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Geachte lezer,

De eerste editie van een nieuwe jaargang. De 37e jaargang in zijn huidige format alweer. Vol 
trots kunnen wij u als redactie mededelen dat we het aantal pagina’s hebben uit kunnen brei-
den naar 40, verdeeld over 1 voorpagina, 22 pagina’s verhalen uit de haarvaten van onze club 
en 17 pagina’s advertenties. Dat was toch al zo, hoor ik u zeggen. Klopt, dat was de laatste 
twee edities van afgelopen jaargang ook het geval. Dit was echter uit ‘nood’ geboren omdat er 
een nieuwe adverteerder was die dolgraag paginagroot in het clubblad s.v. Grol wilde staan, 
de laatste twee edities van het afgelopen jaar.  De werkwijze van het drukken van het clubblad 
is echter zodanig dat, voordat u het eerste clubblad heeft ontvangen, alle niet redactionele 
pagina’s, voor alle vier de edities, in één run gedrukt worden. Dit in verband met de kosten.  

Uiteraard waren we blij met de nieuwe adverteerder. Wij verkopen dan geen ‘nee’ maar den-
ken dan in oplossingen. Het was enkel realiseerbaar met nog enkele adverteerders meer. Die 
gegadigden waren er, dus konden we zowel de nieuwe sponsor tevreden stellen, als andere 
ondernemers, als ook onszelf als club zijnde. Alle inkomsten zijn meegenomen natuurlijk. 

Het doet ons deugd dat we nu zelfs voor een heel jaargang 4 pagina’s extra kunnen vullen (2 
redactie, 2 advertenties). Ondernemers en bedrijven staan graag in ons clubblad merken we, 
horen we. Het clubblad is een waardig uithangbord van s.v. Grol, wordt gezegd. Deels door de 
invulling, door een heerlijk en supergezellig redactieteam, dat kritische noten niet uit de weg 
gaat. Boeiende, soms zelfs verrassende achtergrondverhalen, waarin mensen over hun binding 
met s.v. Grol vertellen of mensen die we in de schijnwerpers zetten, omdat ze dat om de een 
of andere reden verdienen. Meer echter misschien nog wel door de uitstraling van ons aller 
cluborgaan. We vinden dat zelf ook, al blijven we altijd zeer kritisch op ons zelf, maar belang-
rijker nog, we horen dat veelvuldig. Dit is te danken aan het hoofdbestuur, die vanaf de eerste 
jaargang vindt dat s.v. Grol een ‘Grolwaardig’ clubblad verdient, aan onze drukker Weevers 
waar we een goed en plezierig contact mee onderhouden, maar vooral aan John Ligtenberg, 
van John Ligtenberg Vormgeving. Een bevlogen Grolman maar ook een groot en gepassioneerd 
vakman. Een feest om met hem samen te werken, samen met hem achter zijn grote Apple-
scherm de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten in de eindfase en hem ook bij in de 
redactie als fotograaf en meedenker te hebben. Wij zijn als redactie wederom enorm trots  een 
fraai ogend nieuw clubblad te mogen presenteren. Hopelijk sluit de inhoud ervan hier bij aan. 
Wij zijn in ieder geval tevreden. Het is immers met liefde gemaakt. Nu u nog. Wij wensen u 
veel leesplezier toe. Heeft u tips voor verhalen, op- en/of aanmerkingen? Of een leuke Tekkel? 
Graag! Schiet ons aan. Wij houden ons aanbevolen.
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Wat doet een teammanager? En 
wat heeft je doen besluiten om te 
stoppen als teammanager bij Grol 1?
“Een van de taken is dat je de 
contactpersoon bent tussen de selectie 
en het bestuur. Dat kan van alles 
zijn. Het gaat van kleding, ballen tot 
problemen en wensen die er spelen 
binnen de spelersgroep. De spelers 
moeten alleen met voetbal bezig zijn. 
Dus begeef je je tussen de jongens 
om ze een luisterend oor te bieden. 
Ze kunnen mij alles vertellen en alles 
blijft op basis van vertrouwen intern. 
Mocht er op wat voor manier dan ook 
onvrede zijn, dan is het belangrijk om 
dat snel te signaleren en adequaat te 
reageren.”

“Ik wilde eigenlijk vorig seizoen al 
stoppen. Werk, privé en de taken 
als teammanager waren niet meer 
te combineren. Maar door de goede 
klik met Jeroen en de spelersgroep 
ben ik nog een jaar doorgegaan. En 
het is een juiste keuze geweest. Het 
is namelijk een team met een enorme 
drive om te willen winnen. Ik voel me 

thuis tussen die gasten. Wat het ook 
lastig maakt is dat er drie jongens in 
de selectie zitten waarvan de vaders 
in het bestuur zitten. Mijn relatie met 
het bestuur heeft helaas een deuk 
opgelopen en mijn probleem moet niet 
het probleem van de jongens worden. 
Dat voelt voor mij niet goed. Daarnaast 
gaf de afvaarding van het bestuur mij 
het gevoel dat ik niet serieus werd 
genomen. Toen Jeroen aangaf te 
stoppen moest er een nieuwe trainer 
worden gezocht. De trainer moest, 
zoals gebruikelijk, aan een aantal 
criteria voldoen. De spelersraad had 
inspraak en vroeg me of ik erbij wilde 
zijn om ook mijn mening te laten 
horen. Maar met mijn advies werd 
niks gedaan. Het is gewoon direct 
de prullenbak ingegooid. En niet om 
arrogant over te komen, maar ik heb 
natuurlijk als speler en ook in andere 
functies echt wel een idee wat van 
soort trainer Grol nodig heeft. En 
als ze het van mij niet willen horen, 
dan zijn er ook nog genoeg andere 
capabele mensen binnen de vereniging 
die ze hadden kunnen vragen. Alles 

met maar één doel: het beste voor de 
club, want dat is het allerbelangrijkste. 
In mijn ogen had de commissie die 
de uiteindelijke keuze heeft gemaakt 
te weinig kennis en ervaring op dit 
gebied. Ook zijn er vorig jaar nog 
een aantal akkefietjes voorgevallen 
op organisatorisch vlak die me pijn 
hebben gedaan. Ik kan helaas niet 
zeggen welke dat zijn geweest, want 
dan moet ik man en paard noemen en 
ik wil niemand beschadigen. Maar die 
akkefietjes hebben er wel voor gezorgd 
dat ik met alle activiteiten binnen 
de Grol ben gestopt. Het Wissink 
Toernooi, de sponsorcommissie en ook 
als trainer van Grol C2. Ik moest wel 
want ik stond niet meer voor mezelf 
in. Ik stond als een gefrustreerde ouwe 
gek te schreeuwen langs het veld. Het 
was gewoon te gênant voor woorden. 
Dat wilde ik niet meer. De grootste 
teleurstelling als teammanager waren 
trouwens niet de twee degradaties, 
maar het vertrek van de twee 
clubmensen Wouter Pillen en Max de 
Vries. Daar had ik echt enorme moeite 
mee. Het vertrek van Lennard snapte 

ik, hij woont in Nijmegen.
Terugkijkend heb ik op één bepaald 
punt wel gefaald in het optimaal 
bewaken van de clubcultuur. Ik heb 
na de promotie en in overleg met de 
groep ingestemd met de mogelijkheid 
spelers van buiten te halen en ik 
had ‘nee’ moeten zeggen, maar dat 
is achteraf. Ik ben toen meegegaan 
met het enthousiasme van de trainer 
en enkele bepalende spelers op dat 
moment.” 

“Ik wil als laatste nog wel één 
keer kwijt dat ik nu werk met een 
fantastische groep. Het is echt een 
team, zowel binnen als buiten het veld. 
Ze gaan voor elkaar door het vuur. 
Ze motiveren elkaar op een positieve 
manier om zo tot maximale prestaties 
te komen. Bovendien hebben we met 
Pieter en Frank nu twee topleiders; 
niveau Hennie Schovers.”

De laatste tijd wordt er op het 
Grolveld veel gesproken over iets 
van een ‘positieve denktank’. Wat 
is het idee hierachter en welke 
personen zijn hierbij betrokken?
“Het idee is vorig jaar ontstaan toen 
we met een aantal Grolmensen 
een gesprek hadden over het 
voetbaltechnische en organisatorische 
gedeelte binnen de Grol. Met Rob 
Porskamp, Dennis Pasman, John 
Ligtenberg, Bart de Vries, Arrean 
Arink, Carry en Frank Walterbos 
hebben we een groep gevormd 
en al snel een paar kerndoelen 
geformuleerd: het voetbal moet weer 
centraal staan, er mogen geen mensen 
worden beschadigd die daardoor de 
club verlaten en het verminderen 
van het aantal ‘managementlagen’. 
Wat kan er structureel beter om het 
niveau binnen de gehele vereniging 
op te krikken? Van de pupillen tot 
en met de senioren. We moeten 
proberen met de selectieteams op 
een zo hoog mogelijk niveau te spelen 
en om dat te bereiken heb je een 
scoutingscommissie nodig. En wel een 
zeer uitgebreide want elk elftal moet 
bekeken worden, van O9 tot en met 
O13 bij de pupillen, van O15 tot en 
met O19 bij de junioren en misschien 
ook nog bij de senioren tot en met 
Grol 3; zowel bij de meisjes/dames als 
bij de jongens/heren. We hebben dit 
voorgelegd aan de voorzitter van het 
jeugdbestuur Diana Nijland en zij was 
direct enthousiast. Ook Bart Porskamp 
en de drie HJO’s waren enthousiast, 

maar ze vroegen zich wel af hoe we 
aan zoveel scouts zouden komen. Om 
geen tijd te verliezen zijn we er direct 
mee aan de slag gegaan en in no-time 
hadden we 32 scouts bereid gevonden 
om hieraan mee te werken. Allen met 
een voetbalachtergrond en velen die 
op dat moment geen functie hadden 
binnen de Grol, maar vroeger wel. We 
hebben een indeling gemaakt binnen 
elke leeftijdsklasse, zodat elk team 
gezien wordt. Ook en met name de 
wat lagere teams, zodat we geen enkel 
talent over het hoofd zien. Elke klasse 
heeft een hoofdscout en die krijgt info 
van de overige scouts binnen diezelfde 
leeftijdsklasse. De scouts letten in 
de eerste plaats of er getalenteerde 
spelertjes tussen lopen, maar ook op 
hele andere dingetjes. Komen ze fysiek 
mee, hoe is de handelingssnelheid, 
balaanname, traptechniek, coördinatie? 
Kortom, alles wat opvalt en wat je 
kunt trainen. We hopen natuurlijk dat 
deze groep op den duur ook nog iets 
meer voor de Grol gaat betekenen, 
misschien als leider of als trainer, 
want daar hebben we als vereniging 
ook behoefte aan. Maar goed, het 
begin is er en we proberen telkens 
weer vernieuwend bezig te zijn. Op 
dit moment praten we over een 
voetbalschool waarin jeugdspelers 
les krijgen van een professionele 
trainer, geassisteerd door spelers uit 
de C of B. Bijkomend voordeel is 
dat laatstgenoemden later als trainer 
kunnen gaan fungeren binnen de club. 
Iedereen moet hieraan deel kunnen 
nemen en de basis is steeds verbeteren 
van techniek en coördinatie. Dit wordt 
dan aangeboden op bijvoorbeeld een 

Door: 
Tim Ebbers en 
Ronald Buesink 

woensdagmiddag, dus als aanvulling 
op de normale trainingsavonden.” 

Achter de bevlogen sport- en Grol-
man schuilt ook een liefdevolle 
gezinsman en toegewijde 
ondernemer. Kun je ons ook even 
een stukje meenemen in dit deel 
van je leven?
“Mooi dat je deze vraag stelt. 
Natascha heeft het natuurlijk niet 
altijd makkelijk in dit gezin met alleen 
maar voetbaldieren. Hier draait alles 
om voetbal. Dag in dag uit. Ik besef 
echt wel dat dat voor haar niet altijd 
vanzelfsprekend is. Waar ik ook zeer 
trots op ben is dat zij een aantal jaren 
geleden het G-voetbal heeft opgericht. 
In mijn ogen kan een grote vereniging 
als de Grol niet zonder G-voetbal. Dat 
hoort er gewoon bij, net als meiden/
damesvoetbal en zaalvoetbal. Ik vind 
het prachtig als ik zie hoe intens 
ze genieten van het spel. Ook een 
groot compliment aan de trainers en 
begeleiders van het G-team, die hier 
op een hele leuke natuurlijke manier 
mee omgaan. Ik ben dan ook trotse 
sponsor met ons bedrijf Gamp ebiz. 
Als je het over een voetbalgekke 
familie hebt, noem ik ook zeker mijn 
vader Henk. Hij is maf van het spelletje 
en is bijna elke dag op het voetbalveld 
te vinden om naar zijn kleinkinderen 
te kijken. Of het nu een training is of 
een wedstrijd, het maakt hem niks 
uit. Hij kijkt naar elk kleinkind en het 
niveau waarop ze spelen vindt hij niet 
belangrijk. Het allerbelangrijkste is het 
plezier. Het mooie van mijn vader is 
dat hij altijd het positieve ziet, ook al 
heb je slecht gevoetbald.”
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MEER HANDEN AAN HET BED
TEAMMANAGER MICHEL HOFFMAN STOPT BIJ GROL 1 
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Albert Heijn
Wallerbosch

