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Geachte lezer,

Op de valreep van dit jaar clubblad 4. Met wederom groot genoegen bieden wij als redactie u deze uitgave graag 
aan. Deze Grol-glossy ziet er wederom puik uit als ik maar zo vrij mag zijn en zijn we weer benieuwd wat u er als 
lezer van vindt. Een prachtig proces altijd weer om van een blanco bladzijde zonder ideeën tot een eindresultaat 
te komen waar ik als hoofdredacteur elke keer weer bijzonder verguld mee ben en ik bijna niet kan wachten tot 
ik het eindresultaat in handen heb. 

Ik ben dan ook bijzonder trots op het clubje mensen dat dit iedere keer weer met elkaar voor elkaar bokst. We 
zijn als redactie dan ook erg blij te vernemen dat leden altijd weer uitkijken naar hun eigen cluborgaan. Dat doet 
ons deugd, want daar doen we het voor natuurlijk. In deze uitgave wederom een gevarieerd aanbod zoals u 
dat van ons gewend bent. Boeiende verhalen, en deze keer ook nog eens opzienbarend NIEUWS aangaande de 
voorgenomen fusie tussen s.v. Grol en Grolse Boys en de accommodatieplannen, waarmee s.v. Grol naar buiten 
treedt in haar eigen orgaan en u nog nergens anders hebt kunnen lezen. 

In de colofon kunt u lezen dat de redactie uitgebreid is met 2 krachten die hun sporen bij s.v. Grol en/of op 
bestuurlijk en organisatorisch niveau al ruimschoots hebben verdiend en graag hun pennenvruchten met u 
willen delen; Ronald Buesink en Mark Wessels. In deze uitgave direct al hun eerste bijdrage. Van harte welkom 
mannen! Dat we een lange en prettige samenwerking tegemoet mogen gaan, in de zo kenmerkende informele 
sfeer waarin we binnen de redactie met elkaar omgaan. 

De laatste weken van ieder jaar wordt door iedereen terug gekeken op het voorbije jaar en maken we gewild 
of ongewild de balans op. Daar ontkomen we niet aan. Hoogtepunt afgelopen jaar voor s.v. Grol was, met stip, 
de historische promotie van ons vlaggenschip naar de 1e Klasse. Wederom een fantastisch Marveldtoernooi, 
dat zich nu aan het opmaken is voor haar jubileumeditie, de 25e keer! Erg benieuwd wat de organisatie 
voor deelnemersveld presenteert deze keer. In de wandelgangen toevallig al meer gehoord over mogelijke 
zeer verrassende zaken aangaande de aanstaande jubileumeditie. Als dit lukt…dat zou fantastisch zijn….
Nieuwsgierig? Als een en ander in kannen en kruiken is dan zal de toernooicommissie hier zelf wel over naar 
buiten treden tzt, en anders jammer, maar dan komen ze wel met iets anders. Ik verheug me in ieder geval al 
zeer. Op heel 2014 trouwens. Hopelijk weet Jos Heutinck met zijn team handhaving te bewerkstelligen in de 1e 
Klasse. Dan heeft de gehele groep het fantastisch gedaan. Ik ga er dan ook vanuit dat dit gaat lukken. Niet in de 
laatste plaats mede door de steun van het hondstrouwe Grol-publiek, dat ook op de nieuwkomers in het eerste 
team enorm veel indruk maakt, zoals u kunt lezen in deze uitgave.

Als redactie wensen we u dan ook veel plezier toe met het tot u nemen van de inhoud van deze laatste uitgave 
van 2013, die op elke pagina de warme gezellige kerstsfeer en de voor ons liggende winter uitademt. Vanaf deze 
plek wens ik u, mede namens de gehele redactie, een heel gelukkige kerst en jaarwisseling toe en voor 2014 alles 
wat wenselijk is.

Henri Walterbos, Hoofdredacteur
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Aan de Kerstdis met……Carry, Bert, Bas, Erwin, Tom en John

“Het gaat goed met Grol, 
 laten we dat zo houden!” 
Aanleiding voor Grol om te fuseren niet helder; jeugd wil op kunstgras voetballen

Waarschijnlijk zit u tijdens het lezen van dit clubblad rustig thuis. Eind december wordt kerst en oud&nieuw gevierd en ook u zult het er wel even ‘goed 
van nemen’. Maar het einde van het jaar is ook de periode dat de balans wordt opgemaakt. Wat is er in 2013 zoal gebeurd, voor welke opgaven komen 
we het komende jaar te staan? Deze vraag is zeker interessant in relatie tot onze club. Voetbalbedrijf s.v. Grol staat aan de vooravond van een paar zeer 
ingrijpende besluiten. Besluiten die de identiteit van onze vereniging kunnen doen veranderen en gevolgen hebben voor de exploitatie van ons sportpark 
op lange termijn. Ook staan we stil bij het functioneren van de jeugdopleiding, de opkomst van het meisjes- en damesvoetbal en het aangescherpte 
alcoholbeleid door de overheid. De redactie van het clubblad nodigde 6 actieve Grol leden uit om te peilen hoe de stemming is binnen de verschillende 
geledingen. Aan de stamtafel bij Tom Rooks van Bar de Lange Gang ontpopte zich een serieus en boeiend gesprek. 

Door: Henri Walterbos en Rik Gockel

Onder het genot van heerlijk kerstbrood en een kop koffie aangeboden door gastheer Tom Rooks starten we met een korte introductie van de tafelgasten: 

Bas Brincke 
• 20 jaar, woonachtig bij ouders
• Speler van Grol 9
• Leider van Grol C4
• Student HBO vastgoed en makelaardij in Enschede

Carry Walterbos
• 43 jaar, getrouwd en 3 kinderen
• Trainer damesteam
• Oud lid jeugdbestuur en actief met Marveldtoernooi
• Beroep: leerkracht 

Erwin te Veluwe
• 51 jaar, gescheiden, 2 kinderen
• Speler van Grol 8, oud speler Grol 1
• Leider Grol A2
• Beroep: bakker

Bert Roeterdink
• 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen
• Trainer E1 en coördinator techniektraining jeugd
• Speler van Grol 45+
• Beroep: bezig met omscholing tot 
    personeelsadviseur bij gemeente Winterswijk

Tom Rooks
• 53 jaar, getrouwd, 2 kinderen
• Voormalig bestuurslid supportersclub, organisator 
    jeugdkampen en oud scheidsrechter 
• Sponsor 
• Beroep: horecaondernemer, Bar de Lange Gang

Ook John Ligtenberg, die namens het clubblad 
foto’s maakt, neemt deel aan het gesprek. Ook John 
is al vele jaren sponsor, trainer van Grol F1, speler van 
Grol 45+, vormgever van het clubblad en hij werd afge-
lopen jaar gekozen tot vrijwilligersman van het jaar.

S.v. Grol wordt al decennia lang geroemd om haar 
mooie sportcomplex. “Hoofdklasse waardig’’ luidt het 
dan. Twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en 
een heuse Marveld Arena. Menig vereniging zou hier 
‘de handjes mee dicht knijpen’. Toch stond afgelopen 
jaarvergadering ons sportcomplex op de agenda. 
In het vorige clubblad is hiervan uitgebreid verslag 
gedaan. Er worden plannen gemaakt en prognoses 

doorgerekend. Is de verkoop van grond aan Marveld 
nieuw kunstgras waard? Tom Rooks reageert ad rem: 
“We hebben een prachtig complex, met twee hoger 
gelegen velden. Echt een mooi sportpark. Als we veld 
3 en 4 inleveren, komen de velden meer naast elkaar 
te liggen en dat tast de uitstraling toch wel aan. Van 
de andere kant is het aan de nieuwe generatie om 
daar wat van te vinden. Zij moeten er op voetballen 

en trainen. Die tijd heb ik gehad.” John en Bert werken 
bijna dagelijks met de jongere jeugd. John: “De jeugd 
wil het liefst op kunstgras voetballen. Ze groeien 
daarmee op. Kennen bijna niet meer anders. Als je 
deze doelgroep een enquête laat invullen, dan weet ik 
wel wat eruit komt.” Bert: “Ik ben ook voorstander van 
kunstgras, al moet het bedrijfseconomisch wel uitkun-
nen. Ook op lange termijn moet het betaalbaar blijven 

voor de club en de leden. “ Erwin heeft onlangs zelf 
nog gevoetbald op het nieuwe kunstgras van Longa 
’30: “Een fantastisch veld. Al weer veel beter dan dat 
van ons. Maar ik vind het ook lekker om af en toe 
op veld 4 te voetballen.” Bas: “Bij C4 of Grol 9 maakt 
het allemaal niet zo veel uit waar we voetballen. We 
kunnen zowel op kunstgras en natuurgras goed uit de 
voeten. We trainen ook niet of minder en bij ons gaat 
het meer om de gezelligheid”. Een advies naar het 
bestuur om draagvlak te krijgen: “Zet de aanvoerders 
van een aantal jeugdteams en seniorenteams om tafel 
en vraag naar hun mening en neem dat mee in het 
besluitvormingsproces.” Bas hierover: “De jeugd gaat 
tegenwoordig niet meer naar een jaarvergadering. Dat 
staat te ver van hun af. Ze weten vaak niet eens waar 
het over gaat. Daarom is het goed om pro actief men-
sen te betrekken. Zoals we ook hier bij elkaar zitten.”

Een ander belangrijk thema op de jaarvergadering 
was de fusie met Grolse Boys. Aan de opinietafel snapt 
men eigenlijk niet goed wat de directe aanleiding 
voor Grol is om te fuseren. Carry: “Ik snap niet het 
belang van s.v. Grol om het zo graag te willen.” Bert: 

“De jeugd van de Grolse Boys speelt laag en ze heb-
ben moeite om per lichting een elftal op de been te 
houden. Voor de jeugd zou het goed zijn om samen 
te spelen.” Tom Rooks: “Het kan toch niet waar zijn, 
dat straks de jongens van de zaterdagteams in Boys 
tenue op het Wilgenpark komen te voetballen. Dat is 
toch tegen alle logica in”. Een aantal leden van Boys 
bieden wat weerstand maar binnen de Boys zijn ook 
veel mensen die eigenlijk wel beseffen dat het voor 
de jeugd wel goed is om eerder naar Grol toe te gaan. 
Vanuit dat perspectief hoef je geen ingewikkeld fusie-
traject voor te bereiden maar verloopt het samengaan 
meer organisch. John: “Het wachten op een 100-jarig 
feest vind ik flauwekul. Als je al zou willen fuseren dan 
zijn de kosten die je maakt zonde geld. Want wat stelt 
een feest nog voor als een paar dagen later de club 
niet meer bestaat?” Tom Rooks: “Het 100 jarig bestaan 
moeten we wel na blijven streven, want anders krijgt 
Theo Huijskes zijn boek niet af. Haha!”

belangrijk is dat bepaalde normen en waarden worden 
nageleefd en dat het functioneren van zo’n elftal erg 
afhankelijk is van wie voor de groep staat. Het blijkt 
in de praktijk namelijk niet altijd te lukken om voor 
ieder elftal een capabele trainer te vinden. Bert: “Die 
uitdaging hebben we in de Commissie Opleiding en 
Vorming zeker nog staan”. Alle gasten aan tafel willen 
ook niet onbenoemd laten dat de aanwezigheid van 
Jos Heutinck stimulerend werkt binnen de jeugd van 
Grol.  Erwin: “Hij laat talenten goed doorstromen, zet 
een bepaalde norm neer op gebied van discipline en 
mentaliteit. Grol 1 wint niet voor niets veel wedstrij-
den in het tweede gedeelte van de tweede helft. Heel 
belangrijk is ook dat hij zijn gezicht laat zien bij diverse 
jeugdelftallen. Dat werkt toch door binnen de club.”

