 
geval rustige kerstdagen. Al heb je met Jos 
Heutinck volgens mij nooit echt rust…. !
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“De passie en overtuiging 
druipen ervan af. Heutinck 
komt helemaal los.”

“Het meeste rendement 
haalt hij uit een jonge groep 
met veel potentie”

“Deze contacten met 
mensen zijn voor hem 
mooier dan een periodetitel”
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1945+, EEN NIEUWE UITDAGING

Krimpgemeentes, vergrijzing en meer aanbod 
van concurrerende sporten zorgen ervoor 
dat steeds minder mensen de weg naar het 
voetbalveld vinden om daar een hobby uit 
te oefenen. Door deze afname van spelers 
is de KNVB genoodzaakt andere initiatieven 
te ontplooien om toch zoveel mensen aan 
volkssport nummer één te binden. Eén ervan 
is het aanbieden van 45+ voetbal. Spelers 
met de leeftijd rond de 45, er wordt niet met 
spelerspassen gewerkt zoals in de reguliere 
competitie, vormen een team en spelen in 
toernooivorm tegen andere teams. Dit seizoen 
doet een select gezelschap van de Grol voor 
het eerst mee aan dit prestigieuze evenement, 
de 45+ competitie.

Door: Peter van Dalen

Op sportpark Den Elshof druppelen langzaam de 
spelers van de deelnemende teams binnen. S.V. Grol 
is ingedeeld bij SVBV uit Barchem, FC Eibergen en 
de Grolse Boys. Het laatste toernooi wordt geopend 
met de inofficiële opening van de vernieuwde 
tribune waarna het 45+toernooi zal starten. Deze 
aankondiging stond al dagen op Facebook wat door 
een enkeling werd gezien als een open uitnodiging 

Team 45+ sv Grol

om een balletje te komen trappen. Toen bleek dat dit 
niet het geval was werd de voetbaltas quasi-noncha-
lant in het tassenrek gegooid nadat de handdoek in 
het toilet professioneel nat was gemaakt om thuis 
de indruk te wekken dat er daadwerkelijk gevoetbald 
was. Ik bekijk de selectie en zie dat er een aantal 
Grol-coryfeeën acte de présence geven. 

Scheidsrechter Bram Harbers krijgt op het laatste 
moment de instructies van zijn collega scheidsrech-
ter. De instructies zijn kort en helder: zeven tegen 
zeven op een half veld, 20 minuten spelen (en geen 
minuut langer), lichamelijk contact is slechts licht 
toe gestaan, slidings zijn verboden en er mag door-
lopend gewisseld worden. Vooral de laatste regel 
wordt door alle teams ten harte genomen! 

De wedstrijden
Als eerste wedstrijd staat een Grols onderonsje op 
het programma. Waar de Boys al om 7 uur op het 
veld staan om een warming-up te doen, komen de 
eerste heren van de plaatselijke SV om kwart over 
zeven de kleedkamer uit en beginnen voorzichtig 
de wat stramme lichamen soepeler te maken. Al 
een heel verschil met het eerste toernooi waar de 
warming up in de wedstrijd werd gedaan en voor de 
nodige spierblessures zorgde. 

De wedstrijd gaat voorspoedig van start en na 
drie minuten wordt Grol, door de niet meelopende 
scheidsrechter, een zuivere penalty onthouden. Druk 
met deze verkeerd genomen beslissing vergeten de 
blauwhemden om te schakelen en uit de levensge-
vaarlijke counter weten de Boys bijna de 0-1 te sco-
ren. Met een katachtige reflex weet Ivo Versteegen 
de bal eruit te ranselen waardoor de schade beperkt 
blijft. Na een kleine kans voor de Boys uit een corner 
vallen er weinig wapenfeiten te melden tot de 10e 
minuut, een Grol-speler wordt in het (denkbeeldige) 
strafschopgebied onderuit gehaald en deze keer 
wijst de leidsman zeer gedecideerd naar de stip. 
Good-old Michel Hoffman eist de penalty op en 
neemt zijn tijd om het leren monster neer te leggen. 
Een korte aanloop volgt en de bal spat op de paal 
uit elkaar en komt terug het veld in. Een uitgelezen 
mogelijkheid om op voorsprong te komen maar de 
oud spits faalt jammerlijk.

Drie minuten later nemen de Boys het heft in 
handen. Hannes Pfeiffer, u wellicht bekend, komt 
mee op en komt redelijk vrij voor de goal te staan. 
Gelukkig voor Grol weet Hannes een achterzet te 
produceren en komt Grol met de schrik vrij. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee zou je denken 
maar dat gaat deze keer niet op. Vier minuten later 
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•Dezelfde wedstrijd waren er drie pupil-

len van de week. Twee Grol-F-jes en een 

vrouwelijke scheidsrechter die net boven 

de reclameborden uitkwam, maar de 22 

mannen uitstekend de baas was en een 

prima wedstrijd floot.

•Bij de ingang van het sportcafé kan men 

elke week de voetbalwedstrijden zien die 

gespeeld worden. De standen van Grol 1 en 

Grol 2 worden door de teams zelf bijgehou-

den. Dit is een traditie!

•Gehoord van een wijze vrouw in de kantine: 

“Wi-j hebt zovölle commissies bi-j de Grol 

met zovölle mailtjes dat de leu verget um 

samen nog eens te proaten en ne goeien 

bak te vertellen.”

•wijsheid van Niels Meekes; “Een lekker wijf 

is nog geen glas bier.”

•Jos Froeling komt uit de bestuurskamer 

gelopen. Henk Porskamp ziet dat. “No zal 

de koelkaste wal lög wehn.”

