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VOORWOORD

Geachte lezer,

Hier is ie dan…het eerste clubblad van 2013. Een nieuwe frisse look en ook nog eens met jeugdig elan 
in de clubbladcommissie met bijdragen van Dirk Naaijkens en Siem Huijskes, beiden uitkomend in de 
A-klasse. Mooi passend bij het lentegevoel dat zich zo langzaamaan van ons meester zal gaan maken. 
‘Zal gaan maken’! U leest het goed, want het is er helaas nog niet. Op papier is de lente al begonnen, 
maar daar is dan ook alles mee gezegd. Gevoelsmatig zitten we nog in de winter echter , een vreselijke 
winter als ik zo terug kijk. Onlangs dachten we met twee dagen ‘korteboksenweer’ dat de lente er 
aan zat te komen, maar helaas had koning Winter nog het nodige in petto.  Het maakte ons allen niet 
vrolijk, en als we ergens aan toe zijn met zijn allen dan is het wel de lente. Enkele winterjassen die ik al 
in de kast had gehangen konden er na een paar dagen al weer uitgehaald worden. In alle media worden 
we doodgegooid met ellende over de crisis, en over de winter. Al met al niet om vrolijk van te worden. 
Maar het kan niet lang meer duren, even geduld nog….is mij verteld en neem ik dan ook maar aan! We 
zijn er allemaal zo aan toe. Heerlijk om straks in het zonnetje naar het voetbal van zoon of dochter te 
kijken. Iets mooiers is er niet! De gedachte alleen al bezorgt me al lentekriebels. En er staan nog heel 
wat potjes op het programma door alle afgelastingen. Erg lastig zal het zijn om alles weer opnieuw in 
te plannen, en zullen diverse teams er niet aan ontkomen om op een doordeweekse dag in te moeten 
halen. Elk jaar als we weer midden in een kwakkelwinter zitten laait de discussie weer op over een 
anders te plannen winterstop. Wat mij betreft gaat dat dan ook echt eens een keer gebeuren. Af en toe 
een wedstrijd spelen of kijken met slechte weersomstandigheden heeft absoluut zijn charme en een 
keer een afgelasting en dus een vrije zaterdag en/of zondag is best wel lekker, maar het begint toch 
wel een beetje de spuigaten uit te lopen. Voetbal is toch vooral een spelletje waar zowel spelers als toe-
schouwers plezier aan moeten beleven. Dat is bij mij ver te zoeken met het hoofd diep in de winterjas 
gestoken. Laten we een fatsoenlijke winterstop instellen en het einde van de competitie een maand 
uitstellen zodat het vooral lekker langs de lijn is. Het kan niet zo heel moeilijk zijn volgens mij.

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en kunnen we alleen daarom al genieten van de resterende 
potjes die er aan staan te komen. Voor ons ‘Vlaggenschip’ is het direct aanstaand Paasweekend al vol 
aan de bak met twee wedstrijden. Hopelijk kan Grol 1 lang mee blijven doen om de titel, maar de pres-
taties die dit seizoen geleverd worden zijn al fantastisch. Een groot compliment aan Jos Heutinck met 
name, die het beste uit zijn spelers naar boven weet te halen. Bovendien op een bewonderenswaardige 
manier. Jos is daarnaast een echt verenigingsdier. Niet alleen bij zijn eigen club in Zieuwent, maar bij sv 
Grol is hij ook regelmatig op andere dagen aanwezig en heeft hij volop belangstelling voor vrijwilligers 
en laag spelende jeugdteams. Bovendien een zeer prettig mens…’Het zol zo ne Grolsen können wèhn.’

Vanaf deze plaats wens ik elke speler en toeschouwer of liefhebber van het edele voetbalspelletje een 
fantastisch competitieslot toe, met veel mooie wedstrijden onder een stralend zonnetje bovendien, en 
als het enigszins kan ook nog met veel punten en misschien nog wel een feestje op het eind.  Rest mij 
nu niet anders dan U allen veel leesplezier toe te wensen met dit clubblad en uiteraard zeer prettige 
Paasdagen!

Namens de clubbladredactie,
Henri Walterbos, Hoofdredacteur 
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De Familie Rijkenbarg, 
meer dan vrijwilligers alleen!
“De s.v.Grol is één grote familie.” Dit was ooit 
een uitspraak van de vorige voorzitter van de 
s.v.Grol. Maar er zijn ook families die zeer actief 
zijn binnen de s.v. Grol, de zogenaamde Grol fa-
milies? Een van deze families is Jelmer, Liesbeth 
en Wilco Rijkenbarg. Zaterdag of zondag, het 
maakt niet uit, vaak op beide dagen zijn zij op 
het Grolveld te vinden. In welke hoedanigheid 
dan ook, zij hebben inmiddels meerdere taken 
binnen onze vereniging. Tijd dus om deze “voet-
balfamilie” eens aan u voor te stellen!

Door: Ivo Versteegen

Jelmer Rijkenbarg is 12 jaar oud en volgt zijn 
basisonderwijs op de Watermolenschool. Hij is in 
het ziekenhuis van Winterswijk geboren maar voelt 
zich een echte Grollenaar! Sinds zijn geboorte is hij 
ook al lid van “de Superboertjes”, de kidsclub van de 
Graafschap. Iedere thuiswedstrijd gaat hij met zijn 
vader, en als die moet werken met zijn moeder, kijken 
in het stadion. Ze hebben al enige jaren, en al is het dit 
seizoen wel afzien, 2 seizoenkaarten voor deze club uit 
Doetinchem. Jelmer is vorig jaar de carnavals jeugd-
prins van de Knunnekes in Groenlo geweest, samen 
met zijn adjudante Lorin Walterbos. Ondanks dat is 
hij nog steeds vrijgezel en speelt hij naast zelf voetbal, 
nog graag op zijn Xbox of computer voetbalspelletjes!
Zoals gezegd fan van de Graafschap, maar in de Eredi-
visie? “Vitesse helemaal niet maar verder heb ik geen 
favoriet.” Dat Jelmer al een erg verstandige jongen is 

vereniging. Vorig jaar maart is hij met de woensdag-
avond competitie van de F-pupillen begonnen. Hierna 
is hij de cursus pupillenscheidsrechter bij de s.v. Grol 
gaan doen. 

Dit was één dag waarbij ‘s morgens de theorie, uit een 
boekje en van een DVD werd geleerd. Dan ‘s middags 
praktijk, fluiten van een deel van een wedstrijd tussen 
Grol en Grolse Boys en spelsituaties werden nage-
bootst . s’Avonds moest er examen worden gedaan 
wat met goed resultaat afgesloten werd. “Een makkie, 
want 0 fouten!”
Van de Grol kregen de scheidsrechters vervolgens een 
mapje waar de fluit, het notitieboekje en de kaarten in 
kunnen. En natuurlijk een mooi scheidsrechterstenue 
aangeboden door de VSVG.
Rob Westervoorde coördineert deze pupillenscheids-
rechters en deelt hen bij wedstrijden in. “Het liefst fluit 
ik ieder zaterdag een wedstrijd alleen is het niet altijd 
met mijn eigen wedstrijd, als ik moet voetballen, te 
combineren!” Ook de aankomende woensdagavond 
competitie van de F-jeugd gaat Jelmer weer fluiten. 
Het scheidsrechteren bevalt Jelmer prima maar het 
valt niet altijd mee. “Vooral bij penalty’s twijfel ik nog 
wel eens achteraf of het er wel één is geweest. Vorig 
seizoen  heb ik Grol E1 – Longa E1 gefloten en kreeg 
ik hele leuke reacties van het publiek. Ook spreek ik 
ouders wel eens aan bij het leveren van kritiek”!

Liesbeth is ook vrijwilligster bij de s.v. Grol. Om te be-
ginnen is zij is leidster van het Dames 1 elftal sinds dit 
seizoen. Carry Walterbos traint deze dames en als het 
even kan traint Liesbeth zelf ook mee. Er zijn meerdere 
dames die alleen meetrainen en niet spelen. Mede 
hierom worden er ook nog dames gezocht om mee 
te doen! Naast het trainen gaat Liesbeth ook met de 
wedstrijden mee: “En ja, ik weet ook wat buitenspel 
is!”  “We doen het best leuk voor het eerste jaar en het 
elftal is een mix van dames die al heel lang voetballen 
en meiden die net begonnen zijn en nog niet zo goed 
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blijkt wel uit zijn antwoord voor de kampioen van dit 
seizoen: “PSV”.

Liesbeth Rijkenbarg is 42 jaar oud en geboren en 
getogen in Ridderkerk. Daar heeft zij de lagere school, 
de huishoudschool en een opleiding tot verzorgende 
gevolgd. Ook heeft zij als ziekenverzorgende in deze 
regio gewerkt totdat zij in 1995 Wilco ontmoette. Zij 
is toen bij hem in Borculo gaan wonen. Een half jaar 
later volgde al de verhuizing naar Groenlo. Dit omdat 
beiden inmiddels in Groenlo werkten, Liesbeth in de 
Molenberg. Later is zij nog naar  Sensire thuiszorg ge-
gaan en op 1 december jl. is zij in Varsseveld begonnen 
als teammanager in het verzorgingstehuis “de Bet-
tekamp”. Daarnaast sport Liesbeth ook nog. Zij doet 
aan Zumba en zij tennist, al gaat dit laatste meer om 
de gezelligheid dan om de prestatie. “Meestal worden 
meer de lachspieren getraind dan de andere spieren.”
Dat Liesbeth van kinds af aan fan van Feyenoord is 
lijkt met haar Ridderkerkse achtergrond geen veras-
sing. “Mijn vader ging vroeger altijd en zelf ben ik ook 
vaker naar Feyenoord-Ajax in de Kuip geweest.”  “We 
gaan op 12 mei naar de Coolsingel” is dan ook het 
logische antwoord op de kampioensvraag.

Wilco Rijkenbarg is 52 jaar en geboren en getogen in 
Borculo. Daar heeft hij ook de lagere school gevolgd 

en later de LTS in Lochem, gevolgd door een logistiek 
cursus in Hengelo. Daarna is hij aan de slag gegaan bij 
NieGel profiel-ommanteling in Groenlo. Inmiddels is 
hij sinds een paar maanden werkzaam bij Morssink-
hof-plastics in Lichtenvoorde. In Borculo heeft Wilco 
jaren bij Rëunie gevoetbald: “In de halve liter klasse!” 
Daarnaast was hij daar jeugdleider en grensrechter, 
lid van het jeugdbestuur, kantine vrijwilliger en het 
laatste jaar leider van het 2e. Ook hij is hartstochtelijk 
fan van de Graafschap en heeft in de eredivisie niet 
echt een favoriet. “Doe Twente dan maar, houd ik het 
in ieder geval regionaal.” En het kampioenschap?  “Als 
het toch moet dan AJAX maar.”
Sinds 3 jaar is hij nu pas bij de s.v. Grol actief en tot 
vorig seizoen reed hij dus regelmatig nog naar Borculo 
voor deze functies en anders Liesbeth wel die ook 
nog voorzitter was van de activiteitencommissie van 
Rëunie. Maar dat heen en weer rijden ging hen tegen 
staan en dus zijn zij maar vrijwilligers geworden bij 
de s.v. Grol:

Jelmer is speler van de D3 o.l.v. Stef Oldenkotte, Walter 
Mensink, Tim Mentink en Bas te Brake. Een gezellig 
elftal met een prima begeleiding dat in de najaars-
competitie zelfs kampioen is geworden! Nu gaat het 
wel moeizamer maar draait het team aardig mee. 
Jelmer speelt er als één van de spitsen: “ik heb de hele 
voorhoede al gehad.” Ook in de E4 en E5 is Jelmer al 
eens kampioen geworden en vanaf de F-pups voetbalt 
hij al bij de s.v. Grol. 
Ook is hij als pupillenscheidsrechter actief bij onze 

in voetballen zijn. Maar we gaan heel goed met elkaar 
om.” Liesbeth geeft met name die meer ervaren en 
beter voetballende dames de complimenten hiervoor!
Via dezelfde Carry Walterbos is Liesbeth ook mede-
werkster van de catering tijdens het Marveld toernooi. 
Alle 4 dagen is zij dan in de sporthal te vinden en dit al 
zo’n jaar of vijf met veel plezier. Tenslotte is zij ook nog 
eens 2 maal per seizoen actief als loten verkoopster 
bij de Fancy Fair’s van de V.S.V.G. “Voornamelijk op 
de zondag want op de zaterdag hebben zij vaak hun 
eigen leden en zondag is het ook een stuk drukker. 
Een geweldige en gezellige middag en voor een prima 
doel!”

Ook Wilco is zeer actief binnen de s.v. Grol. Na vorig 
jaar leider/grensrechter van Grol B1 te zijn geweest 
is hij dit dit seizoen bij de C1. Naast de jonkies Mart 
Willemsen, Max de Vries jr. jr. en Christian Pillen heeft 
het jeugdbestuur een ervaren rot aangesteld! Vorig 
jaar combineerde hij zelfs 2 teams, namelijk de E4 (van 
Jelmer destijds) en de B1, maar omdat de B1 3e divisie 
speelde en ver moest reizen kon hij niet altijd bij E4 
aanwezig zijn. Maar geen probleem hoor, Liesbeth 
vulde die positie dan zo weer in bij E4! 
Leider / grensrechter is Wilco op de zondag bij Grol 2. 
Ook dit is voor hem het eerste seizoen. “Het is mooi 
om, samen met Ronnie Boers en Erik Porskamp als 
begeleiding, met die gasten op pad te gaan!” Vorig jaar 
heeft hij dit nog bij Rëunie 2 gedaan samen met Peter 
van Dalen als coach. Nog met een kampioenschap het 
seizoen en de geschiedenis Rëunie afgesloten!  

Ook sinds dit seizoen heeft Wilco de taak van pen-
ningmeester van het jeugdbestuur van de s.v. Grol, op 
zich genomen.“Valt wel mee hoor qua tijd, het is maar 
één keer in de maand vergaderen. Alleen ben ik wel 
erg druk met het innen van de boetes van de spelers 
die gele of rode kaarten hebben gekregen. Het geeft 
nog wel eens frustraties dat je hiervoor achter de 
centen aan moet!” 

Om nog even door te gaan is Wilco vorig jaar ook ac-
tief geweest bij de woensdagochtend groep en heeft 
hij toen de kleedkamers schoon gemaakt. Hij liep 
toentertijd bij huis zonder werk en heeft toen ook o.a. 
de hele week geholpen om het Marveld toernooi op 
te bouwen. Ook was hij vorig jaar actief met het team 
van de s.v. Grol op het Marveld toernooi en ook op de 
editie van dit jaar zal hij weer actief zijn met dit team. 
Valt er iemand uit bij de bezorgingwerkzaamheden 
van het clubblad? Geen paniek want Wilco maakt ook 
hiervoor graag tijd vrij!