De tak meisjes –en damesvoetbal staat volop in bloei. 
Nadat het meisjes –en damesvoetbal een aantal 
jaren is weggeweest, heeft s.v. Grol dit seizoen weer 5 
teams voor competitie in kunnen schrijven en is er nog 
één E 7-tal op komst. Daarnaast voetballen nog eens 9 
meiden in jongensteams, waaronder zelfs één meisje 
in een selectieteam (Sophie te Brake in E-1, red.). 

De laatste jaren is hard gewerkt aan het verbeteren 
van de jeugdopleiding van s.v. Grol. In de persoon 
van Freddy Brockötter is een bepaalde lijn uitgezet 
en met de Commissie Opleiding en Vorming wordt 
hier uitwerking aan gegeven. John maakt deel uit 
van deze commissie en vertelt: “Technisch kan de 
jeugd nu meer dan vroeger. Ze beheersen veel meer 
vaardigheden. Dat komt door de manier van trainen, 
maar ook omdat de jeugd acties en trucjes kopieert 
van bekende voetballers. Die zien ze dan bijvoorbeeld 
op youtube.” Bert als aanvulling hierop: “Dit terwijl de 
jeugd minder op straat en schoolpleinen voetbalt. Ze 
maken minder uren met de bal, maar er wordt wel 
gerichter getraind. Dat maakt het verschil.” Volgens de 
heren is binnen de jeugdopleiding de intentie om ver-
zorgd en aanvallend voetbal te spelen met een goede 
opbouw van achteruit in een 4-4-3 systeem. Bert: “Los 
van systemen moeten we spelers opleiden tot slimme 
voetballers die zelf in het veld nadenken over wat ze 
doen. Het is ook belangrijk om wedstrijdmentaliteit 
bij te brengen en jeugd te leren een wedstrijd ‘over de 
streep te trekken’. Daar moeten we een goede balans 
in zien te vinden.” In het licht van bovenstaande 
worden ook Bas en Erwin bij de discussie betrokken. 
Zij geven aan dat het voor de lagere teams vooral 

“We trainen ook niet meer of 

minder en bij ons gaat het 

meer om de gezelligheid”

“Technisch kan de jeugd nu 

meer dan vroeger. Ze beheer-

sen veel meer vaardigheden.”
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Wij zijn nu ook op zondag open van 12.00 t/m 18.00

Carry: “In tegenstelling tot jongens melden meisjes 
zich vaak in groepjes aan en helaas nog altijd wat later 
dan de jongens. De Grol hanteert een tweesporen 
beleid. Meiden kunnen kiezen of ze bij de jongens of 
meiden willen spelen, tot op een bepaalde leeftijd. Er 
is een grote groei binnen de meidenafdeling en dat 
is mooi. Fijn om te zien dat de meiden goed begeleid 
worden. Een duidelijke rode lijn binnen de meiden- en 
damesafdeling zou een goede aanvulling zijn.“ Carry 
vindt dat ook voor het meisjes –en damesvoetbal de 
randzaken goed geregeld moeten zijn. Dan blijven 
de meisjes ook lid, kunnen zich dan ook op andere 

Zoals elk jaar is er ook dit jaar een winter-
programma vastgesteld door de Commissie 
Nevenactiviteiten.  

Bioscoop Skopein voor de F, F pups, G team en 
E teams. 
Voor de F, E, G team en F pups is het mogelijk om 
op 11 januari 2014 een bezoekje te brengen aan de 
Bioscoop Skopein te Winterswijk. De film begint stipt 
om 10.00 uur. Beide zalen zijn volledig door s.v. Grol 
gereserveerd, en de entree is dus GRATIS! In verband 
met een beperkt aantal zitplaatsen is de film in eerste 
instantie alleen bestemd voor spelende leden van 
s.v. Grol (E, F jeugd, G-team en F pups). Welke film er 
die dag zal worden afgespeeld is nu nog een geheim. 
Meer informatie volgt nog via de mail! 

Zaalvoetballen A, B, C en D teams 
Op 28 december 2013 en 4 januari 2014 wordt er voor 
de A, B, C en D jeugd een gemixt zaalvoetbaltoernooi 
georganiseerd. 
Voor de A-,B- en C-teams op 28 december 2013 
en op de volgende tijden: 
- C-jeugd van 14.00 uur tot 16.00 uur 
- B-jeugd van 16.00 uur tot 18.00 uur 
- A-jeugd van 18.00 uur tot 19.30 uur 

terreinen binnen de vereniging inzetten en daardoor 
worden ze ook echt onderdeel van de vereniging. 
Carry: “Dat zou een mooi speerpunt voor de komende 
jaren kunnen zijn!” 

Per 1 januari zullen de jeugdleden tussen de 16 en 
18 jaar geen biertje meer drinken na afloop van 
de wedstrijd in de kantine. Erwin: “Ik ben leider 
van A2 en dat is best lastig. Want straks mag de 

helft van het elftal wel bier drinken en de andere 
helft niet. Voor de jongens uit een A-2 team is dat 
biertje na afloop wel belangrijk. Het zorgt ook voor 
binding en veel jongens voetballen ook voor de 
gezelligheid.” Tom Rooks heeft als kroegeigenaar 
natuurlijk ook een visie op de aanscherping van 
de regels door de overheid. Tom: “We gaan veel 
te veel Amerika achterna. We mogen straks niets 
meer en we leven al zo kort. Wat de overheid nu in 
de hand werkt is dat jeugd tussen de 16 en 18 jaar 
pallets goedkoop bier uit de supermarkt haalt en 
op plekken opdrinkt waar weinig controle is. Laat 
de jeugd toch wat drinken in de kantine!”. Voor 
Bert is een verbod niet nodig maar het is wel iets 
om voorzichtig mee te zijn: “De onderzoeken die 
aantonen dat alcohol op jonge leeftijd schade aan 
de hersenmassa toebrengt, liegen er niet om. Ik 
zou het mooi vinden als mijn kinderen niet te vroeg 
verleid worden om te drinken, vandaar.” 

Met deze bijdrage is een poging gedaan de 
beleving van een aantal leden ten aanzien 
van een aantal actuele thema’s weer te 
geven. Op de jaarvergadering (en eventueel 
extra ledenvergaderingen) zullen enkele 
onderwerpen terugkomen. Niet verkeerd om 
onder de kerstboom vast een beeld te vormen 
en na te denken over de toekomst van onze 
mooie vereniging. 

Voor de D teams op 4 januari 2014 
en op de volgende tijden: 
- D-meiden van 13.00 uur tot 14.00 uur 
- D1 t/m D3 van 14.00 tot 16.00 uur 
- D4 t/m D6 van 16.00 tot 18.00 uur
Na het toernooi is er voor alle teams een gratis 
consumptie…. 

Meiden A en B 
Voor de meiden van de A- en B-klasse staat er deze 
winter ook een leuke activiteit op het programma. 
Zij zullen van een “bekende” sieradenmaakster een 
workshop krijgen. Het belooft een leuke activiteit te 
worden. 
- A-meiden op 27 december van 19.30 uur tot 21.30 uur 
- B-meiden op 03 januari van 19:30 uur tot 21.30 uur. 
De kosten voor deze workshop bedragen €5 per 
speelster. Deze activiteit vindt plaats in de serre van 
de kantine.  

Jeugdbingo 
Op 4 januari 2014 zal er zoals in elke winterstop een 
jeugdbingo worden georganiseerd door de Sup-
portersclub, voor voornamelijk de E, F jeugd en het G-
team. Aanvang 10.00 uur. Wanneer je al lid bent van 
de Supportersclub is deelname gratis. Als je nog geen 

Winteractiviteiten Jeugd s.v. Grol
lid bent van de Supportersclub is de deelname 5 euro. 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! 

Nieuwjaarsloop 
Op zondag 5 januari 2014 zal de Nieuwjaarsloop 
plaatsvinden. Vanaf 09.30 uur bestaat de mogelijk-
heid om je op te geven in de centrale hal van de 
sportkantine van de s.v. Grol. Rond 10.30 uur zal de 
Nieuwjaarsloop starten. Daarna is er de mogelijk-
heid om de nieuwjaarsreceptie bij te wonen, met de 
nieuwjaarstoespraak van voorzitter Hans Scheinck, 
en uiteraard te proosten met elkaar op een gelukkig, 
sportief, gezond en vredig nieuw jaar.  

“We gaan veel te veel 

Amerika achterna”
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9   Bestuurstaal Door: Hans Scheinck

Over ontwikkelingen bij de s.v. Grol in het tweede halfjaar van 2013

1. De algemene ledenvergadering heeft op 7 oktober 
jl. de nieuwe STATUTEN goedgekeurd. Intussen is de 
akte bij de notaris gepasseerd. De nieuwe statuten 
staan binnenkort op de website. Belangrijke wijziging 
is dat pupillen en junioren ook een (gewogen) stem 
op de leden vergadering hebben gekregen. Ze mogen 
zich op de ledenvergadering laten vertegenwoordigen 
bij volmacht door iemand van 18 jaar en ouder. De 
vorige statuten waren van 1979 en dus dringend aan 
herziening toe. Ze voldeden niet meer aan huidige 
wetgeving en ook niet meer aan de regelgeving vanuit 
de K.N.V.B. 

2. De algemene leden vergadering heeft ook het 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT s.v. Grol goedgekeurd. 
Dit reglement is nieuw binnen onze vereniging en 
daarin zijn onder andere geregeld de definitie van het 
lidmaatschap, de rechten en plichten van de leden, 
clubstraffen, clubkleuren, samenstelling en taken 
van besturen en commissies, contributie, clubblad en 
sponsoring . Ook het Huishoudelijk Reglement staat 
binnenkort op de website.

3. Eveneens staat binnenkort het HANDBOEK 
s.v. Grol op de website waarin eigenlijk alle actuele 
informatie over de vereniging is opgenomen. 

4. De penningmeester Hans van Halm heeft eind 
november zijn nieuwste MEERJARENBEGROTING 
voorgelegd aan het hoofdbestuur. Hieruit blijkt onder 
andere dat de kosten blijven doorstijgen, bijvoorbeeld 
door de btw-verhoging, door de inflatie, door het aan-
stellen van meer betaalde trainers en door verbetering 
van diverse faciliteiten. De inkomsten blijven daarmee 
niet in de pas, de contributie is sinds 2008 niet geste-
gen, door de crisis lopen de sponsorinkomsten iets 
terug en de subsidie van de gemeente is afgenomen. 
Het is niet uitgesloten dat er in 2014 een voorstel tot 
een geringe verhoging van de contributie voor de 
spelende leden aan komt. 

5. Zoals elk jaar heeft de Stichting Waarborgfonds 
Sport de FINANCIËN van de s.v. Grol beoordeeld. Het 
waarborgfonds doet dit over de jaarrekeningen. Zo-
wel voor de s.v. Grol zelf als de Stichting Exploitatie 
Accommodatie s.v. Grol kwam daar een positieve 
beoordeling uit. 