•Maurice Krabbenborg zegt aan de bar tegen 

Koen Wellink dat Grol 1 toch een mooi, leuk, 

maar toch vooral jong team heeft. “Sommi-

gen wordt zelfs nog met ne buggy ebracht,” 

aldus Maurice. “Soms moeten ouders zelfs 

nog rijden.” “En in de rust drinken ze zelfs 

ranja,” aldus Peter Huisman…Of zou ie 

bedoelen ‘ze drinken bier als ranja.’

•’Ukkie’ Tom Meulenbeek vraagt bestelt in 

de kantine een grote Weizenbier. Vraagt 

Martijn Nijhof gevat of hij er wel over heen 

kan kijken.

Tekkels

schuift Hannes wederom door en na een strakke 
voorzet van links schiet hij de bal met rechtsbuiten-
kant onhoudbaar tegen de touwen en staat het 0-1. 
De resterende minuten weet Grol geen uitgespeelde 
kansen meer te creëren en wordt vooral de lange bal 
op Michel gehanteerd. Waar dit in zijn goede jaren 
nog weleens succes opleverde is dit nu niet het geval 
en verliest Grol zijn eerste wedstrijd van de avond en 
stapt Rick Steentjes als eerste speler van de avond 
onder de douche met een kuitblessure.

De tweede wedstrijd tegen SVBV wordt uit een ander 
vaatje getapt. Vanaf de eerste minuut wordt er druk 
gezet op de tegenstander. SVBV staat bekend als 
de tegenstander die op zijn verdediging leunt en 
regelmatig scoort via messcherpe counters. Na zes 
minuten is de eerste grote kans voor Stefan Arink 
maar deze mist helaas door uitstekend keeperswerk. 
De sfeer wordt grimmiger en Michel gebruikt als 
vanouds zijn favoriete instrument: de kwaakert. 
Na een aantal grote kansen van Bob Leppink, John 
Lichtenberg en Michel (volgens de wissels zit zijn 
panty te strak), is het één minuut voor tijd dan raak. 
Via een mooie aanval over de grond via acht schijven 
is het Marc Rots die Michel alleen voor de keeper 
zet en de bevrijdende 1-0 op het scorebord zet. Deze 
nederlaag voor SVBV is de eerste in alle toernooien 
bij elkaar dus de Grol-equipe is zeer tevreden maar 
beseft dat de eerste nederlaag een hele dure kan 
zijn.

De laatste wedstrijd tegen FC Eibergen is een 
formaliteit. De moe gestreden spelers van Eibergen 
kunnen niet opboksen tegen het hoge tempo van 
de veteranen van s.v. Grol. Dit hoge tempo komt 
mede door stand door het aantal wissels en de verse 
inbreng van Tim Ebbers die zich net meldt voor 
de derde wedstrijd. Na een snelle 1-0 van Michel 
staat na 10 minuten de 3-0 op het scorebord door 

doelpunten van Rene Wolters en Stefan Arink. Dhr. 
Harbers, de dienstdoende scheidsrechter van deze 
laatste pot, spot vanaf 60 meter een overtreding op 
de Eibergen zo’n 18 meter van de goal. Reden ge-
noeg om de bal op de stip te leggen en de wedstrijd 
nog enigszins spannend te maken. Oog in oog met 
de keeper faalt de nemer omdat Ivo de juiste hoek 
kiest en de bal in het neerkomen nog eens tot corner 
verwerkt, een puike safe! Mentaal geknakt door deze 
misser laat Eibergen de wedstrijd lopen en via Marc, 
Rene, Michel en Bert Roeterdink wordt de eindstand 
bepaald op 7-0. Helaas winnen de Boys hun tweede 
wedstrijd en spelen de laatste gelijk waardoor ze de 
titel pakken.

De derde helft
Na de zeer slopende drie wedstrijden van 20 
minuten is het goed toeven in de kantine. Waar het 
tempo in de wedstrijden niet altijd even hoog lag, 
laten de mannen zien dat ze een ander tempo nog 
prima halen. Het bier vloeit rijkelijk en de aanwezige 
bardames moeten alle zeilen bijzetten om aan de 
wensen van de dorstige 45-plussers te voldoen. 
Verhalen en anekdotes vliegen over de tafel en bij 
de Boys wordt zelfs het hele tactische plan van de 
avond op een bierviltje uiteengezet tot grote hilari-
teit van de aanwezigen. Het bleef nog lang onrustig 
in de kantine en rond de klok van half drie werd 
de laatste ronde ingezet en hebben de veteranen 
bewezen dat ze nog lang niet versleten zijn.

Al met al kan ik concluderen dat er ook een 
voordeel aan ouder worden zit, het 45+ voet-
bal. Met leeftijdsgenoten op een gemeudelijk 
niveau je hobby uitoefenen met de daarbij 
horende gezelligheid die voetbal met zich mee 
brengt. Nog 12 jaar en een aantal dagen en 
dan hoop ik nog vitaal genoeg te zijn om dit 
spektakel zelf mee te mogen maken!

DANKBETUIGING
Te groot was het verdriet en het verlies van Ans. 
Maar er was ook zoveel steun van mensen om ons heen.
Fijn dat jullie er voor ons waren.
Veel geluk voor het komend jaar.

Jan Froeling, Niels, Anniek en Arend Jan.



