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 JAARGANG 42, 13 APRIL 2022, NR 1

Geachte lezer,

Daar is ie dan weer! Uw eigen clubblad. De eerste editie van de 41e jaargang. In het 
pre-coronatijdperk werd er altijd naar het clubblad uitgezien. Hopelijk is dat nog 
steeds het geval, ondanks dat er niet gevoetbald wordt en ‘de Grol’ minder vaak 
het onderwerp van gesprek en in uw gedachten is deze periode wellicht, en denkt u 
niet bij het oprapen van het clubblad van de deurmat ‘oh joa, de Grol is d’r ok nog’. 
En helaas, we treffen elkaar niet langs de lijn of in ons fantastische sportcafé, het 
hart van onze club. Niet voor niets al eens bezongen als ‘Huiskamer van de s.v. Grol’. 
Iedereen heeft er last van op zijn/haar eigen manier. Respect en bewondering voor 
hen die de vereniging draaiende en in leven houden, want ook in deze bizarre tijden 
draait het bedrijf Grol volop door. Je wilt je leden blijven binden, evenals je vrijwilli-
gers en sponsoren. Dat kost inspanning. Je moet er toch niet aan denken dat leden 
of vrijwilligers er ineens achter komen dat maanden van niets doen best wel goed 
bevalt en de pijp aan Maarten geven. En dat sponsoren van een nieuwe verbintenis 
afzien, zij het niet meer trekken. Dat vergt veel van hen aan het roer.

Als clubblad is het dan slechts lastig om de schwung erin te houden omdat we el-
kaar als redactie niet treffen en de ideeën voor onderwerpen niet voor het oprapen 
liggen. Maar uitdagingen zijn er om ze op te pakken. Dat hebben wij ook gedaan. 
Hoe groter de moeite soms is om iets voor elkaar te krijgen, des te groter de voldoe-
ning naderhand. Zo vergaat het mij nu ook. U heeft als lezer nog niets gezien, ten-
minste als u bij het voorwoord begint, maar geloof me, ik denk dat we er als redactie 
wederom in geslaagd zijn een Grolwaardig clubblad te presenteren, vol afwisseling 
ook nog eens. En ook nog eens 8 pagina’s extra dik, zodat u zich niet hoeft te verve-
len. Ook nieuws; over een bijzondere sponsorconstructie, het Internationaal Mar-
veldtoernooi, het Wissinktoernooi. Verder, denk ik, mooie achtergrondverhalen. 

Via deze weg wens ik u allen dan ook voor nu veel leesplezier toe en hopelijk zien we 
in het volgende clubblad, net voor de zomervakantie, weer foto’s van wedstrijdjes, 
lezen we weer voetbalverhalen, hebben we elkaar alweer getroffen in het Sport-
café, Annelies weer omhelsd. Ondanks al die beperkingen waar we mee te maken 
hebben, er is nog zoveel meer, blijf optimistisch en positief. Het werkt aanstekelijk. 
Fijne Paasdagen gewenst en ‘Blief gezond’.
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Voetbalfamilie: 
Marco, Jesper en Bibi Frank

Vanaf zijn 9e jaar voetbalt hij bij Grol, 
en op zijn 53e doet hij dat nog steeds, 
maar daarnaast zullen vele mensen 
Marco Frank vooral kennen van alle 
functies die hij als vrijwilliger bekleedt 
en bekleed heeft bij Grol. Maar niet al-
leen Marco is gek op voetbal, ook zijn 
zoon Jesper (21) en dochter Bibi (18) 
spelen al jaren met veel plezier bij Grol. 
Tijd voor een kennismaking in huize 
Frank aan de Winterswijkseweg, op 
steenworp afstand van het ouderlijk 
huis van Marco aan de Nieuwe Groe-
neweg waar hij is opgegroeid.

Door: Ivo Tenten

Jesper, een 21 jarige student bouwkunde 
in Doetinchem, speelt al vanaf jongs af aan 
voetbal bij Grol. “Ik begon als voetballer, maar 
in de E ben ik keeper geworden doordat de 
keeper van de E1 geblesseerd raakte”, vertelt 
Jesper. Na een aantal jaren keepen, is hij in de 
C-jeugd weer gaan voetballen om uiteindelijk 
nog een jaartje in de A1 te spelen. “Ik speel nu 
in Grol 10. Ik ben daarna in de A-jeugd met 5 
vrienden gaan voetballen en dat bevalt me 
erg goed, het is echt een heel gezellig team. 
We spelen thuis om 9.30 uur, dus dan zitten 

we al mooi op tijd in de kantine”, vertelt hij 
met een lach. Jesper is een levensgenieter, 
dat is me al snel duidelijk, bij wie vrienden 
een belangrijke rol spelen in zijn leven. Op 
de vraag wat hij later wil worden gezien zijn 
opleiding bouwkunde komt een verrassend 
antwoord: “Ik wil heel graag hovenier wor-
den. Ik werk bij een hovenier in Vragender 
en dat vind ik ontzettend leuk”, waarop Mar-
co ad rem reageert dat hij daar thuis anders 
weinig van merkt, wat Jesper moeilijk kan 
ontkennen. “Ik ben iemand die graag met de 
handen werkt. Omdat ik de opleiding bouw-
kunde bijna heb afgerond maak ik die nog af, 
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Voetbalfamilie: 
Marco, Jesper en Bibi Frank

heb training gegeven bij de F-pups en ik vind 
het erg leuk om te helpen bij het Marveld-
toernooi. De afgelopen twee jaar is dat helaas 
niet door gegaan en daarvoor was ik nog erg 
jong, dus toen mocht ik alleen watermeisje of 
ballenmeisje zijn. De volgende keer wil ik heel 
graag bij het eten werken in de sporthal.” De 
liefde voor het Marveldtoernooi heeft Bibi 
niet van een vreemde, maar daarover later 
meer. Ook heeft ze onlangs een wedstrijd ge-
floten van de MO13-1. “Dit was eigenlijk best 
leuk om te doen, maar wel heel onwennig, ik 
had continu de neiging om zelf mee te doen.”

Bibi begon op haar 5e al met voetbal. “Tot-
dat ze een bal in de eigen goal schoot” lacht 
Marco, “Toen wou ze niet meer.” Een jaar later 
al keerde ze echter weer terug op het voet-

balveld, en niet zonder succes. Bibi heeft alle 
selectieteams bij de meiden doorlopen en 
hoewel nog gerechtigd om in de MO19 te 
spelen, speelt ze al bij het eerste elftal van de 
dames. Marco is duidelijk trots op zijn doch-
ter. Bibi is zelf ook wel trots dat ze al in het 
eerste speelt, maar heeft ook wel wat mixed 
feelings. “Ik heb met de meiden uit het team 
van MO19 hele leuke jaren gehad. Vooral de 
jaren onder Carry (red. Carry Walterbos), Dalli 
(red. Dalibor Repija) en mijn moeder (red. Joy-
ce Kemkens) waren echt top. Om dat team 
dan ineens een jaar eerder dan verwacht ach-
ter te moeten laten, dat vond ik op dat mo-
ment heel jammer, maar tegelijkertijd was ik 
natuurlijk ook trots dat ik de stap naar Dames 
1 al mocht maken. Inmiddels heb ik ook wel 
redelijk mijn plekje gevonden bij Dames 1.”