6. De betalingsachterstanden in de contributie en 
de sponsoring vallen bij de s.v. Grol eigenlijk erg mee. 
Toch is het goed, ook voor de betaler, er “kort op te 
zitten”. Want betalingsachterstanden bij de betaler 
leiden vaak tot nog meer problemen. En de vereniging 
en de betaler krijgen te maken met extra kosten 
(incasso door deurwaarder) om de achterstanden 
in te lopen. Door het hoofdbestuur is een protocol 

DEBITEURENBEHEER-INCASSOBELEID vastgesteld 
waarin de stappen zijn beschreven om betalingsach-
terstanden te voorkomen of in het uiterste geval tot 
incasso over te gaan. 

7. Een goede COMMUNICATIE is zeer belangrijk 
binnen de vereniging. De Commissie Communicatie, 
Informatie en Automatisering is daarom bezig zich 
opnieuw te organiseren en is o.a. op zoek naar een 
coördinator die het dagelijks aanspreekpunt is. 

8. Het opzetten van een VERENIGINGSBUREAU 
blijft een project van vallen en opstaan. Dit heeft te 
maken met de belastbaarheid van vrijwilligers en het 
takenpakket van zo’n bureau. De ene keer is er teveel 
werk, de andere keer is er te weinig werk. Voordat 
er opnieuw een herstart plaatsvindt, zal er grondige 
inventarisatie gemaakt worden van de uit te voeren 
taken en de planning daarvan over het hele jaar. 

9. De website s.v. Grol en het gebruik van social me-
dia (met name Twitter en Facebook) worden steeds 
belangrijker voor onze grote vereniging. Zo wordt er 
momenteel ook gewerkt aan een nieuwe website en 
een nieuwe uitslagen- en standenservice. 

10. De nieuwe INFORMATIESCHERMEN in het 
wedstrijdsecretariaat en in de hal van het sportcafé 
zijn in werking. In het sportcafé zelf wordt ook nog 
een scherm opgehangen. 

11. In studie is genomen de mogelijkheid om te 
komen tot een ONLINE WEBSHOP s.v. Grol. Een shop 
voor meer dan alleen verenigingsartikelen. 

12. Met ingang van het seizoen 2014-2015 komt er 
nieuwe KLEDINGLIJN voor alle teams. Het gaat met 
name om wedstrijdkleding. De huidige kledinglijn is 
vijf jaar meegegaan en de kleding was van uitstekende 
kwaliteit. Maar zeker ook het beheer door de com-
missie Kleding s.v. Grol onder leiding van Rita Arink 
hebben bijgedragen aan deze lange levensduur. De 
commissie onder leiding van Tonnie Zieverink start 
binnenkort met de voorbereidingen voor de nieuwe 
kledinglijn. 

13. In 2015 worden alle taken in de JEUGDZORG 
overgeheveld van het rijk en provincie naar de 
gemeenten. Zoals al eerder vermeld is de s.v. Grol aan 
het verkennen of er door de vereniging ook betaalde 
taken kunnen worden uitgevoerd, in opdracht van 
de gemeente. Er is door twee bekende verenigings-
mensen, Max de Vries en Christian Reinders, een 
concreet projectvoorstel uitgewerkt op verzoek van 
het hoofdbestuur. De besluitvorming hierover moet 
nog plaatsvinden. 

14. Met ingang van het seizoen 2014-2015 hebben 
we ook een nieuwe HOOFDSPONSOR Pfeifer Heavy 
Machinery waar we nog steeds erg blij over zijn. Met 
de huidige hoofdsponsor Univé lopen gesprekken 
over de vorm van haar afscheid als hoofdsponsor 
en over de periode na medio 2014. De sponsorcom-
missie is er alles aan gelegen de banden met Univé 
te handhaven. Daarnaast is en blijft Univé een 
belangrijke sponsor van het Marveld Toernooi. 

15. Per 1 januari 2014 treedt de nieuwe DRANK- EN 
HORECAWET in werking. Eén van de maatregelen 
is dat jongeren van 16 en 17 jaar geen alcohol meer 
mogen krijgen en drinken in openbare gelegenheden. 
Deze maatregel geldt dus ook voor ons sportcafé. De 
andere maatregel waarover nogal wat te doen is, na-
melijk de sluitingstijden van sportkantines, speelt bij 
de s.v. Grol niet omdat het sportcafé een professioneel 
horecabedrijf is. 

16. De laatste fase van de RENOVATIES EN 
UITBREIDING van de gebouwen op ons sportpark 
is aangebroken. Binnenkort wordt gestart met de 
uitbreiding met twee kleedkamers, een kledingruimte, 
een archiefbewaarplaats, een nieuwe kassaruimte en 
een nieuwe koffiecorner voor het sportcafé. Daardoor 
zal de entree van ons sportpark er geheel anders 
uit komen te zien. De projectleiding is in handen 
van Dennis Dibbets , bestuurslid van de Stichting 
Exploitatie Accommodatie s.v. Grol. Een aannemer zal 
de casco-bouw uitvoeren, de gehele binnenafwerking 
zal door onze eigen vakmensen gebeuren. Dat belooft 
weer iets moois te worden ! 

17. Indien het financieel haalbaar is, zal de aan-
nemer meteen ook de RENOVATIE van het KLEEDKA-
MERGEBOUW ernaast onder handen nemen om een 
einde te maken aan de ernstige vochtproblemen in dat 
gebouw dat pas 10 jaar geleden nieuw is neergezet. 

18. De herinrichting van de FIETSENSTALLING is 
een beetje uitgesteld met het oog op de nieuwbouw 
bij de entree. Wel is een paar weken al een proefop-
stelling uitgeprobeerd. Naar aanleiding van die proef 
worden de plannen toch nog weer aangepast. 



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

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

Barkenkamp 1       7141 EL  Groenlo       www.reusen.com
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• APK
• Reparatie en onderhoud
• Diagnose werkzaamheden
• Banden, accu’s, uitlaten  etc.
• Schadetaxatie en reparatie
• Aircoservice / reparatie
• Verkoop nieuw en gebruikt
 
Altijd ca 25 occasions op voorraad,
Moderne werkplaats, goede en snelle 
service tegen gunstig tarief.
              www.kamperman.nl      
Buitenschans 13,  Groenlo,  Tel. 0544-461421
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19. Het PEUTERVOETBAL bij de s.v. Grol is 
een succes. Al zo’n 15 talenten krijgen elke week 
gymnastiek- en voetbal-les.  Op woensdagmiddag 
voetbal op het kunstgras of in de sporthal en op 
zaterdagmorgen gymnastiek. Hier worden soepele 
voetballers gekweekt! 

20. De commissie Opleiding en Vorming en het 
bestuur van de Jeugd zijn begonnen aan hun nieuwe 
KWALITEITSPLAN “Jeugdvoetbal s.v. Grol” . Dit 
moet het niveau van onze jeugdafdeling nog verder 
omhoog brengen.

21. Dit kwaliteitsplan sluit mooi aan op het voorstel 
van FC Twente om met hen een CONVENANT aan te 
gaan. Zo’n convenant is gericht op de ontwikkeling 
van jeugdige talenten en doorstroming naar een 
betaald voetbal organisatie (B.V.O.). We hebben het 
voorstel van FC Twente in serieus beraad genomen en 
nemen daarin mee dat de s.v. Grol al een convenant 
met De Graafschap heeft. 

27. Het aantal jeugdleiders is dit jaar flink toege-
nomen door een opleidingsprogramma voor jonge, 
aankomende jeugdleiders. Een prima initiatief van het 
jeugdbestuur en een heel goede investering voor de 
toekomst. Alle jeugdleiders en jeugdtrainers verdienen 
trouwens een dik compliment voor hun inzet elke week.

28. Zo’n compliment is ook op de plaats voor alle 
onze sponsors die onze club ook in deze moeilijke 
tijd blijven steunen. Zonder hen zouden we het heel 
moeilijk hebben om als vereniging overeind te blijven. 

22. De FC Twentedag en de voetbaldag van de 
Twentse Voetbalschool waren in de afgelopen herfst 
een doorslaand succes. We krijgen als s.v. Grol steeds 
meer aanvragen voor dergelijke VOETBALDAGEN. 
We zullen daarmee zorgvuldig om gaan, zeker als 
daarvoor een financiële bijdrage van de deelnemers 
wordt gevraagd.

23. Met ingang van het seizoen 2014-2015 moeten 
alle B-junioren een SPELREGELBEWIJS halen om aan 
wedstrijden te mogen deelnemen. Het bestuur Jeugd 
en de scheidsrechtercoördinator Jos Froeling zijn 
bezig de interne opleiding op te zetten.

24. De LEDENTELLING op 1 oktober gaf aan dat 
we over de 1.300 leden zitten. Tel daarbij de mensen 
op die vrijgesteld zijn van contributie of alleen 
maar vrijwilliger zonder contributie willen zijn en 
we zitten ruim over de 1.350 mensen die direct of 
indirect bij de s.v. Grol betrokken zijn. Maatschap-
pelijk mogen we ons zeker een factor van betekenis 
noemen. 

25. De Nieuwjaarsloop vindt plaats zondag 5 
januari 2014. Of dan ook de loting voor het Marveld 
Toernooi plaatsvindt, was begin december nog 
onzeker.

26. De Nieuwjaarsreceptie vindt ook op 5 
januari plaats, aansluitend op de Nieuwjaarsloop. De 
voorzitter is dringend aangeraden niet meer aan de 
10 kilometerloop deel te nemen maar zich tot de 5 
kilometer te beperken…… 

29. De Business Club Grol (BCG) helpt ons enorm 
bij het geven van de verdiende aandacht aan onze 
sponsors. Met een laagdrempelige contributie (€ 150,- 
per jaar) en door het organiseren van aansprekende 
activiteiten voor hun leden is de BCG een samenbin-
dende factor die we moeten koesteren als s.v. Grol.

30. Het hoofdbestuur dankt iedereen voor 
zijn/haar inzet voor de vereniging in het afgelo-
pen jaar en wenst u allemaal een fijne jaarwis-
seling en een GELUKKIG NIEUWJAAR ! 

Najaarskampioenen

Grol D3

Grol C2

Grol E7

Grol 45+
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VORM MAAKT DE KRACHT 
VAN HET BEDRIJF ZICHTBAAR

RUIMTELIJKE VORMGEVING GRAFISCHE VORMGEVING                             WWW.JOHNLIGTENBERG.NL
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Sinterklaas bij s.v. Grol
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Bouwbedrijf
De Driehoek

Nieuwbouw     Verbouw     Onderhoud

Bel voor een vrijblijvende offerte:   0544-463155

Industrieweg 9b   7141 DD    Groenlo
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Door: Hans Scheinck

Het resultaat van de bespreking van het samenwer-
kings- en fusieproces met Grolse Boys op de leden-
vergadering op 7 oktober was dat het hoofdbestuur 
het tempo hiervan moest verlagen. De stappen in 
het stappenplan 2014-2019 werden te snel gezet.  En 
bovendien vond de ledenvergadering het hele traject 
wel erg lang duren.  Maar dat kwam doordat beide 
verenigingen hun volgende jubileum persé wilden 
vieren in 2018.  In dat jaar bestaat Grolse Boys 70 jaar 
en de  Grol 100 jaar. 

Ook bij Grolse Boys bleek diezelfde avond op de 
ledenvergadering nog te weinig draagvlak voor het 
samenwerkings- en fusieproces. 

Bij beide verenigingen bleek dus dat men twijfelde aan 
de meerwaarde van de uiteindelijke fusie. 
Het resultaat van beide ledenvergaderingen werd op 
21 oktober besproken in de gezamenlijke commissie 
van Grolse Boys en Grol die voor dit hele proces was 
ingesteld door beide besturen. De s.v. Grol heeft op 
die avond ook nog een tussenvoorstel ingebracht, 
namelijk een “Samenwerkingsverband bij de jeugd”. 
Want in de eerste plaats hadden beide besturen dit 
proces in gang gezet voor het samen opvangen van de 
gevolgen van de krimp bij de jeugd. 