Het grote voordeel van
Openingstijden: 

ma/di/wo/do  8.00 t/m 20.00

vrijdag  8.00 t/m 21.00

zaterdag  8.00 t/m 20.00

zondag  12.00 t/m 18.00

Beltrumsestraat 40, 

7141 AM    Groenlo
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Michel Hoffman en s.v. Grol zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
al heel lang. Kun je in het kort wat 
vertellen over je carrière bij de club 
en over persoonlijke hoogte- en 
dieptepunten? 
De Grol-loopbaan van Michel is lang en 
bewogen. We zouden er zo een heel 
clubblad mee kunnen vullen. Dat doen 
we maar niet, dus we stappen in vanaf de 
A-jeugd en moeten dan ook nog stevig 
comprimeren, want hij weet zich alles 
haarfijn te herinneren, kent alle details 
en vertelt bevlogen en met humor over 
al zijn voetbalavonturen. “Ik speelde in 
A1, was jong en had bijvoorbeeld twee 
neven die wel in de A-selectie speelden, 
omdat ze fysiek vele malen sterker waren. 
Allemaal hartstikke mooi, maar daar gaat 
het volgens mij niet alleen om in de jeugd. 
Daar gaat het vooral om opleiden. In dat 
seizoen werd Sjaak Jansen vanuit de selectie 
vervroegd doorgeschoven naar het eerste. 
Toenmalig trainer Ben Bomers wilde mij 
keeper maken en als dat door was gegaan 
had ik nooit zo lang in Grol 1 gespeeld.” 
Michel vertelt dat er in die jaren een lichting 
was van 51 jongens die vanuit de A naar 
de seniorenselectie overging - toen nog 
Grol 1 en 2 - en hij als enige niet, omdat ie 
een moeilijke jongen was. Het werd Grol 
3. “Marcel ten Have speelde rechtsbuiten 
en Kappie (Rudi Porskamp) linksbuiten 
en ik heb het hele seizoen vijf voorzetten 
gehad en toen kwamen mijn kwaliteiten als 
kopsterke spits er natuurlijk niet helemaal 
uit.” Trainers zagen het nog niet helemaal in 
hem zitten, maar toch werd hij langzaamaan 
een vaste waarde. Maar er was ook nog 
die onduidelijke knieblessure, waardoor 
hij wel kon voetballen maar geen rondjes 
kon lopen tijdens de training of mee kon 
doen aan de Nieuwjaarsloop. Er was weinig 
begrip, zelfs na een bevestigende diagnose 
van dokter Kessler in Zeist, in ‘74 en ‘78 
nog op de Nederlandse bank bij de twee 
WK-finales. Omdat niemand hem geloofde 
nam Michel het besluit te stoppen met 
voetballen en al snel kwam er belangstelling 
uit de regio. Longa en WVC meldden zich. 
Eerstgenoemde was natuurlijk een brug te 

ver, maar bij WVC hapte hij toe. Toenmalig 
trainer Jaap Jacobs was op de hoogte van 
de problemen met de knie, maar overtuigde 
op verrassende wijze: “We zijn geen 
hardloopvereniging, maar een voetbalclub.” 
Het jaar WVC was zeker succesvol, maar 
toch werd de heimwee waarschijnlijk te 
groot en kwam hij na dat ene jaar terug. 
“Ik sprak jaren later nog mensen uit 
Winterswijk die meenden dat ik vijf jaar bij 
de club had gevoetbald, zoveel indrukken 
heb ik daar achtergelaten”, vat Michel met 
een grote glimlach samen, om er vervolgens 
aan toe te voegen: “Het belangrijkste bij 
WVC heb ik geleerd van Jan Pleiter met z’n 
uitspraak; hoo’j ze wendt, hei-j ze later. En 
zo is het!”

Met een aantal aanbiedingen op zak, o.a. 
van HSC en Haaksbergen, het vooruitzicht 
om echt geld te gaan verdienen en de 
aanvankelijke toezegging daadwerkelijk naar 
Haaksbergen te verkassen werd Michel door 
Max de Vries en Theo Huijskes aangespoord 
om terug te komen bij Grol. Het was iets dat 
hij zelf eigenlijk ook graag wilde en na een 
gesprek met zwager John Ligtenberg wist 
hij het zeker en keerde terug op het ouwe 
nest. “Het eerste jaar werden we kampioen 
en in het tweede jaar overleed Leo Reijrink, 
op 3 december 1992, tweeënhalve week 
nadat mede Grollid Eric Kolkman was 
verongelukt”, weet Michel zich als de dag 
van gisteren te herinneren. “We zijn met 
Peter Schulte, Theo Huijskes, Hans Emaus, 
Max de Vries en ikzelf naar het oudershuis 
van Leo gegaan en ik hoor het vader Joop 

Reijrink nog zeggen: “Jij gaat ervoor zorgen 
dat de droom van Leo waarheid wordt.” Ik 
stond elke week kotsend op het veld, maar 
het maakte zo ongelooflijk veel indruk, 
we werden dat seizoen kampioen en 
promoveerden naar de tweede klasse. Een 
kampioenschap met een lach en een traan.” 

Peter Schulte vertrok als hoofdtrainer en 
toenmalig voorzitter Theo Huijskes zou 
tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwe 
coach op een bijzonder manier onthullen. 
Net zoals bij het prinsenbal in Grolle een 
groot geheim en niemand die het mocht 
weten. Alleen liep het deze keer anders. 
Michel: “De spelersgroep moest ook een 
profielschets maken van de nieuwe trainer 
en toen we erover spraken hoorde ik 
dat Max de Vries had gelezen dat Henk 
Pieneman vrij was. Ik wilde natuurlijk 
heel graag achter de naam van de nieuwe 
trainer komen. Heb het nummer van Henk 
opgezocht in het telefoonboek, heb hem 
met een sjaal voor de mond gebeld en 
mezelf voorgesteld als een verslaggever van 
De Gelderlander. ”Ik heb gehoord dat ik jou 
mag feliciteren als nieuwe trainer van de 
s.v. Grol.” “Oh, ik dacht dat dat nog geheim 
moest blijven.” Huijskes balen, balen!”

Na drie jaar tweede klasse kelderde de 
hoofdmacht midden jaren ‘90 in twee jaar 
tijd naar de vierde klasse. Natuurlijk een 
enorme domper, maar het weerhield de 
mannen er niet van om een ludiek eindfeest 
te vieren. “We zaten in een dip en we gaan 
de trainers niet noemen, maar wat wel 
een mooi verhaal is, is de boer-tour. We 
wilden de teruggang naar de vierde klasse 
luidruchtig aankondigen en noemden het 
eindfeest de boer-tour. Het was immers de 
klasse waar alle boerenclubs in voetbalden. 
Pannenkoeken bakken bij Porskamp in 
de weide, naar wethouder Huurneman, 
touwtrekken en naar de klompenboerderij. 
Met de platte wagen door Beltrum en ook 
nog ergens op een dêle een klompendans 
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/noa

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
de Rabobank de sporten waar we allemaal
graag naar kijken, maar ook de sport waar
iedereen aan mee kan doen. 

Rabobank. Sponsor van SV Grol

door klein te
beginnen.

De top
kunnen

bereiken

gedaan. Wat een legendarisch 
feest was dat.” Grol speelde dat 
aansluitende seizoen o.a. tegen VIOS 
en de meesten van ons herinneren 
zich vast nog het paraplu-incident 
met Broajerd Huuskes. En dat was 
niet het enige. Grensrechter Takkie 
was te zenuwachtig om te vlaggen en 
kon net op tijd vervangen worden. 
De wedstrijd werd met 4 - 3 verloren, 
Michel was goed op dreef, maar de 
keeper van VIOS net iets beter en 
uiteindelijk zat hij als enige Grolsen om 
12 uur ’s nachts nog bij Spilman. De 
anderen konden het emotioneel niet 
aan en waren vroegtijdig huiswaarts 
gekeerd. Trainer René Keemers loodste 
de club een paar jaar later terug naar 
de derde klasse en het tweede seizoen, 
na een verloren promotiewedstrijd, 
net niet naar de tweede klasse. Een 
goeie trainer en vooral de man die 
het team weer bravoure gaf aldus 
Michel. “Keemers was een moderne 
en bijzondere trainer met een mooie 
grote bek. Hij vertelde niet meteen 
hoe het moest, maar liet iedereen eerst 
meedenken. Hoe zou jij dit oplossen? 
Iedereen was verplicht mee te denken 
over voetbal. Zijn opvolger Gerard Bos 
was natuurlijk ook een goeie trainer, 
maar weer een totaal andere.”

“Ik kan volgens mij wel het hele 
clubblad vullen, bij wijze van spreken.” 
Ja, dat klopt, dus we moeten ons nu 
even weer beperken tot een paar 
bijzondere momenten en er volgt 
vast nog meer in het ‘Jubileumboek 
100 jaar s.v. Grol’. “Wat mooi is om 
te vertellen is dat ik als trainer van F1 
o.a. Tom Groot Kormelink, Jeroen van 
Dalen en Bjorn Koldeweij in de ploeg 
had, waar ik later weer mee in Grol 1 
heb gespeeld. Met laatstgenoemde 
werk ik nu ook samen bij het eerste en 
met zijn vader Fons voetbal ik nu in de 
45-plus.” 

Een mooi verhaal is ook de 
kennismaking met Jos Heutinck, toen 
trainer van Zieuwent en later van 
Grol. Een streekelftal speelde tegen 
Feyenoord en Michel was één van 
de opgeroepen spelers. Hij kwam 
rechtstreeks vanaf zijn vakantieadres 
naar de wedstrijd en had twee 
weken niet getraind. Reden voor Jos 
Heutinck om hem nog even apart te 
noemen. “Die en die spelen, dit zijn 
de reserves en tja, wat we doen met 
Michel Hoffman moeten we nog maar 
even bekijken, hij heeft niet getraind.” 

Michel: “Ik was 32 of 33 en dacht 
echt nu even tot 10 tellen. Gelukkig 
was het zo’n dag dat alles lukte. Alles 
wat op goal ging met de warming-up 
ging erin, dus ik kreeg natuurlijk een 
steeds grotere bek. Ik zat in de dug-
out naast Jos en er kwamen al wat 
Grolsupporters vragen wanneer ik erin 
kwam. Ben demonstratief maar vast 
begonnen aan wat oefeningen, net 
zolang totdat de trainer helemaal gek 
werd en toen kwam ik in het veld. Na 
één minuut een keihard schot achter 
keeper Dudek boven in de kruising. 
Helaas werd die afgekeurd, want het 
was ons enige doelpunt. Ik had het 
helemaal gehad met Jos Heutinck, 
maar dat kwam later allemaal 
weer goed. Het was nog heel lang 
gezellig en de avond eindigde pas de 
volgende dag om half vier ’s morgens. 
Net op tijd om nog terug te gaan naar 
Grolle en om half zes ‘fit’ te zijn om te 
gaan werken.” 

Er is veel gaande binnen de club, 
daar is al veel over gezegd en 
geschreven en het is natuurlijk 
zaak er met zijn allen de schouders 
onder te zetten en de toekomst 
positief tegemoet te zien. Wat is 
daar voor nodig volgens jou?
“We moeten breder opleiden”, valt 
Michel met de deur in huis. “Nico 
Verrips en Jos Porskamp hebben 
jaren geleden de jeugd opgeleid 
en die jonge spelers kregen vanaf 
het allereerste moment een brede 
opleiding met o.a. twee keer in de 
week circuittraining. Die spelers 
zitten nu in B1, er zijn er de afgelopen 
jaren drie naar een BVO gegaan en 

dat is niet meer voorgekomen. Kan 
natuurlijk toeval zijn, maar ik ben 
ervan overtuigd dat het te maken 
heeft met de opleiding en dat kan 
en moet nu ook weer veel beter. 
Iedere jonge speler moet de beste 
begeleiding krijgen en we moeten 
durven doorselecteren, ook in de 
winterstop van een lopend seizoen. 
Het circuit trainen is trouwens weer 
opgepakt door Koen Wissink en John 
Ligtenberg en dat is een hele goede 
zaak.” Het gaat dus vooral om het 
voetbaltechnische aspect en dat lijkt 
ons helder. Goeie jeugdtrainers, goed 
selecteren, aandacht voor techniek 
en coördinatie, scouting en ook de 
jongens en meiden die bijvoorbeeld 
in de wat lagere D-, C- of B-teams 
spelen - waar vooral het plezier heel 
belangrijk is - specifieke trainingen 
geven waar ze van leren en waar ze 
beter van worden. “Alles samengevat 
is het zoals in de zorg: minder 
managers, lees bestuurders en meer 
handen aan het bed, want daar moet 
het gebeuren.”

Als je een avondje met een doosje 
wijn bij Michel Hoffman thuis 
zit, dan kun je wel een heel boek 
schrijven. Michel, je gaat toch 
stoppen als teammanager? Schrijf 
toch een autobiografie, je hebt 
daar dan voldoende tijd voor. “Ik 
denk dat ik daar toch nog even 
mee moet wachten, want we 
hebben een boutjoekel gekocht. 
Hij komt over twee weken, dus 
volgend jaar op zondag wandelen 
met Natascha en Moos in de 
bossen.” “I
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Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als 
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u 
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die 
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw 
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de kansen 
kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij Flynth. Niet 
voor niets sponsoren wij

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Groenlo 088 236 79 00 of kijk voor
meer informatie op www.flynth.nl

SV Grol.

STERK IN UW MERK

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl ideemedia.nl

altijd goed
in vorm!

     reclame- en internetbureau
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KNOTSGEKKE CARNAVALSAVOND IN SPORTCAFÉ S.V. GROL
Zoals ieder jaar werd 

ook nu de carnavals-

avond van de s.v. Grol 

op de woensdagavond 

voorafgaand aan het 

feestelijke carnavals-

Zoals ieder jaar werd ook nu de carna-
valsavond van de s.v. Grol op de woens-
dagavond voorafgaand aan het feeste-
lijke carnavalsweekend gehouden. De 
carnavalsavond, ondertussen uitgegroeid 
tot een waar spektakel, wordt georgani-
seerd in samenwerking met kegelclub Uit 
Tegenweer Opgericht, beter bekend als 
U.T.O. en is toegankelijk voor alle leden 
van de s.v. Grol, H.V. Grol en diezelfde 
kegelclub.

Door: Pim Westervoorde

Ook was dit jaar de wagenbouwgroep 
“Kameraden Zonder Beunhazen” uitge-
nodigd voor het festijn. De “Kameraden 
Zonder Naam” bouwden al namens de 
s.v. Grol maar zijn dit jaar gefuseerd met 
wagenbouwgroep “de Beunhazen”, dat de 
nieuwe ludieke naam verklaart. Met de ken-
nis van nu mag gezegd worden dat de fusie 
zijn vruchten heeft afgeworpen. Met hun 
praalwagen “Als het gaat vriezen, ontdooien 
de Friezen” zijn ze tweede geworden in de 
klasse grote wagens. Een knappe presta-
tie van de enthousiaste Grol-bouwers. De 
avond werd verder gecomplementeerd met 
de aanwezigheid van een grote delega-
tie Tönnekes en Knunnekes, waarbij de 
hoogheden uiteraard niet ontbraken. Dat de 
Grol een streepje voor heeft bij de hooghe-
den blijkt wel: Prins Harrie Hoitink is een 
gewaardeerde sponsor van de s.v. Grol met 
zijn bedrijf Iris Communicatie & Reclame, 
Adjudant René Schuurmans voetbalt in het 
oud-talenten team Grol 45+ 3, Jonkheer Pelle 
Walterbos versterkt de voorhoede van Grol 
3 en Jonkvrouw Pien Walterbos verdedigt de 
paars-zwarte kleuren van H.V. Grol in het 2e 
dames seniorenteam. Niet geheel onbe-
langrijk is te vermelden dat er deze avond 
ook een tweetal keien aanwezig waren. De 
schoonouders van Harrie en René zaten 
samen op de eerste rij en genoten uitbundig. 
Het is duidelijk dat zij zoiets niet kennen in 
Lichtenvoorde.