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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23LEIDER VAN HET KWARTAAL: KOEN VAN MEURS
Op 1 april (what’s in a date?) 2012 raakte Koen 
op het voetbalveld van Ruurlo ernstig gebles-
seerd aan zijn linker knie. En niet zo maar een 
blessure; Koen scheurde zijn hamstringpees 
af, zijn buitenband en de voorste kruisband 
scheurden kapot. Hij kneusde zijn binnenkant 
van de knie en of dit nog niet genoeg was vloog 
zijn knieschijf ook nog eens uit de kom. Door dit 
zware trauma raakte ook nog eens een zenuw in 
het onderbeen beschadigd. Inmiddels is zijn knie 
weer redelijk hersteld maar nog zonder voorste 
kruisband. Maar wat meer problemen geeft is 
de zenuwbeschadiging; hierdoor kan Koen zijn 
linker voet nog steeds niet heffen (een klapvoet) 
en loopt hij met een spalk in zijn schoen om dit 
gemis deels op te vangen! 

Het voetballen zit er dus momenteel nog niet 
in voor hem, dus dit keer helaas geen speler 
van het kwartaal maar wel de leider van het 
kwartaal!

Koen is mede leider van Grol 4, samen met Pim 
Huijskes en Martijn ter Huurne. Waar Pim er de 
thuiswedstrijden en Martijn de uitwedstrijden is 
probeert Koen bij beide aanwezig te zijn.

Door: Ivo Versteegen

Naam: Koen Alexander van Meurs.

Geboren: op 15 mei 1984 te Winterswijk.

Familie: vader Rob van Meurs, moeder Karin van 
Meurs-Porskamp en broer Marc van Meurs.

Verliefd / verloofd / getrouwd: Samenwonend met 
Vera van Uem.

Beroep: Bouwkundig calculator bij Dura Vermeer 
Bouw in Hengelo (Ov). Na een 10 jarige bouwkundige 
opleiding ,van VMBO naar MBO en uiteindelijk HBO 
bouwkunde!

Voetballer bij de s.v. Grol sinds: 1990, in de 
F-jeugd begonnen en daarna meestal in de eerste 
seizoenen in de E-F-D-C-B en A 2 elftallen waarna 
het tweede jaar in de selectie elftallen van deze 
leeftijdsklassen. In de senioren heeft Koen ook 3 
tot 4 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld (o.a. 
het “Keitoernooi”) maar raakte toen voor het eerst 
geblesseerd aan zijn knie. Hiervoor is hij o.a. in Zeist 
bij de K.N.V.B. zo’n anderhalf jaar behandeld! Daarna 
is Koen lager gaan spelen en via Grol 3, 4 en 5 weer in 
het huidige Grol 4 belandt.

Positie in het veld: In de junioren was dit de links 
back positie en later in de senioren werd het linker 
middenvelder. U kunt zich dus wel voorstellen dat hij 
links benig is!

Hobby’s: naast het voetballen klust Koen graag aan 
zijn nieuwe huis, in de wijk Brouwhuizen.
Favoriete voetbalclub: AFC Ajax Amsterdam! Van 
jongs af aan, vader Rob is ook Ajax fan. Sinds de goede 
jaren ’90 met als hoogtepunt de Championleague 
winst!

Kampioen van de eredivisie in 2013:  PSV, met Ajax 
als een goede tweede. Vitesse laat nog wel een aantal 
steekjes vallen.

Favoriete speler / idool: vroeger Frank de Boer. Hij 
is op dezelfde dag jarig en speelde op dezelfde positie 
als  Koen!

Favoriete speler van de s.v. Grol: Sander Nijhof, 
iemand die er altijd vol voor gaat!

Verwachtingen voor Grol 4: Momenteel staan we 
op de 5e plaats maar we hopen toch bij de bovenste 
plekken mee te blijven draaien. Het mooiste van deze 
competitie is dat een ieder van elkaar kan win-
nen. Daarnaast hopen we weer ver te komen in de 
bekercompetitie!

Prins Maarten en adjudant Martin: “Ik ken ze per-
soonlijk niet en heb er daarom ook niet zoveel mee, 

je moet de carnaval toch met je eigen vriendengroep 
maken”. 
Carnaval 2013: Meedoen aan de optocht is nog 
een vraag. Vorig jaar, na 11 jaar deelname, heeft zijn 
vriendengroep niet meegedaan. Als het aan Koen ligt 
doen zij dit jaar wel weer mee maar bouwruimte is 
vaak het grootste probleem!

De kerst vier ik met:  Familie! De eerste kerstdag 
met de familie van Meurs en de tweede kerstdag met 
de familie van Uem van vriendin Vera.

Goede voornemens voor 2013: Lichamelijke voor-
uitgang en een voorspoedig herstel! De intentie om 
weer te gaan voetballen is er zeker nog wel! Het is 
toch de grootste hobby die is weggevallen. Het idee 
was dit jaar al om samen met Ivo Thuinte in Grol 6 te 
gaan voetballen maar door het blessureleed is Koen 
toch maar bij Grol 4 gebleven. Dit bevalt overigens 
nog steeds prima. De combinatie van gezelligheid en 
toch prestatiegericht spelen bevalt goed en past ook 
helemaal bij hem!

Bij deze wens ik, en ik denk een ieder binnen 
de s.v. Grol, Koen dan ook veel succes in zijn 
revalidatie en hoop dat hij zijn droom om weer 
te kunnen voetballen in 2013 waar kan maken!



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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Graag wil ik stilstaan bij het overlijden van 
Vincent Bleumink. In Vincent verliezen wij niet 
alleen een hele fijne persoonlijkheid, maar ook 
de drijvende kracht achter de Grolse Super Elf 
Competitie.