Wat ze exact wil worden later weet ze nog 
niet. “Ik doe de opleiding Leisure and Hospi-
tality in Doetinchem. Ik wou altijd stewardess 
worden, omdat het me heel leuk lijkt veel te 
zien van de wereld. Ik krijg alleen steeds meer 
het gevoel dat ondernemer worden ook iets 
is wat me heel leuk lijkt. Ik weet het dus ei-
genlijk nog niet zeker, tot een beetje keu-
zestress leidt dit wel.” Komend half jaar van 
Bibi staat in het teken van de stage in Spanje, 
waar ze samen met een studiegenootje een 
animatieteam op een camping in Spanje gaat 

versterken. “Helaas moet ik daardoor wel het 
Marveld toernooi missen.”

Hiermee wordt een mooi bruggetje geslagen 
naar Marco, want als er 1 ding is waar Marco 
zijn ziel en zaligheid in gooit, dan is het wel 
de organisatie van het Marveldtoernooi. Dit 
blijkt al als we het hebben over wat hij zoal 
doet in de tijd dat hij niet met Grol bezig is.
Marco is afgestudeerd aan de Universiteit 
Twente. “Ik herinner me nog goed, dat ik in de 
bus naar Enschede ging om me in te schrijven 
voor een kamer, of eigenlijk vooral de weg te-
rug. Toen ik in de bus terug zat dacht ik, ik ben 
ook eigenlijk gek ook. Ik wil helemaal niet weg 
uit Groenlo. Ik heb hier mijn vrienden, familie, 
voetbal, eigenlijk alles wat belangrijk voor me 
is.” Zijn liefde voor Groenlo blijkt ook wel uit 

de prachtige luchtfoto van Grolle die promi-
nent in de woonkamer aan de muur hangt.

En dus heeft Marco zijn universitaire oplei-
ding en ook de daaropvolgende 5 jaar duren-
de promotie vanuit zijn vertrouwde Groenlo 
voltooid. Daarna is hij als chemical engineer 
gaan werken voor AKZO in Arnhem, wat hij na 
6 jaar inruilde voor het Zuid Afrikaanse bedrijf 
SASOL, waar hij inmiddels al ruim twintig jaar 
werkt op de locatie in Enschede. Waar blijft 
dan de link naar het Marveldtoernooi vraagt 
u zich af? Wel, Marco vertelt, dat hij gevraagd 
werd om voor SASOL een aantal maanden 
naar Amerika te gaan, wat hem ontzettend 
leuk had geleken. “Alles leek in kannen en 
kruiken maar door covid liep dit uiteindelijk 
allemaal anders en ging het helaas niet door. 
Het zou qua timing perfect zijn geweest, want 
ik zou vóór het Marveldtoernooi weer terug 
zijn! Sterker nog, als ik tijdens het Marveld-
toernooi weg was geweest, had ik vermoede-
lijk geweigerd. Ik wil onder geen beding het 
Marveldtoernooi missen.” Op mijn vraag of 
SASOL dan ook sponsor is van het Marveld-
toernooi grapt Marco “Misschien is SASOL 
indirect wel één van de grootste sponsoren.”

Vol trots vertelt Marco over het Marveld-
toernooi, waaraan hij al 30 jaar verbonden 
is als bestuurslid. Over de sfeer tijdens het 

maar daarnaast ga ik al naar Velp voor een ho-
veniersopleiding.”

Naast zijn voetbalcarrière bij Grol is Jesper 
ook nog een jaartje actief geweest als jeugd-
leider en heeft toen samen met Ruben te 
Woerd en Dennis Pasman een team begeleid. 
Tot Jesper zijn verbazing vertelt Marco dat 
hij ook wel eens een paar wedstrijdjes heeft 
gefloten bij Grol, maar daar kan Jesper zich 
niets van herinneren.

Ook zus Bibi draagt zo af en toe een steentje 
bij in het vrijwilligerswerk rondom Grol. “Ik 

“Totdat ze een bal in de eigen goal schoot” lacht Marco, 
“Toen wou ze niet meer.”
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toernooi, de waardering van alle deelne-
mers en over het plezier van het organise-
ren, waarbij ook de leuke bijkomstigheden 
niet onvermeld blijven, zoals bezoekjes aan 
buitenlandse clubs. “Jesper was een keer 
mee naar Manchester United, waar we bij 
de training mochten kijken. Na de training 
namen alle spelers de tijd voor handtekenin-
gen voor Jesper, ook Ronaldo bijvoorbeeld.” 
Ook Jesper herinnert zich dit nog als de dag 
van gisteren. “Ook was het bezoek aan het 
Hiroshima-toernooi met ons drieën in Japan 
zeer bijzonder“, vertelt Bibi.

“Maar ik kon zelf ook aardig voetballen”, al-
dus Marco. “Ik ben op mijn 9e begonnen met 
voetballen in de E5. Daarna zat ik als twee-
de-jaars altijd bij de selectie-elftallen en in de 
B en de A heb ik beide jaren in de selectie ge-
zeten. Ik was altijd rechtsback”, waarna Jes-
per en ondergetekende elkaar aankijken, en 
Jesper zegt wat ik ook denk: “De rechtsback 
is toch niet voor niets rechtsback”?, waarop 
lachenderwijs Marco zijn kwaliteiten de re-
vue passeren: de terugspeelbal en de ingooi 
wordt er gegrapt. Maar Marco zijn sliding 
schijnt ook goed te zijn geweest aldus Mar-
co zelf en hij was ook een slimme voetbal-
ler vindt hij zelf. “Ik was niet heel snel, maar 
stond vaak op de juiste plek.” Na de jeugd, 
waarin hij als A-speler nog een paar keer met 
Grol 1 is meegeweest, heeft Marco ongeveer 
10 jaar in Grol 2 gespeeld, en jaren lang in Grol 
3, 4, en 5, welk laatste team zonder te wijzi-

gen door de jaren heen ook door het leven 
is gegaan als Grol 4, Grol 5 dan wel Grol 6. In 
zijn afscheidswedstrijd werd hij vlak voor tijd 
gewisseld en kwam Jesper voor hem in het 
team. Hoewel het hem niet meer zo afgaat 
als vroeger, voetbalt Marco nog steeds, maar 
nu in 35+. “Oh ja, ik heb ook nog 10 tot 15 jaar 
gevoetbald in de zaal, waarvan een flinke tijd 
in Grol 1. Dat was ook een supermooie tijd.”

Hoewel hij dus een lange carrière als voet-
baller binnen de Grol heeft, zullen velen van 
u Marco vooral kennen als bestuurder binnen 
de Grol, of als scheidsrechter. De waslijst van 
werkzaamheden als vrijwilliger voor Grol is 

indrukwekkend en er komt bijna geen eind 
aan. Marco is begonnen als leider in de jeugd 
van onder andere de D3, D1 en E1. De D3 
heeft hij geleid samen met Stef Oldenkotte. 
Hij is trainer geweest, heeft bij de terrein-
commissie gezeten, met als ‘hoogtepunt’ de 
maandelijkse vergaderingen onder leiding 
van Tonny Hartman. Hij is leider geweest 
van het D-kamp, heeft in het bestuur seni-
oren gezeten waar hij coördinator was voor 
de prestatieve teams en voor de zaal. “In die 
tijd betekende dat bijvoorbeeld dat wekelijks 
de voetbalprogramma’s helemaal werden 
uitgewerkt en op de fiets werden rondge-
bracht, zodat iedereen die daarvan op de 
hoogte moest zijn, op tijd wist waar en wan-
neer men moest voetballen”, legt Marco uit. 
“In 2000 ben ik voorzitter geworden van het 
jeugdbestuur en ik ben 7 jaar vice-voorzitter 
geweest van het hoofdbestuur. Verder ben 
ik vanaf het begin betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van de website van de Grol, en 
in het bijhouden hiervan en voor social media 
vervul ik nog steeds een rol. Ook ben ik lid van 
het commercieel team en stuur ik het vereni-
gingsbureau aan, waaronder de uitvoering 
van de ledenadministratie valt, maar ook de 
sponsoradministratie en de vrijwilligersadmi-
nistratie.” Het is dan ook niet zo vreemd dat 
Marco inmiddels Lid van Verdienste is van de 
Grol en dat hij verenigingsman van het jaar is 
geweest. Ook heeft hij een Zilveren Speld van 
het Internationaal Marveldtoernooi, waar hij 
inmiddels voorzitter van is.