Een muzikaal intermezzo van alleskunner Pa-
trick Pos opende de avond waarna gastheer 
Henri “Wally” Walterbos de openingsspeech 
begon en iedereen welkom heette: “Welkom 
dames, heren, carnavalisten en sjikkeraars”. 
De Knunnekes waren “fashionably late” wat 
Wally de tijd gaf om wat meer te vertellen 
over het ontstaan van de Grol carnavals-
avond. Op zijn eigen wijze vertelde hij dat 
de Grol-wagenbouwers hem niet vanwege 
zijn bouwkwaliteiten erbij vroegen maar 

vanwege zijn gezelligheid want “Ik kan niet 
bouwen, plakken of schilderen. Eigenlijk kan 
ik niets”. De rest van het volle programma’s 
bestond uit veel humor. Emiel Garstenveld 
mocht de avond beginnen en trad op als 
‘zichzelf’. Emiel vertelde over zijn leven 
in het leger en kreeg het publiek op gang 
met een aantal harde en grove moppen, 
vooral die ene mop dat eindigde met een 
kokosmat. Vervolgens kwam Sam de Vries, 
speciaal overgevlogen uit Nijmegen, een 
aantal van haar hits zingen en speciaal voor 
deze carnavalsavond had ze het nummer 
“Leven na de dood”, van Freek de Jonge, 
bewerkt tot een Grol versie. Nadat iedereen 
was uitgezongen kwam voorzitter Hans 
Scheinck aan “het woord”. Op innovatieve 
wijze werd zijn stemprobleem opgelost: Rob 
Porskamp las zijn grappige speech voor en 
Hans ging dit vervolgens nasynchroniseren. 
Het leverde jolige momenten op waarbij 
je je direct afvraagt of hij er een rolletje in 
Goede Tijden Slechte Tijden aan overge-

houden heeft. Daarnaast kwam de U.T.O. 
met een top optreden en schotelde ons een 
Mexicaanse ballade voor, gezongen door 
niemand minder dan kunstgrasexpert Rob 
Oude Luttikhuis. Als laatste buut mocht 
Bas Brinke optreden. Brinke speelde een 
Winterswijkse ambtenaar en toverde met 
zijn scherpe en gortdroge humor een glim-
lach op menigeen gezicht. De afsluitende 
komische speeches werden gedaan door 
Jonkheer Pelle en Jonkvrouw Pien, waarbij 
Prins Harrie I en Adjudant René het laatste 
woord hadden. Tussen alle acts door werden 
de muzikale hoogstandjes verzorgd door 
het geïmproviseerde dweilorkest “Wi’j Kent 
Moar Ene Moate…Vol” en dat was te horen. 
Na het officiële gedeelte bleef het nog lang 
gezellig in de sportkantine van de s.v. Grol. 
Dat bleek ook wel toen de kantine-eigenaar 
besloot om toch nog een uur langer door te 
gaan. Een knotsgekke carnavalsavond dat in 
geen enkele agenda van de Grolse carnava-
list mag ontbreken.  



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

Nieuwstad 10, 7141 BD Groenlo     T. 0544 46 78 72,      www.johnligtenberg.nl

VORM MAAKT DE KRACHT VAN HET BEDRIJF ZICHTBAAR
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Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni wordt de 
Samenloop voor Hoop Oost Gelre gehouden 
op en rondom het terrein van de muziekkoepel 
in Groenlo. Het hoofdbestuur van s.v. Grol 
ondersteunt deze actie van harte, waarvan de 
opbrengst in zijn geheel ten goede komt aan 
het KWF, oftewel de kankerbestrijding. Vrijdag 
16 juni start de Samenloop voor Hoop Oost 
Gelre om 17.00 uur, 24 uur later stopt de wan-
delestafette, 24 uur lang omlijst door vermaak 
en optredens van lokale en regionale artiesten. 
Allen belangeloos. “De 24 uur estafette staat 
voor de continue strijd van kankerpatiënten 
tegen deze ziekte,” verklaart voorzitter en initi-
ator Patrick Pos de symboliek achter het 24 uur 
durende evenement. 

Het leven vieren
“De Samenloop voor Hoop is een evenement 
dat volgens een vaststaand format georgani-
seerd wordt onder de vlag van het KWF. ‘Loop 
mee en sta stil bij kanker.’ Afgelopen jaar vond 
in Eibergen de Samenloop voor Hoop Berkel-
land plaats. Dit was een groot succes en zeer 
indrukwekkend. We staan bij de Samenloop 
stil bij hen die overleden aan kanker, door 
middel van een kaarsenceremonie met kaarsen 
in kaarszakken. Deze zaken zullen binnenkort 

Door: Henri Walterbos
“We vinden het jammer dat s.v. Grol alleen 
maar het Internationale Marveldtoernooi 
organiseert. Een prachtig toernooi. Niets ten 
nadele van dat toernooi maar er is meer dan 
alleen maar die jongens.“ Twee jaar geleden 
de motivatie voor enkele Grol-vrijwilligers 
om een toernooi te gaan organiseren voor de 
selectieteams in de D- en E-klasse. “Kunnen 
er ook andere clubs uit de regio uitgenodigd 
worden waar andere Grolteams ook uitgeno-
digd worden voor toernooien,” aldus voorzitter 
Marc Rots.  Een succesvolle eerste editie in 
2015, met enkel lovende reacties van deelne-
mende teams, deed de organisatie besluiten 
het toernooi uit te breiden met een toernooitje 
voor meisjes E-teams. “We willen graag zoveel 
mogelijk spelertjes laten genieten van een eigen 
toernooi. Daar worden ze alleen maar beter van 
en het is natuurlijk hartstikke leuk om met je 
team op toernooi te gaan. Meisjes zijn voor ons 
vanzelfsprekend net zo belangrijk als jongens, 
al is het wel ontzettend trekken aan meisjes-
teams, merken we al twee jaar.” 

Sterk toernooi
De derde editie van het Wissink D- en E-

SAMENLOOP VOOR HOOP OOST GELRE 2017

PINKSTERWEEKEND 3E WISSINK D- EN E-TOERNOOI
“We willen graag zoveel mogelijk spelertjes laten genieten van een eigen toernooi”

te koop te zijn. Ook op het Marveldtoernooi 
trouwens waar we met een stand en een col-
lectebus zullen staan. Op de zakken kan een 
gedicht geschreven worden, of zomaar een 
losse herinnering, of alleen maar een naam, of 
gewoon een tekening. Daar is iedereen vrij in. 
Er is echter ook aandacht voor survivors, hen 
die de ziekte overwonnen of er nu mee te kam-
pen hebben. Zij zullen de eerste ronde lopen 
van de estafette. Heel indrukwekkend ook. Het 
is echter ook vooral een evenement waarin we 
het leven vieren met elkaar. Rondom het terrein 
zullen diverse stands staan van ondermeer 
deelnemende teams die bijvoorbeeld pannen-
koeken gaan bakken of kunnen kinderen op de 
foto met een stripfiguur. Alles komt ten goede 
aan de actie.”  

Bij het evenement zijn ook Grol-vrijwilligers 
betrokken die hun steentje bijdragen aan de 
organisatie en uitvoering, waaronder Patrick en 
Mirjam Pos, Gerard Houben, Arne Poelhuis, 
Henri en Mohlin Walterbos, Stephanie de Vries. 
“We zouden het fantastisch vinden dat er teams 
van Grol deelnemen aan de Samenloop, jeugd-
leiders die iets met hun team doen om geld op 
te halen,” hoopt Patrick. “Iedereen heeft er in 
zijn omgeving mee te maken.” 

Informatiebijeenkomst Den Elshof
Op donderdag 13 april vindt er om 21.30 uur 
in de serre van het sportcafé een informa-
tiebijeenkomst plaats, waarin Stephanie de 
Vries en Judith Theissen-Overkemping een 
presentatie van de Samenloop voor Hoop Oost 
Gelre geven. “Alle sportverengingen in Groenlo 
hebben we aangeschreven om daar aanwezig 
te zijn. Bewust na de trainingen,” vertelt Patrick. 
“Steeds weer merken we dat tijdens de bijeen-
komsten, die we al gehouden hebben, dat dan 
het kwartje bij mensen valt, hen de opzet en 
de symboliek erachter duidelijk is,” ervoer ook 
Henri Walterbos. “De zin dat men op de grens 
staat van doorbraken van enkele soorten kanker 
maar dat daar geld voor nodig is, die bleef maar 
door mijn hoofd spoken. Beter maken kan ik 
niemand, maar ik kan me wel inzetten om geld 
binnen te halen of om in de organisatie mijn 
steentje bij te dragen. Het is nog leuk ook.” 

Kom naar de informatiebijeenkomst of 
schrijf je in voor deelname: Oostgelre@
samenloopvoorhoopoostgelre.nl

toernooi vindt plaats op zaterdag 3 en 4 zondag 
juni, oftewel het Pinksterweekend. Op zaterdag 
spelen D-teams hun wedstrijden op de grote 
velden, een dag later gevolgd door de E-teams 
en meisjes-E-teams. Beide dagen een sterk 
bezet toernooi, met enkel standaardteams van 
topamateurclubs, met uiteraard deelname van 
onze eigen s.v. Grol standaardteams in de D- en 
E-klasse, en de meisjes. 

Wissink Hoofdsponsor
De organisatie prijst zich gelukkig met Bakkerij-
Lunchroom-Restaurant Wissink dat zich bereid 
verklaarde haar naam aan het toernooi te ver-
binden en hiermee het hoofdsponsorschap aan 
te gaan. Na een ‘proefjaar’ werd een verbinte-
nis voor 5 jaar aangegaan. “Daar zijn we erg blij 
mee. Daar kunnen we op bouwen, naast steun 
van Rob Porskamp van Sportcafé Den Elshof 
en het jeugdbestuur van s.v. Grol,” vertelt 
toernooivoorzitter Marc Rots. “Van alle kanten 
krijgen we medewerking. Ook een aantal jonge 
vrijwilligers maken deel uit van de organisatie; 
Bart Huijskes, Tom Heming, Tim Penterman 
en Pelle Walterbos. Naast hen zijn er nog meer 
jonge gasten die ons helpen beide dagen, want 
we hebben scheidsrechters nodig, maar ook 

vrijwilligers 
die bij de 
pannakooi of het 
springkussen staan.”

Twin-Gamesprincipe
In de E-klasse wordt er gespeeld volgens 
het zogenaamde Twin-Gamesprincipe. De 
speelduur van de wedstrijden bedraagt 2 x 10 
minuten. De wedstrijdjes vinden plaats op veld-
jes van 42x30 meter, met 6 tegen 6. “Het is een 
stukje talentontwikkeling voor jonge spelers, 
want ze hebben veel meer balbezit in kleinere 
ruimtes, in een hoog tempo,” is Marc enthou-
siast. “Bij een doelpunt wordt er niet afgetrapt 
in het midden maar wordt het spel direct weer 
hervat. Er is geen ingooi, maar een intrap. Er 
wordt vaker gescoord en mooier om naar te 
kijken. Facebook: Wissink D- en E-toernooi.

SamenLoop voor Hoop Oost Gelre
Gedurende beide toernooidagen zal er een ver-
loting gehouden worden die in zijn geheel ten 
bate komt aan de SamenLoop voor Hoop Oost 
Gelre. “Een mooi initiatief waar wij als gezonde 
mensen graag ons steentje aan bijdragen,” 
aldus Marc.  



Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

Duurzaam op Groengas

Tankstations
 • Scherpe prijzen
 • Moderne wasstraat
 • Ruime shop

Levering brandstoffen, groot en klein:
• Dieselolie
• Dieselolie XMILE (brandstofbesparend)
• Petroleum

Tankstation Den Sliem
24 uur per dag geopend, alle gangbare betaalpassen

Verkoop van alle 
Mobil en Argos Smeermiddelen

Borculoseweg 57 - 7141 VL Groenlo - Tel. 0544 46 15 22 - info@kolkman-bv.nl

  

Kijk voor al uw bouwplannen op:  

  

www.bouwbedrijfdedriehoek.nl 

  

Industrieweg 9b  7141DD  Groenlo  0544-463155 
  

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud  Renovatie   Agrarisch   Utiliteitsbouw 

Samen bouwen aan een mooier Groenlo ! 
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Kort voorstellen
Kelly Bokstart, 18 jaar 

Speelt nu in
Dames 1 

Wie zijn je trainers en leiders?
Jos Porskamp en 
Yvonne Klein Gunnewiek

Eerdere teams
E7, E5, D5, D4, Meiden B, Meiden A 
en nu Dames 1

Wanneer ben je op voetbal gegaan 
en waarom?
“Toen ik 9 Jaar oud was wou ik er 
graag op omdat mijn broertje Kevin 
ook op voetbal zat. Ik vond het altijd 
al een leuke sport om te doen. 
Ik heb eerst wel op scouting gezeten, 
maar dat vond ik toch niet zo leuk 
om te doen. Toen heb ik er toch voor 
gekozen om op voetbal te gaan. 
Tot op de dag van vandaag geen spijt 
van gehad.”

Wat is je positie en wat zijn je 
sterkste punten als speelster?
“Linksbuiten. Mijn sterkste punten zijn: 
Snelheid en goals maken.”
Het damesteam Grol 2 is een 
combinatie met speelsters van Vios 
B. Een mooi initiatief. Dat schijnt heel 
erg gezellig te zijn, met ondermeer 
met elkaar samen Frühshoppen bij de 
Belhamels in Beltrum.
“Zoals het nu is vind ik het een mooie 
oplossing voor zowel Grol als Vios. 
In mijn ogen draait het team goed en 
hoor ik er positieve berichten over 
zowel van de speelsters als van de 
leiders.”

Je ooms zijn van te Veluwe. 
Allemaal goede voetballers. 
Heb je het talent van hun?
“Ik zal wel wat genen van de familie 
te Veluwe in mij hebben qua voetbal. 
Want zoals ik hoorde hebben al mijn 
ooms en neven heel hoog gevoetbald. 
Dus ik hoor heel vaak van mensen als 
ik zeg dat ik van te Veluwe ben, dat ze 
de naam meteen herkennen van het 
voetballen.”

KELLY BOKSTART

Enkele ooms zijn voor Ajax, maar 
ook een oom (Erwin te Veluwe) 
en neef (Ricardo te Veluwe) zijn 
fanatiek voor Feyenoord. Neem 
aan dat jij ook voor Feyenoord bent 
en denkt dat Feyenoord kampioen 
wordt?
“Dan moet ik je helaas teleurstellen, 
want ik ben geen Feyenoorder maar 
een Ajacied en ik hoop natuurlijk 
dat Ajax kampioen wordt. Als mijn 
fanatieke oom dan bij oma is dan 
plagen we mekaar wel eens daarmee.”