Als je zoveel tijd als gezin steekt in de s.v. Grol moet 
je wel heel tevreden zijn met je club of toch niet?

Dat zijn ze alle drie inderdaad wel, toch zijn er een paar 
kleine verbeterpunten van de Rijkenbargs. Zo vindt 
Jelmer dat er iets meer begeleiding van de jeugd-
scheidsrechters kan zijn maar gelukkig wordt hier 
al aan gewerkt in de vorm van een vaste begeleider 
tijdens de wedstrijden in te gaan stellen.
Liesbeth vindt het heel jammer dat er bij de Grol 
dames nog geen sponsor is! “Ik snap het wel, tegen-
woordig in deze crisistijd, maar de faciliteiten voor een 
eerste elftal zoals bijvoorbeeld trainingspakken zijn er 
nog niet!”  Wie weet voelt er zich nu iemand geroepen? 
Daarnaast moeten ze bij dames 1, omdat zij een nieuw 
elftal zijn, weer alles opnieuw uitzoeken terwijl er van 
voorgaande jaren toch wel een draaiboek moet zijn?

Verder niets dan lof. “Heel super om al die vrijwilligers 
te zien bij de s.v. Grol met al die elftallen die er zijn. 
Met name ook respect voor de lagere elftallen om die 
zoveel plezier te kunnen bieden!” Ook Wilco is op zich 
zeer tevreden. Nog wel een kanttekening over vrijwil-
ligers. “De woensdagmorgen ploeg, een groep van 20 
– 30 mensen, die verrichten enorm veel werk maar dit 
wordt al weer normaal gevonden?! Iedere tegenstan-
der van de Grol vindt het een geweldig complex dat 
zeer netjes is en een geweldige uitstraling heeft.”

“Liesbeth is leidster van het 
Dames 1 elftal en als het even 
kan traint ze zelf ook mee.”

“Sinds dit seizoen heeft Wilco de 
taak van penningmeester van het 
jeugdbestuur van de s.v. Grol.”

“Liesbeth vindt het heel jam-
mer dat er bij de Grol dames 
nog geen sponsor is!”

‘Sinds zijn geboorte is Jelmer ook 
al lid van “de Superboertjes.”
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De tribune ziet er weer strak uit

Toekomstbeeld? We raken deze veelzijdige 
vrijwilligers toch niet al weer kwijt?

Jelmer wil zo lang mogelijk door gaan als speler en 
als scheidsrechter want hij heeft hier nog steeds 
veel zin in. Graag wil hij verder met de junioren/
senioren verenigingsscheidsrechter cursus. Ook 
Liesbeth gaat graag gewoon zo verder, ze is tevre-
den hoe het zo gaat!
Wilco zegt ook: “ Gewoon zo doorgaan, de 
combinatie jeugd en senioren vind ik ideaal. Dat ik 
jongens in Groenlo tegenkom die spontaan groeten 
en Willie roepen geeft mij de waardering !“  Alleen 
met de afgelastingen van wedstrijden heeft Wilco, 
maar ik denk de meerderheid van onze leden, de 
meeste moeite mee.

Gaan zij ook wel eens naar ons “vlaggenschip” 
Grol 1 kijken?

 “Als het kan iedere thuiswedstrijd met zijn 3-en” 
klinkt het eenduidig! Jelmer voetbalt dan vaak wel 
met de jongens maar kijkt af en toe hoeveel het 
staat. Soms zit hij ook achter / op het scorebord de 
stand bij te houden. Een taak die de spelers van Stef 
Oldenkotte op zich genomen hebben. Jelmer vindt 
het prachtig dat veel jonge spelers de kans krijgen en 
al zakt Grol 1 momenteel iets weg, promotie kan nog 
altijd! Ook Wilco vindt dat als de kans er is ze moe-
ten promoveren. Verder is hij lovend over de huidige 
trainer: “Deze trainer is zeker een verenigingsmens. 
Hij komt overal kijken, is heel betrokken en geeft 
waardering aan de mensen.”

Over waardering gesproken! Dat heb ik deze 
avond wel voor hen gekregen. Wat een inzet 
voor de s.v. Grol, maar voor hun zelf een 
vanzelfsprekendheid. “Je moet er inderdaad 
wel met het hele gezin achter staan dat je de 
weekenden op het Grolveld bent, maar wij 
vinden het helemaal geen probleem en genieten 
er allemaal van!”

Op mijn vraag of zij niet beter een huis dichtbij 
het voetbalveld kunnen betrekken komt direct 
het gevatte antwoord van Wilco: “Wij zijn ook 
achter het doel van het hoofdveld aan het bou-
wen. Je weet wel dat huis met dat rieten dak!”
Tsja, ze kunnen het altijd met de hoofdsponsor 
van het Marveld toernooi overleggen?!

Grol F6 alsnog kampioen!

Paaseieren zoeken
Ook dit jaar brengt de Paashaas weer een bezoek 
aan de velden van sv Grol, en zal voor de F-pups en 
F-pupillen op zondag 31 maart 2013 een mand vol paas-
eieren verstoppen. Broertjes en zusjes van 2 jaar tot en 
met groep 8 van de basisschool zijn tevens van harte 
welkom. Lijkt het jou leuk om paaseieren te zoeken, 
kom dan op 1e Paasdag om 15.00 uur naar Sportpark 
Den Elshof. Uiteraard zitten er naast veel gekleurde 
eieren in het mandje van de Paashaas ook vele leuke 
cadeautjes en verrassingen!

Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen, maar 
onlangs kon Grol F6 alsnog alsnog de kampioensvlag 
hijsen, als lijstaanvoerder van de zware najaarscom-
petitie 2012. In december voerde het team de rang-
lijst al aan en kon enkel AZSV  F6 kon nog voorbij 
komen als ze deze laatste wedstrijd zouden winnen. 
Door het slechte weer in december kon de wedstrijd 
echter niet gespeeld worden.  Uit een telefoontje 
met AZSV bleek dat door een misverstand binnen 
de club dat de wedstrijd niet ingehaald is. Daardoor 
was Grol F6 alsnog kampioen van de 4de klasse. 

Grol F6 werd eerste voor ‘rivaal’ Longa. Altijd lekker 
natuurlijk! F6 speelde een geweldige competitie en 
scoorde in totaal liefst 73 doelpunten, en ook nog 
eens mooie doelpunten. En in deze 10 wedstrijden 
durende competitie werden slechts 9 tegendoelpun-
ten gescoord. De F6-sterren kregen alsnog de beker 
uitgereikt door Jeugdbestuurslid Richard Bruins. Het 
succesteam werd toegejuicht door ouders, opa’s en 
oma’s, maar ook door sponsoren Thijs Veltman en  
David Seijger van Kinderdagverblijf  ‘Pindakaas’. 

De heren waren enthousiast over het spel van de 
jongens op het veld. Zozeer zelfs dat ze zelf ook 
weer zin kregen om zelf te gaan voetballen bij Grol, 
waar David al eerder actief was. “Het begint toch te 
kriebelen als je hier weer bent, al woon ik in Arnhem. 
Mijn vrienden voetballen allemaal in Grol 8.” Maar 
bovenal genoten de sponsoren van de spelvreugde 
van de kinderen. “We dragen sv Grol een warm hart 
toe en dragen graag ons steentje bij, en dan bij voor-
keur in onze doelgroep, de allerjongsten van de club. 
Daar hebben wij het meeste mee. In de spelvreugde 
van deze jongste jeugd zien we wel iets van ‘Pinda-
kaas’ terug,” aldus David Seijger. Natuurlijk sluiten 
we af met een felicitatie aan de spelers Mike, Roan, 
Jens, Jip, Rien, Flip, Niels, Sten, Damon en Mees, en 
de begeleiding (Nico, Rik, Edwin, René).
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‘De kinderen 
moeten kunnen genieten, 
daar doen we het voor’

Voetbal speelt een grote rol in de levens van velen en dat geldt ook zeker voor jeugd. Naast het 
voetballen, moet er gelegenheid zijn op een andere manier met elkaar mooie dingen te doen; neven-
activiteiten. Om een goede organisatie hiervan neer te zetten heeft het jeugdbestuur van de s.v. Grol 
een ‘commissie nevenactiviteiten’ aangesteld, die naast het voetbalgedeelte ook vooral een aantal 
andere activiteiten door het seizoen organiseert voor de spelers en dan met name de jeugd. De 
mannen en vrouwen die zich hiervoor inzetten zijn: Rita Arink, Floris Geessinck, Angelique Janssen, 
Christel te Lintum, Jordy Overkamp en Lars Oesterholt. 

Door: Tim Ebbers

Even voorstellen
Op zaterdagmiddag in het sportcafé ontmoet ik twee 
lieden van de commissie die bevlogen en enthousiast 
vertellen over ‘hun club’ binnen de club.

Rita Arink (51)
Geboren in Vragender, maar intussen al jaren met veel 
plezier wonend in Groenlo. Vijf Jaar aan de Groeneweg 
en alweer 21 jaar aan de Lichtenvoordseweg. Ge-

terswijk bij moeders, maar het goede nieuws is dat 
hij snel terugkeert naar Groenlo. Samen met vriendin 
Marja is hij bezig met een huisje in Groenlo. Jordy is de 
voorzitter van de commissie nevenactiviteiten en ook 
al jaren een drijvende kracht achter het D-kamp. Zijn 
podiumkunsten tijdens de ouderavond zijn geliefd en 
hij verrast ieder jaar de aanwezigen door een typetje 
neer te zetten en de kids en ouders te trakteren op 
prachtig vertier. Jordy was altijd een actief voetballer, 
maar helaas heeft een knieblessure roet in het eten 
gegooid. Hij is nog wel regelmatig met een klein 
balletje in de weer op de baan van Pitch & Putt Golf 
Groenlo. 

Inleiding
Jordy: “We werken heel projectmatig, waarbij de 
afwisseling binnen de groep goed werkt. De ervaring 
van de wat ouderen tegenover de frisse energie 
van o.a. Lars en Floris. Iedereen kan vanuit zijn 
eigen insteek ideeën op tafel leggen en dan komen 
we samen tot de uitwerking.” “De organisatie van 
dingen buiten het voetbal lag bij het jeugdbestuurslid 
nevenactiviteiten, maar na het vervallen van deze 
functie was het vooral op persoonlijk initiatief. Met 
het in het leven roepen van de commissie nevenac-
tiviteiten is dat veranderd en is er de juiste structuur 
om de vaste activiteiten goed te kunnen organiseren”, 
vult Rita aan. Jordy: “De uitdaging is om er binnen 
het gegeven budget zoveel mogelijk uit te halen. Dat 
betekent heel creatief te werk gaan en natuurlijk 
vooral ook een beroep te doen op leiders en ouders 
van de jeugdspelers, die hebben we echt nodig en dat 
mag wat mij betreft nog wel wat meer dan tot nu 
toe het geval is.” Rita: “We borduren nu vooral voort 
op de bestaande activiteiten, maar kijken er wel heel 
kritisch naar en willen het iedere keer beter doen. 
We hebben ze allemaal goed bekeken, geanalyseerd 
en ze in een nieuw jasje gestoken. De frisse wind er 
doorheen en dan organiseren we liever één ding heel 
goed, dan twee maar half. We zijn ook best kritisch 
in wat we doen en zeker naar elkaar toe.” Jordy: “We 
komen standaard om de twee maanden bij elkaar en 
in de aanloop naar een activiteit wat vaker, om alle 
puntjes op de i te zetten. We kunnen altijd mensen 
gebruiken en staan helemaal open voor goeie ideeën. 
Je bepaalt zelf waarvoor je je wil inzetten en ook 
hoeveel tijd je wil investeren. Tenslotte is ook hulp en 
ondersteuning van ondernemers zeer welkom en als 
dankbaar voorbeeld noem ik in dit verband toch graag 
de familie Porskamp.”

De woensdag AH-F competitie
Iets later dan gepland start de woensdagavond 
competitie voor de F-jeugd, waarin in shirts van 
grote ploegen wordt gestreden om de cup. Jordy: 
“Mooi in die beroemde shirts, maar ik herinner me 
dat één van de spelers spontaan zei: ‘daar ga ik 
niet in voetballen, want ik ben helemaal niet voor 
die club’ en dat is lachen. Het is helemaal goed geko-
men trouwens.” De competitie verspreidt zich over 
meerdere woensdagen in het voorjaar en er doen 
wel zo’n 100 spelers aan mee, die worden gehusseld 

trouwd met Rob - lid van het jeugdbestuur - en samen 
met hem de trotse ouders van drie voetballende 
zoons: Wessel, Rick en Matijs. Naast de nevenactivi-
teiten is Rita coördinator binnen de kledingcommissie. 
Vroeger was ze actief in zo’n beetje alle denkbare 
balsporten en tegenwoordig stapt ze regelmatig op de 
mountainbike om de conditie op peil te houden.

Jordy Overkamp (26)
Bij het noemen van zijn leeftijd merkt Jordy op dat hij 
ongeveer de helft is van Rita…! Woonachtig in Win-

Commissie Nevenactiviteiten



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

Ondernemen inspireert.

Iedere dag weer!

“Kansen 
moet je 

 pakken”

Ondernemen is topsport. Of u nu internationaal of lokaal onderneemt. Voor de mooiste resultaten is een goede balans
tussen werk en privé van essentieel belang. Voor veel ondernemers vormt een actief sportleven of het bezoeken van een
voetbalwedstrijd een bron van ontspanning. Een uitlaatklep, die zorgt voor nieuwe inspiratie. Flynth begrijpt dat en sponsort
daarom SV Grol.

Flynth adviseurs & accountants
Winterswijkseweg 37, 7141 DM Groenlo, (0544) 35 61 00, www.flynth.nl

* Jurgen Doppen @jurgenshaarmode 

 Clubblad @svgrol weer ontvangen vandaag, 

mooi leesvoer voor de wachtende klant.

* Sander Wijgerink @numberdonine 

 Zojuist bij de beste kapper van Groenlo en 

omstreken geweest @jurgenshaarmode club-

blad van #SVGrol gelezen #stajeerweerop ;-)

* De inleidende zinnen op de carnavalsavond 

van de sv Grol en de kegelclub UTO op 

woensdag 6 februari tegen Prins Maarten en 

Adjudant Martin door de voorzitter van de 

sv Grol : “Daar sta ik dan weer tegenover een 

prinsenpaar dat geen verstand van voetbal 

heeft.  Begrippen als stiftjes, poortjes, 

panenka’s, kantelaars, slomo’s,  schwalbes 

en drukzetters moeten bij U beiden eerst al-

lemaal door de “zoekmachine” van Google.”

* En over de selectie van dit prinsenpaar 

door Rob Porskamp en Rob Stokkers zei de 

voorzitter het volgende : “Tegelijkertijd stel 

ik wel voor dat de nieuwe president Rob S. en 

vorst Rob  P. wegens deze onmogelijke keuze 

volgend jaar onder curatele worden gesteld 

of – nog beter – naar het Robben-eiland bij 

Zuid Afrika worden verbannen. Dat laatste is 

zo erg nog niet, want Nelson Mandela – die 

daar heel lang mocht verblijven -  is intussen 

ook in de negentig.” 