Door: Robert Zijdel

Tijdens de Slag om Grolle kropen vele Grollenaren in de 
huid van hun verre voorvaderen en voelden zich als een vis 
in het water. Velen dienden een rol te spelen, maar deze 
beide heren speelden gewoon zich zelf…Rasbourgondiërs! 
Zij waren als vrolijke knobbelaars het gehele weekend in 
touw voor knobbelclinics. Zwaar en vermoeiend…’s avonds 

De Grolse Super Elf Competitie, waaraan jaarlijks 
meer dan 300 teammanagers meedoen, is ooit be-
gonnen vanuit een studentenhuis in Nijmegen met 24 
Grolse deelnemers en al jaren één van de belangrijkste 
initiatieven van de Supportersclub van de s.v. Grol. 
Teammanagers kiezen uit de verschillende Eredivise-
clubs spelers, stellen een team samen en op basis van 
de werkelijke prestaties van de spelers worden punten 
verdiend. Het is de formule van een niet meer weg te 
denken spel voor veel leden van de s.v. Grol.

Vanwege het hoge aantal deelnemers en de grote 
hoeveelheid werk die hier wekelijks achter zit, was 
het noodzakelijk dat de uitvoering moest liggen bij 
capabele mensen. Deze werden gevonden in de toen 
al zeer fanatieke deelnemers Cor en met name zijn 
zoon Vincent Bleumink. Ruim 10 jaar lang hebben 
zij er samen voor gezorgd dat er elk jaar, aan het 
begin van het seizoen, bij elke teammanager een 
informatieboekje in de bus lag met daarin de actuele 
spelerslijsten van alle 18 eredivisieteams. Een hele 
opgave. Wanneer de meeste teammanagers genoten 
van een welverdiende zomervakantie was dit voor 
Cor en Vincent een hectische periode om alle trans-
fers te verwerken. Transfers die soms op de valreep 

VINCENT BLEUMINK
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plaatsvonden (31 augustus is geen uitzondering).  En 
wat te denken van de tussentijdse wissels die 2x per 
seizoen door de deelnemers uitgevoerd mochten 
worden. Vaak ontving Vincent meer dan 200 muta-
ties die allemaal vakkundig werden verwerkt. Cor en 
Vincent hebben op hun eigen enthousiaste wijze de 
Super Elf gemaakt tot dat wat het nu is. 
Voor Vincent was het meer dan een spelletje.
Woensdag werd “Matchday” bij de familie Bleumink 
(o wee trouwens wanneer het team van Vincent  
slecht had gepresteerd....). De Voetbal International 
werd opengeslagen en de wedstrijdstatistieken 
ingevoerd. Dit is wekelijks een enorme klus, maar 
altijd zorgde Vincent ervoor dat iedereen de actuele 
stand kreeg. Jaar in jaar uit.

Vincent leed aan de spierziekte type Duchenne. 
Ondanks dat velen wisten dat er ooit een moment 
zou komen dat Vincents lichaam het op zou geven, 
kwam zijn overlijden toch onverwacht en als een 
schok.

Vincent, mede namens alle teammanagers, 
bedankt voor je tomeloze inzet, je passie, je 
enthousiasme en grote betrokkenheid. 

konden beide heren enkel elkaar verstaan nog. Maar 
genoten hebben ze. Vanzelfsprekend ontbrak het beide 
heren aan niets dat bewuste weekend. Het levensmotto 
van beide Grolcoryfeëen “Etten en drinken geet wal, moar 
meu, meu, meu!” bleef overeind het bewuste weekend.
Het is trouwens zo dat er in 1627 nog geen fototoestellen 

waren, maar mochten ze er zijn geweest had dit zo een 
prentje uit dat zelfde jaar kunnen zijn geweest. Clochards 
Jan Blankenborg (links) en Bennie ‘Nebs’ ter Bogt (rechts) 
die klinken op het 12 jarige jubileum van Brouwerij de Klok, 
het geboortehuis van Grolsch, het goudgele vocht dat 
beide heren groot maakte . 
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‘IK WAS EEN FANTASTISCHE 
KEEPER’

27

Paul Nijhuis is misschien wel Neerlands grootste 
culturele ambassadeur. Zijn klompenfabriek is 
wereldwijd bekend en hij produceert daarnaast 
miljoenen souvenirs in de vorm van het vader-
lands symbool. Toch voelt hij zich als rasechte 
Beltrummer niet te groot de s.v. Grol te spon-
soren. De hoogste tijd voor een gesprek dus. De 
zevenvoudig Nederlands kampioen klompen-
maken over klompen in China, debuteren bij FC 
Twente en zijn fascinatie over het stoppen van 
penalty’s. “Schrijf maar in het blad dat hij er 
graag een lezing over geeft.”

Door: Lennard Walterbos

‘Groetn uut Beltrum’. De tekst op het reclamebord 
links naast de goal grijpt meteen je aandacht als 
je richting het hoofdveld loopt. Het bord dat Paul 
Nijhuis (60) zo’n drie jaar geleden liet maken is er een 
met een knipoog naar het verleden, toen de paden 
van Grol en Vios elkaar nog meermaals per seizoen 
kruisten. Nijhuis legt uit: “Daar denken de mensen uit 
Beltrum overigens met meer plezier aan terug dan 
jullie. De seizoenen dat ze bij elkaar in de competitie 
speelden was Vios min of meer al verzekerd van zes 
punten. Grol had veel betere spelers, maar die ‘boern 
uut Beltrum’ kwamen altijd met veel trekkers en balen 
stro richting Groenlo en dat fanatieke aanmoedigen 

imponeerde hier enorm. Er was zelfs een klein beetje 
angst, vandaar die groeten.” Paul schiet in de lach. Hij 
schatert het uit, zoals hij dat vanavond wel vaker zal 
doen in zijn huis aan de Hobbemastraat. Ja, u leest 
het goed, de klompenboer uit Beltrum woont in een 
van Groenlo’s meest decadente straten. Hij zelf al zo’n 
vier jaar, zijn vriendin Jet bijna twee. Ze hebben er net 
een flinke verbouwing op zitten. En het resultaat mag 
er zijn. Prachtig detail: om de paar minuten krijgt de 
woonkeuken een compleet nieuw aanzicht door de 
van kleur wisselende spotjes in het plafond. Kosten 
noch moeite gespaard. Aan een klompenfabriek doet 
de villa overigens nauwelijks denken. Of het moeten 
de twee klompjes met de tekst ‘Paul hartje Jet’ naast 
de voordeur zijn. 