Fusieproces met Grolse Boys 
in koelkast 

Het samenwerkingsverband bij de jeugd hield 
met name in het vormen van combinatieteams in 
bepaalde klassen op het moment dat één van beide 
verenigingen of beide verenigingen niet goed uitkwa-
men met de aantallen in een bepaalde leeftijdscatego-
rie bij de junioren. 

Dit tussenvoorstel is door de Grolse Boys meegeno-
men voor overleg in het eigen bestuur.  Eind december 
zou er weer verder gepraat worden. 

Midden november heeft het bestuur van Grolse Boys 
gemeld hier geen behoefte aan te hebben. 

In een gesprek tussen beide voorzitters is toen 
geconcludeerd dat het geen zin heeft op dit moment 
het proces voort te zetten.  Er is te weinig vertrouwen 
bij de achterban aanwezig om tot een vruchtbare 
samenwerking te komen. Wat beide besturen er zelf 
ook van vinden. Het is beter een tijdje een “afkoelings-
periode” in te lassen.  De emoties hebben nog steeds 
de overhand en daarop zullen alle voorstellen stuk 
lopen. Volgens beide voorzitters komt er vanzelf een 
tijd dat het onderwerp weer uit de koelkast gehaald 
wordt.  Wanneer dat is ?
Ook dat zal de tijd leren. 

Door: Hans Scheinck

Op de ledenvergadering van 7 oktober 2013 is de denk-
richting die het hoofdbestuur had over de toekomst van 
de accommodatie Den Elshof uitgebreid behandeld. 
Kern van de denkrichting was de velden 3 en 4 (“Boven-
op”) te verkopen aan Marveld Recreatie en het aanleg-
gen van kunstgras op het Marveld-veld (wat dan weer 
een volledig speelveld zou worden) en op veld 2 (het zo-
genaamde oude trainingsveld).  Zo zou er een compact 
sportpark ontstaan met 4 kunstgrasvelden.  Aanleiding 
voor deze denkrichting van het hoofdbestuur was de 
krimp van de bevolking en daarvan afgeleid een krimp 
van het aantal spelende leden. 

De ledenvergadering begreep de aanleiding van het 
aangedragen voorstel, men maakte complimenten 
over de toekomstverkenning van het hoofdbestuur en 
was tegelijkertijd (positief) kritisch over de snelheid van 
handelen en de financiële gevolgen. En die financiële ge-
volgen zijn er ook, want kunstgras op 4 velden zal meer 
kosten op jaarbasis dan de huidige 2½ kunstgrasvelden 
met 3 natuurgrasvelden.  De ledenvergadering vroeg 
daarnaast deze betaalbaarheid nader te onderbouwen 
en ook nog een aantal andere scenario’s uit te werken.  
En met Marveld Recreatie daarover verder te praten.  Op 
de ledenvergadering zelf werd al een andere scenario in-
gebracht, de optie Rob Arink / Richard Bruins, te weten 
de velden 3 en 4 te kantelen, één veld te behouden en 
één veld te verkopen. 

Het hoofdbestuur heeft hier nog vier scenario’s aan 
toegevoegd. Alle vijf alternatieve scenario’s zijn begin 
november met de directie van Marveld Recreatie be-
sproken.  Al die scenario’s zijn door Marveld Recreatie 
als niet haalbaar beoordeeld. De directie van Marveld 
Recreatie voegde er nog wel zelf een scenario aan toe, 
in de vorm van een voorfinanciering van kunstgras op 
veld 2.  Dat bedrag zou dan over een bepaald aantal ja-
ren moeten worden verrekend met (alsnog) de verkoop 
van de velden 3 en 4.  Dat scenario was voor het hoofd-
bestuur van de s.v. Grol weer niet haalbaar omdat men 
zich op die manier min of meer zou vastleggen op de 
verkoop van de velden 3 en 4.  En de financiële ruimte bij 
de s.v. Grol is nu nog ontoereikend om die financiering 
op enig moment over te nemen, mocht er definitief be-
sloten worden de velden 3 en 4 niet te verkopen. 

Het hoofdbestuur heeft intussen besloten “tijd te ko-
pen” en de ontwikkelingen in het ledenbestand een 
tijdlang af te wachten.  Het proces van verkoop aan 
Marveld Recreatie is dus stopgezet. 

Het veld 2 (oude trainingsveld) wordt nu onder handen 
genomen en omgevormd naar een regulier speelveld 
waarop het natuurgras gehandhaafd wordt. Met ingang 
van het volgende seizoen moet dit gereed zijn en kun-
nen er wedstrijden op worden gespeeld. 

Denkrichting 
accommodatie, 
vervolg en afloop



“Welkom in de wondere wereld van Lancôme en 
Rimmel. Het gaat hier niet over Nike en Adidas, 
maar gewoon over mascara”. Zo, da’s duidelijk 
en trainer/coach Patrick Pos valt direct met de 
humordeur in huis. Vandaag, zaterdag 30 no-
vember ben ik te gast bij de technische staf van 
de meiden van Grol MB1 en we gaan het hebben 
over meidenvoetbal en zijn getuige van de wed-
strijd tegen DZC ‘68 MB1. Naast Patrick bestaat 
de staf uit Leonie Wolters, Lisanne Lageschaar, 
Mirjam Pos en John Ligtenberg. John staat van-
daag langs de lijn met zijn fototoestel en Mirjam 
geniet van een dagje Parijs. Maar met Patrick, 
Leonie en Lisanne gaat het helemaal lukken een 
beeld te krijgen van voetballende dames en het 
belang van goeie trainingen en een deugdelijke 
organisatie. Het zijn bevlogen pleitbezorgers 
die een boel energie en tijd steken in een prach-
tige loot binnen de club.

Door: Tim Ebbers

Aan een tafeltje in het sportcafé 
Het is om half elf ’s morgens al heel druk in het sport-
café. Het eerste jeugdteam viert er zijn kampioen-
schap en verder is het een komen en gaan van spelers, 
leiders en ouders. We zoeken een rustig plekje op en 
de twee dames en één heer steken van wal. Lisanne: 
“Het meidenvoetbal groeit explosief en ook vanuit 
de jeugd. Zo krijgen we na de winterstop alweer een 
nieuw E-team en ook de doorstroming wordt beter.” 
Doorstroming? “Dat is ontzettend belangrijk en zo 

Steil haar en een lange staart

Voorstelrondje
De dames (en de twee heren) stellen elkaar voor in 
een soort van Tweet, maar het aantal tekens mag hier 
en daar best meer zijn dan 140 stuks!

Faye volgens Esmee: Faye is een lieve meid en is op 
haar toekomst voorbereid als toekomstige spits #lief 
#baas
Ruth volgens Anne: Ruth is een fanatieke, snelle 
speelster #echtesprinter #LLL : Lachend, Longen met 
inhoud, Lange benen 
Pam volgens Romana: Pam, lachebekje met humor, 
altijd in voor wat lol, keihard schot een echte voetbal-
STER #knallenmetdieballen #Lol
Anne volgens Mirjam: Anne is een sportieve meid die 
zich altijd zal inzetten #fanatiek #schatvaneenmeid
Mirjam volgens Fleur: Mirjam, super goede coach, 
goed in juichen #KOM #OP #GROL #verzorgend 
#liefsupporter #sportief
Elsa volgens Celest: Elsa, de vrolijkste van het team 
altijd aan het ouwehoeren #gezellig # CrazyEllen
Fleur volgens Elsa: Met de wedstrijd altijd fanatiek 
#snel #hyper #aanwezig altijd wel vrolijk #gezellig 
#lachen
Leonie volgens Lieke: Leonie is een sterke kracht voor 

hoort het ook te gaan”, vult Patrick aan. “Gelukkig 
gaat het steeds beter, maar het zou handiger zijn 
geweest als het bestuur wat meer vanuit doorstro-
ming van jong naar oud zou hebben gehandeld. Het is 
eigenlijk altijd precies andersom gebeurd en daarom 
spelen veel te jonge meiden in ‘oudere’ teams. Van al 
onze speelsters horen er qua leeftijd maar acht in de B 
en de anderen zijn stukken jonger. De leeftijd varieert 
van 12 t/m 16 en dat is best een groot leeftijdsver-
schil. We zijn de barricades opgegaan om te pleiten 

voor verandering. Het meidenvoetbal hangt er qua 
organisatie nog een beetje bij en het mag best wat 
gestructureerder.” De dames sluiten zich aan bij de 
woorden van Patrick, maar ze zijn het er wel over eens 
dat er een kentering zichtbaar is en zijn vooral ook blij 
met de ontwikkelingen in hun eigen team. Leonie: “Er 
moet ook gewoon gewerkt worden door de dames. 
We trainen twee keer per week en als je komt trainen, 
speel je ook meer. De meiden worden wat dat betreft 
steeds fanatieker. Dat was een paar jaar geleden nog 
heel anders, maar Patrick en John zijn ook twee fan-
tastische trainers.” “Dat klopt, maar verder is het ook 
een hele fijne groep meiden. Ze hebben lol en het zijn 
echte meisjes-meiden, die het liefst op naaldhakken 
voetballen”, vult Patrick lachend aan. De leiding van 

DZC heeft zich intussen ook aan ons tafeltje genesteld 
voor het invullen van de papieren en herkent zich in 
het verhaal. Zij hebben een werkgroep in het leven 
geroepen om het meidenvoetbal beter te structureren 
en daar zijn de mensen steeds enthousiaster over. 
Eén van de heren geeft ook nog even een spontaan 
compliment: “Mooie kantine dit en een soort van 
huiskamer. Zullen we een Heineken biertje bestellen?” 
“Ik heb zo nog even een gesprekje met de scheids en 
voor dit soort opmerkingen zijn alle fluiters in Groenlo 
best gevoelig”, schiet Patrick de bal vakkundig terug. 

Eerste helft
“Wie zijn we? Grol!
 Wat gaan we doen? Winnen!”
De dames hebben er zin in en de yell op het midden 
van het vierde veld is hard en duidelijk. Trouwens, 
het gaat dan zoals eerder door Patrick aangegeven 
niet over Nike en Adidas bij de meiden, maar dat is 
dan alleen verbaal. De hippe modellen en de felle 

“Wie zijn we? 
Grol!
Wat gaan we doen? 
Winnen!”