Als je bij oma te Veluwe op bezoek 
bent en je ooms en neven zijn er 
ook, gaat het dan wel eens niet 
over voetbal?
“Meestal gaat het wel over voetbal.”

Wat vind je van Grol als 
vereniging?
“Het is een leuke en gezellige 
vereniging. Ik doe daar graag 
vrijwilligerswerk. Op dit moment ben 
ik ook leidster van Grol F4, een mix 
van jongens en meisjes.”

Wat wil je nog kwijt?
“Op dit moment voetbal ik in een 
super gezellig en leuk team van Dames 
1. Ik hoop dat we nog lang samen 
mogen voetballen met dit team en 
wie weet hoop ik dat we nog een keer 
kampioen mogen worden, zoals in het 
seizoen 2015-2016.” 

Door: 
Henri Walterbos
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Henrik Warnar
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Door: Rik Gockel

Vanaf komend seizoen start de KNVB 
met nieuwe wedstrijdvormen voor 
de jongste jeugd. U heeft hierover 
vast al wat gelezen of gehoord. 
Vanzelfsprekend moet ook onze club 
daarop anticiperen. Om te wennen 
aan de nieuwe opzet is op zondag 
29 januari gevoetbald binnen de 
kaders van zeg maar het ‘nieuwe 
pupillenvoetbal’. In dit artikel een 
overzicht van de veranderingen, welke 
visie s.v. Grol uitdraagt en hoe de 
eerste ervaringen zijn binnengekomen 
bij de jeugdleiders. 

GROL EXPERIMENTEERT MET NIEUWE 
WEDSTRIJDVORMEN VAN DE KNVB

Visie KNVB op veranderingen 
De KNVB wil het jeugdvoetbal op 
een hoger plan brengen. Dat begint 
volgens de bond bij de allerkleinsten 
op de voetbalvelden van de amateurs. 
Jan Dirk van der Zee, directeur KNVB 
amateurvoetbal, motiveert deze 
vernieuwing als volgt: 

“Kinderen meer voetbalplezier 
geven en nog meer bij het spel 
betrekken. Dat is waar we het voor 
doen. Voetballertjes van deze leeftijd 
moeten vrijuit kunnen spelen, acties 
maken en veel scoren. Met kleine 
partijtjes, kleinere teams en zonder 
scheidsrechter vind je de cultuur van 

het pleintjesvoetbal terug op het 
voetbalveld. We nemen de komende 
twee jaar de tijd om de vernieuwingen 
zorgvuldig in te voeren. Dat doen we 
samen met onze verenigingen. Zij zijn 
de sleutel om dit voor de kinderen tot 
een succes te maken.”

Om bovenstaande in de praktijk te bren-
gen worden in twee stappen nieuwe 
wedstrijdvormen ingevoerd. Aanko-
mend seizoen voor alle jeugd onder 9 
(voorheen ‘F-klasse’) en het seizoen 
daarna voor de jeugd onder 10, 11 en 12 
(voorheen ‘E klasse en 1e jaars D’).  

In schema ziet dat er als volgt uit:

Leeftijd Vorm Veld Doel Competitie

Vanaf seizoen 2017-2018

Onder 6 F-pups 2 tegen 2 20x15m 3x1m (zonder keepers) Intern

Onder 7 F-pups 4 tegen 4 30x20m 3x1m (zonder keepers) Intern 

Onder 8 1e jaars F 6 tegen 6 42,5x30m 5x2m Competitie zonder ranglijst

Onder 9 2e jaars F 6 tegen 6 42,5x30m 5x2m Competitie zonder ranglijst

Vanaf seizoen 2018-2019

Onder 10 1e jaars E 6 tegen 6 42,5x30m 5x2m Competitie zonder ranglijst

Onder 11 2e jaars E 8 tegen 8 Half veld 5x2m Competitie

Onder 12 1e jaars D 8 tegen 8 Half veld 5x2m Competitie

Onder 13 2e jaars D 11 tegen 11 Heel veld 7,32x2,44m Competitie

Wat betekent dit voor s.v. Grol?
Onze F-pups spelen op 
zaterdagochtend al in 2 tegen 2, 3 
tegen 3 en 4 tegen 4 wedstrijdvormen. 
Daarnaast spelen ze 1x per maand 4 
tegen 4 tegen een aantal buurclubs 
in de zogenaamde “Pindakaascup”. 
Dat sluit dus goed aan op de advies-
wedstrijdvormen van de KNVB.

Onze O8 en O9 gaan aankomend 
seizoen 6 tegen 6 spelen op een kwart 
veld. Hier zullen we de teamindeling 
op gaan aanpassen. Naast de wijziging 
in aantal spelers en veldafmetingen, 
zijn er nog een paar veranderingen:
• De KNVB gaat teams indelen 
in geboortejaarcompetities. 
Combinatieteams met O8 en O9 
spelers mogen wel, maar die worden 
dan in een O9 competitie ingedeeld. 

Er is per team 1 dispensatiespeler 
toegestaan.
• De speeltijd blijft 2x20 minuten, 
waar een time out van 2 minuten na 10 
minuten speeltijd per helft aan wordt 
toegevoegd. 
• Bij een uitbal, vrije trap en 
hoekschop mag ‘ingedribbeld’ en 
‘ingepasst’ worden (de ingooi vervalt).  
• De keeper mag een terugspeelbal 
niet meer in de handen pakken.
• De teams spelen wel in een 
competitie, maar er wordt geen 
competitiestand meer bijgehouden. 
Teams spelen zaterdag wel om te 
winnen, maar niet meer om over een 
serie wedstrijden kampioen te worden. 
De KNVB houdt de uitslagen wel bij, 
zodat teams die iedere zaterdag ruim 
winnen of verliezen tussentijds naar 
hoger of lager niveau overgeplaatst 

kunnen worden.
• Doel is dat spelers spelbeslissingen 
eerst onderling proberen op te 
lossen. De scheidsrechter wordt een 
spelbegeleider die langs het speelveld 
beweegt en alleen indien nodig het 
veld in loopt. De spelbegeleider 
bewaakt dat de spelers het met elkaar 
eerlijk oplossen en legt waar nodig de 
spelregels uit. 
• De KNVB adviseert balformaat 4 
voor O8 en O9, maar het huidige 
balformaat 5 mag ook. Dit kan dus 
per wedstrijd/club gaan wisselen. Er 
is overigens maar 1 onderzoek naar 
balformaten bekend. Dit onderzoek 
concludeert dat het formaat van de bal 
geen effect heeft op de ontwikkeling 
van dribbelvaardigheid van spelers. Bij 
s.v. Grol moeten we de balformaat-
keuze nog maken. “S
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Exclusiviteit voor Groenlo: Wansing 
Keukens geeft e 500,- korting

Winnen doe je samen!
Unieke jubileumactie Wansing Keukens

In dit voorbeeld kost deze keuken 
dan minus de e 400,- extra korting

e 5598,-
Daarnaast ontvangt 

SV Grol ook nog e 100,- 
indien u de waardebon inlevert.

Deze waardebon kunt u op onze 
accommodatie vinden, vraag er naar.

Wansing 50 jaar 
thuis in keukens

Keuken Journaal

5.998,-€
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Meer dan 380 winkels in Europa.

EILAND KEUKEN
ca. 307 x 100 / 185 cm, Front in lak, wit ultra-hoogglans, 
werkblad in beton repro, met grote laden

INCLUSIEF 
> Oven met RVS-front 
> kookplaat > RVS-afzuigkap > Koelkast  
> volledig geïntegreerde vaatwasser 
> en inbouwspoelbak
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Visie Hoofd Jeugdopleidingen 
Pupillen 
Bert Roeterdink is Hoofd Jeugdoplei-
dingen bij de pupillen. Hij is natuur-
lijk de aangewezen persoon om dit 
veranderend KNVB beleid te projec-
teren op de jeugdopleiding van Grol. 
Bert: “We zijn zeker enthousiast over 
de nieuwe opzet. De afstanden pas-
sen veel beter bij de spelers van deze 
leeftijd. Alle spelers komen vaker aan 
de bal. Er is voldoende ruimte om te 
dribbelen en de veldafmetingen ge-
ven haalbare passafstanden. Het spel 
wordt sneller en intensiever voor de 
spelers. Er ontstaan daardoor meer 
spelmomenten voor het doel, waar-
door spelers vaker kunnen scoren, 
maar ook verdedigend moeten han-
delen om doelpunten te voorkomen.” 
Bert heeft het initiatief genomen om 
op zondag 29 januari te experimen-
teren met de nieuwe opzet. “Blij dat 
we dit gedaan hebben. Dat zorgt voor 
draagvlak bij spelers en jeugdleiders. 
Ik ga daarom ook met vertrouwen 
deze transitie tegemoet!”

Quotes van onze jeugdleiders
Hoe mooi een nieuwe structuur er uit kan zien. Het staat of valt bij de mensen die 
erin moeten werken op het veld. Het clubblad was daarom zondag 29 januari in 
alle vroegte aanwezig om de volgende reacties op te luisteren: 
• “Zeer geslaagd. Spelers komen heel vaak aan de bal. Snel spel, geen/weinig tijd 

om aanwijzingen te geven.”
• “Terug naar het kluitjesvoetbal. Alles veel sneller, daardoor moeilijk te coachen. 

Voor de rest super.”
• “Eerste indruk van de veldafmetingen voor 2 tegen 2 en 4 tegen 4 was een te 

groot veld. In de uitvoering bleek de veldgrootte prima. Vooral de 2 tegen 2 is 
erg positief. Sluit aan bij de beleving van deze leeftijd (ik en mijn vriendje).”

• “Veel balcontact, wennen aan klein veld, nog chaotisch in organisatie.”
• “Spelers allemaal erg enthousiast. Wel erg intensief. Energieniveau op het eind 

omlaag.”
• “In ieder geval overtuigd van de voordelen van deze set up voor de F Pups. 

Leren omgaan met winst en verlies. Veel balcontact en veel scoren, plezier 
verhogend.”

• “2 tegen 2 is perfect voor de F-Pups. Veel balbezit, veel duels. Afmetingen 
velden zijn goed.”

• “Mooie praktijktest. 6 tegen 6 veld in praktijk groot genoeg.”

Meer informatie
Wilt u zich verder verdiepen in de nieuwe wedstrijdvormen? Meer informatie 
hierover bij de KNVB:
• http://www.knvb.nl/assist/optimale-wedstrijdvormen-pupillen
• http://knvb.h5mag.com/knvb/pupillenvoetbal/onder_8_t-m_onder_10/36411/
Flyer_wedstrijdvorm_voor_pupillen___6_tegen_6.pdf
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Door: 
Rick Brockötter
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“DE BASIS BLIJFT 
 2 GOEDE VOETBALTRAININGEN”

Bart Porskamp mag zonder meer 
een betrokken Grollenaar genoemd 
worden. In 2014 stelde Bart zich 
tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen verkiesbaar voor VVD Oost 
Gelre. Hij werd gekozen als raadslid 
en is sinds 2016 de fractievoorzit-
ter van de partij. In december 2014 
trad hij ook toe tot het hoofdbe-
stuur van s.v. Grol en neemt hij 
sindsdien de verantwoordelijkheid 
voor het technische beleid van 
de club. Hij is zowel de jongste 
hoofdbestuurslid van de Grol als 
fractievoorzitter van Oost Gelre 
ooit. Daarvoor heeft Bart prestatief 
gevoetbald in voornamelijk het 2e 
en was hij zoals hij zelf omschrijft 
“een ideale 14e/15e man voor het 
1e.” Hij stopte met het prestatieve 
voetbal vanwege studie en poli-
tieke keuzes maar voetbalt nog 
steeds bij het sterrenensemble 
van Grol 7. Ook het trainerschap is 
geen onbekend terrein voor Bart, 
hij trainde o.a. de JO15-1 en JO19-1 
met Michel Kamphuis en is in bezit 
van een Trainer-Coach 3 diploma. 
Daarnaast fluit hij ook wedstrijden 
van Grol en is hij bijna in bezit van 
een certificaat clubscheidsrechter. 

Als technisch voorzitter van s.v. 
Grol kent Bart een moeilijke start, 
onder zijn bewind degradeert de 
Grol tweemaal en voetbalt het 
vlaggenschip ondertussen in de 3e 
klasse. De trainers van o.a. Grol 
1, 2, 3 en JO19-1 vertrekken na dit 
seizoen wat de sportieve druk op 
het hoofdbestuur alleen maar doet 
laten toenemen. Een goed moment 
om met Bart te praten over de 
gemaakte keuzes en veranderingen 
die gaan plaats vinden wat betreft 
technische zaken. “De focus moet 
meer op het voetbal.” 

Grol 1 

Sander Hoopman is de opvolger 
van de vertrekkende Jeroen Burg-
hout, waarom is de keuze op hem 
gevallen? 
“De voorfase heeft te maken met 
Jeroen. Als het aan ons (hoofdbestuur, 
red.) lag was Jeroen nog een jaar ge-
bleven. We willen de nadruk meer op 
de jeugdopleiding leggen wat betekent 
dat er meer met de beschikbare gelden 
geschoven moet worden. Ondertus-
sen zijn we een derdeklasser waar een 
ander trainersbudget bij hoort. Door 

de investering in de jeugdopleiding 
en de klasse waar we in voetballen 
hebben we een lager aanbod gedaan 
wat op dit moment ons maximum is. 
Daarop heeft Jeroen besloten om in 
goede harmonie uit elkaar te gaan. Na 
zijn besluit hebben we een sollicitatie-
procedure uitgeschreven.”

Waarom is er gekozen voor een sol-
licitatieprocedure en niet voor een 
eigen voorkeur? 
“Mijn persoonlijke voorkeur was om 
één kandidaat direct te benaderen. Ik 
heb een voorstel neergelegd bij het 
hoofdbestuur maar de meerderheid 
was voor een sollicitatieprocedure. Op 
deze manier kreeg iedereen een kans 
tijdens een grote sollicitatieronde en is 
er meer transparantie. Afgevaardigden 
van de selectie en de begeleidingsstaf 
waren ook betrokken bij de keuze. Ik 
heb me uiteraard bij de sollicitatiepro-
cedure neergelegd en deze uitgevoerd 
samen met Tonnie Zieverink en Jos 
Penterman waar Sander Hoopman, 
een zeer geschikte kandidaat, is uitge-
komen.” 