Negen jaar geleden alweer toog Nijhuis van Beltrum 
naar Groenlo. Vijf jaar lang betrok hij een appartement 
in appartementencomplex ’t Raveleyn, waarna hij 
het huis in de Hobbemastraat kocht. Het bevalt hem 
‘hartstikke goed’, zoals hij zelf zegt. “Hier kan ik wat 
anoniemer bewegen. Ik was natuurlijk enorm druk 
met de klompen. Al mijn personeel woont ook in 
Beltrum, dat geroddel dat je dan krijgt. Hier ben je er 
toch een beetje van verlost. Hoewel, iedereen kent 

me hier inmiddels ook wel.” Dat had hij vroeger niet 
moeten doen. Lachend: “Dan had ik niet meer terug 
hoeven komen. Groenlo en Beltrum was water en 
vuur. ‘Geen Grolse wind op de Beltrumse Brink’, zei 
men altijd. En toch”, besluit hij, als hij een nieuwe 
halve liter uit de koelkast heeft gepakt, “is het eeuwig 
zonde dat Beltrum niet bij Oost-Gelre hoort. Wat 
heeft Beltrum nu met Eibergen? He-le-maal niets. 
Beltrum hoort bij Groenlo!” 

Klompenhaat
Paul Nijhuis wordt op 29 mei 1952 geboren als zoon 
van Theo en Jo. Vader Theo bezit dan al bijna vijftien 
jaar een eigen klompenfabriek en dus staat Pauls 
jeugd – net als die van zijn twee broers en drie zussen 
– veelal in het teken van het helpen van zijn vader. 
Dit tot woede van de kleine Paul. “Ik wilde buiten 
spelen, samen met mijn vriendjes. Nee, ik moest rode 
driehoekjes schilderen en touwtjes door de klompen 
halen. Ik werd er gek van. Op een gegeven moment 
heb ik toen gezegd: steek dat klompenkeetje toch in 
de fik! Ja, toen heb ik die klompen echt gehaat.” 

Die haat zal jaren later toch veranderen in liefde. Maar 
dat gaat niet van de een op de andere dag. Als Paul 
begin twintig is denkt hij nog steeds aan een carrière 
in de elektrotechniek. Na zijn studie in Enschede krijgt 
hij een baan aangeboden in Bocholt. “Een voor die tijd 

“We zijn een soort Nedap 
in het klein.”



Twaalf jaar geleden togen ze er voor het eerst naartoe. 
“Voor onze klomppantoffels, daar zijn de Chinezen 
zoveel sneller in dan wij. Borduren, naaiwerk. Daar 
staat een pand met honderd meter aan naaimachines 
achter elkaar.” Sinds drie jaar biedt China ook voor de 
allerkleinste klompjes uitkomst. “Voor de productie 
van de souvenirs hebben we inmiddels een machine 
ontwikkeld, maar het schilderen ervan en het maken 
van de patroontjes blijft handwerk. Toen we drie jaar 
geleden eens gingen kijken in China, zagen we dat de 
derde verdieping van dat pand nog leeg stond. Toen 
hebben Jet en ik de stoute schoenen aangetrokken 
en zijn we een ‘joint venture’ (Wikipedia: Een zakelijk 
samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen 
om samen één economische activiteit te ondernemen) 
aangegaan.” Nu staat er in Beltrum het productiebe-
drijf en twee uur buiten Shanghai het afwerkingsbe-
drijf. “Een soort Nedap in het klein”, vergelijkt Paul. 
“Ook zij hebben de productie –en commerciële tak 
gescheiden.”

Het doortastende karakter van Paul Nijhuis is 
gevormd door het telkens overwinnen van tegen-
slagen. In China was dit niet anders. “Wij hadden 
een container vol gepakt met allerlei machines, verf 
en klompjes”, zegt Paul terwijl hij zijn derde halve 

klomp bij de hoofdingang op te hangen. Tijdens de 
lunch ging hij naast Boy Waterman zitten en vertelde 
de huidige doelman van PSV hetzelfde verhaal. “Ik 
zei: laat alle spelers een strafschop nemen en laat 
ze verplicht in een hoek schieten. Dat is niet logisch, 
zei Boy. Daar gaat het toch niet om! Als jij voor die 
hoek gekozen hebt, gaat de bal in die hoek! Boy 
had het over het stapje naar voren, omdat je dan in 
beweging bent. Flauwekul! Hetzelfde verhaal vertelde 
hij ook aan Eddy Treijtel, wie hij in een restaurant in 
Barcelona ontmoette. Nou ja ontmoette. “Hij liep 
gewoon heel enthousiast op hem af”, zegt Jet een 
tikje gegeneerd. “Zet maar in het blad dat Paul hier 
graag een lezing over wil geven en dat hij heel graag 
tegenwoord wil.” 