16 ons team #altijdvlaggen #langsdelijn Leonie geeft 
goede tips en is altijd positief #grol #like Ze doet niet 
alleen veel voor MB1, maar ook voor de rest van Grol 
#top #knap
John volgens Dyonne: Iedere vrijdag staat John op 
het veld voor ons klaar om ons te trainen #voetbal 
#hooghouden
Patrick volgens Sytske: Patrick is een trainer met 
altijd een warm hoofd #coolebrillen #humor
Maud volgens Michelle: Maud – Heel aardig meisje 
dat heel goed kan voetballen! Je kan goed met haar 
lachen #kippetje #loveu
Dyonne volgens Pam: Goeie voetbalster en een gezel-
lige meid #middenveld #gevoeligknietje
Lisanne volgens Bente: Lisanne is een goeie aanmoe-
digster langs de lijn, en een hele behulpzame meid 
#snoepdeelster #mankpootje
Romana volgens Maud: Romana is een goede speel-
ster van het team, zowel in het veld en als tweede 
keepster, ze moedigt het team goed aan door het 
schreeuwen, het is erg motiverend, verder is ze een 
erg gezellige leuke en aardige meid #schreeuwen 
#gezellig #goedespeelster & #keepster
Michelle volgens Shanon: Michelle is een spontaan 
meisje #gezellig #crazy #lief

Shanon volgens Patrick: Shanon, harde werker en 
prima schot #debeukerin #verliefdopvriendje #Lichten-
voordsontwikkelingswerk!!
Lieke volgens Faye: Lieke is dit jaar pas begonnen 
met voetballen. Ontzettend fanatiek, behendig en 
gedreven #Kleinemeid speelt je zo omver
Linda volgens Leonie: Linda, goede rechtsback. Heeft 
tegenstander in haar broekzak. Vraagt weleens of ze 
op de bank mag beginnen. #Zouheteenkoukleumzijn
Bente volgens Ruth: Bente is onze enige superspits, 
die niet zonder snoep de rust in gaat! #topmeid #love
Esmee volgens Lisanne: Esmee, een vrolijke en 
fanatieke meid met oog voor het team. Ze laat en 
staat haar ‘mannetje’ in wedstrijden #altijdvrolijk 
#doorzetter
Jill volgens Linda: Jill, een goede fanatieke voetbalspe-
ler met verborgen talent #rugby #gillend #kreunend
Celest volgens John: Celest, je bent de ‘Best’. Ze staat 
bij ons in het doel en dat doet ze met veel gevoel. 
Schreeuwen kan ze als de beste, vooral ‘LOS’. Ze is een 
bikkel, want ze wil koste wat kost spelen, ook al is ze 
geblesseerd #keeper #los #bikkel 
Sytske volgens Jill: Lief, klein en met veel pit waar je 
je behoorlijk op verkijkt! Staat langzamerhand haar 
mannetje #dartelend #pitbullBambi

kleurtjes van de voetbalpumps doen echt niet onder 
voor die van de jungs! Patrick geeft de dames nog 
even mee in de duels het lichaam goed te gebruiken 
und los geht’s! Lieke speelt zich al na een paar mi-
nuten goed vrij, maar helaas verdwijnt de bal recht 
in de handen van de keeper. Het begin is hoopvol 
en de leiding coacht alsof het hun fulltime job is. 
Lisanne moedigt aan, Patrick geeft ter hoogte van 
de middenlijn constructieve instructies en Leonie zet 
de boel op scherp en dat met de vlag in de aanslag. 
Na tien minuten krijgt Celest een ogenschijnlijk 
makkelijke bal niet onder controle en wordt direct 
afgestraft: 0 – 1! De coach van DZC maakt handig 
gebruik van de situatie en schreeuwt zijn pupillen 
hard toe: “Hallo dames, zijn we nu wakker? Feller 
in de duels!” Het gaat gelijk op en de bank van Grol 
vindt het allemaal best aardig om aan te zien. Ze 
keuvelen wat over Sinterklaas, kapsels, nieuwtjes 

en geven hier en daar de spelende collega’s een 
compliment. Opa Henk (van Jill) komt langslopen en 
merkt op: “Bij de tegenstander zeiden ze net dat het 
voor geen meter loopt. Dat wil ik even overbrengen.” 
Kijk, dat zijn nog eens goeie tips. Patrick brengt de 
boodschap over en de dames zetten een tandje bij. 
Fleur speelt zich na een ferme schouderduw vrij, 
maar ziet haar kans stranden. Bente sprint haar 
directe tegenstander eruit alsof ze stilstaat en rondt 
af met een prachtige lob. Helaas kan de keeper er 
met de vingertoppen net bij. Twee minuten later 
weer een kans voor Fleur, maar ze krijgt de bal niet 
onder controle. Grol valt aan en er komen voorzetten 
vanaf de flanken, maar die zijn vaak net te scherp. 
Het doelpunt hangt in de lucht, alleen moet ie nog 
even landen. Halverwege de eerste helft deelt de 
laatste vrouw van DZC haar zoveelste bodycheck uit 

en de dames op de bank zitten plots op het puntje 
van hun stoel. “Niet normaal dit, maar die heeft 
me ook een paar tieten!” Even voor rust is er dan 
eindelijk gerechtigheid. Faye scoort na een mooie 
actie. “Terecht”, beaamt ook Lisanne. 

Rust
Er staan ouders langs de lijn – vandaag meer moeders 
dan vaders – en die zijn best tevreden, maar ook van 
mening dat de dochters voor hadden moeten staan. 
“Het moet allemaal net iets fanatieker en dan komt 
het wel goed”, aldus de moeder-oversten. Vader Oos-
terholt en vader Stöteler zijn het met dat gebrek aan 
fanatisme nog niet helemaal eens. “Toen wij met de 
afsluiting van vorig seizoen met de vaders tegen onze 
dochters hebben gevoetbald, hadden we twee weken 
gruwelijke spierpijn.”

 “....hadden we 
twee weken 
gruwelijke spierpijn.”



Schildersbedrijf Groenlo b.v.

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

te Boome Lammers 
Schilderwerken B.V.

Marhulzenweg 45  | 7141 CR Groenlo
tel. (0544) 46 29 99 | 06-20611332
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Tweede helft
In de spiegel nog snel even de staart in het steile 
haar strak trekken en op naar het tweede bedrijf. Het 
begint voortvarend, maar waarschijnlijk zijn de dames 
op het veld toch nog even teveel aan het nagenieten 
van die laatste kuif-check en is het plots 1 – 2. Dat 
hadden de intussen toegesnelde toeschouwers niet 
verwacht en dan moeten ze ook nog toezien hoe hun 
kroost last heeft van inkakverschijnselen. Gelukkig 
komt er herstel en als de bank zich roert en Patrick 
smeekt te mogen wisselen, wordt het team weer 
wakker en begint het echt lekker fel aan te vallen. De 
bal komt regelmatig gevaarlijk dicht voor het doel 
van de tegenstander, maar hij wil er niet in. De verde-
diging van Grol staat als een huis en de gelijkmaker 
moet toch een keer komen... Na de zoveelste over-
treding van de robuuste laatste vrouw van DZC moet 
Michelle geblesseerd en duidelijk aangeslagen het veld 
verlaten. “Die ontzettende grrrrrrrrrrrrr…@#$%^&*…”
Het doelpunt valt niet en Romana behoedt ons voor 
nog meer ellende door een mooie redding. De meiden 
blijven aanvallen en iedereen wil dat doelpunt…
helaas valt het niet. De wil is er absoluut, er worden 
kansen gecreëerd, de verdediging is zeer stabiel en het 
middenveld schakelt snel en handig, maar de scheids 
fluit af en dat nét voordat de verdiende gelijkmaker 
valt. De dames zijn sportieve verliezers, feliciteren de 
tegenstander en verlaten moe maar met een voldaan 
gevoel over de geleverde strijd het toneel. Aan de kant 
klinkt het ‘jammer, jammer, jammer’ en daar moeten 
we het mee doen. 

Analyse
Als de dames rustig bij kunnen komen onder een 
warme douche, nestelen wij ons nog even aan een 
statafel in Sportcafé Den Elshof (dat klinkt toch heel 
anders dan de kantine) om kort na te praten. Eens-
gezind vertellen Lisanne, Leonie en Patrick over de 
progressie in het spel en de goede sfeer in het team. 
Ze zijn wat dat betreft helemaal klaar voor de tweede 

seizoenshelft. Drie jaar al zijn ze bezig en het begint 
vaste vorm te krijgen. Leonie: “Steeds maar weer 
moeten voetballen tegen oudere meiden, de moed 
niet opgeven en bij elkaar blijven, dat is toch heel 
mooi. Het gaat steeds beter en ze hebben ontzettend 
veel lol met elkaar.”

Meidenvoetbal staat op de kaart en dat is maar 
goed ook. Het is populair en de organisatie 
rondom al die dames wordt steeds beter. Het 
kan ook niet anders. Spelers, leiders en trainers 
gaan allemaal voor een lekkere pot voetbal. 
Hakjes uit en noppen onder…D’RAN!

Vader en zoon Baten 
ongevraagd “Trending topic”
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BCG
BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en 
profiteer van 
ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!

ons netwerk

www.bcgrol.nl

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen.

Wij zijn er voor u en uw nabestaanden.

Wij verzorgen uw uitvaart 
zoals ú dat wilt.

Lichtenvoordseweg 58 | Groenlo | 0544 46 15 15 | www.ventura-dela.nl

Tekkels
• Wim Meuleman, één van de begeleiders van het 

G-team, staat met Arnold Ottink te praten als 

deze ineens tegen Wim vertelt; “Ik ben de hele 

week op de fiets naar Eibergen geweest en ben 

14 kilo afgevallen”, waarop Wim antwoordt; “Ar-

nold, ik fiets al joaren noar Winterswiek en val 

nog geen gram af”. Arnold daar weer op; “Dan 

mo`j ’t ok ne kere noar Eibargen proberen”.

• Het Zaalvoetbalteam Grol 2 (met veelal oudere 

spelers) komt op een vrijdagavond met een 

enorme uitstraling de kantine binnen gedrup-

peld. Als laatste komt teammanager Bert Hiel-

tjes binnen. Hennie Schovers vraagt ook al naar 

aanleiding van die uitstraling hoe het met de 

prestaties gaat. Bert geeft hem antwoord;”Wi-j 

hebt nog 0 punten, moar Bas klein Tuinte is wal 

elke wedstrijd “The Man of the match”, ok bi-j de 

tegenstander”.
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We hadden er onder voorbehoud al een plekje voor 
geserveerd; voor de nieuwe hoogheden. Want stel je 
voor; de kans is op zijn minst niet ondenkbeeldig dat 
beiden of één van hen wel iets met s.v. Grol heeft of lid 
is. Dat is dus het geval met Prins Peter III (Huisman) en 
Adjudant Maurice Krabbenborg. 
De gereserveerde plek is dus gerechtvaardigd. Beiden 
zijn op de eerste plaats zeer betrokken en actief binnen 
Volleybalvereniging Grol, die wij daar van harte mee 
willen feliciteren. Maar beiden hebben ook een band 
met s.v. Grol. Heeft Maurice jarenlang deel uitgemaakt 
van de clubbladredactie, en speelt zijn zoon Juul bij s.v. 
Grol, hij is ook een fervent supporter van Grol 1. Peter 
Huisman was tot voor kort enkel voetbalvader binnen 
s.v. Grol, met zoon Richard in Grol 11 en Sem in D5, waar 
schoonvader Bertus Roerdink op zijn beurt weer leider 

Mijn naam is Mark Wessels en ik ben al 25 jaar samen 
met Anne; trotse vader van zoon Thiemo en dochter 
Hazel.  Thiemo speelt in de E1 van de Grol en Hazel 
(bijna 4 jaar) doet fanatiek aan kids dance. Ben 
geboren en getogen in Lichtenvoorde in een echte 
Longafamilie. Voetbal is me thuis maar zeker ook op 
het oude sportpark Hogenelst (voormalige jeugdac-
commodatie van Longa) met de paplepel ingegoten. 
Heb bij de plaatselijke SV met enkele vrienden alle 
selectie-elftallen in de jeugd doorlopen en bijvoorbeeld 
in Longa B1 nog met scheerbaas Wilfred Figaro Kasten 
op het middenveld gespeeld. Bij Longa hebben ze het 
trouwens nog steeds over “het traagste middenveld 
ooit”. Vanwege enkele hardnekkige blessures in 
de senioren maar een paar jaar bij de 1e selectie 
gevoetbald; zat altijd qua niveau tussen het 1e en 2e  

van is. Sinds kort maakt hij ook deel uit van het Jeugd-
bestuur.  “Het is de bedoeling dat ik vooral vanuit de 
sociaal pedagogische kant ga meewerken en dat zowel 
voor voetballers als de vele nieuwe jeugdtrainers, die 
iedere week klaar staan om het voetbal spelletje voor 
iedereen leuk en aantrekkelijk te maken en te houden,” 
aldus Peter. Hij is druk bezig zich alles eigen te maken, 
net in de periode dat hij dit 5e jaargetijde tot leider der 
Knunnekes is verkozen, maar dat komt zeker goed. Als 
clubbladredactie feliciteren we hen met uit uitverkiezing 
en wensen we hen, en hun beider gezinnen, families, 
vriendengroepen ontzettend veel succes en bovenal 
plezier toe de komende campagne. Traditiegetrouw 
zullen de hoogheden woensdagavond voorafgaande 
aan de Grolse carnaval een bezoek brengen aan het 
Sportcafé s.v. Grol

Prins Peter en Adjudant Maurice

wat in de praktijk betekende dat je in ieder geval twee 
keer zo veel feestavonden had als de andere spelers. 
Vroeg gestopt met actief voetballen en daarna nog 
zes jaar actief geweest in het hoofdbestuur. Ik vind 
het erg leuk om iets te kunnen betekenen bij de Grol, 
een fantastische club. De laatste tijd staat blauw me 
steeds beter; ik heb er zin in!!