Waarom is Sander Hoopman een 
zeer geschikte kandidaat?  

“Op basis van de profielschets die we 
opgesteld hadden en wat de spelersgroep 
wilde denken wij dat hij perfect in het 
plaatje past. We hebben een hele jonge 
spelersgroep die behoefte heeft aan een 
stukje autoriteit. Daarnaast heeft Sander 
bij vergelijkbare clubs als Grol ervaring 
opgedaan en ook goed gepresteerd. Denk 
daarbij aan Trias en Varsseveld. Verder denk 
ik dat Sander een stukje wedstrijdmentali-
teit kan toevoegen naast het verbeteren van 
de spelers op technisch vlak. We zijn er van 
overtuigd dat Sander het goed gaat doen bij 
de Grol.”

Zijn er al gesprekken geweest met de 
huidige begeleidingsstaf voor volgend 
seizoen? 
“De gesprekken lopen nog, op dit moment 
hebben alleen Paul Mittelmeijer (verzor-
ger) en Tjiko Wolberink (keeperstrainer) 
verlengd. Andere gesprekken gaan nog 
plaatsvinden. Persoonlijk vind ik dat de 
gesprekken aan de late kant zijn, maar dat 
komt enerzijds doordat de functie voetbal-
technisch coördinator senioren al een tijd 
vacant is. Hierdoor blijven deze belangrijke 
dingen liggen helaas, dringend zijn we dus 
op zoek naar iemand die de functie voetbal-
technisch coördinator kan invullen.”

Heeft de nieuwe trainer doelstellingen 
meegekregen? 
“Nee we hebben niks opgelegd, volgend 
jaar is het jubileumjaar van de Grol en 
iedereen wil graag kampioen worden maar 
de individuele en teamontwikkeling staat 
voorop, een kampioenschap komt wanneer 
de tijd rijp is. We hebben veel eigen jongens 
die in het tweede gespeeld hebben of 
vanuit de JO19 zijn gekomen die nu samen 
met de enkele overgebleven ervaren spelers 
de kar moeten gaan trekken en dat heeft 
tijd nodig.”

Grol 1 speelt op dit moment veelal met 
eigen jongens, is dat het beleid wat de 
Grol wil gaan doorzetten? 
“Grol heeft in het verleden gezegd dat het 
beleid is dat er maximaal 5 spelers van 
buitenaf in de selectie mogen spelen en dat 
is nog steeds het beleid, daar verandert dat 
we nu in de 3e klasse voetballen niks aan. 
Als je weer hogerop wilt en je komt weer 
hogerop te spelen ben je aantrekkelijk voor 
spelers van buurtverenigingen. Ik ben geen 
voorstander van het halen van spelers, maar 
als er een talentvolle speler graag een stapje 
hoger wil, dan moet de Grol volgens mij al-
tijd zeggen: ‘meld je aan en we gaan zien of 
je het niveau aankan.’ De Grol gaat spelers 
nooit betalen.”

Grol 2 

Kevin Vos vertrekt volgend seizoen naar 
Rietmolen. Was Kevin geen geschikte 
kandidaat voor het trainerschap van 
Grol 1 geweest? 
“Kevin heeft in mijn ogen zeker de kwa-
liteiten om trainer van Grol 1 te zijn en 
persoonlijk zou ik het met hem aangedurfd 
hebben. We hebben echter gekozen voor 
een sollicitatieprocedure en dat was voor 
Kevin het moment om alles rond te maken 
met Rietmolen. Kevin heeft dus ook niet ge-
solliciteerd voor de functie. Verder is Kevin 
een jonge ambitieuze trainer die resultaten 
op het veld laat zien in zoverre dat die indi-
viduele spelers beter maakt. Enkele jongens 
die onder hem gevoetbald hebben zitten nu 
in het 1e, dat is zijn verdienste.

Een gemiste kans dus?
“Zo wil ik het niet omschrijven, maar het 
heeft niet zo mogen zijn.”

Frencis Malawau is de opvolger van 
Kevin Vos, hoe is de keuze op hem 
gevallen? 
“Frencis heeft gesolliciteerd voor Grol 1, wij 
zijn daarvoor al over hem getipt door Kevin 

Vos. In het verleden heeft Frencis veel voor 
FC Winterswijk gedaan en nu is hij trainer 
van FC Winterswijk 2 en AZSV 2. Met een 
afvaardiging van de spelersgroep en staf 
hebben we een profiel opgesteld en daar 
paste Frencis perfect in. Jos Penterman en ik 
hebben toen aan het hoofdbestuur voorge-
legd om direct voor Frencis te gaan. Daarna 
hebben we meteen goede gesprekken met 
Frencis gevoerd. Frencis heeft veel oog voor 
de ontwikkeling van het individu. Persoonlijk 
vind ik dat bij Grol 2 de prestatie van onder-
geschikt belang is want je bent in feite een 
opleidingsteam voor het eerste elftal. We 
denken dat Frencis de spelers individueel 
dichter bij Grol 1 kan brengen, waardoor de 
groep spelers waaruit de hoofdtrainer kan 
kiezen groter wordt.” 

Grol 3 

Max de Vries sr vertrekt naar FC Win-
terswijk, ook was er een conflict tussen 
hem en het hoofdbestuur. 
Wat is er gebeurd? 
“Eind september heeft Max een gesprek 
gehad met Hans Scheinck en Marco Frank 
en is hem later door het hoofdbestuur een 
functie aangeboden voor het volgende 
seizoen. Na enig beraad heeft Max begin 
oktober besloten om aan het einde van 
dit seizoen te stoppen bij de s.v. Grol. 
Het conflict vond daarna pas plaats. Hij 
had voor zichzelf al de keuze gemaakt om 
sowieso een jaar niks te doen bij de Grol. 
Via dit clubblad ga ik niet inhoudelijk 
op het conflict in maar er zijn met Max 
gesprekken gevoerd over hoe het seizoen 
afgemaakt kon worden. Op dit moment 
willen we allemaal vooruit kijken en gaan 
we aan het einde van dit seizoen evalue-
ren, de focus moet op het voetbal liggen. 
Verder alle credits aan Max, waarschijn-
lijk was er zonder zijn inzit dit jaar geen 
prestatief Grol 3 geweest. Ik wens hem 
voor het volgende seizoen veel succes bij 
FC Winterswijk.”

Wie wordt de nieuwe trainer van Grol 3? 
“Vanaf komend seizoen gaat John Ligten-
berg Grol 3 overnemen. In het verleden 
heeft hij naar mijn weten bij o.a. Fortuna 
Winterswijk prestatief gevoetbald en toen-
tertijd ook zijn Trainer-Coach 3 diploma 
gehaald. Bij de Grol is hij al jarenlang actief 
als trainer: hij heeft o.a. de F1 getraind, is dit 
seizoen verantwoordelijk voor de circuit-
training en traint hij de MO17-1. John zal met 
Grol 3 in de 4e klasse starten en om spelers 
bij Grol 2 te laten aanhaken streven we op 
termijn naar de 2e klasse voor Grol 3.”



Gezondheidscentrum Den Papendiek
nu in Groenlo

All-round logopediepraktijken met 
o.a. de volgende specialisaties:

• Stemtherapie
• Behandeling bij dyslexie
• Taaldiagnostiek en behandeling
• Preverbale logopedie
• Logopedie bij meertaligheid
• Bij kinderen met schisisproblematiek

Voor info en afspraak
06 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl
www.logopedie-direct.nl

Wanneer u of uw kind problemen op 
het gebied van communicatie ervaart, 
in de breedste zin van het woord, dan 
bent u van harte welkom voor een 
eerste screening. Wij staan voor u 
klaar met passende behandelingen bij 
klachten op het communicatieve vlak.
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Damesvoetbal 

Hoe is het gesteld met het damesvoetbal 
binnen de s.v. Grol? 
“Door het damesvoetbal is het ledenaantal 
van s.v. Grol stabiel gebleven. De snelst 
groeiende tak binnen onze vereniging. We 
hebben elftallen bij de senioren, O17, O15, 
O13 en O11. Sinds dit seizoen hebben we 
ook een met VIOS gefuseerd tweede dames 
elftal dat wat naar ik meekrijg het onder-
ling goed met elkaar kunnen vinden met de 
aanwezigheid van veel spelvreugde. Ook 
voor de dames/meiden geldt dat door de 
aanstelling van een specifiek hoofd jeugd-
opleidingen voor de dames de speelsters en 
trainers meer aandacht krijgen.” 

Ben je tevreden over dames 1 onder 
leiding van Jos Porskamp? 
“Ik ben harstikke tevreden over dames 1 on-
der leiding van Jos Porskamp, alle speelsters 
hebben onder Jos stappen gezet waardoor 
je ze beter ziet voetballen. Jos is komend 
seizoen ook nog trainer.” 

Jeugd 

Onder jouw leiding gaat er 50.000 euro 
extra in de jeugd geïnvesteerd worden, 
wat gaat daarmee gedaan worden?
“Al vanaf de periode dat ik ben begonnen 
in december 2014 is het hoofdbestuur al 
bezig om de focus meer op de jeugdop-
leiding te leggen. In februari 2015 is er een 
goede brainstorm sessie geweest waaruit 
de plannen kwamen die we in de ALV 2015 
hebben gepresenteerd. Daarvan zijn dit 
seizoen er al een aantal gerealiseerd. Maar 
om die plannen verder te kunnen bewerk-
stelligen hebben we geld nodig. Afgelopen 
ALV in 2016 heb ik gezegd dat als we alles 
in optima forma door willen voeren dat er 
€50.000 extra nodig is ten opzichte van het 
huidige budget. Alles wat we met vrijwilli-
gers en clubmensen kunnen doen geniet de 
voorkeur, maar soms ontkom je er niet aan 
om gediplomeerde mensen, eventueel van 
buitenaf, aan te stellen. Mijn taak als be-
stuurder is om kaders te stellen en deze te 
bewaken. Het beleid zelf moet op het veld 
door anderen worden uitgevoerd. Vandaar 
dat er gekozen is om drie hoofd jeugdoplei-
dingen aan te stellen die moeten bijdragen 
aan het verbeteren van de jeugdopleiding. 
Een groot deel van hun tijd zijn zij op het 
veld, niet alleen voor de prestatieve elftallen 
maar ook voor de recreatieve elftallen. Een 
concreet voorbeeld is Sander van Beckho-
ven die als hoofd jeugdopleiding eens in de 
twee weken een training van JO15-4 over-
neemt. De trainer, Emiel Boschker, leert dan 
van hoe een gekwalificeerde trainer zoals 

Sander de training leidt. Wij vinden het heel 
belangrijk dat de recreatieve jeugdspeler 
behouden blijft voor de vereniging. Dat 
willen we gaan doen door kwalitatief betere 
trainingen mogelijk te kunnen maken om 
naast de vrijwilliger iemand met een voet-
balachtergrond neer te zetten. Door iemand 
met een voetbalachtergrond toe te voegen 
kunnen de vrijwilligers zich verder ontwik-
kelen met als doel dat er kwalitatief betere 
oefenstof komt en spelers langer geprik-
keld blijven en hun spelvreugde behouden. 
Verder willen we bijvoorbeeld spelers uit de 
JO19 en JO17 met een “supermarktvergoe-
ding” stimuleren om trainingen te verzorgen 
voor de JO9 en JO11 omdat deze spelers een 
voetbalachtergrond hebben en bijvoorbeeld 
bepaalde techniekoefeningen waarschijnlijk 
beter kunnen overbrengen dan met alle 
respect een welwillende ouder met minder 
voetbalachtergrond. Er zijn ook ouders die 
hier zelf om vragen. Juist bij de JO9 en JO11 
moet iedereen dezelfde oefenstof krijgen en 
allemaal dezelfde basisvaardigheden krijgen 
aangeleerd. Daarnaast zijn wij dit seizoen 
begonnen met een 3e trainingsmoment 
bij JO9 in samenwerking met Rap en Snel 
waarbij we door een blok gym aan te bie-
den de motorische vaardigheden verbete-
ren. Er valt nog veel te verbeteren, deson-
danks worden er wel stappen gezet. Maar 
de basis blijft 2 goede voetbaltrainingen en 
dat gaan we zo veel mogelijk faciliteren voor 
elk elftal.”

Er is ook een scoutingsgroep ingesteld, 
kun je hier wat meer over vertellen? 
“Met dank aan een gevormde denktank 
is de scoutingsgroep ingesteld. Over de 
jaarlijkse indeling is elk jaar wel een groep 
ouders/trainers die het niet eens is met 
bepaalde keuzes. Ook wil je als vereniging 
beter in beeld hebben hoe iemand zich ge-
durende het seizoen ontwikkeld. Zodat een 
individu op het voor hem/haar juiste niveau 
speelt. Vandaar dat een scoutingscommis-

sie een grote wens was. Er zijn een aantal 
mensen opgestaan die graag de scouting op 
wilde gaan pakken en in goed overleg met 
het bestuur zijn hun goede ideeën concreet 
gemaakt en hebben we nu een scoutings-
commissie. Alle lof voor de denktank Grol 
die de scouting heeft opgepakt.”

Welke meerwaarde gaat de scouting 
hebben? 
“De meerwaarde gaat zijn dat elk individu 
op het juiste niveau komt te spelen.”

Is dat nu niet het geval? 
“Er is altijd ruimte voor verbetering, ook bij 
de jaarlijkse indeling. Ik denk dat wij op dit 
moment vooral ontwikkelingen gedurende 
het seizoen niet goed genoeg in beeld heb-
ben. Daarom is een scoutingsgroep ook zo 
gewenst.” 

Zijn alle vacatures voor de prestatieve 
jeugdelftallen ingevuld? 
“Nog niet allemaal, op dit moment staan 
de vacatures voor hoofd jeugdopleiding 
JO19 tot en met JO15, trainer JO19-1 en JO11-1 
open. We zijn voor JO17-1 bezig met afron-
dende gesprekken.” 

Wil je zelf nog wat kwijt? 
“Ik ben blij met de stapsgewijze ontwik-
kelingen in de jeugdopleiding. Echter zal het 
waarschijnlijk niemand snel genoeg gaan, 
maar met beperkte middelen en mogelijk-
heden moet je keuzes maken. De investe-
ring in de jeugd zorgt ervoor dat we extra 
inkomsten moeten genereren. Het zou dus 
kunnen dat de contributie omhoog moet. 
We vinden dat juist de recreatieve teams 
ook extra aandacht verdienen. Verder heb 
ik nog een oproep. Ook al kun je maar één 
keer in de week een bijdrage leveren, Grol 
zoekt altijd mensen op het veld. Heb je een 
voetbalachtergrond en wil je een steentje 
bijdragen, alsjeblieft meld je bij het jeugdbe-
stuur aan!” 