Paul ratelt de ene naar de andere anekdote op. Van 
de ontmoeting met de moeder van Bryan Ruiz op 
de parkeerplaats van de Vijverberg (“Want Jet kon 
Spaans met haar praten”) tot die keer dat hij in een 
Amsterdams souvenirwinkeltje in de Jordaan kwam. 
Het bleek het oude sigaarswinkeltje van Bennie Mul-
ler, jarenlang samen Sjaak Swart het gezicht van Ajax 
en driemaal winnaar van de Europa Cup 1. Nog steeds 
is hij zichtbaar verbaasd. “Drie keer de Europa Cup 1 
en ze konden er niet van leven.” En: “Geweldig hoe 
die oude buurvrouwtjes van hem elke ochtend in zijn 
winkel kwamen zeuren als Ajax niet had gewonnen. 
Niet wetende dat Bennie zelf midden in de nacht 
terugkwam van een Internationale wedstrijd en er ’s 
ochtends gewoon weer stond.”

We komen ten slotte nog even terug op dat 
reclamebord van Paul. “Hij wilde eigenlijk 
dertig meter”, plaagt Jet. “Maar hij schrok van 
de prijs.” Paul: “Het was geloof ik bij Frederik 
Hendrik. Jet en ik waren aan het eten, toen Mi-
chel Hoffman me aansprak over bord. Ach, mijn 
afzetmarkt zit voornamelijk in de Randstad en 
het buitenland, ik wilde iets ludieks doen. Als 
ik de reclame echt nodig zou hebben, zoals een 
lokale fietsenmaker, dan had ik het heel anders 
aangepakt. Maar ach, ik woon in Groenlo en 
dacht: laat ik me solidair opstellen en Grol 1 
sponsoren. En ik moet zeggen: Dat complex van 
jullie ligt er fan-tas-tisch bij!”

FC Twente
Wie Paul Nijhuis zo fanatiek over zijn klompen hoort 
praten, zou niet zeggen dat hij ooit onder de lat 
stond in het eerste van FC Twente. En toch is het zo. 
Hij schiet weer in de lach. “Ik was vijftien of zestien. 
Een vriend van me ging naar Azelo, daar was een 
pensionaat. Kreeg je les en kon je veel sporten. Dat 
wilde ik ook wel, maar het was eigenlijk alleen voor de 
wat hogere klasse, de middenstand. Na lang zeuren 
mocht het toch van mijn vader en toen kwam ik daar 
Job Homans tegen, aanvoerder van FC Twente en 
gymleraar daar. Van hem kreeg ik ook keeperstraining. 
Job vond mij een fantastische keeper, dus toen ze een 
oefenwedstrijd hadden en onverhoopt een keeper 
misten, zei Job: ‘Paul, jij moet die goal in. Ach, het was 
maar een oefenwedstrijd, maar ik kan wel zeggen dat 
ik in het Diekman Stadion gespeeld heb!”

En hoewel hij het voetballen al lang heeft losgelaten, 
blijft één ding hem maar bezighouden: de penalty. Hij 
vliegt van zijn stoel als hij vertelt dat hij de beste was 
in het stoppen van penalty’s, beter nog dan welke 
keeper er ook rondloopt op deze planeet. Jet kijkt zelf 
een beetje bedrukt als haar man alle bescheidenheid 
van tafel gooit. “Geen een keeper die weet hoe het 
moet”, schreeuwt hij. “Ik zal het uitleggen. Je moet 
als keeper opletten naar welke hoek de speler kijkt 
voordat hij de bal neerlegt. Dat is bijna altijd de hoek. 
Niet nadat ze de bal hebben neergelegd, dan proberen 
ze je alleen nog maar te misleiden. Goed, een fractie 
voor de bal geschoten wordt kies je dus de hoek naar 
wie de speler keek. En dan komt de grootste fout: 
nooit naar voren lopen en dan duiken! Nee, blijf op de 
lijn of erachter. Waarom zou je die weg nog korter ma-
ken? Dan ben je altijd net te laat. Nee ga iets achter de 
lijn staan en duik de hoek in. En zet druk op het been 
waarmee je gaat afzetten, dan pak je hem bijna altijd!
 
Lezing
Paul was vorig jaar bij De Graafschap om die grote 

liter open plopt. “Maar die werd in China al gauw 
in beslag genomen.” Jet neemt het over: “Alles wat 
China zelf kan maken, komt er niet in. Konden we die 
container weer mee terug nemen.” Waartoe het stel 
toen besloot, is nog steeds in heel Groenlo een bekend 
verhaal. Als wij het productieproces niet dáár in gang 
kunnen zetten, moeten de Chinezen het hier maar 
komen leren, was de gedachte. 

En zo gebeurde het dat acht Chinese meiden op het 
vliegveld van Shanghai stonden om de overstap naar 
Beltrum te maken. Een heel gedoe met de visa, wat 
er zelfs toe leidde dat de Chinese ambassade hier in 
Nederland contact opnam met de Nederlandse in 
China. Paul: “Maar toen we een mail stuurden met het 
bericht dat er acht Chinezen zes weken lang naar Hol-
land kwamen om te leren hoe ze klompen moesten 
maken, was het ijs gebroken. Dat hadden ze nooit 
meegemaakt. Geweldig vonden ze het.”

De Chinese meiden kregen een vakantiehuisje op 
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fantastische baan”, verklaart hij zijn dilemma. “Toen 
pa even later kwam met de vraag of ik de boel wilde 
overnemen, zag ik dat in eerste instantie ook helemaal 
niet zo zitten. Pas na enig aandringen was ik om.”