Even voorstellen…..Mark Wessels 

Mijn naam is Ronald Buesink. Ben als spelend lid 
begonnen bij de jeugd van de Grol. En probeer zelf op 
zondag nog een helftje te spelen in Grol 4. Dit met 
wisselend succes. Daarnaast ben ik al een aantal 
jaren werkzaam bij de PMB (Para Medische Begelei-
ding). Ik ben er met name voor de jeugdspelers. Ben 
zelf werkzaam als fysio/manueel therapeut in een 
particuliere praktijk. 
Ik kwam op de Zwarte Cross in gesprek met Rick Goc-
kel (clubbladredactie) en die vertelde dat ze eigenlijk 
te weinig mensen hadden voor de clubbladredactie. 
Toen is het balletje gaan rollen. Tim Ebbers, een 
goede vriend en tevens lid van de clubbladredactie, 
belde me op een avond op, om te vragen of ik zin en 
tijd had om een interview af te nemen. Ik had daar 
wel oren naar. Dus nu in de praktijk zien of ik het leuk 
vind. We zullen zien.

Even voorstellen.....
Ronald Buesink 



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

Speler van het kwartaal: 
Siebe Lantink

23

Sportief. Nuchter. Talentvol. Het hadden zomaar de initialen van Siebe Lantink kunnen zijn. De speler van het 
kwartaal, van dit clubblad, ademt voetbal. Niet alleen de speler van de C1, bijna zijn gehele gezin is verknocht 
aan het spelletje. Zo speelt de zus van Siebe ook bij de s.v. Grol en is vader Lantink verantwoordelijk voor de 
A-teams, als coördinator. Over de technische staf van de C1 (Max de Vries junior, Mart Willemsen, Ben Hoijtink 
en Maxime Bennink) is Siebe meer dan tevreden. Zittend in de bestuurskamer, wat volgens Siebe toch best wel 
gaaf is, doet de speler van het kwartaal zijn verhaal.

Door: Siem Huijskes

Naam: Siebe Lantink.

Geboren: Op 22 december 1999 in Winterswijk.

Gezin: ‘’Papa Jos (52), mama Maria (51, denk ik?) en zus Pien van 16 jaar.’’

School: Marianum, locatie Groenlo. Tweede leerjaar.

Positie: ‘’Begin van het seizoen op 10 (mid-mid). De laatste paar wedstrijden ben ik linksbuiten. Toen ik begon met voetballen, 
in de F, stond ik altijd in de verdediging. Al gauw was ik geen verdediger meer en stond ik twee jaar lang op het middenveld. In 
de D-klasse speelde ik als aanvaller. Best grappig; ik ben steeds dichterbij het doel van de tegenstander gekomen.’’

Hobby’s behalve voetbal?: ‘’Dingen ondernemen met vrienden en een beetje gamen op de PlayStation 3.’’

Zaterdag zonder voetbal, wat dan?: ‘’Gewoon weer lekker met de vrienden wat doen.’’

Sterke punten en zwakheden: ‘’Overzicht houden en technisch ben ik redelijk. Aan het koppen van een bal kan ik nog het 
een en ander verbeteren.’’

Verwachting dit seizoen met de C1?: ‘’Ik hoop dat we, dit seizoen nog, kunnen promoveren. Gaat wel lastig worden. We 
staan nu ergens bovenin de middenmoot. Nacompetitie halen zou mooi zijn.’’

Wie is de gangmaker in de kleedkamer?: ‘’Het hele team! Iedereen doet er op zijn eigen manier aan mee. Vaak corrigeren 
we elkaar bij verkeerde uitspraken of dollen we gewoon met het ‘slachtoffer’. Maar als we serieus moeten zijn, dan zijn we 
serieus.’’

Grootste blunder tijdens een voetbalwedstrijd?: ‘’Niet een, maar twee blunders. Haha. Ik schoot een keer voor open 
goal naast. Kon echt niet! Ook speelde ik de keeper wel eens verkeerd in waardoor de tegenstander kon scoren.’’

Favoriete club in Nederland: ‘’Ajax natuurlijk. Siem de Jong vind ik de beste speler. Scoort veel en werkt hard op het veld. 
Perfect, toch?”

Favoriete club buitenland: ‘’Barcelona of Real Madrid. Mijn voorbeelden (respectievelijk Lionel Messi en Cristiano Ronaldo) 
spelen daar. Nu alleen Zlatan Ibrahimović nog naar Spanje!’’

Wie kan beter een kapweging uitvoeren? Jij of je trainer Mart Willemsen?: ‘’Mart. Hij speelt wel in Grol 1 hè, ondanks 
dat het een verdediger is.’’

Voorkeur speler Grol 1?: ‘’ Dan ga ik toch voor mijn trainers Max en Mart. Misschien dat ik dan……’’

Op vrijdagavond kun je één van je trainers uitdagen voor een potje FIFA op de spelcomputer. Wie kies je?: ‘’Ik heb 
al een keer ‘gespeeld’ met een vriend van mij tegen Max en Mart. Toch zou ik nog wel een keer tegen Max willen. Hij is lekker 
fanatiek, wat leuk is voor zo’n spel. Bovendien ga ik dan zeker weten winnen.’’

Kampioen worden met de C1 of nu meteen, gratis en voor niets, de PlayStation 4 ophalen?: ‘’Moeilijk. Ik kies toch 
voor het kampioenschap. Kampioen worden is zo mooi. Een nieuwe spelcomputer heb ik niet nodig.’’

Duitsland gaat waarschijnlijk tol heffen voor het rijden op de snelwegen. Belachelijk! ‘’Haha, helemaal mee eens. 
Toch maakt het me niet veel uit, moet nog lang wachten op mijn rijbewijs.’’

Waar kijk je naar uit dit seizoen?: ‘’Deelnemen aan het Marveldtoernooi natuurlijk!’’

Ik wil altijd nog een keer…: ‘’Naar Spanje. Lijkt me een heel mooi land. Kan ik ook mooi naar Camp Nou gaan.’’



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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Een speler moet bij mij met de bal aan de voet twee 
verdedigingsvelden door om te kunnen scoren”.  
Pieter kan zich hier ook in vinden en zegt dat hij het 
“zakdoekje leggen” heeft geïntroduceerd bij de Grol. 
“Afgelopen seizoen had ik de nodige meiden in mijn 
team en die wilden een keer wat anders. Zakdoekje 
leggen was meteen een hit!”

Het enthousiasme van beide leiders heeft er in ieder 
geval toe geleid dat enkele moeders ook actief mee-
helpen. Ivy : “Prima dat zij dat oppakken. Ouders 
denken vaak dat ze niets kunnen doen omdat ze 
geen sjoege hebben van het spelletje en dat dan 
vaak als een drempel zien. Onzin!”

Een laatste thema: wat kan er beter bij de s.v. 
Grol? Ivy hierover: “Laat ik eerst met iets positiefs 
beginnen. Het is een goede zaak dat het voorstel 
om een lidmaatschapsbijdrage te introduceren is in-
getrokken. Het argument dat je dan verzekerd bent 
is niet correct want dat ben je als vrijwilliger via de 
gemeente al”. Pieter:” Misschien moet de club eens 
nadenken over een bewijs van goed gedrag. Dit be-
wijs moet je als nieuwe trainer / leider meenemen; 
er wordt tegenwoordig veel vaker naar gevraagd. Je 
brengt wel even je kostbaarste bezit naar de club”. 

Ivy Vrieze en Pieter Maarschalkerweerd

Leiders met een missie en een passie

voetbal en kan de oefeningen ook niet voordoen 
tijdens de training. Dat maakt voor de kinderen 
niets uit want die pakken een bal en gaan lekker 
ballen. Ik coach op het sociaal emotionele vlak en 
denk out of the box. Haantjesgedrag wil er bij mij 
niet in, respect en het spiegelen van de kinderen; 
daar draait het om. Daarnaast ben ik van mening 
dat elk kind dat goed in zijn vel zit, leert. Daar 
moet je de goede randvoorwaarden voor creeren.” 
Pieter Maarschalkerweerd, in het dagelijks leven 
systeembeheerder in Arnhem, is geen geboren 
en getogen Achterhoeker maar woont al jaren in 
Groenlo. Hij haakt er meteen op in: ”Ik moet het 
ook met de mond overbrengen want ik heb geen 
voetbalverleden. Ik heb me als doel gesteld dat we 
aan het eind van het seizoen als een team over de 
streep gaan. Dat wordt trouwens wel een opgave 
want ik zie nog wel enkele individuele uitdagingen 
en er moeten grenzen gesteld worden. Teambui-
ding staat centraal”. 

Vragend naar hun favoriete oefenstof zie ik ook de 
nodige overeenkomsten. Ivy zegt hier over: “Op 
de training moet je creatief zijn en ze veel met 
de bal laten doen. Een spel als ”schipper mag ik 
overvaren”  kun je ook naar het voetbal vertalen. 