Henk-Jan Harbers

Freek Verheijen

Rita ter Bogt

Marijke Don

Gerard te Roller

Etienne Icking

Willy van Eerden

Xandra WolterinkUitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
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Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium
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NIEUWE TRAINERS SELECTIETEAMS F1, E1, B1, A1, GROL 1, 2 EN 3
VOORSTELRONDJE NIEUWE TRAINERS SELECTIETEAMS

Door: 
Henri Walterbos

Het jaar 2016 kan misschien wel be-
schreven worden als een van de meest 
onrustige  binnen s.v. Grol. Heeft u 
er niets van gemerkt, dan prijs uzelf 
gelukkig, want gelukkig gaat er enorm 
veel  goed. De onrust werd ‘gelukkig’ 
voor het overgrote deel achtergelaten 
in 2016 en kijken we in 2017 derhalve 
vooral positief vooruit. Vanuit eigen 
vrijwilligers, zeer bevlogen mensen 
met een huilend Grolhart, kwam het 
initiatief een scoutingcommissie op te 
zetten. Ze gaven het zelf vorm en ook 
vulden zij het zelf in. Een groot com-
pliment. De handschoen oppakken in 
plaats van enkel blijven roepen en er-
geren. Jammer dat enkele mensen de 
handdoek gegooid hebben. Deels door 
onrust, deels door het stoppen uit ei-
gen beweging, zijn er voor het seizoen 
2017/2018 een groot aantal vacatures in 
te vullen. Zowel bij selectieteams, als 
in de senioren. Een schone taak voor 
Bart Porskamp en zijn mensen hier 
invulling aan te geven. Inmiddels zijn 
diverse plekken ingevuld. Hieronder 
een eerste voorstelrondje van de ‘nieu-
welingen’ die aankomend seizoen de 
kar gaan trekken op het technisch vlak 
binnen s.v. Grol.

Jeugd
In de jeugdafdeling is nog niet elke 
plek ingevuld. Grol F1 zal komend 
seizoen getraind/geleid worden door 
Wout Walterbos (17), een aanstormend 
talent. Als zoon van Frank en Carry 
Walterbos-Everink is het voetbal-
vrijwilligerswerk bij Wout genetisch 

bepaald. Ook door zijn aderen stroomt 
blauw-wit bloed. Al enkele jaren is 
hij actief binnen de jeugdafdeling van 
s.v. Grol. Dit seizoen is hij leider bij 
zowel Grol D1 als Grol B1. Naast zijn 
studie ‘Sport en Bewegen’ op het ROC 
in Enschede volgt hij in zijn vrije tijd 
de opleiding TC 3. Zijn praktijkstage 
doorloopt hij bij de teams O 9 en O 11 
van vv Rigtersbleek in Enschede. Zijn 
nabije toekomst ziet hij binnen s.v. 
Grol, maar deze topper in de dop is 
ambitieus. “Nadat ik mijn TC 3 diploma 
heb gehaald wil ik na mijn studie ook 
een keer TC 2 halen en ook ooit buiten 
Grol kijken. Misschien wel Longa.” 
Gefeliciteerd Wout!

De invulling van de trainerspost bij JO 
11-1 (E1) is nog niet ingevuld. Grol D1 en 

Grol C1 blijven in vertrouwde handen 
van respectievelijk Mark Baten en Max 
de Vries jr. Sander van Beckhoven 
wordt trainer van Grol B1. Bij het ter 
perse gaan van deze editie waren de 
gesprekken met de nieuwe trainer van 
JO-19-1 (A1) in een eindstadium. Er was 
echter nog geen definitieve overeen-
komst, maar zowel de persoon in 
kwestie als Bart Porskamp zijn hoopvol 
hier snel uit te komen. Misschien is het 
al bekend als u dit leest. De functie die 
misschien wel het allereerst ingevuld 
had moeten zijn, Hoofd Opleiding en 
Vorming JO-19 tot en met JO-15, is nog 
niet ingevuld. Hopelijk wordt er nu 
niet iemand aangetrokken die eigenlijk 
een trainersfunctie ambieert en het als 
een tussenjaar gaat doen. Daar is de 
functie te belangrijk voor. 

Sander Hoopman, Hoofdtrainer Grol 1: 
“Geen voorstander van spelers van buitenaf halen”

Nadat Jeroen Burghout zijn vertrek 
aankondigde na 2 seizoenen s.v. Grol 
volgde Kevin Vos in zijn kielzog en 
tekende deze bij de hoofdmacht van vv 
Rietmolen. Hoofdtrainer wordt Sander 
Hoopman (47) uit Winterswijk, in het 
dagelijks leven Verzorgende IG op de 
Berkhof in Winterswijk en in het bezit 
van een TC2-diploma. Sander is bezig 
aan zijn derde en laatste seizoen als 
hoofdtrainer van zondag tweedeklasser 
Sportclub Varsseveld. De aanstaande 
Grol-hoofdtrainer was eerder vijf 
seizoenen hoofdtrainer bij FC Trias en 
één seizoen bij FC Eibergen. FC Trias 
bracht hij met een kampioenschap van 
de vierde naar de derde klasse. Met 
Varsseveld promoveerde hij afgelopen 
seizoen ten koste van s.v. Grol naar de 
tweede klasse. “S.v. Grol heeft er alle 
vertrouwen in dat Hoopman, die een 
natuurlijke senioriteit bezit, de jonge 
spelersgroep een volgende stap kan 
laten zetten in hun (team)ontwikke-
ling,” aldus onze eigen site. Hoe kijkt 
de Winterswijker daar zelf tegen aan? 
“Ik ken Grol al lang. Heb er vaak tegen 
gevoetbald. Een club met veel potentie 
die ik altijd volg, net als Longa bijvoor-

beeld. Ik zie genoeg mogelijkheden 
om Grol weer hogerop te brengen. Er 
komt goede A-jeugd aan, Grol 2 is een 
jong team. Daar heb ik vooraf goed 
naar gekeken.” Sander zal veel Grol-
supporters, enkele maanden voor zijn 
indiensttreding, al een plezier doen 
met zijn visie over het al dan niet aan-
trekken van spelers van buitenaf, om 
het niveau te verhogen. “Wat ik al zei, 
er komt goede A-jeugd aan, er is een “E
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jong tweede. Als je zulke goeie jeugd 
hebt, dan ben ik daar geen voorstan-
der van. Wat mij betreft gewoon niet 
doen. Op de lange termijn ga je dat 
nooit winnen. Kijk naar Babberich bij-
voorbeeld. Met Varsseveld spelen we 
in de tweede klasse ook gewoon met 
eigen jongens.” Gaat hij dan misschien 
wel een poging doen Grol-jongens 
als Wouter Pillen (RKZVC) en Max de 
Vries (FC Winterswijk) terug te halen 
naar Den Elshof? “Ik denk dat Wouter 
met Zieuwent op weg is naar de eerste 
klasse, maar Grolse jongens moeten 

eigenlijk in Groenlo spelen. Een tele-
foontje kan ik er altijd aan wagen.”

De Winterswijker is een voorstander 
van het spelen met buitenspelers. 
“Dan heb je meteen de verdediging 
goed staan. Als je echter geen buiten-
spelers hebt moet je ze niet creëren.” 
Dat hij in De Gelderlander moest lezen 
dat Teammanager Michel Hoffman te 
kennen had gegeven op te stappen 
vanwege de aanstelling van Sander 
Hoopman als Hoofdtrainer vond hij 
niet prettig. “Dat was niet leuk om te 

lezen. Volgens mij is dat verhaal uit 
zijn verband gerukt. Toen ik bij Grol 
kwam om te praten en ik vroeg naar 
het begeleidingsteam van aankomend 
seizoen werd aangegeven dat dit intact 
bleef, op Michel Hoffman na, die al 
aangegeven had dat hij zou stoppen.” 
Op de vraag of er ooit misschien iets 
is voorgevallen tussen beide heren, is 
Sander helder. “Nee joh, ik heb hele-
maal niets met Michel. Er is nog nooit 
iets gebeurd tussen ons. Michel had 
van mij gerust teammanager mogen 
blijven.”      

Frencis Malawau nieuwe trainer Grol 2
Met ingang van het seizoen 2017-
2018 komt ons tweede elftal onder 
leiding te staan van de in Winterswijk 
woonachtige Frencis Malawau. De 
51-jarige Malawau, in het bezit van 
UEFA Licentie B (TC2-diploma), is dit 
seizoen trainer/coach van AZSV 2 en 
FC Winterswijk 2. Naast s.v. Grol 2 zal 
komend seizoen ook AZSV 2 worden 
geleid door Malawau. 

“Het tweede elftal bestaat veelal uit 
jonge spelers. Er is bewust gekozen 
voor een trainer die veel oog heeft 
voor het doorontwikkelen van indivi-
duele spelers en het team als geheel. 
S.v. Grol heeft er alle vertrouwen in 
dat Malawau de individuele spelers en 
het team als geheel een volgende stap 
kan laten zetten in hun ontwikkeling,” 
aldus de club in haar bekendmaking. 

John Ligtenberg trainer Grol 3 
“Ik wil graag sexy voetbal spelen”
De plek van Max de Vries sr, die bij 
FC Winterswijk het stokje van Frencis 
Malawau van het tweede team over-
neemt, wordt bij Grol 3 overgenomen 
door John Ligtenberg, binnen s.v. Grol 
al op vele fronten actief, zowel binnen 
als buiten het veld. Met de aanstelling 
van John Ligtenberg als trainer van Grol 
3 beleeft s.v. Grol een unicum, met 
drie Winterswijkers aan het roer van 
de prestatieve teams in de senioren-
afdeling. John lacht. “Grol mag wal 
oppassen.” Nadat John de liefde van 
zijn leven, Susan Hoffman, tegenkwam 
in Groenlo werd hij vanaf ‘dag 1’ in 
de armen gesloten van de familie 
Hoffman. Een logische verhuizing 
naar Groenlo betekende voor John 
dat hij het ene blauw-wit, van Fortuna 
Winterswijk (samen met vv Kotten 
en vv Ratum onderdeel van FC Trias, 
HW), inruilde voor het blauw-wit van 
s.v. Grol. Hij startte in Grol 3, alwaar 
hij 5 jaar actief in uitkwam en aan-
sluitend 3 jaar trainer van was. In zijn 
eerste jaar dat hij de scepter zwaaide 
over Grol 3 behaalde John tevens zijn 

TC3 diploma. Is John in het dagelijks 
leven zowel in de weer als grafisch- 
maar ook als interieur ontwerper, en 
verantwoordelijk voor ‘het uiterlijk’ 
van uw eigen clubblad, staat John in 
zijn vrije tijd graag op het veld om de 
jeugd de fijne kneepjes bij te brengen, 
met plezier voorop. Als jeugdleider/-
trainer had John achtereenvolgens Grol 
F1 (6 jaar), E1 (2 jaar) en Meisjes B (2 
jaar) onder zijn hoede en verzorgt hij 
daarnaast samen met Koen Wissink 
de Circuittraining voor de F-pupillen. 
Aankomend seizoen maakt John de 
overstap naar de zondagsenioren, naar 
Grol 3. Zijn beweegredenen? “Ik wil 
graag meer tijd om naar mijn eigen 
kinderen te kijken op zaterdag. Verder 
vind ik het leuk om met die leeftijds-
groep bezig te zijn, zoals Grol 3 nu is. 
Met hen kun je ook meer met tactiek 
bezig zijn dan met de jeugd waar ik 
mee werk. Maar ook de begeleiding 
van Grol 3, die aanblijft, is een reden,” 
gevolgd door een lach. Op de vraag 
welk soort voetbal hij voor ogen heeft 
is John kort. “Ik wil graag sexy voetbal 

spelen. Die kreet komt van Ruud Gul-
lit, toen hij als trainer bij Feyenoord 
binnenstapte.” John hoopt op een 
vruchtbare samenwerking met Grol 1 
en Grol 2. “Ik zou voorstander zijn van 
een intensieve samenwerking tussen 
Grol 1, 2 en 3. Als een speler van Grol 2 
terug moet keren na een blessure, dan 
kan hij in Grol 3 ritme op doen. Soms 
heb je ook spelers die vanuit de jeugd 
naar de senioren gaan die nog net niet 
de mentaliteit hebben om in Grol 1 of 2 
te spelen, dan wil ik me daar wel mee 
bezig houden in Grol 3.” 
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Onder grote publieke belangstelling 
werd tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de s.v. Grol op zondag 8 janu-
ari door het bestuur van de Stichting 
Internationaal Marveldtoernooi het 
deelnemersveld bekend gemaakt voor 
de 28e editie. De doelstelling van het 
bestuur was om het erg hoge niveau 
van de voorgaande edities minimaal 
te evenaren. Dat is wederom uitste-
kend gelukt. Een deelnemersveld van 
absoluut topniveau, met veel verschil-
lende culturen en speelstijlen. Liefst 12 
ploegen uit 9 verschillende landen en 3 
verschillende continenten. Onder hen 
8 ploegen waarvan het eerste team dit 
jaar startten in de UEFA Champions 
League en er zich 4 geplaatst hebben 
voor de 1/8e finales. Verheugend is het 
om te melden dat de gehele ‘top 6’ uit 
de eindrangschikking van afgelopen 
jaar wederom op de affiche prijkt. In te-
genstelling tot voorgaande jaren slechts 

4 in plaats van 5 Nederlandse teams. 
Hierdoor 8 in plaats van 7 buitenlandse 
ploegen. De opzet van het toernooi is 
ongewijzigd: twee poulewedstrijden op 
de vrijdagavond, drie op de zaterdag 
en op de zondag de plaatsings- en 
finalewedstrijden. Debutanten op het 
toernooi zijn FC Kopenhagen (Dene-
marken) en Red Bull Brasil uit Campinas 
in São Paulo (Brazilië). Daarnaast zijn de 
volgende teams terug van weggeweest: 
Arsenal (Londen, Engeland, laatste 
deelname 2015, 2e plek) en Borussia 
Dortmund (Duitsland, laatste deelname 
1998, 6e plek).

De Nederlandse deelname bestaat uit: 
s.v. Grol (28e keer, hoogste klassering 
8e plaats in 1992), Ajax (21e keer, win-
naar in 1998, 2003 en 2004), PSV (20e 
keer, winnaar in 2001, 2007 en 2014) en 
Feyenoord (23e keer, winnaar in 1993, 
1995 en 1997). Van buiten de landsgren-

zen komen verder nog Right to Dream 
Ghana (3e keer, winnaar in 2015), SL 
Benfica uit Portugal (2e keer, winnaar in 
2016), RSC Anderlecht (België, 6e keer, 
hoogste klassering 2e plaats in 2016), 
Real Madrid (Spanje, 11e keer, winnaar 
in 2011). De loting voor de poule-inde-
ling werd verricht door Teun Reijerink 
(speler s.v. Grol J015) en Mick Wissink 
(speler s.v. Grol J017).