Het fluiten van wedstrijden verdient extra 
aandacht in deze waslijst van activiteiten, 
omdat dit iets is waaraan Marco ontzettend 
veel plezier beleeft. “Ik vind het echt een uit-
daging om wedstrijden tot een goed eind te 
brengen en het is voor mij ook een manier 
van sporten, het houdt me in beweging. Ik 
fluit niet alleen wedstrijden bij Grol, ik ben 
ook scheidsrechter van de KNVB, dus ik fluit 
ook regelmatig bij andere clubs.” Ook fluit 
hij af en toe een wedstrijd van Jesper of Bibi. 
Overigens wordt door Jesper en Marco stellig 
ontkend dat er enige samenhang is tussen de 
koppositie van Grol 10 en het feit dat Marco 
zo af en toe een wedstrijd van Grol 10 fluit.

Aan het eind van het interview komen ook 
nog even de clubvoorkeuren in het prof-
voetbal aan de orde. Dit is een gevoelig on-
derwerp. Marco is een Ajax liefhebber, maar 
moet het doen in huis met een hele fanatieke 
Feyenoord supporter die ook met enige re-
gelmaat naar de Kuip gaat om wedstrijden te 
kijken, zo ook nog onlangs thuis tegen Zagreb. 
Jesper zijn liefde voor Feyenoord is begon-
nen omdat hij een groot fan van Dirk Kuijt 
was. Het fan zijn van Feyenoord gaat zover, 
dat Jesper eigenlijk liever helemaal niet naar 
Ajax kijkt. Bij de wedstrijd Ajax – Tottenham 
Hotspur twee jaar geleden is hij gestopt met 
kijken toen het 2-0 was voor Ajax, hij kon het 
niet langer aanzien, maar hij is snel weer gaan 
kijken toen hij mee kreeg dat het 2-2 werd. 
“Ajax kan mij er niet snel genoeg uitliggen in 
Europa.” Marco als AJAX fan is iets minder 
fanatiek en gunt Feyenoord het allerbeste 
in Europa, maar de rivaliteit tussen vader en 
zoon is leuk om te zien. En Bibi dan vraagt u 
zich wellicht af? Die heeft eigenlijk geen keu-
ze. “Ik was eigenlijk vrij neutraal, maar ja, mijn 
vriend is keeper van Ajax onder 18-1, dus nu 
ben ik natuurlijk voor Ajax.” Bibi heeft verke-
ring met Sten Kremers, die ten tijde van dit 
interview met Oranje onder 18 voor een toer-
nooi naar Duitsland is om tegen Frankrijk on-
der 18 en Duitsland onder 18 te spelen.

De tijd vloog voorbij. Na het interview heb-
ben we nog nagepraat over van alles en nog 
wat, totdat de volgende dag naderde. Tijd om 
te gaan, wat een ontzettend gezellige avond!

Marco Frank : 
“Ik was niet heel snel, maar 
stond vaak op de juiste plek.” 

“Ik was niet heel snel, maar stond vaak op de juiste plek.”
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Al vakantieplannen? Huur nu uw droomcamper of -caravan! 
Bekijk de mogelijkheden op www.henkpen.nl

Ervaar de ultieme vrijheid van kamperen!




Ronald Gerritsen, De Woerd 9, 7141 GK Groenlo

0544 -  840623, 06 -  51314790

ronald-gerritsen@hotmail.com, www.ffanderskoken.com

Zoekt u iets:

... creatiefs ... 
... gezelligs ..

. 
... leuks ... 
... of gewoon ff iets anders? 

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.

Rabobank & Grol
Samen bouwen aan
een duurzame regio!
Wil jij weten hoe je kan verduurzamen? Neem
contact op met een van onze adviseurs via
(088) 72 26 600

Kom maar op met de toekomst
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De organisatie van het Marveldtoernooi 
staat al 32 jaar als een huis. Om het toer-
nooi ook de komende decennia voortref-
felijk te kunnen organiseren, heeft het 
bestuur twee nieuwe enthousiaste leden 
in huis gehaald. Met Anne-Marie Elshof 
en Quint Kristen is de organisatie voor-
zien van nieuw elan en een frisse blik. 

Door: Kyra Broshuis

Eigen draai
Anne-Marie Elshof (42), werkzaam bij 
Trading Park B.V. in Groenlo, is via haar 
partner Dennis Dibbets al decennia be-
kend met de club. Zoon Aage speelt ui-
teraard ook bij de Grol en wel bij JO11-1. 
Met o.a organiseren heeft ze veel erva-
ring maar het Marveldtoernooi is hele-
maal nieuw voor haar. “Ik ben er zelfs nog 
nooit geweest. Niet omdat het me niet 
interesseert maar omdat we dat week-
end altijd een vriendinnenweekend heb-
ben”, vertelt ze. Dat ze benaderd werd om 

onderdeel uit te gaan maken van de or-
ganisatie van het internationale toernooi, 
verraste haar. “Het is een eer, dat zeker, 
maar ik heb wel eerst even tijd genomen 
voordat ik ja zei. Ik ben de opvolgster van 
Ellen Simmelink maar ga niet 1 op 1 haar 
taken overnemen. Ik wil er wel graag mijn 
eigen draai aan geven. Mijn taken liggen 
op het gebied van commercie, commu-
nicatie en pr . Na het toernooi 2 jaar niet 
“live” georganiseerd te hebben, merk je 
dat bij zowel de sponsoren als de vrijwilli-
gers de focus nu langzaamaan weer naar 
het toernooi schuift.  

Gelukkig! Deze hebben we dan ook beide 
heel erg hard nodig! Via deze weg alvast 
een grote dank voor alle toezeggingen. 
Maar we zijn er nog niet, dus moeten we 
vol aan de bak!  Net als de andere be-
stuursleden zal ik natuurlijk ook mijn ei-
gen netwerk gaan inzetten om ervoor te 
zorgen dat dit fantastische toernooi nog 
jaren georganiseerd kan worden.”

Nevenactiviteiten
In tegenstelling tot Anne-Marie is 
Quint Kristen (27), werkzaam bij Nies-
sink & Partners in Neede, al wel actief 
betrokken bij het Marveldtoernooi. 
Quint is al sinds zijn 5e lid van de Grol, 
voetbalt in het tweede elftal en is as-
sistent trainer bij de JO17-2. Vanaf zijn 
17e is hij vrijwilliger bij het toernooi. 
“Onder begeleiding van Koen Bleu-
mink en Sander Nijhoff help ik bij de 
zogenaamde nevenactiviteiten zoals 
de opbouw en het vermaak voor kinde-
ren. Ik heb altijd tegen Koen, Sander en 
Frank Walterbos gezegd dat ik me aan-
bevolen hield als ze iemand nodig had-
den. Toen ze me afgelopen jaar bena-
derden, heb ik voor de vorm nog even 
gezegd dat ik er over na ging denken, 
haha!” Quint is, hoe kan het ook anders 
benoemd bij de afdeling nevenactivi-
teiten en accommodatie. “Sander gaat 
mij begeleiden en zal daarna zelf ande-
re zaken gaan oppakken.”