Door: Mark Wessels

Op een druilerige zaterdagochtend in december 
komen twee trainers van de E-jeugd de Grolkantine 
binnen. Ivy Vriezen is die ochtend dankzij een 10 
– 3 overwinning met zijn E7 kampioen geworden 
in Aalten. Op mijn vraag of hij tegen AZSV of AD 
heeft gespeeld is zijn antwoord; “Het team had 
een rood-wit tenue”. AZSV dus denk ik… Pieter 
Maarschalkerweerd komt met zijn keurkorps, Grol 
E6, net terug uit Laren (Gld) waar hij met zijn team 
met maar liefst  14 -1 heeft verloren tegen Witkam-
pers. Pieter vertelt me dat hij op de terugweg in 
de auto nog wel even met een van de ouders van 
zijn spelers heeft gebeld. “Je zoon is vandaag onze 
topscorer; hij heeft er 1 ingeschopt. Ik moet je er 
trouwens wel bij vertellen dat de tegenstander er 
14 heeft ingelegd”. Zowel Ivy als Pieter hebben een 
ding gemeen: voordat ze leider werden stonden ze 
al elke week langs de lijn om naar de sportieve ver-
richtingen van hun zoons te kijken (Pablo speelt in 
de E7, Bas in de E6). Er was bij enkele teams sprake 
van een tekort aan kader en ze werden zodoende 
aangesproken. Ivy: “Ik kom uit Doetinchem, ben 
docent op het AOC in Borculo en heb sowieso af-
finiteit met kinderen. Zelf heb ik geen verstand van 
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Vertel eens iets over jezelf in het algemeen:
KO: “Ik woon nu nog bij mijn ouders in Haaksbergen maar 
ga volgend jaar op mezelf wonen in Hengelo Overijssel. 
Heb nog geen vaste relatie. Overdag werk ik als docent 
lichamelijke opvoeding op een grote scholengemeen-
schap in Neede en Eibergen. Ik ben een enorme fan van 
FC Twente en probeer, als het programma van Grol 1 dat 
toelaat, zoveel mogelijk wedstrijden te zien (live in het 
stadion). Ik sta dan in vak P tussen de diehard tukkers en 
als hobby maken we die grote spandoeken die elke twee 
weken te zien zijn bij thuiswedstrijden van FCT. Enschede 
is trouwens ook mijn geboortestad dus FCT is er met de 
paplepel ingegoten.”

JK: “Ik ben geboren in Haarlo. We zijn verhuisd naar Bor-
culo en daar woon ik bij mijn ouders. Ik heb sinds kort 

een relatie. Maar het is nog een pril stadium van verliefd-
heid. Ik zit nog op school voor detailhandel in Apeldoorn. 
Ik hoop dat volgend jaar af te ronden. Grootste hobby is 
voetbal, ook in de zaal en daarnaast op verre afstand ten-
nis. Mijn vader en moeder hebben ook gevoetbald . Dus 
de link met voetbal is al snel gelegd.”

JH: “Geboren en woonachtig in Groenlo, vader van twee 
dochters(3 en 6) en gelukkig samenwonend. Ik werk bij de 
aankomende hoofdsponsor Pfeifer Heavy Machinery waar 
ik het gehele internetgebeuren beheer wereldwijd. Naast 
voetbal zijn mijn hobby’s kick boksen en Play station.”

Voor welke clubs hebben jullie gespeeld voor jullie bij de 
Grol kwamen en hoe is die overstap gegaan?
KO: “Ik heb 17 jaar bij HSC gevoetbald in Haaksber-
gen. Daar doorliep ik bijna alle jeugdelftallen. In het 
tweede team kwam ik een beetje tot stilstand. Weinig 
perspectief op speeltijd in het eerste. Toch kreeg ik uit-
eindelijk een kans in het eerste maar blessures gooiden 
roet in het eten. Ik werd toen benaderd door de trainer 
van Bon Boys om weer wedstrijdfit te worden. Hier 1 
jaar lang veel wedstrijden gespeeld en een leuk jaar 
gehad. Eindelijk weer blessurevrij wedstrijden kun-
nen spelen. Samen op school gezeten met Christiaan 
Pillen. Door hem in contact gekomen met de Grol. Ik 

Een ieder van ons, die dit seizoen al een wedstrijd 
van Grol 1 heeft gekeken, zal het niet ontgaan zijn 
dat er een drietal spelers te bewonderen zijn af-
komstig van een andere vereniging. Deze spelers 
willen we nader introduceren. De eerste helft van 
de competitie zit er bijna op en we kunnen gerust 
stellen dat het voor de concurrentie binnen ons 
eerste team zeer bruikbare krachten zijn. En voor 
een zwaar seizoen, voor het eerst in de 1e klasse, is 
dit natuurlijk een welkome aanvulling. 

Door: Ronald Buesink

Het is vrijdagavond 29 November en ik spring op mijn 
hoedeltje om te vertrekken naar de Montgomerystraat 
5, het woonadres van één van de nieuwelingen Johan 
Houben. Hier aangekomen zie ik dat de twee andere, 
niet uit Groenlo, afkomstige spelers al plaats hebben ge-
nomen op de bank in afwachting van wat komen gaat. 
De koffie wordt ingeschonken en we gaan beginnen met 
een vragenlijst om de nodige info te krijgen wat voor 
vlees we in de kuip hebben. 
De spelers waar het om gaat zijn:
Kai Ordelmans   (KO) 24 jaar
Jelle Kornegoor  (JK) 22 jaar
Johan Houben    (JH) 26 jaar

‘’Ik sta dan in vak P tussen de 
diehard tukkers en als hobby 
maken we die grote spandoe-
ken die elke twee weken te 
zien zijn bij thuiswedstrijden 
van FCT. Enschede”

De nieuwe 
gezichten bij Grol 1: 

Jelle, Kai en Johan
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kende Michel Kamphuis en Lennard Walterbos ook al 
dus leek me leuk om met die jongens te spelen. Dus zo 
is het balletje gaan rollen.”

JK: “Ik heb de jeugdjaren doorgebracht bij Haarlo en toen 
we gingen verhuizen werd ik lid van Reünie. Gescout 
door Go Ahead en de Graafschap maar uiteindelijk niks 
geworden. Hier heb ik alle selectie-elftallen doorlopen 
en uiteindelijk kwam ik in het eerste team. Via trainers 
kwam ik in contact met de Grol. Ik wil zo hoog mogelijk 
spelen vandaar de keuze voor deze club.”

JH: “In de jeugd bij de Grolse Boys begonnen, toen naar 
Grol B1. Kwam via de Grol bij De Graafschap terecht en 
hier heb ik 6 jaar gevoetbald samen met Sander Nijhof. 
Maar bij de Graafschap blessure gekregen aan mijn 
schouder. Paar keer geopereerd maar het blijft een in-
stabiel en kwetsbaar gewricht. Einde Graafschap. Toen 3 
jaar gestopt met voetbal en veel aan kickboksen gedaan 
om schouderspieren sterker te maken. Ging voetbal 
toch missen en weer bij de Boys aangemeld om samen 
met vrienden op zaterdag te gaan voetballen. Ging best 
goed. Door contact met vrienden die bij de Grol spelen 
uiteindelijk in gesprek gekomen met Jos Heutinck en ik 
was meteen enthousiast. Hij wist mijn gevoelige snaar te 
raken. Dus nu weer Grol.”

Werden jullie goed opgevangen?
KO, JK en JH: Alle drie een volmondig ja. “ De spelers von-
den het fijn dat we bij Grol gingen voetballen. We hadden 
al app-contact voordat we de spelersgroep voor het eerst 
zagen. We voelden ons direct thuis. Het is een hele am-
bitieuze gezellige hechte groep die voor elkaar door het 
vuur gaat. Ook na de wedstrijd is het gezellig met elkaar. 
Er zijn geen eilandjes. Er wordt regelmatig wat georgani-

seerd en dan leer je elkaar weer op een hele andere ma-
nier kennen. Heel belangrijk voor een team. Gezelligheid, 
je op je gemak voelen.” 

Worden jullie betaald?
KO, JK en JH: “Nee dat werd ons direct duidelijk gemaakt.” 
KO en JK krijgen wel een reiskostenvergoeding wat ze 
beide erg fijn vinden. “Je moet namelijk best wat kilome-
ters maken. Maar voor de vereniging is het een goede 
en gezonde zaak dat er niet betaald wordt. Wij willen 
als voetballers beter worden en geld vinden we niet be-
palend. Het is gewoon goed voor jezelf om te zien waar 
je lat ligt. Ook al moeten we net als ieder ander Grollid 
gewoon contributie betalen. Grol is een gezonde club, ze 
spelen op een hoog niveau en we zijn blij dat we deel uit 
maken van dit team.”

Wat vinden jullie van het niveau binnen de eerste se-
lectie?
KO: “Het niveau is hoog. Alle spelers kunnen goed voet-
ballen. Alle posities zijn goed bezet. Je wordt telkens weer 
strak en goed ingespeeld. Zowel tijdens de training als in 
de wedstrijd wordt een goede concentratie gevraagd. Je 
raakt steeds beter op elkaar ingespeeld. Je leert elkaars 
goede en zwakke punten. Bij HSC lag het niveau nog 
weer hoger maar goed daar werd betaald en kreeg je veel 
spelers van buiten af. Veelal oud profs die het net niet ge-
red hebben. Is niet te vergelijken. Bij Bon Boys had ik te 

maken met een team in opbouw en nog weinig ervaring. 
Dan mag je nog fouten maken om te leren. Bij HSC kostte 
dat direct je plaats.”

JK: “In tegenstelling tot KO en JH heb ik nog nooit eer-
der op zo’n hoog niveau gepeeld. En dat is de reden dat 
ik nu bij Grol speel. Ik wil beter worden, constanter. In 
deze groep gaat me dat lukken. Omdat telkens weer het 
maximale van me gevraagd wordt. Er zijn geen slechte 
voetballers. Bij Reünie had je ook hele goede spelers die 
ook bij Grol mee zouden kunnen komen maar niet elke 
linie was top. Dat is het grote verschil. Hier moet je altijd 
scherp zijn, niet verzwakken zowel tijdens de training als 
tijdens de wedstrijd.” 

JH:” Ik ben het eens met KO en JK. het niveau is hoog. 
Spelers maken elkaar beter. We raken steeds meer op 
elkaar ingespeeld. Dat heeft tijd nodig. Ik merk bij me-
zelf dat ik een aantal jaar niet of weinig gevoetbald heb. 
Laatste jaar bij de Boys maar dat is natuurlijk een ander 
niveau. Nu word ik weer sterker. Het kan alleen maar 
beter gaan. Enige angst is mijn schouder. Speelt toch in 
mijn hoofd. Die angst moet ik overwinnen zodat ik zon-
der nadenken mijn acties weer durf te maken. Dat proces 
wordt nu in gang gezet.” 

Favoriete positie op het veld? 
Sterke en zwakke punten? 
KO: “In principe maakt het me niet zoveel uit waar ik 
speel maar in de verdediging of het middenveld past het 
best bij me. Hier mag ik al blij zijn dat ik speel dus heb 
niets te eisen. Mijn sterkste punt is dat ik het spel goed 
kan lezen en goed positie kan kiezen. Heb een redelijk 
strakke inspeelpass en een goed overzicht. Mijn nadeel is 
mijn gebrek aan snelheid. Dat probeer ik dus te compen-
seren door goed positie te kiezen.”

JK: “Mijn favoriete positie ligt duidelijk voorin. Het mid-
denveld is ook een optie maar dan met de punt naar vo-
ren. Ben dus een duidelijk aanvallend ingestelde speler. 
Moet leren om mee te verdedigen. Snel om te schakelen. 
In deze klasse heb je vaak aanvallend ingestelde backs. 
Sterke punten volgens anderen mijn snelheid, passeren 
en een redelijke voorzet.”

JH: “Net als bij Jelle speel ik liefst voorin. Ben in de jeugd 
als keeper begonnen maar eindig in de voorhoede. Waar 
in de voorhoede maakt me niet uit. Kan zowel op de lin-
kervleugel als op de rechtervleugel uit de voeten. Af en 
toe van positie wisselen heeft mijn voorkeur . Dat is ver-
rassender. En daar krijgen we bij Grol 1 de ruimte voor. 
Volgens anderen heb ik een goed schot, heb snelheid en 
een goede voorzet.”