SPONSORAVOND 18 MEI, 
TOERNOOI 19, 20 EN 21 MEI
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Special Olympics Nederland zijn de 
nationale spelen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Special 
Olympics is overigens een grote inter-
nationale organisatie waarin 170 landen 
deelnemen. In Amerika is het zelfs de 
grootste sportbond. De organisatie 
bestaat in 2018 precies 50 jaar. De 
Nederlandse afdeling heeft haar hoofd-
kantoor in Bunnik. Elk jaar worden er 
4 regionale Special Olympics georgani-
seerd. Om de twee jaar vinden de na-
tionale Special Olympics plaats. Dat is 
een groot evenement waarin 21 sporten 
aan bod komen. Het aantal sporters is 
zo’n 2.000 en ze worden ondersteund 
door 1.000 begeleiders. De sporten zijn 
onder andere voetbal, handbal, volley-
bal, atletiek, tennis , zwemmen, paard 
rijden, golfen, tafeltennis, basketbal, 
gymnastiek, wielrennen. 

Steden en regio’s in Nederland kunnen 
elke twee jaar proberen de Special 
Olympics naar zich toe te halen. De 
twee overgebleven kandidaten voor 
2018 waren de regio Den Haag en de 
regio Achterhoek. Alle 8 Achterhoekse 
gemeenten samen hebben geld voor 
deze Spelen beschikbaar gesteld en een 
zogenaamd bidbook ingediend bij het 
hoofdkantoor in Nederland. Na een uit-
gekiende lobby wist de Achterhoek de 
Special Olympics in 2018 naar zich toe 
te trekken. En toen moesten de locaties 
voor alle sporten aangewezen worden 
waarbij het uitgangspunt was dat elke 
gemeente minimaal 1 à 2 sporten toe-
gewezen zou krijgen. Dat was nog een 
hele puzzel voor de wethouders Sport 
van alle Achterhoekse gemeenten. 
Een belangrijk element was waar het 
Olympisch dorp zou kunnen komen. 
De eerste voorgestelde locatie in de 
vorm van een tentendorp werd door 
de organisatie afgekeurd. In nauwe 
samenwerking tussen wethouder Jos 
Hoenderboom van de gemeente Oost 
Gelre en eigenaar Edwin Bomers werd 

toen Marveld Recreatie naar voren 
geschoven. Een echt Olympisch dorp 
met allemaal echte huizen. Daar kon de 
organisatie niet om heen. 

Omdat voetbal de grootste sport is 
van de Special Olympics probeerde 
de organisatie een geschikt sportpark 
in de buurt van het Olympisch dorp 
te vinden. Nou ja, dichterbij kon het 
niet en de s.v. Grol heeft bewezen een 
groot toernooi te kunnen organise-
ren. De organisatie deed daarom een 
dringend beroep op de s.v. Grol het 
voetbaltoernooi op 9 en 10 juni 2018 te 
organiseren. Dat betekende nog een 
groot evenement in het jaar van het 
100-jarig bestaan. Er werd overlegd 
met de begeleiding van het G-team van 
de s.v. Grol, met het jeugdbestuur, het 
bestuur senioren en Rob Porskamp van 
het Sportcafé. Er was niemand die er 
bezwaar tegen had, integendeel. Dus 
kon het hoofdbestuur op 19 december 
2016 de organisatie laten weten dat de 
s.v. Grol het voetbaltoernooi Special 
Olympics in 2018 gaat organiseren. 
Dit betekent dat er zo’n 40 teams met 
500 voetballers naar de s.v. Grol gaan 
komen. Er wordt op een half veld 
gespeeld met 7 tegen 7. Er zijn een 
aantal leeftijdscategorieën want Special 
Olympics is er voor sporters met een 
gemiddelde leeftijd van 15 tot 20 jaar. 
De voetbalverenigingen (met een 
G-team) die gaan deelnemen, worden 
aangewezen door de nationale organi-
satie van Special Olympics. 

Na deze aanwijzing kwamen er nog 
twee extra verrassingen voor de s.v. 
Grol. De organisatie vroeg of de s.v. 
Grol ook het voetbaltoernooi voor de 
regionale Special Olympics in 2017 
wilde organiseren. Als een soort gene-
rale repetitie voor 2018. Ook voor dat 
eendaagse toernooi voor 16 à 20 teams 
op zaterdag 24 juni stelde de s.v. Grol 
zich beschikbaar. 

Deze regionale Special Olympics bestaan 
uit 5 sporten en dat zijn voetbal, atletiek, 
volleybal, zwemmen en paard rijden. Er 
zijn 4 regionale Special Olympics. In onze 
regio wordt het op 24 juni 2017 in twee 
gemeenten in de Achterhoek gehouden, 
namelijk Oost Gelre en Doetinchem. De 
sporters komen uit de provincies Gel-
derland, Limburg en Overijssel. Daarbij 
vroeg men aan de s.v. Grol de openings-
ceremonie voor alle vijf sporten samen 
te willen gaan organiseren. Dat doen we 
er dan ook nog wel bij, was de reactie 
van de werkgroep die intussen bij de s.v. 
Grol was ingesteld. Voorzitter daarvan 
is Rolf Meuleman (27). Afgestudeerd 
HBO’er Sport Gezondheid en Manage-
ment. Jeugdtrainer bij een B-team en 
begeleider bij het G-team. De werkgroep 
bestaat grotendeels uit de begeleiders 
van het G-team, aangevuld met mensen 
uit het hoofdbestuur en jeugdbestuur . 
Rob Porskamp neemt ook deel aan de 
werkgroep omdat de verzorging van 
deze sporters extra aandacht nodig heeft. 
Verder zitten in de werkgroep Yanique 
Veld, Annemarie Groot Zevert, Natascha 
Dankbaar, Ben Meuleman, Niek Scho-
vers, Rob Westervoorde. Er komen nog 
enkele aanvullingen. 

De organisatie van de regionale Spe-
cial Olympics en de nationale Special 
Olympics wordt ondersteund door twee 
projectbureaus , Mood Concepts uit 
Eerbeek en Thinc ahead uit Eindhoven. 
Maar het echte werk zal door onze 
geroemde vrijwilligers gedaan worden. 
Met passie en inzet voor de medemens 
met een beperking. 

Het allermooiste tot slot. Onze Basten 
Overkemping uit het G-team wordt één 
van de drie prominenten in de campagne 
van de Special Olympics 2018. 

Door:
Hans Scheinck 

SPECIAL OLYMPICS BIJ S.V. GROL  
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Door: 
Kyra Broshuis

GROL DUO: VADER EN DOCHTER KRABBENBORG

ZE LIJKEN NIET ALLEEN QUA UITERLIJK 
OP ELKAAR: ROY EN JIPP KRABBENBORG

De 13-jarige Jipp Krabbenborg lijkt 
veel op haar vader, de 43-jarige 
Roy Krabbenborg, ook wel bekend 
als Nico de Mol. Ze heeft in elk 
geval zijn liefde voor voetbal van 
hem geërfd. Maar ook aan moe-
ders kant zit de liefde voor voetbal 
diep. Niet bij moeder Kim Peeters 
zelf, alhoewel ze nog een blauwe 
maandag bij de E4 van Neede 
heeft gevoetbald, maar wel bij 
Jipp’s ooms Mike Peeters, Pieter 
Peeters en natuurlijk opa George 
Peeters. En dan is er ook nog oom 
William Krabbenborg. Was het een 
verplichting voor de jonge Jipp om 
bij de s.v. Grol te gaan?

Goeie skills
“Nee, zeker niet. Ik zat eerst op ten-

nis, ook leuk hoor, maar ik ging liever 
voetballen met mijn neefje Kas als 
we op vakantie waren. Dat was altijd 
superleuk. Gelukkig mocht ik wel van 
mijn ouders op voetbal. Eerst heb ik 
tennis nog aangehouden maar later 
ging dat niet meer”, vertelt Jipp. Ze 
zit op het Marianum in Groenlo in de 
tweede klas van het VWO. Na school-
tijd bestaat haar leven vooral uit voet-
bal. “Ik speel ook heel fanatiek FIFA 
online en oefen graag met de bal. Ik 
heb wel goeie skills…” Vader Roy 
lacht om de hippe termen van zijn 
oudste dochter. “Maar ik moet zeggen 
dat ze gelijk heeft. Zo kan ze bijvoor-
beeld de bal een keer of 60 hooghou-
den. Ze is een goeie voetbalster maar 
zou nog wel iets meer power mogen 
hebben. Wat beter eten misschien.”

Samen met broer William 
naar de Grol
“Voor mij was het een hele verrassing 
dat ze voor voetbal koos. Wel een 
hele mooie verrassing moet ik zeg-
gen”, zegt vader Roy. Als zelfstandige 
in de ICT (Roy heeft een eigen bedrijf 
genaamd RK-Support waarmee hij 
bedrijven ondersteunt op het gebied 
van ict, op dit moment vooral bij het 
overzetten van bedrijven naar de 
cloud) kan hij wel even tijd maken 
voor een interviewtje. Roy werd op 
zijn zesde lid van de Grol, samen met 
oudere broer William. “Tom Pors-
kamp was mijn eerste trainer. Jaren 
later kwam ik in de A1 terecht, met 
Ben Bomers als trainer en Tom Rooks 
als leider. We zijn net geen kampioen 
geworden, maar het was wel een 
fantastisch jaar. 

Daarna ging ik naar Grol 3 onder 
leiding van Hennie Schovers. Een 
prestatief team maar wél met humor. 
Vervolgens heb ik een aantal jaar in 
het tweede gevoetbald met onder 
andere Ben Bomers, Rudie Wantia 
en Hans Emaus als trainer en in het 
seizoen ‘99/’00 maakte ik de overstap 
naar Grol 1. Met René Keemers als 
trainer zijn we dat seizoen kampioen 
geworden. Een prachtig moment met 
een heel mooi team met onder an-
dere Annie LP (Patrick Blanckenborg), 
Michel Hoffman, mijn broer William, 
Jan-Marc Bosman, Kevin Stöteler, 
Dennis Dibbets, Gavvel (Frank Ooster-
holt), Holger Braun en Tom Klein 
Zeggelink. Mijn vaste positie was 
laatste man. We speelden in de vierde 
klasse, een prima niveau voor mij. 
Het jaar erop raakte ik geblesseerd in 
de winterstop en heb ik verder niet 
meer gespeeld. Ik ben toen naar het 
tweede gegaan waar Ronnie Baten 
de scepter zwaaide. In 2003 ben ik 
gestart in Grol 3 met Rik Gockel als 
trainer, een heel mooi jaar want we 
werden kampioen.”

Direct met alles gestopt
Roy speelde tot 2009 in Grol 3 maar 
er waren eigenlijk te weinig spelers. 
De motivatie werd minder, zaken wa-
ren niet goed geregeld en uiteindelijk 
ging hij met een clubje vrienden naar 
Grol 4. “Een heel gemêleerd team met 
twintigers maar ook vijftigers. Grol 4 
is een prachtig team dat op het veld 
probeert te presteren en bij feestjes 
er nog een schepje bij bovenop doet!”
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Vier jaar geleden stond het leven van 
Roy en zijn gezin op zijn kop. Dochter 
Mexx bleek ernstig ziek. “Ik ben 
direct met alles gestopt. In zo’n situ-
atie geldt alleen nog je gezin. Mexx 
is anderhalf jaar ziek geweest en is 
gelukkig weer helemaal gezond. Die 
anderhalf jaar heb ik niets aan sport 
gedaan en bij terugkeer bij de Grol 
heb ik dat wel gemerkt.” Nu speelt 
Roy weer met veel plezier in Grol 4 
maar meestal niet meer dan één helft. 
“Die jaren dat ik niets heb gedaan, 
hebben me lichamelijk geen goed 
gedaan. Maar het team is gezellig en 
daar gaat het mij nu om.”

Commentaar van Jipp
Jipp speelt in de voorhoede en is, net 
als Roy, geïnteresseerd in techniek. 
“Wat ik later ga worden, weet ik 
nog niet. Ik denk wel iets technisch; 
bijvoorbeeld onderzoek doen net 
als bij CSI. Ik kies in elk geval wel 

de exacte vakken straks. En ik blijf 
altijd natuurlijk altijd voetballen. Elke 
vakantie krijg ik een nieuw tenuetje, 
het liefst van verschillende clubs of 
favoriete spelers. Maar mijn favoriete 
club is toch wel Ajax. Ik kijk ook alle 
wedstrijden op tv en dan geef ik ook 
vaak commentaar, net als mijn vader.” 
Weg bij de Grol wil Jipp niet, behalve 
als een club wil betalen. 

Ze is blij dat ook veel nevenactivitei-
ten worden georganiseerd bij Grol. 
“We zijn naar wedstrijden van de 
vrouwen van Twente geweest en zijn 
met ons team wezen kickboksen. Ook 
voetballen we vaak in de zaal wan-
neer het buiten niet kan.” Over het 
eerste elftal is Jipp momenteel niet te 
spreken. “Het is toch niet normaal dat 
een club als Grol in de derde klasse 
speelt? Zo’n grote club met zoveel 
goede spelers, die moet echt weer 
terug naar de eerste klasse.”

Roy: “Grol is een fantastische club , 
alles is goed voor elkaar, maar af en 
toe kan het ook wel eens beetje rom-
melen… Het begint wel steeds meer 
op een bedrijf te lijken met al die 
commissies. Aan de andere kant; er 
wordt ontzettend veel werk verzet, al-
lemaal vrijwillig, daar wordt wel eens 
te makkelijk over gedacht. Of ik denk 
dat William ooit nog trainer wordt bij 
de Grol? Ja, dat denk ik , hoop ik en 
gun ik hem.” Roy is zelf ook actief bij 
de club, zo zit hij in de scoutingscom-
missie voor de meiden en hij is lid van 
de commissie (jawel) CIA (Communi-
catie, Informatie en Automatisering).