Vers bloed 
bij organisatie 
Marveldtoernooi

Anne-Marie 
Elshof en 
Quint Kristen 
toegetreden 
tot bestuur
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Het hoofd koel houden
Met de 32e editie van het Marveldtoernooi 
is de organisatie al maanden bezig. “Nor-
maal gesproken beginnen we in de septem-
ber met de voorbereiding maar dit jaar is 
het anders. We wisten niet of het toernooi 
dit keer wel met live publiek doorgang kon 
vinden, je wilt dan ook geen onnodige kos-
ten maken. Het bleef heel lang onduidelijk 
en pas in februari werd de knoop doorge-
hakt”, vertellen Anne-Marie en Quint. “Na-
tuurlijk is er wel een draaiboek maar we 
moeten nu echt druk zetten. In korte tijd 
alles moeten organiseren maar dat gaat 
lukken. In de organisatie zitten mensen die 
dit al vanaf het begin, dus nu voor 32e keer 
doen, die houden het hoofd wel koel.”

Trots
De twee nieuwkomers kijken enorm uit 
naar het toernooi. ”Het is fantastisch om 
samen met alle vrijwilligers het toernooi te 
mogen organiseren. Een hele grote groep 
mensen helpt elk jaar om alles goed te 
laten verlopen. Deze vrijwilligersgroep is 
heel divers; er zitten mensen van de club 
bij maar bijvoorbeeld ook familie en vrien-
den. Die vrijwilligers zijn ontzettend be-
langrijk; zonder hen zijn we nergens. We 
hopen dat nog meer vrijwilligers zich bij 
ons aansluiten, alle hulp is welkom. Het 
Marveldtoernooi is heel gewild bij de we-
reldwijde topclubs. We hebben dit jaar ook 
weer clubs teleur moeten stellen. Met dit 
deelnemersveld hopen we natuurlijk ook 
veel toeschouwers naar Den Elshof te ha-
len. We hebben ze een topbezetting te bie-
den. De Nederlandse top 5 speelt hier en 
veel buitenlandse grote namen. Dat is echt 
wel iets om trots op te zijn.”

Het bestuur is straks bijna een week full-
time aan het werk op het toernooi. “En 
dat geldt ook voor alle andere vrijwilligers. 
Er wordt best iets van een ieder gevraagd. 
Des te gaver als het toernooi dan ook op 
rolletjes verloopt! Maar dat weten we na-
tuurlijk pas na 12 juni. 

Op de dinsdag voor het toernooi komen de 
eerste ploegen al aan en dan begint het. 
Wij kunnen niet wachten!”

Quint en Anne-Marie roepen iedereen op 
om te komen kijken bij het toernooi op 10, 
11 en 12 juni aanstaande op Den Elshof. Dit 

jaar zijn er 6 Nederlandse teams en dus 
6 buitenlandse teams. De opzet van het 
toernooi is ongewijzigd: twee poulewed-
strijden op de vrijdagavond, drie op de za-
terdag en op de zondag de plaatsings- en 
finalewedstrijden.

“We hopen dat ook nieuwe sponsoren en 
vrijwilligers zich bij ons blijven melden. 
Want zonder hen valt er weinig te orga-
niseren. Er zijn heel veel mogelijkheden. 
Neem vooral contact met ons op!”

Meer informatie staat op www.marveld-
tournament.com

Nieuwe deelnemers in Groenlo zijn:
• Odense BK uit Denemarken
• Slavia Praag uit Tsjechië
• Red Bull Bragantino uit Brazilië
Daarnaast zijn de volgende teams terug van weggeweest:
• Bayer 04 Leverkusen uit Duitsland (laatste deelname 2018)
• Manchester United uit Engeland (laatste deelname 2016)
• FC Twente / Heracles (laatste deelname 2018 als FC Twente)
De Nederlandse deelname bestaat uit:
• Grol 31e keer, hoogste klassering 8e plaats in 1992
• Ajax 24e keer, winnaar in 1998, 2003, 2004 en 2018
• PSV 23e keer, winnaar in 2001, 2007 en 2014
• Feyenoord 27e keer, winnaar in 1993, 1995 en 1997
• AZ 3e keer, hoogste klassering 5e plaats in 2019
• FC Twente/Heracles 21e keer, hoogste klassering 4e plaats in 2008
De buitenlandse deelname bestaat uit:
• FC Barcelona uit Spanje 8e keer, winnaar in 2005 en 2019
• Manchester United uit Engeland 15e keer, hoogste klassering 2e plaats in 2012
• Bayer 04 Leverkusen uit Duitsland 16e keer, winnaar in 1996, 2000, 2002 en 2012
• Odense BK uit Denemarken 1e keer
• Red Bull Bragantino uit Brazilië 1e keer
• Slavia Praag uit Tsjechië 1e keer



www.johnligtenberg.nl     06 222 16 396

Al les  voor  de  u l t i eme 
bu i tenbe lev ing

Tatelaarweg 20 - 6941 RB Didam - +31 (0)316 268107 - www.hendriksultiemeklasse.nl



Zilversmid 43 
7141 PH in Groenlo
Tel. 06-51113531
info@rct.nu | www.rct.nu

Voor al uw 
mentale 
en fysieke 
vitaliteit

Doel van mijn coaching, 
begeleiding en sportaanbod 
is om mensen hun 
kernkwaliteiten, natuurlijke 
vaardigheden en talenten 
optimaal te laten benutten. 

ideemedia.nl

Meesterwerken
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Alle drie hebben ze een verleden als 
voetballer bij Grol, maar tegenwoordig 
hebben ze vaker een camera in de hand 
dan een bal aan de voet. We hebben het 
over Jim Wijnen (17), Jip Oostendorp 
(18) en Pablo Vriezen (18). Deze drie jon-
ge ondernemers hebben de afgelopen 
maanden samen met het Commercië-
le Team Grol de nodige sponsoren be-
zocht om video’s te maken als blijk van 
waardering voor hun sponsoring. Hoog 
tijd voor een nadere kennismaking met 
deze creatievelingen.

Door: Christian Buiël

Grol-leden die actief zijn op sociale media 
of regelmatig de Grol-website bezoeken 
zullen vast weleens een bericht met bij-
behorende video rondom een bestaande 
of nieuwe sponsor hebben gezien. Het 
was namelijk een van de ambities van 
het in 2020 nieuw gevormde Commer-
ciële Team Grol (CTG) om een stap te 
maken op de online kanalen door middel 
van video’s. ‘Zo gezegd, zo gedaan’, zou je 
denken maar bij het maken van een kwa-
litatief goede video komt heel wat meer 
kijken als we de woorden van Jim, Jip en 
Pablo volgen.