* Jordy Overkamp had wat medelijden met het 

prinsenpaar en tekkelde in zijn toespraakje 

even terug : “Ik wens ons als sv Grol een 

voorzitter met wat meer uithoudingsver-

mogen, eentje die de nieuwjaarsloop wel 

uitloopt …… “. 

Tekkels
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en komen zo in een beroemd team terecht. Rita: 
“Het is een prachtige competitie, de AH is een goeie 
partner en met maatschappelijke stagiaires die de 
ploegen begeleiden, komen we een heel eind.” “Ook 
hier kunnen we niet zonder hulp van ouders en 
we kunnen er wat dat betreft nog best een aantal 
gebruiken”, vult Jordy aan.

Sinterklaas
Natuurlijk kan en mag een goed Sinterklaasfeest niet 
ontbreken in het programma en ook hierin heeft de 
commissie nevenactiviteiten een grote organise-
rende vinger in de pap. Ieder jaar proberen ze er 
weer iets bijzonders van te maken. Jordy: “Naast de 
Sint en z’n pieten hadden we de afgelopen keer ook 
Trijs Waterijs en Fleurtje Bloemengeurtje die voor 
veel vermaak zorgden. De kinderen moeten kunnen 
genieten, daar doen we het voor.”

Een mooie dag tijdens de winterstop
Rita: “Zoals gezegd borduren we voort op de 
bestaande activiteiten, maar voorafgaand aan de 
winterstop is er toch altijd weer discussie over wat 
we gaan doen. We hebben de laatste keer gekozen 
voor veel verschillende dingen voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. Met de E- en F-jeugd naar de bios, 
en voor de D, C, B en A een zaalvoetbaltoernooi, 
verspreid over meerdere dagen. Het pakte best goed 
uit, maar we hebben wel wat geleerd. Met name bij 
de D-jeugd zijn er veel teams en om de jongens een 
aantal wedstrijden te kunnen laten spelen, is het een 
optie volgend jaar deze klasse op te splitsen.” 

Nieuwjaarsloop
De regie van de nieuwjaarsloop ligt m.n. bij het 
jeugd- en seniorenbestuur, maar de commissie 
nevenactiviteiten heeft hierin een assisterende 
functie en dat werkt goed. Jordy: “We hebben echt 
een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Bij de 
start en finish een fraaie boog en de verschillende 
afstanden apart van elkaar laten starten. Over het 
geheel verliep het wat gestroomlijnder en de reacties 
waren ook positief.”

Paaseieren zoeken
Ook een vast gegeven bij de Grol en iets waar veel 
kinderen zich helemaal kunnen uitleven. Rita: “Eer-
ste Paasdag vanaf 15.00 uur gaat het weer beginnen 
en de kinderen vanaf twee jaar zijn welkom om mee 
te zoeken. Per leeftijdscategorie gaan ze op zoek 
naar de verstopte eieren en alle kinderen krijgen een 
cadeautje van de paashaas en van de paaskip.”

Vriendjes en vriendinnetjes toernooi 
Het gebeurt tijdens Koninginnedag en vorig jaar voor 
het eerst in samenwerking met de Grolse Boys. “Ei-
genlijk was dit de eerste echte concrete samenwer-
king tussen de s.v. Grol en de Grolse Boys en daar zijn 
we best trots op. Grote opkomst, veel enthousiasme, 
schwung en een hoop gezelligheid en dat is toch 
prachtig”, concluderen Rita en Jordy. “Het is een 

soort schoolvoetbaltoernooi waar de groepen 7 en 
8 van alle basisscholen aan mee kunnen doen. We 
schrijven de scholen aan en zij zorgen voor opgave 
van de deelnemers en de begeleiding. Het is een 
mooie drukte op Den Elshof en we hebben o.a. een 
springkussen, gezellige muziek en een popcornma-
chine”, vertelt Jordy en schiet daarbij in een lach. “Bij 
het toernooi van vorig jaar had Lars het popcornap-
paraat geregeld en hij zou ook even zorgen dat het 
ging werken…nou, nee dus. Er kwam popcorn uit, 
maar die was pikzwart en dat vonden de kinderen 
prachtig. Na het bestuderen van de handleiding is 
het toch helemaal goed gekomen.”

Afsluiting van het seizoen
Misschien wel één van de hoogtepunten van het 
voetbalseizoen is de afsluiting daarvan. Terugkijken 
op wat gepresteerd is, of juist niet en de zomer staat 
voor de deur en dat maakt mensen in het algemeen 
blij. Jordy: “De afsluiting is al jaren in handen van de 
supportersclub en het jeugdbestuur, maar nu kun-
nen wij daarin ook een mooie rol spelen en helpen 
bij het opzetten en uitvoeren van deze mooie dag. 
Veel verschillende activiteiten zoals een survival-
tocht, een wandel puzzeltocht en de penalty-bokaal. 
En natuurlijk zijn er broodjes knakworst en drankjes 
voor alle deelnemers en bezoekers.”

Toekomst
De commissie nevenactiviteiten zit niet stil en kijkt, 
naast het verbeteren van bestaande zaken, ook naar 
de toekomst. Jordy: “We willen steeds de bestaande 
activiteiten verbeteren en zeker ook aanvullen met 
ideeën van spelers, ouders en begeleiding. Goed 
communiceren is hierin belangrijk en we zijn heel blij 
met onze nieuwste aanwinst; het activiteitenbord. 
Stond al lang op het verlanglijstje en we zijn heel blij 
dat die wens in vervulling is gegaan. Op de ene zijde 
de activiteiteninfo van ons en ook van de VSVG en 
het jeugdbestuur, waarmee we altijd goed kunnen 
samenwerken. Op de andere zijde een sponsor van 
de s.v. Grol. Mijn wens voor de toekomst is een keer 
een activiteit te organiseren waarbij alles klopt en 
die ieders verwachting overtreft!”
Rita: “Het valt mij al heel lang op dat er op het 
Grolveld, naast het Marveldtoernooi, geen andere 
toernooien tussen verenigingen uit de omgeving 
worden georganiseerd. Dat vind ik jammer en ik 
hoop dat we dat in de nabije toekomst kunnen gaan 
oppakken, zodat de spelers hier op Den Elshof hun 
toernooi kunnen spelen, we hebben zo’n prachtig 
complex!”

Een mooi en goed gesprek met twee enthousi-
aste mensen binnen de commissie nevenacti-
viteiten. Zij vertegenwoordigen een actief en 
creatief gezelschap en zorgen ervoor dat m.n. 
de jeugd bij de Grol optimaal kan voetballen en 
genieten. Nogmaals, hulp, ideeën en onder-
steuning zijn altijd welkom en u weet ze vast 
wel te vinden!
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De voorbereidingen van de 24e editie van Marveldtoernooi zijn in volle gang. De affiche is wederom 
prachtig en belooft veel goeds. Jeugdteams van Betaald Voetbal Organisaties zien elk jaar weer 
reikhalzend uit naar dit prestigieuze toernooi. Zo ook onze eigen jongens en 2 meiden die onze 
eigen sv Grol vertegenwoordigen. Ja, onze eigen sv Grol. Is het elk jaar weer een verrassing hoe 
het deelnemersveld er uit komt te zien, deelname van één team staat elk jaar vast; sv Grol! Een 
fantastische belevenis voor onze eigen Groljeugd. Prachtig om later op tv of in volle stadions sterren 
te zien spelen waar je ooit zelf nog tegen gebald hebt of door ‘gepoort’ bent op het Marveldtoernooi. 
Een ervaring voor het leven! Maar ook voor de huidige sterren zelf spreekt het Marveldtoernooi tot 
de verbeelding. Zo had ik ooit het genoegen Klaas Jan Huntelaar te spreken voor een interview, waar 
ook het woord ‘Marveldtoernooi’ viel. De reactie was veelzeggend: “Oh ja, dat was het toernooi 
waar we met zijn allen moesten eten in die sporthal. Op badslippers er naar toe lopen. En verblijven 
in de huisjes in dat park. Dat was een prachtige belevenis.” 

Door: Henri Walterbos

jaars B-speler teleur moesten stellen. Na overleg 
met de organisatie is besloten dat er dit jaar vier 2e 
jaars B-spelers mee mogen doen. En we hebben er 
voor gekozen de selectie ruim van te voren bekend te 
maken zodat er snel duidelijkheid is en iedereen zich 
kan focussen op zijn of haar eigen team. Zowel B1 als 
C1 spelen enkel nog belangrijke wedstrijden.”

Kevin vertelde verder dat er al op korte termijn 
een oefenwedstrijd gepland staat tegen 
Russell Sports Club C1 uit Japan dat in Maart 
enkele weken in Nederland, op Marveld Recre-
atie, verblijft. Deze wedstrijd is inmiddels 
afgelopen maandag al gespeeld, met na afloop 
een gezellig samenzijn en een barbecue in de 
serre met spelers en begeleiders van beide 
teams, aangeboden door de toernooicommis-
sie. Verder zullen er in de voorbereiding nog 
een aantal gezamenlijke trainingen zijn en zal 
er minimaal nog een oefenwedstrijd worden 
gespeeld. Max de Vries vertelde dat er mis-
schien zelfs nog een oefenwedstrijd gespeeld 
gaat worden tegen een jeugdteam van een 
Betaald Voetbal Organisatie. 

Grol-Marveldselectie start 
voorbereiding

Terug naar onze eigen sv Grol-sterren. Onlangs werd 
de selectie, die met verve en gepaste trots ons eigen 
blauw-wit gaat verdedigen, bekend gemaakt. Het was 
het begeleidingsteam van dit jaar, bestaande uit Kevin 
Vos (Trainer B-1), Christian Pillen, Max de Vries, Mart 
Willemsen en Wilco Rijkenbarg (laatste 4 namens C-1), 
dat de spelers uitgenodigd had in de serre van ons 
eigen sportcafé en in het kort vertelde wat er de ko-
mende periode aan staat te komen, ter voorbereiding 
op het toernooi. Giso Rijks die normaliter leider van 
Grol B-1 is, heeft aangegeven net als voorgaande jaren, 
een team dat uitkomt op het toernooi te begeleiden.

De selectie bestaat uit Roar Storteler, Twan Riteco, 

Ole Walterbos, Laura Nijland, Marlin te Woerd en 
Mathijs Arink (allen Grol C1), en Tim Penterman, Tim 
Leusink, Pim Westervoorde, Nick Jansen, Luuk Wae-
nink, Roel Bruins, Jur Pasman, Pelle Walterbos, Collin 
Dibbets, Hidde Bosch, Rutger van Schijndel, Gymon 
Legro, Gijs Meuleman, Sibren Bemers, Lars Reijrink en 
Piet Arink.

Kevin Vos nam het woord en legde de aanwezigen uit 
op welke wijze de selectie is geselecteerd en waarom 
de selecte nu al bekend gemaakt wordt. “Volgens de 
regels van het Marveldtoernooi mogen er 2e jaars 
C-spelers, 1e jaars B-spelers en drie 2e jaars B-spelers 
meedoen. Dat zou betekenen dat wij dan één  2e 

“Er is besloten dat er dit jaar 
vier 2e jaars B-spelers mee 
mogen doen.”



564683 Clubblad SV Grol adv binnenwerk 2011.indd   5 29-03-2011   09:25:36
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart

Bouwbedrijf
De Driehoek

Nieuwbouw     Verbouw     Onderhoud
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* De nieuwe paus koos voor de naam Francis-

cus de 1e. Theo Huijskes schijnt naar verluidt 

nogal teleurgesteld zijn dat de Argentijn niet 

voor ‘Theodorus Il Libero’ koos.

* Zoals bekend is onze voorzitter op de 

nieuwjaarsloop lelijk gevallen.  Kneuzingen, 

schaafwonden en een grote hoofdwond.  

Met veel zorg en aandacht is hij door Lars 

Oesterholt en Leo Garstenveld naar de 

Huisartsenpost in Winterswijk gebracht. Ook 

daar zijn ze niet van zijn zijde geweken, zelfs 

in de behandelkamer bleven ze aanwezig.  De 

dienstdoende huisarts besloot de hoofdwond 

zelf te hechten. Bij de zesde hechting vroeg 

de arts zich hardop af of dat voldoende was 

of dat er nog één in moest. Waarop Leo de 

arts adviseerde “doe er nog maar één in “ . 

Waarop Lars toevoegt “dat zegt Leo in de 

kantine ook altijd” . 

Tekkels C a r n a v a l  2 0 1 3



Onlangs kreeg ik een mail van Gerd Oeds Kristen waarin hij aanbood een stuk te willen schrijven 
voor het clubblad over ‘Voorste kruisbandletsel’, mits het clubblad daarin geïnteresseerd is. Nou en 
dat zijn wij wel. Hier staan wij altijd voor open. Waarom hij dit wil doen geeft hij hieronder zelf aan. 
Om het verhaal een beeld te geven werd 1e selectiespeler Tom Meulenbeek gevraagd mee te werken 
aan het stuk, daar hij met dit letsel kampt en midden in zijn revalidatie zit na een operatie. 

Door: Gerd Oeds Kristen (Wolters en Kristen Fysiotherapeuten) en Henri Walterbos 

band en de binnen meniscus. Deze combinatie wordt 
ook wel de “unhappy triad” genoemd.

In onderstaande tekening wordt duidelijk gemaakt 
hoe het mechanisme werkt en wat de gevolgen zijn:

De klachten die optreden kunnen variëren, maar vaak 
zie je dat de  knie dikker, warmer en pijnlijk wordt. Als 
de meniscus beschadigd is, dan gaat de knie vaak op 
slot zitten.
Maar als de banden ernstig beschadigd zijn, dan voelt 
de knie instabiel aan. Men heeft dan het gevoel niet 
de volledige controle over de knie te hebben en “gaat 
er dan door”.

Uit onderzoek blijkt dat ondermeer per jaar 1 op de 
3000 mensen een VKB-scheur oploopt en dat dat in 
Europa met name gebeurt bij voetbal en skiën. 
Daarnaast nog enkele feitjes:
• Vrouwen 2-8x hoger risico hebben in vergelijking 
met mannen van zelfde leeftijd en zelfde sport
•Tot 24% van alles sporters met een VKB-reconstructie 
binnen 2 jaar aan de andere knie een VKB-scheur 
oploopt.
•Er in Nederland ongeveer 6000 VKB-operaties per 
jaar zijn

Tot nu toe is er geen verband gevonden tussen 
voetballen op kunstgras en voorste kruisbandletsel. 
Mijn persoonlijke mening waarom deze klachten 
steeds vaker voorkomen, is dat het voetbal sneller is 
geworden. Vroeger kreeg een speler vaak de tijd om 
een bal aan te nemen, maar tegenwoordig wordt er 
heel kort gedekt en is er ook sneller fysiek contact 
(zie ook de zwart-wit foto). Wat als iemand nu een 
voorste kruisbandruptuur heeft?
Je kunt dan proberen door middel van trainen de 
verminderde stabiliteit van de knie proberen op te van-
gen. Bij dit soort trainingen moet dan niet alleen de 
kracht van de spieren rond de knie getraind worden, 
maar met name ook de coördinatie van alle spieren 
rondom de knie.