Jipp is bloedfanatiek en slaat geen 
training over. De familie Krabbenborg 
heeft al eerder talent geleverd aan de 
Grol. Het kan met Jipp ook maar zo 
die kant op gaan. “Ik hoop het, het 
zou mooi zijn om op hoog niveau te 
voetballen.”, aldus de Grolse puber.
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Al jarenlang een begrip in Groenlo en 

in 1953 opgericht door Jan Post, de 

grootvader van de huidige eigenaar 

Ivo Thuinte. Opa Post begon ooit 

met het maken van rieten manden 

en bouwde de winkel met dit oude 

ambacht langzaam uit. Dochter 

Willie en Schoonzoon Bennie Thuinte 

breidden op hun beurt het assortiment 

fors uit en nu is dus de derde generatie 

aan zet. Ivo hierover: ”helaas is mijn 

vader vorig jaar overleden. Dit is een 

groot gemis en dan niet alleen voor 

de familie maar ook voor de winkel. 

Hij was nog actief in de winkel en hij 

deed bijvoorbeeld de boekhouding. 

De beslissing om de winkel fors uit 

te breiden hadden we echter twee 

jaar geleden al genomen. In augustus 

2015 hebben we de aangrenzende 

winkel. We gaan dus fors uitbreiden 

en krijgen er op de begane grond 

maar liefst 200 m2 oppervlak bij. We 

kampten eigenlijk al jaren met een 

chronisch ruimtegebrek en nu kunnen 

we na de zomervakantie een totaal 

vernieuwde winkel presenteren; 

een moderne inrichting met minder 

stellingen en meer ruimte. De nieuwe 

ingang komt trouwens op de hoek 

van de Lievelderstraat/ Rabeldersteeg. 

Aannemersbedrijf Gelderbouw waar 

mijn broer Erik werkt, doet de hele 

verbouwing. Als ik even tijd over heb 

dan steek ik mijn handen ook uit de 

mouwen. Het is hartstikke leuk om te 

helpen bij het opbouwen van je eigen 

winkel.” 

Hoe is jullie band met de Grol? 

“Grol is mijn club en ook de club van 

mijn broers Erik en Arjan. Zelf ben 

ik als ondersteunend lid en sponsor 

verbonden met de vereniging. Vanaf de 

F pups tot aan de senioren heb ik altijd 

actief gevoetbald. In de senioren heb 

ik nog een paar jaar met veel plezier 

in Grol 3 en Grol 4 onder Pim Huijskes 

gespeeld. Binnen de lijnen moest 

ik het hebben van veel inzet; ik heb 

mijn techniek aan de buurjongens van 

Pillen gegeven! Drie jaar geleden heb 

ik een punt gezet achter het actieve 

voetballen. Ik was twee keer achtereen 

door de enkel gegaan en het risico 

op zwaardere blessures werd me te 

groot.”

Hoe zie je de toekomst van de 

winkel met alle ontwikkelingen 

zoals online? 

“Wij hebben daar alle vertrouwen in en 

breiden niet voor niets uit. Online hoort 

er tegenwoordig gewoon bij en het 

kan elkaar ook versterken. Je moet als 

winkel vandaag de dag een uitgebreid 

assortiment aan kunnen bieden. Wij 

als Post kunnen ons onderscheiden 

met service en speciale acties met 

bijvoorbeeld Kerst en Carnaval. 

Daarnaast ben ik van mening dat je 

met z’n allen de gemeenschap in stand 

houdt; dat geldt voor de middenstand, 

maar ook voor een club als de Grol. Je 

doet het echt met z’n allen. Kijk ’s naar 

de woensdagmiddagploeg bij de Grol; 

een prachtig voorbeeld van samen iets 

neerzetten.” 

Een gesprek met een sympathieke 

en bevlogen ondernemer!

WARENHUIS POST: 
ONMISBAAR IN GROENLO!

Door:
Mark Wessels 

Ook afgelopen kwartaal zijn ons weer 
enkele leden ontvallen. Op 12 januari 
2017 overleed Jan ten Barge, na een 
lange periode van afnemende gezond-
heid, op 84 jarige leeftijd. Jan was lid 
van de s.v. Grol sinds 1960. In 2010 
heeft hij dan ook de Gouden Speld 
ontvangen voor zijn 50-jarig lidmaat-
schap. Hij had heel veel op met de 
sport. Als voormalig ambtenaar van 
de gemeente Groenlo, als fervent 
aanhanger van de s.v. Grol, maar 
bovenal als liefhebber van de tafelten-
nissport.  Bij de tafeltennisvereniging 
Grol was hij vele jaren voorzitter van 
het bestuur. Jan ten Barge was een 
warm mens die altijd duidelijk en 
eerlijk was. Hij stond voor zijn zaak 
en kostte het vaak enige inspanning 
om hem te overtuigen. Ook daardoor 
hij heeft veel voor de sport in Groenlo 
betekend. Jan ten Barge was weduw-
naar van Marietje ten Barge – Blan-
ken. Wij wensen de familie ten Barge 
en de familie Blanken veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. 

IN MEMORIAM JAN TEN BARGE, JOOP REIJRINK EN JAN TER BOGT

Op 1 februari overleed Joop Reijrink 
(84). Joop was maar liefst bijna 70 jaar 
lid van de s.v. Grol. In 1997 ontving 
hij de Gouden Grolspeld voor 50-jaar 
lidmaatschap. Joop was een echte 
sportman, met het voetballen voorop. 
Hij speelde jarenlang in Grol 1 en Grol 
2. Met veel passie en inzet. Ook was 
hij lange tijd de gangmaker van het 
team van het “Overheids Personeel” 
in de Groenlose bedrijfsvoetbalcom-
petitie. Vele ‘jongeren’ hebben hem 
nog als conciërge op het Marianum 
gekend. Met stralende, uitdagende 
ogen altijd in voor een geintje. Naast 
fietsen en schaatsen was de dui-
vensport een grote hobby. Hij was 
40 jaar voorzitter van de postduiven-
vereniging De Snelpost. Joop was de 
vader van Leo Reijrink,  die speler was 
van Grol 1 toen hij in 1992 op 25-jarige 
leeftijd bij een auto-ongeval om het 
leven kwam. De band tussen Joop en 
s.v. Grol werd er nog hechter door. Wij 
laten hem los in een mooie en dierbare 
herinnering. Wij wensen zijn vrouw 
Door, de kinderen René, Joop jr., Marlo 
en hun partners, de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen veel sterkte bij het 
dragen van dit verlies. 

Op 15 maart werden we opgeschrikt 
met het nieuws dat Jan ter Bogt in het 
ziekenhuis in Winterswijk onverwacht 
overleden was op 81 jarige leeftijd. Hij 
was meer dan 60 jaar lid van de s.v. 
Grol en was daarmee ook drager van 
de Gouden Grol-speld. Jan ter Bogt 
woonde aan dezelfde weg als het 
sportpark van de s.v. Grol, maar was 
op meerdere wijzen met de vereni-
ging verbonden. Hij was een echte 
supporter van het eerste elftal. Na 
zijn werkzame leven bij de Groenlose 
Meubel Industrie was hij jarenlang een 
betrouwbare en collegiale vrijwilliger. 
Standvastig en secuur voerde hij als 
vakman vele werkzaamheden op het 
sportpark uit. De laatste paar jaar lukte 
het hem dit niet meer vanwege een 
afnemende mobiliteit. Hij miste de 
vrijwilligersgroep zeer.  Met hetzelfde 
gevoel moeten wij hem nu missen. Wij 
wensen echtgenote Annie, de kinderen 
Ron en Ilona, schoonzoon Pieter en de 
kleinkinderen Jesse en Danique veel 
sterkte toe met dit grote verlies. 

SNEEUWERGERNIS
Er was de nodige onvrede bij spelende leden, trainers en leiders dat de velden niet sneeuwvrij werden  gemaakt, 
in de periode dat er veel sneeuw op het veld lag. Met ingang van het seizoen 2017-2018 wordt met de volgende 
richtlijn gewerkt : 
 
1. De kunstgrasvelden worden sneeuwvrij gemaakt zo snel mogelijk na de eerste sneeuwval, behalve als er binnen enige 

dagen weer sneeuw wordt verwacht. 
2. Als er na meerdere dagen sneeuwval geen sneeuw meer wordt verwacht, mogen de velden dan sneeuwvrij worden ge-

maakt, behalve als de laag onder de sneeuw bevroren is.
3. Als de laag onder de sneeuw bevroren is, wordt er niet sneeuwvrij gemaakt en wordt er gewacht op de dooi. 
4.Per seizoen mogen de kunstgrasvelden maximaal twee keer sneeuwvrij worden gemaakt. 
5. De beoordeling over en de beslissing tot sneeuwvrij maken is voorbehouden aan de voorzitter van de SEAG.
6. De opdracht tot sneeuwvrij maken wordt in eerste instantie gegund aan een Groenloos bedrijf dat daarvoor de juiste 

materialen heeft. 
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Voor mijn gevoel begon de tweede 
seizoenshelft na de carnaval pas. 
Normaal gesproken betreden in de 
eerste of tweede week na de jaarwis-
seling de voetbalteams langzaam 
weer het trainingsveld om zich voor te 
bereiden op de tweede seizoenshelft. 
Zo was dat ook dit jaar de bedoeling. 
Echter gooide nare sneeuwval in de 
tweede week van 2017 heel even roet 
in het eten, althans dat dachten we. 

Waar vrijwel alle verenigingen die 
beschikken over kunstgrasvelden 
meteen de hulp inschakelden van 
specialisten om het veld sneeuwvrij te 
maken besloot Grol niets te doen. Een 
aantal dagen later was de eerst nog 
losliggende sneeuwlaag veranderd in 
een ijskap over de kunstgrasvelden. 
Grol kon niets anders meer doen dan 
wachten op dooi. Dit komt doordat 
het alsnog verwijderen van het ijs 
beschadiging zou aanrichten aan de 
kunstgrasvezels.

De dooi bleef uit en enkele we-
ken later besloot men, ondanks de 
mogelijke schade, toch de hulp van 
Rolugro in te schakelen en de velden 
te ontdoen van ijs. De trainingen/wed-
strijden hebben ongeveer drie weken 
stil gelegen. 

Ik kan mij voorstellen dat voor (selec-
tie)teams die eind januari alweer aan 
de bak moesten dit geen ideale voor-
bereiding oplevert. Gelukkig zag ik via 
filmpjes en foto’s op sociale media dat 
vele voetballers zeker niet stil hebben 
gezeten maar door middel van onder 

NA SNEEUWVAL KOMT ZONNESCHIJN

andere een boksclinic in Winterswijk 
en een bootcamp in de kleedkamers 
alsnog fit aan de aftrap van de tweede 
seizoenshelft verschenen. Naar het 
schijnt wilde niemand het met boksen 
opnemen tegen Johan Houben. Jeroen 
Burghout daarentegen bleek een 
geliefd tegenstander. 

Genoeg over winterse perikelen, we 
naderen tenslotte de lente. Dit jaar 
ben ik overigens voor het eerst op de 
carnavalsavond van de s.v. Grol en 
U.T.O. geweest. Voor mij was dit zeker 
geen gevalletje ‘eerste en laatste keer’, 
heb het ervaren als een zeer geslaagde 
avond met sterke optredens voor en 
door verenigingsmensen. Het is maar 
goed dat het team van adjudant René 
Schuurmans, Grol 45+3, op een vrijdag 
speelt gezien de opkomst woensdag 
22 februari.

Met het oog op volgend seizoen is 
er binnen de vereniging al het een 
en ander boven water gekomen. 
Zo zijn er voor zowel het eerste als 
het tweede elftal al nieuwe trainers 
bekend gemaakt. Dat betekent dus 
dat zowel Jeroen Burghout als Kevin 
Vos na respectievelijk twee en vijf 
jaar afscheid nemen van onze club. 
De nieuwe trainers komen allebei uit 
Winterswijk, laten we hopen dat zij 
in ieder geval succesvoller zijn dan 
mede-Winterswijker Jan Vreman dat 
was bij De Graafschap dit seizoen.

Het doet mij deugd dat binnen de s.v. 
Grol er bij het opstellen van de profiel-
schets een deel van de spelersgroep en 

begeleiders betrokken is geweest. Wan-
neer je spelers al voordat de handteke-
ning is gezet gedachten laat uitwisselen 
met de beoogde nieuwe trainer zorgt 
dat louter voor helderheid. 

De laatste maanden lees, hoor en zie 
ik veel positieve zaken voorbij komen. 
De (noodgedwongen) extra aandacht 
aan het scheidsrechtersvak binnen de 
Grol lijkt haar eerste vruchten al af te 
werpen. Zo floot Bart Porskamp een 
tijdje geleden zijn eerste ‘officiële’ 
wedstrijd in mijn opinie foutloos. Ver-
der lijken er meer potentiële (jeugd)
scheidsrechters te worden klaarge-
stoomd om op zaterdag en zondag 
wedstrijden te leiden op Den Elshof. 

Zo fluit ook Henk Mellendijk zijn wed-
strijdjes voor de Grol. Toch mooi dat 
deze voormalige brandweerman (en 
Feijenoorder), zie Streekgids voor de 
foto’s van zijn laatste uitruk, zich nu 
als vrijwilliger inzet voor de club.

Ook zijn er door de s.v. Grol reanima-
tiecursussen aangeboden aan enkele 
vrijwilligers, een geweldig initiatief 
die het gevoel van veiligheid op Den 
Elshof zal vergroten. 

Tot slot wil ik vanuit hier nog even 
aangeven dat ik geschrokken ben van 
sommige berichten met betrekking tot 
de gezondheid van een aantal grote 
clubmensen. Gelukkig gaat het met ie-
dereen weer naar behoren en wens ik 
ze bij deze alsnog veel beterschap toe.

Ron Klein GebbinkCO
LU
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WEEVERS 
VERPAKT  
EN PAKT UIT!

Naast huisstijl en commercieel drukwerk, is Weevers 
Print & Packaging gespecialiseerd in het technisch 
ontwerpen, drukken en afwerken van verpakkingen. 
Van begin tot eind besteden wij bij Weevers Print & 
Packaging met échte vakmensen, veel tijd  en aandacht 
aan het ontwikkelen van een verpakking. Van schets 
naar ontwerp, van ontwerp naar een technische 
stanstekening, van prototype en testrun, naar de 
uiteindelijke productie drukken, stansen én afwerken 
met een laminaat of luxe (goud)folie.

Zie je het al voor je, een verpakking volledig op maat gemaakt 
voor jouw producten? Laten we dan eens afspreken! We 
vertellen je graag over de mogelijkheden en laten je uiteraard 
niet zonder een prototype in jouw stijl naar huis gaan.
 
Bel ons vandaag nog op 0575 – 55 10 10 of stuur een 
e-mail naar orderbegeleiding@weevers.nl.

Bekijk onze 
nieuwe website
www.weevers.nl

De creatieve talenten 
staan nu op eigen 
pootjes:

www.reble.nl