Wie zijn Jim, Jip & Pablo?
Het is Jim die in 2020 de eerste video 
maakt, wat voor zijn gevoel alweer een 
eeuwigheid geleden is. Op zijn 14e komt 
hij voor het eerst in aanraking met een 
videocamera: “Het was Bas Stortelers 
van Niice die mij een camera in de han-
den drukte, en toen was ik er eigenlijk niet 
meer van weg te slaan. Toen ik net 15 was 
heb ik mij ingeschreven bij de ‘Kamer van 
Koophandel’ en me beziggehouden met 
het ontwerpen van logo’s en posters, maar 
dat was niet echt mijn ding. Vervolgens 
heb ik het maken van video’s verder opge-
pakt”, vertelt Jim enthousiast. Op dat mo-
ment voetbalt Jim bij Grol op ‘een redelijk 
hoog niveau’, maar heeft veel last van knie-
blessures en besluit om te stoppen.

Net wanneer hij wil doorpakken met vi-
deo’s maken komt corona om de hoek 
kijken, maar stil zitten is aan Jim niet 

besteed. “Solliciteren en vakken vullen? 
Dat zag ik niet zitten, terwijl werken in 
de horeca ook niet mogelijk was. Toen 
heb ik via via een ijscokar overgenomen 
en ben ik begonnen met de ‘IJstaxi’ in de 
zomermaanden. In de winter heb ik ver-
volgens mijn eigen koffie, ‘Jim’s Coffee’, 
op de markt gebracht. Al met al heb ik er 
ontzettend veel van geleerd en een aardig 
netwerk door opgebouwd”, aldus Jim. On-
dertussen zit hij alweer in het laatste jaar 
van zijn opleiding op het Cibap in Zwolle, 
een vakschool voor vormgeving, heeft een 
jaar overgeslagen en is enorm druk met 
zijn eigen onderneming ‘Jimwijnen.nl’ 
gespecialiseerd in het maken van video’s. 
“Ja, school komt nu al niet lekker uit”, stelt 
Jim lachend.

Doordat het voor Jim steeds moeilijker 
werd om al zijn werkzaamheden te com-
bineren, moest het CTG op zoek naar een 
oplossing daar men nog de nodige video’s 
op de planning had staan. Met de hulp van 
Jim werd deze oplossing snel gevonden 
en werden Jip en Pablo benaderd.

Als we Jip vragen naar korte introductie 
wordt al snel duidelijk dat hij een brede in-
teresse heeft en daar ook enthousiast over 
kan vertellen: “Muziek, fotografie, design. 
Eigenlijk alles met storytelling en zolang 
ik maar creatief bezig kan zijn”, vat Jip het 

alsnog kort en bondig samen. Zijn 3-jarige 
voetbalcarrière bij de Grol was eveneens 
kort en bondig en niet bepaald een succes 
aldus Jip. Gezien zijn interesses is zijn stu-
die ‘Creative Business’ een logisch gevolg, 
waarbij hij voor de audiovisuele richting 
heeft gekozen. “Verhalen vertellen aan 
mensen en ze zodoende inspireren. Ja, 
een verhaal overbrengen zoals ik het wil. 
Dat is toch fantastisch?!”, stelt Jip met 
een grote glimlach, die naast zijn studie 
druk is met van alles en nog wat. Zo helpt 
hij Michaël Lammers op vele vlakken, is hij 
spelleider bij de lokale escaperoom en zit 
daarnaast in de organisatie van de ‘Teena-
ge Carnavals Party’.

Pablo zit momenteel in zijn examenjaar 
van het VWO op het Marianum en is de 
enige van de drie die nog voetbalt. Hij 
heeft tot zijn 10e bij de Grol gevoetbald, 
vervolgens de overstap gemaakt naar 
Grolse Boys en voetbalt sinds drie jaar 
bij VIOS Beltrum met zijn vrienden. Op 
dit moment is Pablo aardig druk met de 
voorbereidingen voor zijn eindexamens: 
“Leren is niet echt mijn ding, maar ik heb 
wel een grote drive om het af te maken. 
Ik heb het echter altijd al interessant ge-
vonden om voor mijzelf te beginnen, maar 
wist nooit echt waarin. Fotografie vond ik 
altijd al wel leuk, aan video heb ik nooit 
echt gedacht.” 

Jonge Grolse videomakers 
brengen Grol-sponsoren in beeld

Jim Wijnen (17), Jip Oostendorp (18) en Pablo Vriezen (18)
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Sinds een jaar of twee maakt hij filmpjes 
met Jip, omdat ze het beiden wel leuk 
vonden om te doen zonder grote plannen 
te hebben. Totdat ze via via de vraag krij-
gen om een bedrijfsfilm te maken zonder 
dat ze eigenlijk alle benodigde spullen 
hebben, maar ze zagen het als een kans 
die ze met beide handen hebben aange-
grepen. Door de aanstaande eindexamens 
kan Pablo echter maar beperkt tijd inves-
teren in hun bedrijfje ‘Goldhouse Media’, 
wat een verwijzing is naar het adres van 
Jip die in de Goudsmitstraat woont. “Met 
het filmen probeer ik er bij te zijn, maar 
het editen ligt momenteel bij Jip. Volgend 
jaar wil ik een tussenjaar nemen, zodat ik 
mijzelf verder kan ontwikkelen qua video-
productie en zodoende kan ontdekken 
wat ik wil gaan studeren. Dus echt dingen 
gaan doen die ik leuk vind”, besluit Pablo 
vastberaden.

Video’s maken voor Grol
De afgelopen jaren hebben de jongens 
de nodige video’s gemaakt voor Grol en 
daardoor menig sponsor bezocht. Ze zien 
deze opdrachten dan ook als uitgelezen 
kansen om hun vaardigheden en portfo-

lio te ontwikkelen, en daarnaast aan hun 
netwerk te bouwen. “Grol biedt ons een 
ideaal platform om ons te ontwikkelen, en 
als je kijkt naar de verenigingen in de regio 
dan loopt Grol wel voor op het gebied van 
video”, stelt Pablo.

‘Even een paar video’s maken’ is echter 
niet het geval, aan de achterkant gaat er 
heel wat werk in zitten aldus Jip: “Het edi-
ten, ofwel de nabewerking, kost best veel 
tijd en je wilt wel meegaan met de laatste 
trends. Daarnaast moet je er ook voor zor-
gen dat je de opslag en je mappenstruc-
tuur op orde hebt. Maar als je dat eenmaal 
hebt staan, kun je wel redelijk snel iets le-
veren aan je opdrachtgevers op basis van 
bestaand beeldmateriaal.” 

Ze zien dan ook nog de nodige kansen voor 
de Grol om verder te groeien op social me-
dia en met het maken van video’s. “Ze zou-
den bijvoorbeeld meer interne content 
kunnen maken. Bijvoorbeeld door trainers 
of spelers van het eerste voor te stellen 
door middel van korte video’s”, oppert 
Jip. “Een korte documentaire over Daan 
Rots van Grol naar FC Twente zou ook een 

mooie video kunnen opleveren”, aldus Jim 
die vervolgens zijn telefoon erbij pakt en 
Instagram opent: “Kijk, de biografie kan 
wel een update gebruiken en eigenlijk 
moeten ze veel meer met ‘Stories’ gaan 
doen en met hashtags gaan werken.” Pa-
blo haakt daarop in en vraagt zich af of er 
een bepaalde huisstijl gehanteerd wordt, 
terwijl Jim daaraan toevoegt dat ‘Canva’ 
wel een handige tool is om mooie designs 
te maken en eenheid te creëren: “Niet al-
leen voor Grol, maar ook voor sponsoren 
die willen groeien op social media is dat 
echt wel iets om eens naar te kijken.” 