Mochten de klachten door oefenen niet verholpen 
kunnen worden, dan is er nog de voorste kruisbandre-
constructie.
In principe kent men hiervan 2 varianten; eentje 
waarbij een deel van de hamstringspees gebruikt 
wordt en andere waarbij een deel van de pees onder 
de knieschijf (patellapees) wordt gebruikt. Met deze 
operaties wordt de pees gebruikt om een nieuwe 
voorste kruisband van te maken. Na deze operaties 

Voorste 
kruisbandletsel
“Geen verband met voetballen op kunstgras”

Regelmatig zien wij bij ons in de praktijk voetballers 
van de s.v. Grol die te maken hebben met een voorste 
kruisbandletsel. En het lijkt er op dat deze klachten 
steeds vaker voorkomen. In dit clubblad wil ik wat 
meer informatie geven wat dit letsel nu precies 
inhoudt en wat men er aan kan doen.

Een knie is een gewricht waardoor het mogelijk is dat 
het bovenbeen en het onderbeen  ten opzichte van 
elkaar kunnen bewegen.
Om optimaal te kunnen bewegen en stabiliteit aan de 
knie te geven heeft de knie 4 banden; een binnenband, 
een buitenband, de achterste kruisband en de voorste 
kruisband.

Daarnaast zorgen de binnen (mediale) meniscus en de 
buiten (laterale) meniscus ervoor dat het bovenbeen 
en onderbeen goed op elkaar passen en geven daar-
door ook extra stevigheid aan de knie.

Typisch voor veel knieblessures die tijdens het sporten 
ontstaan, is dat de knie vaak op dezelfde manier 
verdraaid wordt.
Op de foto’s is duidelijk te zien dat in beide gevallen de 
rechter knie in een gebogen stand en een soort X-been 
positie komt.

Bij dit soort trauma’s zijn vaak meerdere structuren 
beschadigd, namelijk de voorste kruisband, de binnen-
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volgt weer een traject van oefenen om de knie weer 
sterk en stabiel te krijgen. Over het algemeen duurt 
het zo’n 9 maanden voordat een voetballer weer op 
het niveau is waarbij hij of zij weer verantwoord tegen 
een bal kan trappen.

Soms wordt er ook een brace voorgeschreven.
Die zorgt ervoor dat er van buiten af steun aan de knie 
gegeven wordt. 
Helaas zijn er echter geen braces in de handel die goed 
bruikbaar zijn tijdens voetballen. Alle topvoetballers 
die een VKB-letsel hebben gehad spelen zonder brace.

Op onze website / facebookpagina: http://www.
facebook.com/woltersenkristen en /of www.
woltersenkristen.nl staan links met filmpjes over het 
ontstaan van voorste kruisbandletsel, een voorste 
kruisbandreconstructie en algemene informatie over 
dit soort letsel. (Let op: De filmpjes kunnen als schok-
kend ervaren worden,HW)

Hebt U vragen over dit onderwerp of over andere 
klachten van het houdings-en bewegingsapparaat, 
dan kunt U altijd contact opnemen met Jos Wolters of 
Gert Oeds Kristen, of uiteraard uw eigen fysiothera-
peut.

Fysiotherapie bij voorste kruisbandreconstructies
Belangrijk om te weten is, dat het minimaal 6 tot 9 
maanden duurt voordat het
voorste kruisbandtransplantaat zijn optimale sterkte 
heeft bereikt.
Het duurt namelijk maanden voordat het peesweefsel, 
welke gebruikt wordt om een nieuwe band te maken, 
omgevormd is tot bandweefsel. Omdat  peesweefsel 
van de patiënt zelf gebruikt wordt, moet ook rekening 
gehouden worden met het feit dat het gebied waaruit 
dit peesweefsel gehaald is, (tijdelijk) minder belast-
baar is. De revalidatie bij een voorste kruisbandrecon-
structie is globaal verdeeld in 3 fasen:

1e periode (van 0-6 weken)
In deze fase mag de knie niet of beperkt belast 
worden. Er  wordt met 2 krukken gelopen en deze 
worden in 4 weken afgebouwd. Vaak wordt in deze 
periode een brace gedragen, aanvankelijk ook ‘s 
nachts. In 4 weken wordt ook het dragen van de brace 
afgebouwd.
De intensiteit van het oefenen is bij aanvang van de 
therapie laag en wordt geleidelijk opgevoerd, waarbij 
constant gekeken wordt hoe de knie op het oefenen 
reageert en wordt het behandelschema indien nodig 
aangepast. Fietsen op een hometrainer is vaak al snel 

mogelijk en ook worden oefeningen gegeven om de 
coördinatie en de beweeglijkheid te verbeteren. 
Als de krukken niet meer gebruikt worden, dan kan 
ook weer buiten gefietst worden en mag men weer 
autorijden.

2e periode (van 6 tot 12 weken)
Deze periode is gericht op hervatten van dagelijkse 
werkzaamheden en hervatten van het werk. Als 
iemand zittend werk heeft dan kan men vaak na 
een paar weken zijn werk hervatten, maar als men 
bijvoorbeeld stratenmaker is, dan duurt het langer 
voordat het werk hervat kan worden. De intensiteit 
van het oefenen wordt opgevoerd en omvat kracht-
training van de bovenbeenspieren, een begin maken 
met looptraining en intensievere oefeningen ter 
verbetering van de stabiliteit.

3e periode (12 weken en verder)
Deze periode is gericht op het eventueel hervatten 
van sportactiviteiten. Sporten zoals tennis zijn vaak 
na een maand of 6 weer te doen. Bij voetbal worden 
hogere eisen aan de knie gesteld en wordt met de 
veldtraining meestal na 7 maanden gestart. Met 
de s.v. Grol zijn afspraken gemaakt om dit op het 
Grolcomplex zelf te doen en hierdoor kan de training 
specifiek op voetbal gericht worden. Oefenvormen zijn 
dan sprinten, springen (koppen), hinkelen, tegen een 
bal trappen, techniektraining, aangaan van fysiek con-
tact, maken van schijnbewegingen etc. Na ongeveer 
9 maanden kan meestal het spelen van wedstrijden 
hervat worden.

Tom Meulenbeek:

Eén van de Grol-spelers die met voorste kruis-
bandletsel te maken kreeg is 1e selectiespeler 
Tom Meulenbeek. Hij hoort de uitleg van ‘de 
professional’ aan en knikt regelmatig als blijkt 
dat de theorie aansluit bij zijn praktijk. Ook vult 
hij aan vanuit zijn eigen beleving.
Het overkwam Tom in de uitwedstrijd tegen Rood-
Wit die met 2-1 werd gewonnen. “Het was gewoon 
domme pech,” vertelt Tom. “Ik kwam in contact met 
een tegenstander. Er was niets aan de hand toen het 
gebeurde. Het was niet eens een overtreding. Gewoon 
een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 
Ik wist direct dat het mis was want ik hoorde het 
‘knakken’. Ik kon nog wel wandelen, al was dat niet 
pijnloos. Het is toen uitgebreid gekoeld.” Een dag later 
bleek de ernst van de situatie pas nadat Tom naar de 
huisarts ging omdat de knie weer veel dikker was dan 

een dag eerder. Tom: “De huisarts kon niets zien en 
heeft me doorverwezen naar het sportspreekuur in 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, bij Ivo Versteegen. 
Hij adviseerde een kijkoperatie.” Wachttijd 3 weken. In-
tussen kon hij wel weer ‘gewoon’ lopen. Het bleek bij 
de kijkoperatie dat de kruisband helemaal afgescheurd 
was en dat zijn meniscus ook beschadigd was. “Dat 
komt vaker voor. Dat gaat vaak samen,” vult Gerd 
Oeds aan.

Na de kijkoperatie op 14 december 2012 volgt een lang 
hersteltraject. Eerst 6 weken herstellen van de ingreep 
en vervolgens pas fysio. Daar zit hij nu midden in. “Na 
4 maand mag je pas voor het eerst weer een beetje 
hardlopen. Dat zal midden april zijn in mijn geval. Drie 
maand later mag ik pas het veld weer op, en weer 
twee maanden later pas trainen met de bal. Tennissen 
mag ik al eerder doen maar geen voetbal, omdat dat 
een contactsport is.” Dan schrijven we inmiddels sep-
tember 2013, wat inhoudt dat voor Tom het huidige 
seizoen er al op zit en dat zelfs de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen aan hem voorbij gaat. Tom berust 
er in. “Erg vervelend, maar ja het is niet anders.” Is Tom 
al een eind op weg in zijn herstel, Grol 1 speler Mark 
Peters kampt met dezelfde ‘kwaal’ en kan vanaf nu 
pas over 9 of 10 maanden weer voetballen. Opgelopen 
tijdens een oefenwedstrijd in de winterstop. Het bleek 
bij onderzoek dat hij al een tijdje zonder kruisband 
speelde. Michel Kamphuis heeft dit letsel ook gehad 
met uiteindelijk een kniereconstructie.”
“Het betreft hier 3 spelers van Grol 1, maar dit heeft 
absoluut niets met de intensiteit van de trainingen 
te maken, of de trainer,” benadrukt Gerd Oeds. “Er is 
zeer goed contact met Jos Heutinck zelfs. Als ik ga 
trainen straks met Tom op het Grolveld dan gaat dat 
in goed overleg. Je kunt dan heel gericht trainen. Het 
is dan deel therapie en een deel extra service vanuit 
onze fysiopraktijk, maar ook gewoon leuk om te doen. 
Later wordt een deel overgedragen aan hersteltrainer 
Gerry van Dongeren. Ik zit dan wel niet in de PMB 
(Para Medische Begeleidingsgroep, HW) van Grol, 
maar ik zit wel bij hun overleg.” 

Als ik vraag of dit toch wel zeer vervelende 
letsel te voorkomen is en op welke manier is 
Gerd Oeds helder. “Erg belangrijk is een goede 
warming-up en dat je fysiek goed getraind 
bent. Daarnaast is het raadzaam nooit op een 
knollenveld te spelen. Maar uit te sluiten is 
het nooit. Het heeft ook met het voetbal zelf 
te maken. Het is sneller geworden en tegen-
woordig heb je meer mandekking in plaats van 
ruimtedekking, dus meer lichamelijk contact.”

Vooraanzicht met voorste en achterste kruisband Zijaanzicht binnenband Zijaanzicht buitenband Bovenaanzicht met binnen en buiten meniscus

Trauma: unhappy  triad Voorste kruisband (ACL) gescheurd ACL  en binnenband gescheurd



Nieuwjaaarsloop 
en Nieuwjaarsreceptie
Door: Henri Walterbos / Foto’s: Marcel Houwer 
De eerste zondag van het nieuwe jaar is het traditie 
dat sv Grol haar Nieuwjaarsloop houdt (dit jaar de 
32e editie), met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie. 
Een traditie waar menigeen naar uitkijkt. Dit jaar was 
het op de eerste zondag van januari weer zover. Vele 
jeugdleden en senioren kwamen in actie deze dag, 
om zich aansluitend te goed te doen aan een lekker 
broodje warm vlees of knakworst voor de jeugd. Altijd 
weer goed verzorgd, en dan op naar het beregezel-
lige Sportcafé, voor de Nieuwjaarsreceptie, met 
ondermeer de Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter 
en de bekendmaking van de deelnemers aan het 24e 
Internationale Marveldtoernooi.  

Door: Rudie Porskamp
Dit zijn zo maar enkele kreten die naar boven kwamen 
bij het horen van het bericht dat Laurens te Veluwe 
op 15 maart jl., op een veel te jonge leeftijd van 54 jaar, 
overleed in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 
Amsterdam. Keihard word je in een keer geconfronteerd 
met de betrekkelijkheid van het leven.
Laurens was dan al wel een tijdlang aan het vechten 
tegen huidkanker, maar Grol 7, het elftal waar hij het 
laatst deel van uitmaakte en waar hij vele jaren speelde, 
had altijd nog de hoop dat Laurens toch nog weer terug 
zou keren op het veld. 
Deze hoop is nu keihard de grond ingeboord en Grol 7 zal 
nu verder moeten zonder zijn captain en grote voorbeeld. 
Want een voorbeeld was Laurens!! Door zijn geweldige 

Tragisch, verschrikkelijk,
dit kan niet waar zijn, niet te bevatten !!!!

wedstrijd mentaliteit en door zijn altijd aanwezige 
tomeloze inzet was Laurens een voorbeeld voor iedereen. 
Laurens was, in de 42 jaar die hij als spelend lid bij de Grol 
heeft doorgebracht, jarenlang een niet weg te denken 
vaste kracht binnen Grol 1. 
Daarna vond hij ook binnen het recreatieve voetbal zijn 
weg en ook daar heeft Laurens jarenlang genoten van 
het geweldige voetbalspelletje….zeg maar rustig “zijn” 
voetbalspelletje. 
Laurens was buiten het veld een bescheiden en be-
trouwbare sportvriend, maar binnen de lijnen een echte 
winnaar. Zijn passie voor het voetbal, zijn gedrevenheid 
en zijn geweldige mentaliteit zullen altijd in onze herin-
nering blijven. 
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De Nieuwjaarsreceptie zag er dit jaar deels iets anders 
uit. Geen Nieuwjaarsspeech van de voorzitter deze 
keer. Hoewel, wel zijn toespraak, maar niet uit zijn 
mond, maar uit die van waarnemend voorzitter 
Marco Frank. Wat was namelijk het geval? Grolvoor-
zitter Hans Scheinck kwam als deelnemer aan de 
Nieuwjaarsloop ongelukkig ten val en moest worden 
vervoerd naar de huisartsenpost in Winterswijk om te 
worden behandeld. 

Marco Frank vroeg namens de Grolvoorzitter aan-
dacht aan een tweetal excessen in het Nederlandse 
amateurvoetbal in het afgelopen jaar, waarbij twee 
voetballiefhebbers om het leven kwamen. “We zijn 
als voetbalvereniging ernstig geschrokken van deze 
dramatische voorvallen. Ongelooflijk voor ons, en 
ook een signaal aan onze bestuurders, trainers en 
leiders om extra waakzaam te zijn. Dit is toch het al-
lerlaatste wat je als vereniging wilt meemaken. Onze 
verenigingsscheidsrechters hebben dit signaal reeds 
opgepakt. Gele kaarten worden na de wedstrijd lang 
niet altijd meer weggepraat en rode kaarten worden 
doorgegeven aan de KNVB. Ook van spelers van de 
s.v. Grol. Zo hoort het, wie niet sportief wil spelen, 
moet er maar eens een paar weken in de dug-out over 
nadenken.” 