Vooral, omdat Paul met zijn technische achtergrond 
mogelijkheden zag de fabriek door automatiseringen 
te laten groeien. Een groei die alleen mogelijk was op 
een andere locatie. In de fabriek aan de Hassinkstraat, 
midden in het centrum van Beltrum, was uitbreiden 
onmogelijk. Een stuk grond aan de Grolseweg (de 
huidige locatie) biedt uitkomst voor zijn nieuwe 
klompenfabriek. De echte groei die hij voor ogen 
had blijft echter nog even uit. Die komt pas als Paul 
als 24-jarige broekie in Sint Oedenrode Nederlands 
kampioen klompen maken wordt. “Een gigantisch 
volksfeest. Megagrote tent vol met tafels, honderden 
boeren met klompen en een hele strenge jury. Toen 
ik won, wilde iedereen wat van me. Wie is dat ventje? 
Ook omdat ze natuurlijk gehoord hadden van die 
nieuwe klompenfabriek van me.” Paul Nijhuis werd 
voor gek verklaard. In een tijd waarin de vraag naar 
klompen zó terugloopt een grote fabriek bouwen? 
Maar sinds die dag in Noord-Brabant is het alleen 
maar bergopwaarts gegaan. 

Kleine fabriekjes gingen langzaam dicht, veelal door 
gebrek aan opvolging, en de klompenboeren die nog 
bestonden gingen niet nog extra investeren. “Alles wat 
ze tekort kwamen, kochten ze dus bij mij in”, legt Paul 
uit. “Ik kreeg als het ware ineens alle klompenmakers 
van Nederland als klant.” De grootste klapper volgt in 
1992, als hij de gehele productietak van GeVaVi klom-
pen overneemt. “Verreweg de grootste in Nederland, 
met ruim honderd werknemers. Maar ze draaiden jaar 
in jaar uit grote verliezen. Toen heb ik in een kroeg 
afgesproken met de gebroeders Van Vlinsteren en 
ze op een bierviltje uitgelegd wat mijn plan was. De 
handelstak bleef in hun handen. Vonden veel andere 
boeren dom. ‘Je had de sleutel om hun tent te sluiten’, 
zeiden ze. Maar ik was een klompenmaker, zij waren 
goed in de commercie. Achteraf een geweldige keuze.”

Nedap in het klein
Tot op de dag van vandaag groeit de ‘Multinational’ 
Nijhuis nog steeds. En niet alleen door de authentieke 
houten draagklomp, waarvan ze er jaarlijks nog 
steeds 250.000 verkopen. Paul Nijhuis’ technische 
kennis in combinatie met de voortdurende zoektocht 
naar het nieuwe leidden inmiddels ook al tot de 
geboorte van de klomppantoffel (500.000 stuks), 
kleine klompjes als souvenirs (ruim vijf miljoen!), 
allerlei relatiegeschenken en meest recent de SKYS 
(een kunststof schoen in de vorm van een klomp). En 
het bracht Paul Nijhuis uit Beltrum en Jet Klunder uit 
Deventer in China. 

Marveld en een fiets van Hofstede, waar ze elke dag 
van de camping naar de fabriek konden fietsen. “Maar 
ze konden natuurlijk niet fietsen”, lacht Jet. “Dus toen 
hebben we aan Atjang van het Chinese restaurant 
Wun Tung – zij fungeerde gedurende het verblijf als 
tolk - gevraagd of ze wilde zeggen dat ze aan de rech-
terkant van de weg wilden fietsen en achter elkaar.” 
Oplettende bewoners van de Groenloseweg kunnen 
zich vast het slangetje Chinezen herinneren, dat twee 
keer per dag voorbij kwam fietsen. 
Schaterlachend denkt Paul terug aan de Carnaval dat 
jaar. Ze waren er nu toch, dat moesten ze meemaken. 
“Wij met die Chinezen voor Wun Tung staan kijken, 
maar we konden het niet goed zien. Dus zijn we 
snel langs de optocht gegaan richting de markt. Wij 
langs die man met die speaker, die zei: ‘Onze eerste 
loopgroep van dit jaar zijn acht Chinezen. Echt waar, 
kijk maar goed!’ Uiteindelijk zijn we later zelfs nog 
naar het City Centrum gegaan. Allemaal één glaasje 
bier, geweldig vonden ze het. Eéntje had er zelfs drie 
gehad en was al helemaal dronken”. 

Chaotisch
En zo komen we vanzelf op al die ondernemers die 
voor het ‘snelle geld’ gaan en richting China trekken. 
Het windt Paul zichtbaar op. “Ik ga niet naar een 
HongKong-fair om spullen en het hier te verhandelen. 
Dat zijn onkundige zakenmensen. Ze hebben de klok 
horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. 
Daar heb ik echt heel veel mensen aan kapot zien 
gaan. Als het allemaal zo simpel was om daar wat 
producten te kopen en het hier te verkopen, dan kon 
iedereen dat wel.” 

De ondernemer in hem komt naar boven. “Ik onder-
neem om het ondernemen, niet om geld te verdienen. 
Je zou het zelf zo kunnen stellen dat ik geld nodig heb 
om te kunnen ondernemen.” Jet vult hem aan. “Veel 
mensen in het bedrijf van Paul vinden dat hij eigenlijk 
maar heel chaotisch is. Dat komt omdat hij niet van A 
naar B gaat. Zo denken de meeste mensen wel. Maar 
Paul wil eigenlijk van A naar C en als hij dan van A naar 
B gaat komt hij niet op die zijweg naar C. Hij is bereid 
om allerlei mogelijkheden uit te pluizen, te experimen-
teren, te testen. En alleen door die ontzettende drive 
komt Paul ergens, waar anderen niet komen.”

Jet: “Alleen door die 
ontzettende drive komt 
Paul ergens, waar 
anderen niet komen.”

“Ik moet zeggen: 
Dat complex van jullie 
ligt er fan-tas-tisch bij!”