Een leuke kennismaking met deze drie 
jonge enthousiaste en bevlogen onder-
nemers komt zo ten einde. Ze zijn Grol 
en het CTG enorm dankbaar voor de ge-
boden kansen en zijn er van overtuigd 
dat anderen van hun leeftijd eveneens 
dergelijke mogelijkheden moeten aan-
grijpen bij de Grol, of anders zelf moeten 
aankloppen als ze ideeën hebben. En 
voor diegene die op zoek is naar een pak-
kende video, vergeet niet om eens een 
kijkje te nemen op www.jimwijnen.nl en 
www.goldhousemedia.nl. 

In Memoriam

Jan Theissen

Jan overleed donderdag 10 februari 
thuis op de leeftijd van 82 jaar. Jan was 
een trouw en graag gezien lid. Hij was 
al een half jaar ongeneeslijk ziek. In zijn 
werkzame leven was hij ruim 30 jaar 
in dienst bij meubelfabriek Oldenhuis. 
Wegens toenemende lichamelijke be-
perking was hij daarna 15 jaar werkzaam 
bij Hameland. Hij mocht nog 20 jaar van 
zijn pensioen genieten. In zijn vrije tijd 
hield hij van fietsen, puzzelen, biljarten 
en voetbal. Jan was een gezelligheids-
mens. Zijn gevoel voor humor droeg 
daar zeker aan bij. Thuis was hij een 
enthousiaste en evenwichtige persoon 
voor zijn vrouw en kinderen. Het woord 

‘kwaadheid’ kon hij niet schrijven. 
Jan was een voetballiefhebber van het 
zuiverste soort. Hoewel hij zelf maar 
een aantal jaren heeft gespeeld als 
doelman, bleef hij een grote supporter 
van deze sport. Ook van Grol en met 
name van het eerste elftal. Uit- en thuis-
wedstrijden waren een vast ritueel op 
de zondag voor Jan en zijn broer Theo. 
Een vast duo langs de lijn en bij thuis-
wedstrijden ook in de kantine. Samen 
dronken ze vóór de wedstrijd al een 
paar biertjes op de overwinning. In de 
rust gevolgd door één biertje voor de 
schrik of de voorpret op de uitslag. Na 
het laatste fluitsignaal

Stemmen….
Grol 10 is niet alleen in de race voor 
het kampioenschap, maar is ook in de 
race voor de Wedstrijd van hun Leven 

tegen FC De Rebellen. Dit is een actie 
van ESPN in samenwerking met FC de 
Rebellen. Om deze wedstrijd op 27 mei 
2022 te bereiken, hebben ze stemmen 

nodig. Stem daarom op Grol 10!
Ga hiervoor naar de volgende link: 
https://www.wedstrijdvanjeleven.nl/...   
en breng je stem uit!
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‘’Vrienden, helaas een niet zo’n leuk be-
richt.” Van een afstandje een zin met ze-
ven op zichzelf staande woorden, maar 
tegelijkertijd een zin met zeven woor-
den waarmee in één klap de ernst van 
de daaropvolgende boodschap helder 
wordt: ‘’Ik heb MS.’’ Onze zeer gewaar-
deerde vriend en oud-teamgenoot van 
Grol 6 zette op woensdagavond 2 juni 
2021 onze werelden even stil. Vanwege 
privacyoverwegingen wordt hij in de 
publieke stukken niet met naam en toe-
naam genoemd.

Door: Luc Stortelder

Waar het begon met een verminderd ge-
zichtsvermogen, veroorzaken nu ook de 
gevoelsstoornissen in de benen een be-
perkende rol in zijn leven. De MRI scans 
logen er dan ook niet om. Waar wij aan 
de zijlijn met onmacht toekijken, kijkt hij 
vooral naar alles wat nog wel tot de mo-
gelijkheden behoort. Zijn positiviteit is 
dan ook iets wat wij als vrienden zeer aan 
hem bewonderen. Met z’n allen blijven we 
hopen op verbetering zodat hij weer kan 
functioneren zoals hoort op deze leeftijd. 

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van 
het centrale zenuwstelsel waarbij er iets 
mis is in het afweersysteem. Hierdoor 
valt het lichaam de laag om de zenuwen 
(myeline) aan waardoor het beschadigt. 
Hierdoor kunnen uiteindelijk plotselinge 
verlammings-en uitvalsverschijnselen 
optreden. Hoe de ziekte zich ontwikkelt 
is vaak onvoorspelbaar, wat veel onzeker-
heid met zich meebrengt. Waar er ver-
schillende vormen van MS zijn, zal de een 
zich herstellen van aanvallen/klachten en 
nemen bij de ander de klachten geleidelijk 
toe zonder herstel.  Er zijn medicijnen om 
de ziekte af te remmen, maar genezing is 
helaas nog niet mogelijk. 

En dit laatste is voor ons als vrienden en 
oud-teamgenoten ondraaglijk. Wij zijn 
dan ook als Grol 6 niet bij de pakken neer 
gaan zitten, maar hebben de koppen juist 

krachtiger dan ooit bij elkaar gestoken. 
Kijken naar de mogelijkheden, in plaats 
van de onmogelijkheden zoals onze 
vriend zou zeggen. Een medicijn kunnen 
wij niet realiseren, maar wel kunnen we 
zoveel mogelijk geld ophalen voor nieuw 
onderzoek zodat in de toekomst wellicht 
wél een medicijn beschikbaar is tegen 
deze vreselijke ziekte. En dat is precies 
wat we gaan doen. 

Op zondag 22 mei 2022 organiseren wij 
van Grol 6, met onze vriend en oud-team-
genoot als lichtend inspirator, een bene-
fiet dag waarvan de opbrengsten gedo-
neerd zullen worden aan het Nationaal 
MS Fonds. En jullie kunnen helpen! 

• Allereerst zal Grol 6 zondagochtend 22 
mei tijdens een benefietwedstrijd de de-
gens kruisen met VV Vorden 3. In de we-
ken voorafgaand aan zondag 22 mei zal 
het voor een ieder mogelijk zijn om door 
middel van sponsoring bij te dragen aan 
de benefietwedstrijd. 

• Na afloop van de wedstrijd zullen in de 
kantine en rondom Grol 1 – Barbaros 1 
door S.V. Grol 6 de nodige activiteiten ge-

organiseerd worden waarmee uiteindelijk 
hopelijk een zeer mooi bedrag opgehaald 
kan worden. 

• De komende weken zullen jullie via de 
Groenlose Gids en de sociale kanalen van 
S.V. Grol op de hoogte gehouden wor-
den van deze benefiet dag en hoe jij en/
of jouw team een steentje kan bijdragen 
voor onderzoek naar MS. 

Mocht jij als lid, sponsor of met jouw team 
een creatief idee hebben om deze actie 
te ondersteunen, vernemen wij dat ui-
teraard graag. In dat geval kun je contact 
opnemen met lucstortelder@live.nl en/of 
0623756296. 

Rest ons jullie vriendelijk doch dwin-
gend te verzoeken om zondag 22 mei 
2022 met blokletters en rood omcirkeld 
in jullie agenda’s te zetten, zodat we er 
met z’n allen een onvergetelijke zon-
dag van kunnen maken. Mocht je in de 
tussentijd meer te weten willen komen 
over MS, kun je onder meer terecht op 
https://nationaalmsfonds.nl/. 