Wat vinden jullie van het niveau in de 1E klasse? 
KO, JK en JH: “Het is een hele leuke maar ook een hele 
sterke competitie. Het niveau verschil is minimaal. Als je 
niet scherp bent kun je van iedereen verliezen. D.V.V. is 
iets minder sterk maar de overige teams zijn gelijkwaar-
dig. Voetballend zijn de meeste teams nog iets verder dan 
wij maar als team zijn we een hecht collectief en moeilijk 
te verslaan. Daar ligt onze kracht. We zijn nog niet zover 
dat we het tempo in de wedstrijd kunnen bepalen of an-
dere teams onze wil op kunnen leggen. Daar willen we 
natuurlijk graag naar toe maar dat kost tijd. Eerst zijn de 
punten belangrijk dan komt het andere.”

 
Jos Heutink en het team erom heen?
KO,JK en JH: “Een prima combi. Jos is een trainer die het 
maximale van je vraagt. Je mag niet verzaken. Hij weet de 
groep te raken en op scherp te zetten. Hij eist discipline. 
Op tijd op het trainingsveld. Blessures direct melden. De 
trainingen gaan op het scherpst van de snede en altijd 
met een bal. Hij observeert en ziet alles. De conditie, zo-
wel mentaal als lichamelijk, is heel belangrijk. Je wint er 
wedstrijden door. Niet voor niets hebben we al drie keer 
in de laatste minuten de gelijkmaker gescoord. Daarnaast 
is er voldoende ruimte voor gezelligheid wat ook weer be-
langrijk is voor de sfeer binnen het team. Daar hebben we 
met Tom en Michel , die natuurlijk ook op voetbalgebied 
de nodige ervaring hebben, de juiste personen voor. Deze 
drie zijn complementair aan elkaar. Dus perfect.”

Accommodatie?
KO, JK en JH: “Ja prachtig natuurlijk. Alleen de entree al. 
Zoals iedereen hier al zegt hoofdklasse waardig. Ruime 
parkeerplaats, twee prachtige kunstgrasvelden, mooie 
kleedkamers en medische ruimte en een sfeervol sport-
café. Het ziet er verzorgd en schoon uit. De woensdag-
middaggroep doet uitstekend werk. Deze groep moet je 
koesteren.”

Missen jullie je vorige club? Al spijt van de overstap?
KO, JK en JH: “Niet wat het voetbal betreft. Maar je mist 
je vrienden waar je jarenlang mee gespeeld hebt. Dat is 
zeker in het begin wennen maar hier leer je weer nieuwe 
mensen kennen. Maar als we tijd hebben gaan we nog 
wel eens kijken bij onze vorige clubs en daarna gezellig 
de derde helft spelen. Wij hebben alle drie dus nog wel 
contact met onze oude ploeggenoten. Zij vinden het leuk 
voor ons dat we het goed doen bij de Grol. Zij gunnen 
ons het beste. Vrienden komen ook regelmatig naar den 
Elshof om ons te zien spelen. Dat doen onze ouders ook. 

Zij zijn altijd aanwezig. Vaak ook nog bij uitwedstrijden. 
Maar spijt hebben we niet; sterker nog, we hebben de 
juiste keuze gemaakt.”

Doelstelling van het team? 
KO, JK en JH: “Als team zijn we enorm gedreven. We 
willen allemaal beter worden. Er zit ook nog veel rek in 
deze groep. Maar dat heeft tijd nodig. We moeten nog 
meer wedstrijden spelen en dan valt de puzzel steeds 
beter in elkaar. En dan moet een plek in de middenmoot 
haalbaar zijn. We willen de lat zo hoog mogelijk leggen.  
De Grolsupporters zijn natuurlijk een enorme steun in de 
rug. Die zijn erg belangrijk voor ons. Ze zijn bijna altijd in 
de meerderheid zowel in uit als thuiswedstrijden. Gewel-
dig vinden we dat.”

Wat kan er verbeterd worden binnen onze 
vereniging?
KO, JK en JH: “Lastige vraag zeg. Pffffffff, nou eentje dan. 
Wij zouden het wel op prijs stellen als de Grol voor de 
thuiswedstrijden voor ons twee gratis kaartjes klaar legt 
zodat onze ouders zonder te betalen de wedstrijd kunnen 
zien. Maar voor de rest alles toppie.”

We sluiten de avond af met de laatste koude 
pijp (Kai niet, want die drinkt geen bier) en we 
kletsen nog wat na over niet voetbalzaken. De 
nieuwe aanwinsten zijn prima mannen en we 
hopen dat ze nog lang bij de Grol blijven voet-
ballen . In ieder geval hebben ze het prima naar 
hun zin en dat terwijl ze nog maar een half jaar 
bij de Grol zijn. Grol laat wederom zien dat het 
één grote familie is.                                                                            
Bedank de heren voor de medewerking en Johan 
voor de gastvrijheid en fiets op mijn hoedeltje 
naar huis om het bed op te zoeken.

‘’Bij HSC lag het niveau nog 
weer hoger maar goed daar 
werd betaald en kreeg je veel 
spelers van buiten af.”

‘’De conditie, zowel mentaal 
als lichamelijk, is heel 
belangrijk. Je wint er 
wedstrijden door.”
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De Vlag

Wat is er nu mooier dan zo aan het einde van het 
jaar al zittend onder de kerstboom het afgelopen jaar 
nog eens de revue te laten passeren. Hieraan moest 
ik denken toen ik getuige was van het ontsteken van 
de kerstboom op Rockefeller Plaza in New York, begin 
december. Een jaar waarin er vast en zeker ook in uw 
leven weer veel gebeurd is. In deze tijd van het jaar vind 
ik het altijd mooi om even achterom te kijken, maar 
zeker ook om vooruit te kijken. Je moet immers nooit 
te lang stil blijven staan bij het verleden, want dan trekt 
het heden onopgemerkt aan je voorbij. Maar je moet 
wel je verleden kennen om de toekomst te kunnen 
bepalen. Zo hebben we bij onze s.v. Grol het afgelopen 
jaar vele hoogtepunten en ook dieptepunten gekend, 
doordat we afscheid hebben moeten nemen van diverse 
sportvrienden. Het is bij de s.v. Grol al niet veel anders 
dan in een gemiddeld mensenleven. En dat is maar goed 
ook. We hebben dit jaar historie geschreven door voor 
het eerst in het 95 jarig bestaan uit te mogen komen in 
de eerste klasse. Een klasse prestatie waar we samen 
met deze jonge selectie trots op mogen zijn. En hier ligt 
gelijk ook weer een grote uitdaging voor de toekomst. 
Het is in het begin van de competitie even wennen 
geweest voor de selectie om op dit hogere niveau gelijk 
volwaardig mee te kunnen doen. Nu het seizoen vordert 
gaat dit allengs beter. Hier zit dan ook een mooie uitda-

ging in voor 2014. Het moet toch mogelijk zijn om in de 
tweede seizoenshelft in de middenmoot of wellicht in de 
subtop van de eerste klasse mee te gaan draaien. Ik heb 
er alle vertrouwen in. In september hebben we samen 
het heugelijke feit mogen vieren dat onze s.v. Grol haar 
95e verjaardag mocht vieren. Hiermee behoort zij tot de 
oudste verenigingen van Groenlo. Dat leeftijd niets zegt 
blijkt wel uit het feit dat “onze oude Dame s.v. Grol”, nog 
steeds zeer vitaal en springlevend middenin de Grolse sa-
menleving staat. Ach, en als je dan de s.v. Grol vergelijkt 
met “de leading lady” van het huisorkest van de s.v. Grol, 
de 100 jarige Antje Roerdink, dan is de s.v. Grol nog maar 
een “snotterkuuken”. In oktober zijn we tijdens de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering met elkaar in gesprek 
gegaan over de toekomst van s.v. Grol. Een goede zaak 
om vroeg tijdig te anticiperen op wat er mogelijk komen 
gaat. In mijn vorige column heeft u al kunnen lezen hoe 
ik dacht over de voorstellen die op dat moment op tafel 
lagen. Gelukkig stond ik daar niet alleen in en zijn die 
plannen op dit moment niet meer actueel. Dat ontslaat 
ons niet van de verantwoordelijkheid om gezamenlijk te 
blijven nadenken over welke richting onze club op moet 
om ook voor de komende tijd toekomstbestendig te zijn 
en te blijven. Ik wil het bestuur dan ook complimenteren 
dat ze de discussie aangezwengeld hebben. We kunnen 
onze ogen niet sluiten voor het feit dat het aantal 

amateurvoetbalclubs van 82 in het jaar 2000 inmiddels 
is gezakt naar 72 clubs op dit moment. Dat is een daling 
van ruim 12%. De acht Achterhoekse gemeenten tellen 
op dit moment 298.934 inwoners. In 2040 verwacht 
men dat dit er nog 274.140 zullen zijn. Een daling van 
bijna 8,3%. Natuurlijk is dit een forse vermindering van 
het inwoneraantal, maar ik wil nogmaals benadrukken 
dat het hier geen uitgestorven enclave zal worden. Dit 
in tegenstelling wat sommigen ons willen doen geloven. 
Deze krimp zal ook zijn weerslag krijgen op onze voet-
balclub. Echter de krimp kan ook een kans zijn. Er zal 
op lange termijn niet in elk dorp meer een voetbalclub 
zijn. De jeugd uit die die dorpen zal toch ergens willen 
voetballen. Als je je dan als s.v. Grol weet te onderschei-
den van de andere clubs, dan heb je een kans dat ze 
graag lid willen worden van onze club. En wel om het 
feit dat je wat te bieden hebt. Je hebt dus een kans om 
te groeien tegen de krimp in. Dat biedt weer perspectief 
voor de toekomst. De krimp heeft nog een ander positief 
bijkomend effect. Lichtenvoorde is qua inwoneraantal 
groter dan Groenlo. Door de aankomende krimp daalt 
dus het aantal “Lechtenvoordsen” harder dan het aantal 
“Grolsen”. Dit lijkt mij een mooie afsluiting voor dit jaar. 
Volgend jaar zal dit onderwerp vast nog wel eens ter 
sprake komen en u heeft iets om over na te denken voor 
onder de kerstboom. Ik wens u allen fijne feestdagen toe 
en bovenal een gezond, sportief en gelukkig 2014 toe!

De Vlaggenist 
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Tekkels
• Op zaterdag 23 november is Hans Scheinck aan-

gesteld als scheidsrechter bij de heuse topper 
Grol C4 – AZSV C6. Aanvang 13.00 uur. Zoals altijd 
in het weekend komt hij tijd tekort en arriveert 
twee minuten over één op het veld.  De leuke 
wedstrijd verloopt vlekkeloos, de scheidsrechter 
heeft de wedstrijd geheel in handen.  Na de wed-
strijd wordt de scheidsrechter uitgebreid door 
de leiders van AZSV gecomplimenteerd voor zijn 
leiding; “Heel knap voor zo’n invaller, die pas op 
het allerlaatste moment bereid is gevonden deze 
wedstrijd te leiden”.  Ze moesten eens weten.

• Binnen s.v. Grol zijn de nodige kaartliefhebbers. 
Er wordt dan ook regelmatig een kaartje gelegd. 
Als er van het kwartet Theo Kaak, Stephan Arink, 
Tonnie Hartman en Max de Vries sr iemand ont-
breekt wordt Annelies achter de bar vandaan ge-
haald, of wordt er iets anders bedacht… Zo was 
het Tonnie Hartman die via de buiten geluidsin-
stallatie de trainende Martijn Rooks opriep naar 
de kantine toe te komen. Deze gehoorzaamde en 
verruilde het koude veld voor de warme kantine. 
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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
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