Uitslagen Nieuwjaarsloop sv Grol:
(De gehele uitslag staat op www.svgrol.nl, maar voor 
‘de besten’ eeuwige roem in het eigen cluborgaan. 
Leuk om later terug te lezen.)

Lange afstand (Algemeen): 
1. Vincent te Brake (Winnaar Ferry Froeling-bokaal) 
2. Omar Assad 
3. Nick Assink
Lange afstand veteranen: 
1. Christian Reinders 
2. Rob Arink
Lange afstand dames/meisjes: 
1. Ciel Scheinck 
2. Renate Reinders
Lange afstand A-jeugd: 
1. Tim Peters
Lange afstand C-jeugd: 
1. Omar Assad 
2. Roel Ottink
Lange afstand D-jeugd: 
1. Daan Doornink 
2. Martijn Wolterinck
Korte afstand: 
1. Leon Scholten 
2. Bas Huijskes 
3. Daan Rots
Korte afstand Senioren: 
1. Leon Scholten 
2. Bas Huijskes 
Korte afstand Veteranen: 
1. Marcel Huijskes 
2. Erwin te Veluwe
Korte afstand Dames/Meisjes: 
1. Inge Hulshof (Winnaar Nieuwjaarsbokaal) 
2. Laura Nijland

Korte afstand A-jeugd: 
1. Twan Scholten 
2. Jordy Oonk
Korte afstand B-jeugd: 
1. Hidde Bosch 
2. Nick Jansen
Korte afstand C-jeugd: 
1. Rutger Bemers (Winnaar Jan Overkemping-Bokaal) 
2. Rogier Platter

Korte afstand D-jeugd: 
1. Daan Rots (Winnaar Sijbel-Bokaal) 
2. Mika Roeterdink
Korte afstand E-jeugd: 
1. Tiem Rots (Winnaar Rabo-Bokaal) 
2. Kjell Riteco
Korte afstand F-jeugd: 
1. Berend Lagers (Winnaar Rabo-Bokaal) 
2. Jorrit Klein Gebbinck

Korte afstand Meisjes-pupillen: 
1. Ise Walterbos (Winnaar Rabo-Bokaal) 
2. Fleur Schukkink
Korte afstand F - Pups:
1. Mats Rots 
2. Davy Schutten

Team met grootste deelname: E1 en C1



21Bouwvakkers, aankomend onderwijzers
en een overdosis haar.
De succesformule van Grol A in ’73-‘74

Bovenste rij van links naar rechts:

Theo Hulshof: grensrechter,  speelde jaren in Grol 1, 
werd voetbaltrainer bij diverse clubs in de regio (o.a. 
Vios, Vorden, RKZVC en Longa ’30). Werkzaam als 
leraar in het basisonderwijs. Woont in Lichtenvoorde.

Dickie Dibbets: voorstopper, speelde jaren in Grol 1 
en Grol 2. Eigenaar van een voegbedrijf.

Tonnie Becker: ze noemden hem ‘Eddy Becker’, een 
bekende DJ op de radio. Was laatste man en aanvoer-
der. Hij woonde aan de Borculoseweg ter hoogte van 
het politiebureau. Tonnie kwam op jonge leeftijd met 
een auto ongeluk in Hupsel om het leven. 

Harrie Notten
Harrie Notten is nu 71 jaar. Hij werkte tot aan zijn 
pensioen bij Philips in Winterswijk. Hij woont nog 
steeds aan de Jan Steenstraat. Notten speelde betaald 
voetbal voor Vitesse en De Graafschap. Uit het archief 
van Vitesse blijkt dat Harrie in het seizoen ’62-’63 
vier doelpunten heeft gemaakt. Twee keer scoorde 
hij tegen Alkmaar ’54  (de voorloper van AZ) en één 
doelpunt  tegen FC Wageningen en tegen Baronie 
(KNVB-beker). Over nostalgie gesproken….! Harrie 
Notten was  5 seizoenen jeugdtrainer bij s.v. Grol 
en later trainer van Grol 1. Zowel met Grol A als met 
Grol 1 werd hij kampioen. Als trainer en als speler. 
Een ongeëvenaarde prestatie. Hij is de bedenker van 
de gevleugelde uitspraak: “Bij God en s.v. Grol is alles 
mogelijk”. Na een gedwongen afscheid bij Grol trainde 
Harrie de eerste elftallen van Erix, Neede en SKVW. 
Met zowel Erix als SKVW vierde hij promoties.  Later 
keerde Harrie Notten terug als interim trainer en 
technisch coördinator bij de jeugd. De harmonie tus-
sen Grol en Notten was echter  niet meer als vanouds 
en zijn laatste voetbalfunctie bekleedde Harrie op het 
Wilgenpark. Daar was hij een aantal jaren leider van 
het eerste team van Grolse Boys. Harrie is nog steeds 
lid van s.v. Grol en bezoekt zo nu en dan eens een 
wedstrijdje op sportpark Den Elshof.  

Als Harrie naar de elftalfoto tuurt komt de lach op z’n 
gezicht:  “Het was geen uitbundig elftal. Ik kan mij 
een elftal herinneren met serieuze knapen. Op de foto 
is nog te zien dat we dat jaar oude shirts van Grol 1 
afdroegen. Zo ging dat in die tijd. Kenmerkend voor dit 
team was de succesvolle voorhoede. Lange jongens 
met lange manen die ook nog eens snel waren en 
goed konden voetballen.” Harrie ging gedreven aan de 
slag. Het opleiden van jeugdspelers stond in die tijd 
nog in de kinderschoenen. “We trainden twee keer in 
de week. Ik zorgde altijd dat de spelers conditioneel 
sterk waren. We trainden veel met de bal.” Volgens 
Bert Franssen was Harrie een trainer die zich tussen 
de jongens bewoog, maar ook afstand kon houden 
en duidelijk boven de groep stond. “Dat deed hij heel 
goed.” 

Opmerkelijk
In de kampioenswedstrijd tegen AD’69 dirigeer-
de Harrie Notten zijn laatste man ‘Eddy’ Becker 
bij een 4-1 voorsprong steeds terug naar de 
defensie. Becker wilde graag een vijfde maken 
want dan had hij met 5-1 winst de voetbalpoule 
gewonnen. Harrie had echter een 4-1 einduitslag 
voorspelt en ‘misbruikte’ dus zijn macht om de 
4-1 te consolideren.

Grol A werd in het seizoen 1973/1974 kampioen. Naast het kampioenschap werden dat jaar ook twee toernooien gewonnen in Brummen en Zutphen 
door in de finale te winnen van respectievelijk De Graafschap en de Volewijckers uit Amsterdam. Nu bijna 40 jaar later kijken we terug naar dat 
kampioenselftal. Dat doen we met de trainer Harrie Notten, maar ook met Bert Franssen, die veel uit die tijd bewaard heeft. Ook komen twee 
jongens die uit Groenlo zijn verdwenen aan het woord: Wijnand Wientjes en Frans Sueters. Hoe vergaat het deze vijftigers en hoe kijken zij terug 
op dit team.

Door: Dirk Naaijkens en Rik Gockel

Grol A, ook wel Grol A-selectie, bestond uit 
twaalf vaste spelers. Soms ging iemand mee 
van een lager A-elftal of B1. Hieronder de foto 
die gemaakt is op de zo karakteristieke plek 
rechts van het Grolsch-scorebord in de hoek 
van het hoofdveld. 

Ronald Porskamp: technische centrale mid-
denvelder. Speelde in Grol 2 en Grol 3. Organiseerde 
jeugdkampen bij de jeugd van s.v. Grol en was jaren 
jeugdtrainer. Ronald is leraar op een basisschool in 
Groenlo.

Frans Klein Gunnewiek: speelde links op het mid-
denveld. Speelde een korte periode in Grol 1 en later in 
Grol 2. Is nu grensrechter van Grol 1 en in het dagelijks 
leven timmerman bij bouwbedrijf de Driehoek.

Willem Nijland: rechtsback, broer van Peter Nijland. 
Speelde na Grol A nog een aantal jaren in een lager 
seniorenteam. Is stukadoor van beroep. 

Harrie Notten: was o.a. vijf jaar trainer van Grol A 
(zie katern)

Onderste rij van links naar rechts:

Frans Sueters: rechtsbuiten (zie katern)

Wijnand Wientjes: veelal 12e man en invaller (zie 
katern)

Tonnie Vaarwerk:  keeper, speelde jarenlang in Grol 
1 en was voorzitter van het jeugdbestuur. Eén van de 
gangmakers van het elftal. Kwam met tragisch lawine 
ongeval in 1999 in Oostenrijk tijdens wintersport om 
het leven.

Hans Huijskes: spits, speelde jaren in Grol 1 en Grol2 
en werd later jeugdtrainer. Begin jaren ’90 overleden.

Stef Kroekenstoel: links back, speelt nog steeds 
iedere zondag in Grol 7, timmerman bij Van Ooyen in 
Lichtenvoorde.

Paul Kuipers: spits / linksbuiten, speelde later ook in 
Grol 1, eigenaar van Kuipers Installatietechniek

Bert Franssen: rechter middenvelder, speelde later 
in Grol 2 en Grol 4 en vervulde diverse nevenfuncties 
bij s.v. Grol. Bert is leraar en roostermaker in het 
voortgezet onderwijs. 
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Dit team zal voor de één een blik van her-
kenning zijn en voor de ander wellicht een 
ver-van-mijn-bedshow.  Hoe dan ook, het 
was voor de twaalf knapen een gloriejaar. Ze 
voetbalden er op los, stonden onbevangen 
in het leven en dronken na afloop een lekker 
biertje bij café Nijhof op de Markt.   
Nu bijna 40 jaar later heeft iedere speler z’n 
eigen verhaal en triest genoeg kan een kwart 
van de groep niet eens meer terugkijken. Zij 
zijn veel te vroeg uit het leven weggerukt.  
Grol A uit ‘73/’74 een mooi stel… !

Wijnand Wientjes
Zo’n 40 jaar geleden uit Groenlo vertrokken en hier 
zelden meer gesignaleerd. Wat is er terecht gekomen 
van Wijnand Wientjes? Via, via hoorden we dat hij 
in Apeldoorn zou kunnen wonen. Zo kwamen we 
telefonisch met hem in contact. Een in het begin 

Frans Sueters
De grote onbekende van dit elftal is Frans Sueters. 
Volgens een aantal teamgenoten vertrok Frans vrijwel 
direct na het kampioenschap in 1974 naar Enschede of 
Groningen; hij keerde nooit meer terug naar Groenlo. 
Er werd ons verteld dat Frans een muzikale carrière 
zou hebben nagestreefd en dat hij de zanger zou 
zijn geweest van de populaire band Sundown en een 
hit had gescoord met het nummer ‘One morning in 
May’. Via ‘Youtube’ achterhaalden we dit nummer en 
inderdaad een zekere Sueters, die op het conserva-
torium had gezeten in Enschede, was de leadzanger 
van deze bijzondere hit. Hij had met de band getoerd 
door Engeland en hij zou ons mooie verhalen kunnen 

ietwat achterdochtige Wijnand pakt de telefoon op, 
maar nadat we hem vertelden wat onze bedoelingen 
waren, verdween zijn argwanende houding al snel: “Je 
wilt weten wat er van deze ‘oude vent’ geworden is 
sinds ik weggegaan ben bij de s.v. Grol? Pff… dat is een 
tijd geleden zeg. Nadat ik in de A-selectie ’73 - ’74 ge-
speeld heb, ben ik nog een aantal jaren doorgegaan. 
Ik heb een tijdje in Grol 3 gespeeld, maar daarna ben ik 
helemaal gekapt met voetbal. Ik ben in Lochem naar 
de politieschool gegaan en toen ik met die opleiding 
klaar was, ging ik in Apeldoorn als politieagent aan 
de slag. Ik woon nog steeds in Apeldoorn en werk 
nu bijna 38 jaar bij de politie. Tegenwoordig, net als 
mijn collega Frans Vaarwerk (broer van wijlen Tonnie) 
die in Winterswijk zit, bij de vreemdelingendienst. Ik 
zie eigenlijk nooit meer iemand van mijn oude team. 
Met uitzondering van een paar weken geleden toen 
ik bij mijn ouders was in Groenlo. De verwarming was 
kapot, dus die moest gerepareerd worden. Komt de 

vertellen. Echter de foto van hem deed ons twijfelen. 
Na enkele uren bureauonderzoek kregen we de juiste 
Frans Sueters aan de telefoon, wel muzikant maar 
niet de zanger van Sundown. 
Frans Sueters woonde maar twee jaar in Groenlo. 
Van zijn 16e t/m zijn 18e levensjaar. Zijn vader was 
leraar op de huishoudschool en om die reden was het 
gezin Sueters twee jaar in Groenlo neergestreken. 
Ze woonden aan de Buitenschans. “Ik ben na het 
Marianum en na het kampioenschap met Grol A naar 
Enschede verhuisd. Ik heb daar het conservatorium 
gedaan. Ik heb zes jaar in Enschede gewoond en 
vervolgens nog een aantal jaren in Oldenzaal. Daarna 
ben ik verkast naar het westen van het land en terecht 
gekomen in Sassenheim. Sinds 1986 woon ik in mijn 
huidige woonplaats Alkmaar.” Frans is getrouwd en 

heeft twee dochters die beiden het huis uit zijn. Eén 
dochter woont in Frankrijk en de andere in Alkmaar. 
Hij werkt als muziektherapeut in de hulpverlening. 
Naast zijn werk begeleidt hij popkoren en smartlap-
penkoren in Alkmaar en omgeving. Zijn belangrijkste 
drijfveer is het plezier dat mensen aan muziek beleven 
en dat ze vaak meer kunnen dan ze denken. Frans valt 
helemaal stil als we hem vertellen dat al drie jongens 
van dit team overleden zijn. “Onvoorstelbaar, dat heb 
ik nooit geweten.” Terugdenkend aan het seizoen 
’73-’74: “Ik kan me herinneren dat we een imponerende 
voorhoede hadden. Drie jongens met lange haren 
en veel snelheid: Paul Kuipers, Hans Huijskes en ik 
zelf. Ondanks dat ik maar twee jaar in Groenlo heb 
gewoond, denk ik met veel plezier terug aan die tijd.” 

reparateur langs, staat daar plots Paul Kuipers (van 
Kuipers Installatietechniek, red.) voor mijn neus! 
Mijn oude teamgenoot die ik ruim 40 jaar niet gezien 
heb…… ! Als ik terugdenk aan onze tijd in het elftal, 
kan ik niet anders zeggen dan dat het een gezellig 
team was met leuk voetbal. Verder staat me niet 
heel veel bij, het is ook zo’n tijd geleden. Ondertus-
sen zijn mijn beide kinderen het huis al uit en mag ik 
bijna met pensioen.”