Sportieve groet, Grol 6

Grol 6 strijdt tegen MS! Strijd jij mee?
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Speelster van het kwartaal: 
Jen Oude Luttikhuis
Door: Pieter Peeters

Naam: Jen Oude Luttikhuis
Leeftijd: 17 Jaar
Team: Dames 1
Positie: Spits
Hoelang voetbal je al?: Ongeveer 8 jaar
Sterke punten: Volgens mijn teamgeno-
ten: Acties maken, het perfecte gat zoe-
ken of steekpasses geven. Het werk voor-
dat de bal over de doellijn gaat. 
Verbeterpunten: Koppen
Favoriete club: Ik heb niet echt een favo-
riete club maar als ik dan echt moet kie-
zen is het FC Twente. 
Relatiestatus: Dat blijft een vraagteken 
om de spanning er een beetje in te hou-
den…haha.
Favoriete eten: Burrito’s!

Je moet kiezen:

Kunstgras of echt gras?: Kunstgras. Nee dat moet ik niet 
van mijn vader zeggen, maar dan krijg je in ieder geval 
geen vieze kleren.
3e helft of direct naar huis?: 3e helft uiteraard
Carnaval of Kermis?: Carnaval
Carnaval/Kermis of Zwarte Cross?: Carnaval
VAR of geen VAR?: Geen VAR!
5-0 winnen en niet scoren of 3-3 gelijkspelen en een 
hattrick van jou?: 5-0 winnen en niet scoren
Lelijk doelpunt maken of een weergaloze assist geven?: 
Een weergaloze assist geven
Patat of Friet?: “Moet deze serieus, Pieter?!” 
Na lang aarzelen… “dan toch patat.”

Over s.v. Grol: 

Beste speler/speelster: De beste speler van s.v. Grol die er nu 
speelt vind ik Rico Lammerdink. Ik vind het echt een plezier om naar 
hem te kijken hoe hij het spel verdeelt en zich helemaal inzet. Ook 
vind ik Luc Berentsen een hele goede spits, misschien kan ik wel 
een keer een lesje koppen van hem volgen haha! Beste teamgenoot 
waar je meegespeeld hebt: Eva Pillen, wij hebben heel lang samen 
gevoetbald. Eva stond middenvelder en ik in de spits. Eva geeft echt 
de perfecte steekpasses en kan het spel heel goed verdelen. 
Beste trainer: Dalibor Repija. Ik heb ontzettend veel van hem ge-
leerd en hij was ook nog heel erg leuk en gezellig. 
Mooiste voetbalherinnering: Het kampioenschap met de MO15-
1. We wonnen de kampioenswedstijd met 2-1, ik maakte de 2-0 dus 
achteraf was dat een heel belangrijk doelpunt. 
Beschrijf je mooiste doelpunt: Mijn mooiste doelpunt was een 
geweldige, al zeg ik het zelf, een Robin van Persie kopbal in de krui-
sing tegen FC Winterswijk. 
Kleedkamerhumor: Ik ben altijd de DJ in de kleedkamer en niet 
iedereen is altijd even blij wanneer Jan Smit weer op de box klinkt. 
Ik word in de kleedkamer ook wel Baco – Jen genoemd, ik zeg wel 
dat ik dat niet leuk vind maar stiekem kan ik er wel om lachen. 
Rare gewoonte: Als ik het koud heb op het veld, ga ik altijd 
‘dansen’, of ja… als dat dansen te noemen is. 
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Op een zonnige vrijdag eind februa-
ri ben ik ‘s avonds uitgenodigd bij Jos 
en Slavica Nijland om een verhaaltje 
te schrijven voor ons clubblad. Op het 
moment dat ik binnenkom staat de tv 
aan en zie ik de verschrikkelijke oorlogs-
beelden van de inval van de Russen in 
Oekraïne. Bij Slavica, afkomstig uit Ser-
vië, komen er herinneringen boven van 
de Joegoslavische burgeroorlog begin 
jaren negentig waar ook vele etnische 
zuiveringen plaats hebben gevonden. 
Maar als de ellende op de tv wordt uit-
gezet nemen we plaats aan de eettafel 
en kunnen we, met een kop koffie en 
een gevulde koek, beginnen aan dat-
geen waarvoor ik gekomen ben. Een ge-
sprek met Jos.

Door: Ronald Buesink

Wie ben je?
“Ik ben geboren aan de Slatmansweg 2 in 
Groenlo in een gezin bestaande uit twee 
broers en drie zussen. En ze wonen alle-
maal dicht in de buurt. Mijn leeftijd is 69 
en ben al 42 jaar gelukkig getrouwd met 
Slavica. We hebben een zoon Bata en 
twee kleinzoons Jules en Noah. Samen 
met zijn vrouw Susan wonen zij in Venlo. 
Wij bezoeken ze regelmatig al was het de 
laatste tijd door corona wel iets minder. 
Onze dochter Linda is helaas overleden.”

“Slavica Krstic en ik hebben elkaar leren 
kennen op het werk. We werkten toen 
beiden bij de Monocon (later Sweetheart/
Polarcup). Hier heb ik 25 jaar gewerkt. En 
dit huis heb ik destijds via de Monocon 
kunnen kopen, mede op advies van Ad 
Haen. Voorheen woonde Wolgang Zui-
dinga hier. Ik begon met werken bij meu-
belfabriek Oldenhuis en toen de Polarcup 
weg ging uit Groenlo heb ik nog in Lich-
tenvoorde gewerkt bij transportbedrijf 
Dusseldorp en later nog bij Morssinkhof 
Plastics Lichtenvoorde. En inmiddels ben 
ik 2 jaar met pensioen.” 

En bevalt het je om met pensioen te zijn?
“Het bevalt me uitstekend maar de co-
ronatijd vond ik niet prettig. We kwamen 

bijna nergens en was dus erg aan huis 
gekluisterd. Wat we wel veel deden was 
wandelen en fietsen. Maar de gezelligheid 
om bij vrienden of familie op bezoek te 
gaan, miste ik wel. Het is fijn dat de voor-
uitzichten er nu weer een stuk positiever 
uitzien en het normale leventje weer zijn 
gang kan gaan.’’ 

Hoe en wanneer kwam je bij de Grol?
“Als speler ben ik bij de Grol begonnen in 
de B-jeugd. Mijn ouders hadden een boer-
derij waar ik elke zaterdag werkzaam was 
waardoor ik geen tijd had om eerder lid te 
worden. Mijn ouders hadden veel grond 
en ik moest helpen met hooien, rogge 
binden, aardappels rapen en voor de die-
ren zorgen en dat deed ik met veel plezier. 
Via de A-jeugd kwam ik terecht bij de se-
nioren en hier heb ik jarenlang in het 6de 

team gespeeld. Ik was geen uitzonderlijk 
talent maar we hadden wel een heel erg 
leuk team.”  