“Het was maar een oefen-
wedstrijd, maar ik kan wel 
zeggen dat ik in het Diekman 
Stadion gespeeld heb!”
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DE VLAG

Ik realiseer me maar al te vaak dat ik een enorm 
bevoorrecht mens ben. Uw clubbladredactie heeft mij 
de mooiste post gegeven die je maar kan bedenken 
binnen onze mooie club. Namelijk columnist in 
volledige anonimiteit met iedere keer ruim voldoende 
budget om naar bijzondere plekken op de wereld te 
mogen reizen. Vraag me niet hoe ze het doen in deze 
crisistijd, maar iedere keer is alles weer uitstekend 
geregeld. Het enige wat ik hoef te doen, is tijdig mijn 
stukje inleveren met een bijpassende foto. Nou, en 
inleveren moeten we allemaal. Als ik mij maar aan die 
afspraak houd, dan houdt de strenge doch rechtvaar-
dige hoofdredactie zich koest. Ik had het genoegen 
om een paar dagen voor de Amerikaanse presidents-
verkiezingen van november 2012 in Washington te 
zijn en parkeerde mijn fiets daar aan de voet van het 
Capitool. Kan het Nederlandser? Fietsen in de States! Ik 
voelde me daar letterlijk in het centrum van de macht 
staan. Niet dat ik daar ook maar iets te vertellen had. 
Ik stond daar in de National Mall. Het is een gebied 
met tuinen, fonteinen, bomen, bloemenperkjes en 
monumenten, dat open is voor publiek. Deze ruimte 
symboliseert de scheiding van de wetgevende macht 
van het Capitool (het Capitool is de zetel van de 
Amerikaanse volksvertegenwoordiging) met die van 
de uitvoerende macht van de President die een klein 
eindje verderop in het Witte Huis zetelt. Op dat mo-
ment was het nog onzeker of Obama zou winnen. Met 
het rare Amerikaanse systeem van kiesmannen weet 
je nooit zeker hoe Presidentsverkiezingen uiteindelijk 
zullen aflopen. Het zijn dan ook geen voorspelbare be-

stuursverkiezingen, zoals bij onze s.v. Grol. Persoonlijk 
hoopte ik dat Obama zou winnen. Wat hij nu allemaal 
al gepresteerd heeft vind ik bewonderenswaardig. 
Hij werd ten slotte President op het hoogtepunt van 
de kredietcrisis. Hij wist met een enorm economisch 
pakket de Amerikaanse economie op het diepte-
punt in 2009 te stimuleren en wist de Amerikaanse 
auto-industrie van de ondergang te redden. Hij trekt 
troepen terug uit oorlogen die voor zijn ambtstermijn 
begonnen zijn. Onder zijn presidentschap werd Osama 
Bin Laden uitgeschakeld. Zijn grootste huzarenstukje 
vind ik de hervorming van de gezondheidszorg. Voor 
veruit de meeste Amerikanen werd een basisverze-
kering tegen ziektekosten verplicht en verzekerings-
maatschappijen mogen zieke Amerikanen niet meer 
afwijzen. Obama was dan ook ongelofelijk blij toen hij 
afgelopen november herkozen werd als president van 
de Verenigde Staten van Amerika. Ondanks de grote 
problemen van de economische crisis waar hij mee 
geconfronteerd wordt, wil hij verder om zijn karwei 
af te maken. Ik vond het wederom apart om te zien 
dat Amerikanen, zodra de verkiezingen geweest zijn 
onmiddellijk spreken van de (next) President. Niet 
meer over Republikein of Democraat. Nee, het is dan 
gelijk the next President of President. Dat zal te maken 
hebben met dat Amerikanen altijd optimistisch zijn en 
ze altijd weer kansen zien. Dat vind ik iedere keer heel 
opmerkelijk om te zien in het land van de onbegrensde 
mogelijkheden. De schouders eronder en weer verder. 
Daar zouden we in Nederland nog wel wat van kunnen 
leren. Niet dat ik een adept ben van alles wat maar 

Amerika is. In tegendeel. Ik vind het altijd fantastisch 
om er te zijn en kijk dan met verwondering naar de 
Amerikaanse samenleving. Vervolgens ben ik dan 
altijd blij wanneer ik weer terug ben in het nuchtere 
Nederland. Alleen zouden wij wel iets mogen hebben 
van het positivisme, de trots en het patriotisme van de 
Amerikanen, zonder dat soms bijna kinderlijke naïeve, 
dat ze ook hebben. Wat dat betreft hebben wij bij 
s.v.Grol wel enige gelijkenis met de Amerikanen, zon-
der die laatste eigenschap natuurlijk! Bij s.v. Grol zijn 
we ook ongelofelijk trots op onze club en patriottisch 
op onze zo geliefde stad. Daarnaast zien we ook altijd 
weer kansen en mogelijkheden. Als we de geleerden 
moeten geloven bevinden we ons in een krimpregio 
en hebben we te maken met een economische crisis. 
Toch weten wij bij s.v. Grol te groeien en moeten we 
zelfs uitbreiden met nieuwe kleedkamers om alle 
leden te kunnen herbergen. Gelukkig helpt ook hier 
de lokale overheid een handje, net zoals Obama dat 
deed in Amerika. Hierdoor lopen we bij s.v. Grol straks, 
zoals gewoonlijk, weer voorop door nu anticyclus te 
investeren. Veel vrijwilligers zullen bij dit project de 
schouders er onder  zetten, zodat deze uitdaging ook 
weer een succes wordt. Misschien is het van mij wel 
kinderlijk naïef gedacht om onszelf te vergelijken met 
Amerikanen?  Ik zal daar de komende feestdagen eens 
een boom over op zetten. Ik wens u allen hele fijne 
feestdagen toe en bovenal veel geluk, gezondheid en 
alle goeds voor 2013.

De Vlaggenist
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