BCG
BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en 
profiteer van 
ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!

ons netwerk

www.bcgrol.nl

Voor een uitvaart naar 
uw wens...

...ongeacht ̀ of 
            en waar u verzekerd bent.

Tiny 
Nijhuis-Salemink

Mariska 
Wetzels-Eppink

Roberto
Verleun

Zorg en persoonlijke 
aandacht voor iedereen

Ventura DELA Uitvaartcentrum
Lichtenvoordseweg 58 | 7141 DZ Groenlo

(0544) 46 15 15 (dag en nacht bereikbaar)

ventura@dela.org
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* De selectie van Grol 1 had in het tweede 

weekend van januari een succesvol trai-

ningskamp in Markelo.  Zaterdagmiddag 

werd er onder andere een oefenwedstrijd 

gespeeld in Rijssen tegen de tweede 

selectie van Excelsior ’31 (topklasser). Na 

de wedstrijd moest er nog gekookt worden 

op de verblijfsaccommodatie van camping 

De Bovenberg in Markelo. Gezien het koude 

weer had men gekozen voor boerenkool 

en zuurkool met rookworst en speklappen.  

Alles moest na de wedstrijd nog gebeu-

ren. Onder leiding van chef kok Lennard 

Walterbos werd er in de keuken zeer driftig 

Tekkels Het is belangrijk dat je goed met je buren kunt. En mocht 
dit niet het geval zijn dan is daar altijd nog de Rijdende 
Rechter. Als sv Grol zullen wij nooit een beroep op hem te 
hoeven doen. Wij hebben namelijk zeer goede contacten 
met onze buren. Geen gesteggel en geneuzel over 
bijvoorbeeld ‘recht van overpad’. Wel handig zoals ook op 
onderstaande foto te zien is. Deels om ons sportpark heen 
ligt Marveld Recreatie met onder meer ook haar ‘Pitch& 
Putt-golfbaan’. Een prachtig terrein voor geoefende 
golfers en caddy’s maar evenzo zijn amateurs en ‘høbels’ 
welkom. Uit de laatste categorie hierbij een voorbeeld. 
Anders is het niet te verklaren dat dit heerschap, de heer 
Fons Koldeweij, volkomen uit de richting is. Hier staat hij 
met zijn ‘stok’ voor de kleedkamers, midden op sportpark 
Den Elshof. Fons hanteert bij een potje golf waarschijnlijk 
het zelfde motto als tijdens zijn actieve voetbalcarrière 
bij Sportclub Meddo het geval was; ‘Hard, hoge en wied’. 
Fons was echter niet alleen. Als onze eigen papparazzifo-
tograaf er lucht van krijgt en aan komt lopen maakt een 
ander heerschap Theo K. zich ineens snel uit de voeten….
of moet hij ook zijn balletje zoeken en is hij niet meer zo 
trefzeker als ten tijde van zijn periode in Grol 1, enkele 
decennia geleden. 

S.V. Grol 1918 – 2018
Aan iedereen die de sportvereniging Grol een warm hart 
toedraagt! Dit jaar en dat op 18 september 2013 bestaat de 
sportvereniging Grol 95 jaar! Dit betekent dat er vervolgens 
nog 5 jaar zijn te gaan tot de viering van een uniek jubi-
leum: het 100-jarig bestaan in 2018. Een dergelijk jubileum 
verdient een tijdige en gedegen voorbereiding. Binnen niet 
alleen het hoofdbestuur van de sportvereniging Grol, maar 
ook daarbuiten worden dientengevolge reeds de eerste 
voorbereidingen getroffen voor een groots eeuwfeest over 
5 jaar. Zo heb ik inmiddels een start gemaakt met het 
schrijven dan wel samenstellen van een jubileumboek, 
waaraan in mijn plannen een fors formaat en een luxe 
afwerking en uitstraling wordt meegegeven. Een boek 
dat geïllustreerd wordt met talrijke kleurrijke foto’s, maar 
ook oude zwart-wit foto’s, afbeeldingen enzovoorts. En 
om mede aan dat laatste aspect veel aandacht en zorg 
te kunnen besteden, is er onder leiding van bestuurslid 
Marco Frank een werkgroepje in het leven geroepen, die 
alle voorhanden zijnde foto’s wil verzamelen en vastleggen 
in een digitaal fotoarchief. En wat dit laatste betreft, doe 
ik hierbij andermaal een oproep aan iedereen die dit leest, 
om mij foto’s e.d. aan te reiken, op te sturen of indien 
mogelijk te mailen. De foto’s (gaarne zoveel mogelijk 
kiekjes uit de oude doos!) worden indien gewenst weer 
geretourneerd c.q. teruggestuurd. Dit nadat ze gescand en 
opgeslagen zijn.
Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Theo Huijskes,
E-mail: theo.huijskes@kpnmail.nl

HET  K I EKJE

gekookt voor spelers en begeleiding 

van Grol 1 (25 personen) en de aanwe-

zige commissie- en bestuursleden (8 

personen).  Het dampte en spetterde 

in de mooie keuken van De Bovenberg 

alsof er voor de hele Grol gekookt werd.  

Het smaakte overigens voortreffelijk 

en na het eten moest er opgeruimd en 

heftig schoongemaakt worden.  Daarbij 

had Bart Porskamp – die sinds lange tijd 

weer eens een helftje had gespeeld – de 

euvele moed luidkeels voor te stellen 

dat de geblesseerde ploeggenoten 

maar corvee moesten draaien omdat ze 

anders de hele dag niets gedaan zouden 

hebben…….  We zijn benieuwd of Bart de 

dag erna ook aan de afsluitende bosloop 

heeft deelgenomen. 

* Handig zo’n groeps-whats-app..vond 

ook B1-trainer Kevin Vos..Na de opening 

van Grollibooth op een vrijdagavond 

waren enkele spelers van de selectie om 

04.40 uur nog online....Kevin was not 

amused...de jongens wel!



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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Het gezelligste muziekcafé van Groenlo
 

GASTVRIJ EN GEMOEDELIJK!
 
 

Maandelijks live muziek

Grolsch op de tap

Diverse speciaal bieren op fles

Een goeie bak koffie

Jaren 70-80 rock uit de speakers (normaal volume)

Diverse thema-avonden

Roken toegestaan

Lievelderstraat 41 Groenlo | www.rockcafetaste.nl | info@rockcafetaste.nl

27Speler van het kwartaal: Simon Broshuis
Waar kun je ze nog vinden in Groenlo? Jeugd-
spelers van de s.v. Grol die natuurgras boven 
kunstgras prefereren. Stel je voor: liever op 
veld 3 strijden voor elke bal, dan schitteren op 
de kunstgrasmat op ons hoofdveld. Simon is 
zo’n type voetballer. Spelend in de F-klasse op 
zaterdagmorgen is hij ook nog nooit kampioen 
geworden. Zijn ultieme doel om door de kantine 
te lopen onder het luid klinkend gezang van 
E-Type met ´ Campione´ is vooralsnog een diep 
gekoesterde wens. Desalniettemin is Simon 
Broshuis speler van het kwartaal! 

Door: Siem Huijskes

Naam: Simon Jan Gerard (naar de beide opa’s ) 
Broshuis.

Geboren: Op 11 september 2004 in Winterswijk.

Gezin: Vader Bas Broshuis, moeder Anneke Rave en 
zus Guusje van 5 jaar.

School: Christelijke basisschool De Hoeksteen in 
Groenlo in groep 5 bij juf Femke en juf Pieternel.

Positie: “Overal, behalve op het middenveld. Daar 
kom ik niet graag. Wij hebben nooit een vaste positie, 
we wisselen dan ook elke wedstrijd vaak van plaats. 
Het leukste vind ik scoren, maar de bal van de tegen-
stander afpakken is ook niet verkeerd. Toch wil ik niet 
op het middenveld.”

Verwachting dit seizoen met de F2: “We spelen 
nu in een nieuwe competitie (voorjaars- en najaars 
competitie). De eerste twee wedstrijden zitten er al op. 
Jammer dat we ze allebei verloren hebben. Het liefste 
word ik dit jaar kampioen met de F2. Dat gaat wel 
moeilijk worden. Hoop het wel, want ik ben nog nooit 
kampioen geweest in de F-klasse. Trouwens, we zijn 
met de F6 wel een keer tweede geworden.” 

Als je zaterdagmorgen opstaat, dan denk je?
“Als ik wakker word ga ik het liefst op de Ipad. Ik denk 
niet meteen aan de wedstrijd. Na 7:30 uur mag ik pas 
uit bed van papa & mama. Vind ik niet erg, mijn vader 
gaat wanneer hij zondag niet hoeft te voetballen pas 
om 10.30 uur (!!!) naar beneden. Zenuwen voor de 
wedstrijd ken ik dan ook niet.”

Staan de jongere leiders (Pim Westervoorde en 
Tim Penterman) wel altijd fit langs de lijn?
“Ik lig vroeg in bed vrijdagavond. Ik weet daarom niet 
wat ze ‘s avonds doen, maar ze staan wel altijd fit langs 
de lijn! Pim en Tim voetballen zelf ook op zaterdagmid-
dag bij de B1. Vind ik wel jammer, want als ze uit moeten 
spelen is de kans dus groot dat ze er niet zijn.”

A-Line of een bekend merk (Nike/Adidas):
“Vind ik een moeilijke vraag. Maakt me eigenlijk niet 

veel uit. Blauw is mijn lievelingskleur en de kleur van 
s.v. Grol, daarom kies ik voor E-Line.”

Als je iets kon veranderen bij de s.v. Grol, wat 
zou dat zijn?
“Ik zou niets veranderen bij Grol. Ook geen extra 
kunstgrasvelden! Gewoon veld (gras, modder, pol-
letjes) vind ik fijner want dan word je vies. Dan moet 
papa of mama het tenue weer lekker wassen.”

Waar ben je bang voor?
“Als het rond 01.00 uur in de nacht is en ik naar 
de wc moet. Het is dan heel donker in ons huis. 
Gelukkig kan ik snel rennen om vervolgens weer 
snel de lamp aan te doen. ‘s Avonds moet je geen 
elektriciteit meer gebruiken, anders gaan de kolen 
op. Hoe ik dat weet? Heb ik geleerd bij het vak na-
tuur op school.”

Wat doe je het liefst naast voetbal?
“In de zomer veel buitenspelen met vriendjes. 
Zo gaan we meestal voetballen bij de ‘Vrolijke 
Vijf ’(trapveldje bij de van Limburg Styrumstraat).”

Grootste blunder:
“Kan ik me gelukkig nauwelijks nog herinneren. Mi-
chel Hoffman heeft ooit bij mij een panna gemaakt. 

Ik was heel blij dat niemand het zag! Hij heeft het er 
nog steeds over……”

Leukste aan Groenlo: “De bibliotheek, het 
zwembad of natuurlijk Sportpark den Elshof.
Ik kies voor de bibliotheek. In de bieb heb je hele 
dikke boeken met makkelijk leesbare, grote letters.”

Favoriete Grol 1 speler:
“Was al bang dat deze vraag zou komen. Vroeger 
ging ik altijd met mijn vaders team mee. Toen ik pu-
pil van de week was, vond ik Wouter Pillen de beste 
voetballer in het eerste, dat vind ik nog steeds zo.”

Favoriete club en profvoetballer:
“Ajax, omdat als ik zeg dat ik voor Twente ben, dan 
gooit mijn vader alle FC Twente spullen ‘meteen uit 
het raam’. Lionel Messi is mijn favoriete speler, bij 
Ajax vind ik Siem de Jong het beste.”

Gevonden geld naar de politie brengen of 
stiekem houden?
“Ik zou het niet tegen mijn ouders vertellen, maar ik 
breng het wel naar de politie. Dan kan ik tenminste 
zeggen dat ik het netjes heb terug gebracht. Zou 
opvallen als ik opeens met heel veel Lego Technic 
thuis zou komen.”



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

Gunnewijk - Groenlo
Voor slapen, wonen en mode.

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

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

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

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

Neede / Eibergen
T (0545) 28 82 99

Groenlo / Lichtenvoorde 
T (0544) 46 14 32

www.scheersroes.nl

Hét vertrouwde adres voor aan- & verkoop,  
taxatie, huur & verhuur van 
woningen en bedrijfspanden.
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De technische revolutie van Bert Roeterdink
Bert Roeterdink is een echte liefhebber. Als 
trainer van Grol E1 stuurt hij zijn pupillen 
regelmatig Youtube-filmpjes van technische 
hoogstandjes, die ze dan op de training moeten 
kopiëren. Behalve de enorme ontwikkeling die 
‘zijn jongens’ sindsdien hebben doorgemaakt, 
heeft hij binnen de hele club een revolutie 
ontketend. 

Door: Lennard Walterbos

Toen ik exact twee jaar geleden een verhaal maakte 
over de Grol-talenten Daan Rots, Jules Stokkers en 
Mick Wissink, die bij FC Twente mee mochten trainen, 
raakten de drie maar niet uitgepraat over hun trainer 
Bert Roeterdink. Passeerbewegingen die ze hadden 
geleerd, motorische loopoefeningen, balaannames, 
het maakte de trainingen bij Twente een stuk eenvou-
diger. Want, zei Jules destijds treffend: alles wat ze bij 
FC Twente deden, hadden ze al lang van Bert geleerd.  

Veel te veel eer, als je het de trainer zelf vraagt. “Die 
jongens staan al vanaf dat ze hier bij de F-jeugd tegen 
een bal aanschoppen op de lijstjes. Het zal heus heb-
ben geholpen in hun ontwikkeling als voetballer, maar 
zeker niet doorslaggevend. Welke trainer je ook op 

die jongens zet, dat talent wordt toch wel gezien. Ik 
ben er wel van overtuigd dat we goed met ze hebben 
getraind en dat ze zich goed hebben ontwikkeld. Dat 
maakt me ook trots.”

Die jongens vonden met name dat je het zo leuk 
brengt. Je stuurt ze filmpjes met passeerbewegingen. 
Glunderend: “O ja? Als ik zelf iets zie tijdens een wed-
strijd, de Eredivisie of de Champions League, denk ik: 
hé, dat is leuk voor die jongens. En dan gaan we erop 
trainen. Vorig jaar had opeens Christian Eriksen een 
prachtige actie. Hij sleepte de bal bij Davy Propper van 
Vitesse door de benen en kwam van links de zestien 
in. Hij maakte nog een overstapje en legde hem toen 
breed. Die doen we dan. Of dan vraag ik op maandag-
avond: wie heeft er gisteren voetbal gezien? En dan 
pikken we er een beweging uit. Een leuk voorbeeld 
is de sleepbeweging van Romario. Romario had een 
hele klassieke sleepbeweging. Op de website van PSV 
kwam ik een filmpje tegen dat de jeugd ermee aan het 
oefenen was. Oefenstof voor de PSV-jeugd. Dan stuur 
ik de jongens die link via de mail. En dan natuurlijk 
ook een link waarbij hij hem tegen Real Madrid 
uitvoert. Die zoek ik dan op Youtube.”

De aandacht voor techniektrainingen is de laatste 
jaren enorm toegenomen. Tik het in op Google en je 
krijgt zo dertig voetbalscholen die individuele trai-
ningen aanbieden. Waar komt dat vandaan denk je? 
“Als je kijkt naar de grote voetbalclubs in Nederland, 
dan zie je dat daar de afgelopen jaren steeds meer 
oud-spelers in de technische staf komen. En je hoort de 
echte coryfeeën Johan Cruijff en Wim Jansen continue 

het belang van techniektrainingen benadrukken. Dat 
met name de technische bagage van spelers het verschil 
kan maken. En ik denk ook dat het een olievlek is hoor. 
Onze grote vriend Wiel Coerver is natuurlijk begonnen 
met dit soort trainingen en cursussen. En ik ga er vanuit 
dat René Meulensteen, Wim van Zeist en Cock van Dijk 
bij hem op de cursus hebben gezeten en dat verder zijn 
gaan uitwerken. Zij starten zelf cursussen en krijgen op 
hun beurt weer trainers.”

Waar haal je zelf je materiaal vandaan?
“Ik heb de dvd’s van Wim van Zeist en Cock van Dijk, 
daar haal ik veel dingen uit. En ik heb jaren geleden bij 
De Graafschap een trainer-trainerscursus gedaan van 
Wim van Zeist. En daar zijn een aantal jaren achter el-
kaar jongens van mijn team naar toe gegaan, dus daar 
heb ik vrij veel van opgepikt. Maar het is ook gewoon 
neuzen op internet. Dan google je op een training 
van Barcelona, die doen prachtige oefeningen. Krijg je 
allemaal fragmenten waar je dingen uit kunt pikken. 
Een hele mooie was een soort parcours dat ze deden, 
waarin eigenlijk alles zat. Die jongens moesten over 
een hekje springen, dan kregen ze een bal ingespeeld 
die ze moesten kaatsen, vervolgens weer een hekje, 
waarna ze de bal in een ruimte ingespeeld kregen, 
één moesten aannemen en afronden.  Dat vind ik 
mooi. Dan ben je met motoriek bezig, de verschillende 
looprichtingen, je moet technisch vaardig een bal over 

“Wat ik mooi vind is dat er al 
steeds meer techniek wordt 
getraind. We beginnen dus 
niet op nul.”

“Ik kon een aardig balletje 
trappen, maar techniektrai-
ning heb ik nooit gehad.”

De technische revolutie 
van Bert Roeterdink
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een paar meter inspelen, je moet de bal goed kunnen 
aannamen en natuurlijk afronden. Dat maakt het voor 
de kinderen weer leuk. En als je dat parcours herhaalt, 
sluipt er ook een bepaalde vermoeidheid in. Dat be-
tekent dat bij de tiende keer de korte pass nog steeds 
zuiver moet zijn. Dan komt het mentale aspect er dus 
ook bij kijken. Kun je onder vermoeidheid of concen-
tratieverlies nog steeds dat balletje goed spelen?”

Was dat technische aspect, de balvaardigheid, ook 
jouw stokpaardje toen je zelf nog voetbalde? 
“Als voetballer was ik redelijk vaardig met de bal. Maar 
techniektraining heb ik in mijn jeugd nooit gehad. Als 
je het hebt over traptechniek, de enige aanwijzing die 
ik ooit heb gehad is dat ik mijn lichaam naar voren 
moest houden. Maar als je nooit hebt gehoord dat je 
je standbeen ook goed neer moet zetten, dan gaat dat 
natuurlijk niet werken.”

Op straat gevormd ook?
“Daar heb ik eigenlijk altijd gespeeld. Pas vanaf 
C-jeugd ben ik bij een club gaan voetballen. Ik heb de 
lagere schooltijd in Gouda gewoond, en daar wilde ik 
alleen bij Jodan Boys voetballen, maar dat was aan 
de andere kant van de stad en alleen fietsen vonden 
mijn ouders geen optie. En omdat we thuis met 
veel waren, was telkens brengen en halen ook niet 
mogelijk. Pas toen ik twaalf was en we naar Veenen-
daal verhuisden, ben ik bij een club gaan voetballen. 
Unitas, een kleine zondagvereniging.” 

De techniektrainingen zijn nu een vast onderdeel 
van het COV geworden. Wat houdt dat in de praktijk 
in?
“Dat het structureel wordt ingepast in de trainingen 
bij de jeugdelftallen. Samen met Sander Nijhoff en 
Thomas Porskamp, spelers van Grol 1, zijn we er al 
mee begonnen op de maandagavond bij de F-jeugd. 

Het was een idee van die jongens om dit samen met 
spelers van het eerste elftal te doen. Als we zo een 
groep hebben van 8 man, kunnen we meteen starten. 
Bij de F, E en D-pupillen zal techniektraining aan alle 
teams gegeven worden. Dus in de breedte technisch 
opleiden. Bij de C, B en A-jeugd alleen de selectie-
teams. En dat zal meer thematisch zijn, individueler. 
Dan ga je kijken naar wat voor vaardigheden een 
linksback, een middenvelder of een buitenspeler nodig 
heeft en kun je specifieker trainen.”

In 2006 introduceerden Jos Porskamp en Nico 
Verrips techniektrainingen met de ‘Soccerpal’ en 
de circuittrainingen. Dat is nooit echt van de grond 
gekomen. 
“Daar ben ik het niet mee eens. Jos en Nico hebben 
twee jaar lang trainingen aan trainers gegeven.  Het 
probleem was alleen dat daar veel te weinig trainers 
op af kwamen. En zeker niet de trainers die dat 
nodig hadden. Maar ze hebben een fantastisch dik 
boek gemaakt met oefenstof en toelichting over wat 
belangrijk is van F jeugd t/m A jeugd. Hele waarde-
volle informatie, maar de gemiddelde trainer zal bijna 
nooit zo’n map pakken en daarmee een uitgewerkt 
trainingsprogramma maken. En als je die trainers ook 
niet op een trainerscursus krijgt, dan krijg je eigenlijk 
nooit structuur in je opleiding.”

Is die drempel te hoog?
“Ik heb er geen pasklaar antwoord op, maar in praktijk 
ervaren dat het niet werkt. Als je een dikke map krijgt 
met afbeeldingen is het natuurlijk ook zaak dat trai-
ners dat begrijpen. Het gaat dus om de competentie 
van de trainers. En hebben zij het vertrouwen om 
zoiets voor te doen voor een groep?”

Hoe ga je die trainers er nu wel bij betrekken?
“Het is niet de bedoeling dat techniektrainers eens in 
de twee weken hun kunstje komen doen. Ze moeten 
stapje voor stapje nieuwe stof introduceren, waarbij 
een teamtrainer meekijkt en meedoet. Het is zaak 
dat ze de accenten die de techniektrainers leggen, 
oppikken en zichzelf eigen maken, waarna ze het op 
den duur natuurlijk zelf moeten kunnen.”  

Je bent er zelf al een aantal jaren mee bezig. Is er al 
een groei in niveau zichtbaar?
“Dat vind ik een lastige vraag. Als ik kijk naar de E1 
dan is het niveau wel gegroeid. Hadden we in het 
begin veel moeite ons te handhaven in de hoofdklasse, 
de laatste jaren ging het fantastisch. Daan, Jules en 
Mick spelen nu bij FC Twente en De Graafschap en 
alle andere jongens (waaronder zijn zoontje Mika, 
oudste Timo speelt in C1) spelen in de KNVB-selectie. 
Dat was natuurlijk een extreem goede lichting, die 
jongens speelden altijd samen en brachten het niveau 
bij elkaar omhoog. Je moest wel mee, anders haakte 
je af. Maar dat ze er allemaal iets aan hebben overge-
houden is wel uniek natuurlijk.”

“Wat ik mooi vind is dat er in alle leeftijdsklassen 
sowieso al steeds meer specifiek op techniek wordt 

Wiel Coerver
Verwierf naam en faam met zijn geavanceerde 
trainingsmethoden en werd omschreven als de ‘Albert 
Einstein van het voetbal’. Hij is echter vooral bekend 
geworden met de Coerver-methode, die gericht is op 
zo volledig mogelijke balbeheersing, aangevuld met 
de nodige techniek. Coerver is in tal van landen actief 
geweest om zijn methode aan jeugdige voetballers te 
onderwijzen. Ook zijn er boeken en dvd’s uitgebracht 
om de oefenstof over te brengen op andere trainers. De 
Coerver-methode wordt nog steeds in tal van landen 
door vele nationale voetbalbonden en clubs omarmd.

Rene Meulensteen
Grote aanhanger van de Coerver-methode. Het 
werken met de methode in de jeugd van NEC en 
later bij verschillende club in Qatar, bracht hem in 
2000 in de academie van Manchester United. Hij 
ging er techniektrainingen verzorgen aan de jongste 
jeugd. Een uitstapje als hoofdtrainer van het Deense 
Brondby in 2006 werd geen succes, waarna Ferguson 
hem smeekte snel terug te komen en zijn oude werk 
weer op te pakken. Sinds 2009 is hij rechterhand en 
veldtrainer van het eerste elftal van de Mancunians, 
waar onder andere zijn pupillen Danny Welbeck en 
Tom Cleverley onlangs doorbraken. 

Wim van Zeist
Wat dichter bij huis is Wim van Zeist een bekende 
techniekgoeroe. Voor de inmiddels 52-jarige van 
Zeist begon het ook bij Wiel Coerver, wie hij in zijn 
jeugdjaren hielp bij voetbalkampen. Daarna verwierf 
de trainer vooral bekendheid als jeugd- en techniek-
trainer bij De Graafschap. Daar bracht hij ook zijn 
boek ‘Trainingsmethode voor spelers en trainers’ uit. 
Na ruim twintig jaar in dienst te zijn geweest bij de 
Superboeren, werd hij afgelopen zomer wegbezuinigd. 
Inmiddels is Van Zeist trainer in Ghana bij de Red Bull 
Soccer Academy. 

Cock van Dijk
De minst bekende van de vier, maar ook Cock van Dijk 
is inmiddels een bekende onder de jeugdtrainers in 
ons land. De Rotterdammer is een echte jeugdtrainer 
en werkte onder meer in de jeugd van Feyenoord en 
AZ en was jarenlang hoofd opleidingen bij topklasser 
Barendrecht. Ook hij bracht een paar jaar geleden een 
dvd uit met ruim twee uur aan cursusmateriaal. 

getraind. De D begint elke training met snel voeten-
werk, de C ook. De F-jeugd is veel met techniek bezig 
en bij de E gebeurt eigenlijk ook alles met bal. We 
beginnen dus niet op nul, zeker niet. Daarnaast vind 
ik het leuk dat spelers van selectie mee willen werken. 
Dat is toch een mooie promotie van het 1e richting de 
club? Als zo’n jongetje of meisje zo training krijgt van 
Sander of Lennard is dat toch helemaal geweldig voor 
zo’n jongen? Dan is zo iemand op zondag ook eerder 
geneigd te gaan kijken bij Grol 1. En het geeft ook een 
perspectief voor die kinderen.”

“Ik google vaak op ‘training 
Barcelona’. Die doen 
prachtige oefeningen.”



naar huis moesten sturen vanwege de sneeuw, heeft 
Vitesse lekker door kunnen trainen. 

Het contrast met De Slenk, het oude onderkomen van 
de Arnhemmers vijfhonderd meter verder de heuvel 
af, is dan ook gigantisch. “Van een profclub onwaardig 
complex naar het mooiste van Nederland”, vat hoofd 
opleidingen Gerry Hamstra het in zijn gloednieuwe kan-
toor samen. Hamstra, sinds 2009 eindverantwoordelij-
ke bij de jeugd van Vitesse (officieel nog Vitesse/AGOVV, 
maar vanaf komende zomer weer ‘gewoon’ Vitesse), is 
blij dat de club afscheid heeft genomen van de ‘blokhut’. 
“De Slenk heeft ook wel wat, zei iedereen altijd. Nou, 
dan mag je mij vertellen wat.” En lachend: “Dit ga je 
straks weer teruggeven aan de natuur, hoorde ik dan. 
Dat heb je volgens mij vijf jaar geleden al gedaan.”

Profclub onwaardig
In de ogen van Hamstra moet een academie aan vier 
belangrijke voorwaarden voldoen. “Een goede organi-
satie, goede spelers, goede staf en goede faciliteiten. 
Nou, de eerste drie hadden we al, dat laatste absoluut 
niet. De Slenk was een onderkomen waar we zelf 
amper konden werken en waar je tegenstanders heel 
slecht kon ontvangen. Alle clubs die op bezoek kwa-
men zeiden ook: is dit Vitesse? Profclub onwaardig. 
Faciliteiten zijn verschrikkelijk belangrijk. Ik kan jullie 

USA onder 15 te gast hadden voor een wedstrijd. Een 
geweldig team. Ik baalde als een stekker dat we er zelf 
niet bij waren. Het Marveld Toernooi is een absoluut 
toptoernooi, topkwaliteit.” 

“Je wil dat je spelers zich onder druk gaan manifesteren. 
Als je twee meter ruimte krijgt, kan iedereen een bal 
neerleggen. Maar kun je het ook als er echt druk op de 
ketel staat? Op het Marveld Toernooi komen de beste 
jeugdteams van de wereld, wat ook betekent dat de 
grootste talenten daar komen. Daarmee willen we 
onze jongens meten. Twee jongens uit ons onder 15 
team, Hidde van Dijk en Cali Daniel, spelen al in onder 
16. Maar die gaan zeker mee naar Groenlo, dat hebben 
we ze nu al gezegd. We vinden dat ze het niveau van 
de competitie eigenlijk ontgroeid zijn, maar Marveld 
Toernooi is een ander verhaal, dat zijn voor die jongens 
topwedstrijden.”

Presteren en presenteren
Nu de portemonnee het toelaat, kiest Vitesse ervoor 
met elk jeugdteam een jeugdtoernooi in het buitenland 
te spelen. Zo speelde onder 15 vorige zomer in het Rus-
sische Samara tegen o.a. Chelsea en Valencia, is onder 
16 net terug uit Letland waar FC Zenit en Tottenham 
Hotspur opponenten waren en speelt onder 19 dit 
voorjaar nog in Stuttgart. “Geweldig om mee te maken”, 
glundert Kevin Moeliker. “Al dat talent, al die verschil-
lende speelstijlen. Valencia, dat is een soort 4-5-1, maar 
als ze gaan aanvallen dan komen ze met z’n allen. En 
tegen HSV speelden we tegen jongens die allemaal twee 
koppen groter waren. Was een grappig gezicht toen de 
jongens aan het publiek werden voorgesteld.” 

Hamstra ziet de toernooien als een soort ‘mini Europa 
Cup’. “Als je naar de top wil en je wil spelers opleiden 
om Europa Cup wedstrijden te spelen, moet je ze kennis 
laten maken met dergelijke voorbereidingen. Dat ze 
met elkaar zijn voor belangrijke wedstrijden, er samen 
naar toeleven. Precies hetzelfde geldt voor het Marveld 
Toernooi. Als je kijkt wat jullie elk jaar aan teams heb-
ben, dat is absolute top. Iedereen praat erover. En we 
hoeven er maar zestig kilometer voor te rijden. Daarom 
willen een verschrikkelijk goed figuur slaan. We willen 
presteren, maar ons zeker ook presenteren in Groenlo. 
En we hopen natuurlijk tot in de lengte van jaren terug 
te mogen komen. Want als je het hebt over Vitesse, 
over Merab Jordania, over het geloven in dromen en 
ambities, dan hoort dit toernooi  daar helemaal bij.”

de jeugdopleiding niet helemaal parallel. Hoe turbulent 
het er het afgelopen decennium ook aan toe ging bij 
Vitesse, de jeugdopleiding is altijd een stabiele factor 
gebleven. In de bossen van Papendal heeft men altijd in 
de luwte kunnen werken. Zelfs in tijden dat het 1e elftal 
grijze seizoenen doormaakte en steevast in het rechter-
rijtje eindigde, stroomde er talent door. Veel sportief 
plezier beleefde de Arnhemmers daar dan weer niet aan. 
Ricky van Wolfswinkel moest in 2009, vlak na zijn door-
braak, uit financiële nood in 2009 worden verkocht aan 
FC Utrecht. In de huidige financiële situatie ondenkbaar, 
in tijden van sanering stond de club machteloos. 

“En nog steeds zijn we uniek met het aantal jeugdspe-
lers dat in het eerste elftal speelt”, vindt Hamstra. “Kijk 
naar Piet Velthuizen, Davy Propper, Marco van Ginkel,  
Theo Janssen, Nicky Hofs. Allemaal hebben ze veel 
gespeeld dit jaar.” En dan heb je nog reservedoelman 
Eloy Room, de 18-jarige Brahim Darri, die in augustus 
2011 met 16 jaar en 333 dagen de jongste Vitesse-
debutant ooit werd en Wimilio Vink, die zijn debuut al 
heeft gemaakt.  Alexander Büttner, die begin dit jaar de 
fantastische transfer maakte naar Manchester United, 
is ook al een exponent van de eigen academie. 

Topwedstrijden
Büttner speelde nog met Ajax op het Marveld Toernooi, 
de club waar hij zes jaar in de jeugdopleiding speelde. 
Van de huidige Vitesse-selectie kunnen hooguit Theo 
Janssen en Nicky Hofs (verhuurd aan Willem II) hem dat 
nazeggen. De laatste deelname van de Arnhemmers 
dateert namelijk alweer uit 2003, toen onder andere 
Wiljan Pluim (nu FC Zwolle), Nicky Kuiper (FC Twente) 
en Erwin Mulder (Feyenoord) Vitesse vertegenwoordig-
den. De tien jaar durende absentie heeft ontegenzeg-
gelijk te maken met de malaise waarin het eerste elftal 
verkeerde. Daarbij komt dat de jeugdacademies van 
Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente nog steeds hoger 
aangeschreven staan dan die van de Arnhemmers. Door 
de absentie van Feyenoord kwam er een plaatsje vrij. 

En dat nieuws werd met luid gejuich ontvangen op 
Papendal. Hamstra: “Ik schrok me in eerste instantie 
rot. Stel je voor dat je al wat gepland hebt dat weekend. 
Gelukkig was dat niet zo. Ik weet nog dat wij vorig jaar 

nu ontvangen, in het vorige gebouw zaten mijn assis-
tenten Kevin (Moeliker,red.) en Frank (Berghuis) erbij 
en kwamen andere trainers constant binnenlopen. 
Alle trainers hebben nu een eigen kamer, de teams 
hebben eigen kleedkamers, er is een videoruimte, 
ruimte voor individuele gesprekken, vergaderruimtes, 
noem maar op.”

De inmiddels aangeschoven Moeliker, naast Hamstra’s 
assistent bij Jong Vitesse trainer van op het Marveld 
Toernooi uitkomende onder 15 elftal, benadrukt het 
belang van de centralisatie binnen de club. “Iedereen 
zit nu bij elkaar. Het eerste elftal, het stadionpersoneel 
en de academie. Wij overlegden als trainers natuurlijk 
al veel met elkaar, maar hier kom je elkaar nog veel 
meer tegen.” Die korte lijnen zijn belangrijk, vindt 
Hamstra. “Dat was het enige echte voordeel aan De 
Slenk. Hoe kleiner het gebouw, hoe korter die lijntjes. 
Toch zijn we erin geslaagd dat te behouden. Je ziet 
iedereen. Mijn kantoor zit tegenover de kleedkamers, 
zodat iedereen gewoon binnen kan lopen.”
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Sinds de Georgische eigenaar Merab Jordania 
de club in 2010 redde van de afgrond, is alles 
anders bij Vitesse. Geen torenhoge schulden 
en saneringsacties, maar een gloednieuw en 
ultramodern sportcomplex van twaalf miljoen 
euro. Een boost voor de club, maar zeker ook 
voor de academie, die nog altijd als één van 
Nederlands beste staat aangeschreven. Want of 
het nu Arnhems boegbeeld Theo Janssen is, of 
neo-international Marco van Ginkel, Vitesse weet 
altijd weer pareltjes voort te brengen. De hoogste 
tijd dus dat ze er weer bij zijn op het Internatio-
nale Marveld Toernooi. 

Door: Lennard Walterbos en Siem Huijskes

Op Sportcentrum Papendal kun je je ogen er moeilijk 
vanaf houden. Het gebouw waar onze nationale 
sportbond NOC/NSF huisvest is indrukwekkend, de 
nieuwe Arnhemhal trekt aandacht, maar de absolute 
eyecatcher is het nieuwe clubgebouw van Vitesse. 
De luxueuze, gloednieuwe academie van de Arnhem-
mers, geschonken door Jordania, ligt schitterend in de 
Veluwse bossen en is van alle luxe voorzien. Een state of 
the art krachthonk met herstelbad, een prachtig design 
spelershome en vier verwarmde trainingsvelden. Waar 
andere BVO’s hun pupillen deze winter nog wel eens 

Pullfactor
Waar in het verleden nog wel eens jeugdspelers 
afhaakten bij het zien van de trainingsmogelijkheden 
op De Slenk, is het nieuwe onderkomen juist een grote 
pullfactor voor Vitesse. En er zijn nogal wat clubs die in 
dezelfde vijver vissen als de Arnhemmers. In de directe 
omgeving ondervindt Vitesse concurrentie van FC 
Utrecht, NEC en De Graafschap, ietsje verder dingen 
ook clubs als PSV, FC Twente, VVV Venlo, en FC Zwolle 
mee naar de handtekening van jonge voetballers. 
Hamstra: “We zitten denk ik het meest centraal van 
alle Nederlandse BVO’s. Dan is dit nieuwe complex 
een enorme aantrekkingsfactor. En daar moeten we 
ook weer naartoe. Dat we spelers van zestien jaar of 
ouder aan kunnen trekken, in plaats van dat ze bij ons 
weggehaald worden.” 

“Maar als er interesse is van Ajax kun je dat moeilijk 
tegenhouden.” Vitesse ondervond dat vorig jaar nog 
maar eens, toen linksbuiten Nick de Bondt (nu 18) door 
de Amsterdammers werd ingelijfd. Lachend: “Ook al 
zet je hier zes van zulke gebouwen neer, als Ajax komt 
heb je het altijd lastig. Hans Westerhof zei het ooit 
eens mooi: in de rimboe weten ze precies wie Ajax is. 
Feyenoord kennen ze een klein beetje en dan houdt 
het op. Die aantrekkingskracht van topclubs hou je 
altijd. FC Twente is op de goede weg. Als je kijkt naar 
de resultaten van de laatste jaren zou je zeggen: FC 
Twente is een topclub. Maar historisch gezien zijn ze 
dat natuurlijk niet.”

De Enschedeërs houden zich op het gebied van scouten 
al lang niet meer aan de landsgrenzen. De Duitse 
namen lopen als een rode lijn door de verschillende 
jeugdelftallen. Ook Vitesse heeft een veelbelovende 
Duitse speler onder contract, middenvelder Robin 
Gosens speelt in onder 19. “Ook die markt zijn we nu 
weer in kader aan het brengen”, legt Hamstra uit. 
“Maar dat heeft tijd nodig. Dat is onze achterstand op 
bijvoorbeeld Twente, hier is jarenlang gesaneerd. Maar 
het gebied is hier toch wat anders dan in de omgeving 
van Enschede. Enschede is bijna Duitsland, daar zit je 
zo in het Ruhrgebied. En daar is niets mis mee, vind ik. 
We hebben het altijd wel over Nederlandse talenten, 
dat we maar een Belgische jongen heeft toch veel meer 
affiniteit met Maastricht dan een Fries?”

Kielzog
Voor zij die nog twijfelden aan de bedoelingen van de 
nieuwe eigenaar Merab Jordania, het ultramoderne 
nieuwe complex is het levende bewijs dat de Georgiër 
bouwt aan de lange termijn van Geel en Zwart. Dankzij 
Jordania zijn de mensen bij Vitesse zijn weer gaan 
geloven in ambities en dromen. “Dromen die eigenlijk 
altijd zijn blijven bestaan binnen Vitesse”, meent 
Hamstra. “En zoals bij elke club straalt het eerste elftal 
altijd over de club uit. Die doen het fantastisch, vierde 
van Nederland. En Bony is gebleven, dus hopelijk doen 
we nog lang mee.”

In het kielzog van dat succes moet de jeugdopleiding 
nu mee. Toch lopen de succes van het eerste elftal en 

“Ook al zet je hier zes van zul-
ke gebouwen neer, als Ajax 
komt heb je het altijd lastig.”

“Hamstra ziet de toernooien als 
een soort ‘mini Europa Cup’.”

Marveld Toernooi hoort bij 
de ambities van Vitesse
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DE VLAG

Hoe vaak moeten we vlaggen nog halfstok hangen of 
stille tochten houden voor het zinloze geweld eindelijk 
eens stopt. Ook in de voetbalsport is regelmatig 
sprake van grensoverschrijdend gedrag. Gedrag dat 
wel verweven lijkt te zijn met de sport. Een rare 
uitwas in mijn ogen die we met zijn allen veel te lang 
en op veel te veel terreinen hebben getolereerd. Juist 
nu het rumoer lijkt te verstommen rond het neerslaan 
van de uiteindelijk overleden grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen uit Almere lijkt het mij een goed 
moment om bij dit rare fenomeen nog eens stil te 
staan. Na zo’n incident heeft iedereen de mond vol 
van respect. Dat wordt dan met de mond beleden. Als 
scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die ook reeds vele 
malen actief is geweest op ons eigen Marveldtoernooi,  
het bandje met respect kort na de dood van de grens-
rechter tegen de appellerende Robert Maaskant van 
FC Groningen laat zien zijn de rapen gaar. Dan wordt 
er gelijk geroepen dat voetbal ook emotie is. Dat kan 
allemaal zo zijn, maar dat betekent niet dat je dan die 
emoties maar steeds de vrije loop kan laten met alle 
gevolgen van dien. Met name de voetbalprofessionals, 

en dan doel ik op zo wel trainers als spelers, hebben 
een voorbeeldfunctie. Van deze voetbalprofessionals 
mag je een professionele houding verwachting en niet 
dat ze zich als een dolle gedragen in het veld of na 
afloop. Als men meent dat men zich moet afreageren 
dan gaan ze maar in hun vrije tijd naar de boksschool. 
In plaats van  elkaar Lens te slaan, zoals onlangs 
gebeurde na afloop van de wedstrijd Feyenoord -PSV. 
De betreffende speler krijgt vervolgens van de club een 
boete van 10% van zijn maandsalaris,  dat vervolgens 
om de goegemeente stil te sussen aan een goed doel 
wordt overgemaakt. Ik ben dan nieuwsgierig of de in 
de krant genoemde boete van  €7.500,-- soms wordt 
overgemaakt aan de stichting tegen zinloos geweld. 
Als je hier nog een beetje verder over nadenkt, wordt 
het natuurlijk helemaal treurig. 10% van het maand-
salaris betekent een maandsalaris van €75.000,-. 
Een jaarsalaris van €900.000,-, maar een gedrag en 
houding dat nog geen dubbeltje waard is. De hele 
discussie rond het ondertekenen van de verscherpte 
KNVB-gedragscode “zonder respect geen voetbal”, 
heb ik met belangstelling gade geslagen. Er ontstond 

een hele discussie van voor en tegenstanders van het 
aanscherpen en handhaven van de regels, waarbij ook 
hier de grenzen werden opgezocht. Ook flauwekul- 
en gelegenheidsargumenten werden hierbij kwistig 
aangehaald. Er werd zelfs geopperd: “Voetbal is nu 
eenmaal een mannelijke sport”, dan zou ik zeggen 
gedraag je dan ook als een gentleman. Respect op het 
voetbalveld begint natuurlijk al bij de basis. Als bij de 
F-pupillen ouders, trainers en begeleiders al als dollen 
staan te schreeuwen tegen de tegenstander of scheid-
rechter dan denkt de jeugd dat dit bij de sport hoort. 
Als ik soms hoor wat er tijdens een wedstrijd van ons 
eigen vlaggenschip Grol 1 op zondagmiddag geroepen 
wordt tegen de scheidsrechter, tegenstander of eigen 
spelers dan getuigt dat vaak van weinig respect. Wat 
dat betreft denk ik dat we allemaal als liefhebbers van 
de prachtige voetbalsport de hand in eigen boezem 
kunnen steken. Als we ons allen hiervan bewust zijn 
en een verandering te weeg weten te brengen, dan 
kan de Vlag altijd in top blijven.

De Vlaggenist

34



Autoverzekering

www.unive.nl/autoverzekering

Autoschade?
Dan bent u met all risk ook verzekerd als het uw eigen schuld is. En bij Univé is  
dat nog extra betaalbaar ook. Want Univé heeft nu de nieuwe All Risk Budget  
autoverzekering, speciaal voor de kleine portemonnee. Door onder andere te werken 
zonder winstoogmerk en slim om te gaan met schadeherstel, kunnen we de premie 
laag houden. Zo rijdt u zorgeloos én voordelig all risk – zelfs met een wat oudere auto! 

Houdt u graag grip op uw knip en wilt u toch dat alles goed geregeld is?  
Kijk op www.unive.nl/autoverzekering of kom langs bij één van onze 13 winkels.

Daar plukt ú de vruchten van!

All Risk Budget 
voor de kleine 
portemonnee

Grip op uw knip

088 - 3 300 300 (lokaal tarief)
oost@unive.nl

Univé Oost