Nog connecties met de Grol?
“Toen ik met pensioen ging heb ik me 
aangesloten bij de vrijwilligers woensdag-
groep van de Grol. Een super leuke, hech-
te en gezellige groep waar ik me ontzet-
tend thuis voel. Daarnaast bezorg ik ook 
nog het clubblad en kijk ik ook regelmatig 
wedstrijden van ons eerste team.“

“Ook ben ik een jaar of 11 grensrechter ge-
weest bij Grol 7 samen met Henk Porskamp 
en Rudie Porskamp. Bekende namen uit 
dat team zijn: Erik Schuurmans, Rob Wes-
tervoorde, Felix de Vries, Marcel Elsing-
horst, Marco Wijgerink, Stef Kroekenstoel, 
Paul Overkemping en Peter Hartman. We 

Jos Nijland, Jos Nijland, 
gegewaardeerd waardeerd 
vrijwilliger binnen vrijwilliger binnen 
onze verenigingonze vereniging
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hebben met dit team de KNVB-beker ge-
wonnen. De finale moesten we spelen op 
neutraal terrein in Beltrum. Het mooie was 
dat we die finale ook nog hebben gewon-
nen. Het feest kon beginnen. De eerste 
biertjes dronken we in de kantine van VIOS 
Beltrum en daarna gingen we met onze 
fietsjes richting Grolle waar we werden ge-
huldigd op het bordes van het voormalige 
gemeentehuis. De afsluiting van de avond 
vond plaats in ons gezellige sportcafé 
waar we tot in de late uurtjes een gezellige 
avond hebben gehad. “

“Ook ben ik jarenlang jeugdleider ge-
weest bij diverse voetbalteams. Vaak 
werkte ik samen met Hennie Schovers en 
Tonnie Hartman. Wat mij nog bijgebleven 
is uit die tijd zijn de jaarlijks terugkerende 
jeugdkampen in Haaksbergen, Buurse en 
Blankenborg tegenover ons voetbalveld. 
Dat zijn onvergetelijke ervaringen ge-
weest en wat hebben we wat afgelachen.”

“Ook heb ik vrijwilligerswerk gedaan tij-
dens het Marveldtoernooi. Ik heb regel-
matig meegeholpen om de sporthal leuk 
aan te kleden. In het jaar dat Partizan Bel-
grado werd uitgenodigd was ik er bij als 
begeleider. Ik of eigenlijk mijn vrouw fun-
geerde als tolk.”

Ook maakte Jos nog een aantal jaren deel 
uit van het bestuur van de Supportersclub 
vanaf de oprichting in 1977.

Wat vind je van de fusie Grol/Grolse Boys?
“De fusie was voor beide clubs onvermij-
delijk. En natuurlijk was er van beide kan-
ten wat weerstand voor het zover was. En 
dan met name bij de wat oudere garde 
waar sentimenten en herinneringen veel 
meer aanwezig zijn dan bij de jongere le-
den. Wat erg belangrijk is geweest, zijn de 
nodige aanpassingen zodat de leden van 
Grolse Boys zich snel thuis voelden op ons 
sportcomplex. Inmiddels is het voor ie-
dereen al heel normaal geworden.”
   
Kijk je veel voetbal of andere sporten op tv?
“Ik kijk veel voetbal maar heb deze  winter 
ook veel naar de Winterspelen gekeken.  
De combinatie corona en pensioen gaf 

me er voldoende tijd voor. Via Ziggo heb 
ik ESPN en dan kijk ik ook diverse voet-
balwedstrijden. Vroeger gingen we ook 
regelmatig naar wedstrijden van het Ne-
derlands elftal met een vaste groep. Dat 
waren ook prachtige tijden en het was al-
tijd weer gezellig om voorafgaand aan de 
wedstrijd met elkaar en andere suppor-
ters in de stad een biertje te drinken. Lek-
ker lullen over het spelletje en de één wist 
het nog beter dan de ander. En als ik op 
bezoek ben bij Bata in Venlo gaan we ook 
wel eens een wedstrijd kijken van VVV.”

Beangstigd het je dat er nu, dat niet ver 
van het “veilige” Nederland, een oorlog 
gaande is?
“Nou angstig is niet het juiste woord maar 
het houdt me wel bezig. Het is natuurlijk 
niet zo heel ver hier vandaan en je weet 
maar nooit hoe het eindigt met de drei-
ging van kernwapens en dergelijke. En 
de beelden van onschuldige mensen die 
sterven door ingeslagen artillerie of op de 
vlucht zijn doet je wel veel verdriet. Eerlijk 
gezegd had ik niet meer verwacht dat het 
in deze tijd nog tot een oorlog zou komen.”

Gezondheid en corona
“Ik heb nog geen corona gehad maar wij 
waren wel heel voorzichtig en bleven veel 
thuis. We hebben ons beiden laten vacci-
neren. We hebben datgene gedaan wat 
we konden doen en tot op heden heeft 
het voor ons goed uitgepakt. We zijn er 
niet ziek van geworden. Maar afgezien van 
een paar normale lichamelijke klachten 
ben ik tevreden. Al moet ik wel zeggen dat 
mijn vrouw iets minder valide is. Zij is al 
heel wat jaren suikerpatiënt en onlangs is 
ze ook nog gevallen en heeft ze haar voet 
gebroken. Nu maar hopen dat we nog een 
aantal mooie jaren voor ons hebben. Voor 
het coronatijdperk gingen we ook regel-
matig op vakantie. Landen die we bezocht 
hebben zijn Griekenland, Servië en de Ca-
narische eilanden. Het lijkt ons fijn om dat 
nog een aantal keer te mogen doen.”

Wat is je bij gebleven of heeft veel indruk 
op je gemaakt?
“Dat zijn leuke en minder leuke herinne-
ringen. Het overlijden van Fut Vaarwerk 

en zijn twee zonen tijdens de wintersport 
in Galtur heeft me enorm geraakt. Toen 
ik het hoorde, kon ik het niet geloven. Ik 
kende hem goed. Wij zijn nog een jaar sa-
men op vakantie geweest naar Kroatië. En 
op advies van hem ben ik begonnen met 
rijlessen en heb ik uiteindelijk mijn rijbe-
wijs gehaald.”

“En wat me ook nog helder op het net-
vlies staat is het 60-jarig bestaan van de 
Grol in 1978. Ik hielp toen nog mee om tri-
bunes op te bouwen. Er waren volgens mij 
4 betaalde clubs uitgenodigd waaronder 
Standaard Luik, RWDM, Go Ahead en vol-
gens mij Twente. Maar de regen viel met 
bakken uit de lucht en er kwam bijna geen 
publiek. Dus die extra tribunes waren ach-
teraf niet nodig geweest.”

“Ook weet ik nog goed dat er bij mijn ou-
ders aan de Slatmansweg in de schuur 
een corsowagen van de Grol werd ge-
bouwd. Of later ook nog een carnavals-
wagen bij de Welgro. Dat waren super 
gezellige en leuke avonden waar veel 
werd gelachen.”

“En het afscheid van Jan Overkemping 
bij Grol 6. Er was een groot feest ge-
organiseerd op een zaterdagavond bij 
City Centrum. Spitz Kohn en Eddy Ach-
terberg waren ook uitgenodigd. Maar 
de reden dat ze waren uitgenodigd zou 
ik echt niet weten. Of dat Jan voor de 
wedstrijd tegen Erix in café Arink (te-
genover het treinstation) een uitsmij-
ter kreeg. Niemand van ons team wist 
waarom. Misschien dat hij er vaker zat!”

Omdat ik Jos al wat langer ken, weet 
ik dat het een prima kerel is met het 
hart op de juiste plek. Hij is rustig, 
eerlijk en doet alles weloverwogen. En 
ook niet onbelangrijk, je kunt ervan 
op aan. Het was een leuke avond bij 
hem thuis. De ontvangst was prima 
en ik werd goed verzorgd. Jos en Sla-
vica zijn een leuk stel en ik hoop dat 
ze nog lang in goede gezondheid mo-
gen genieten van hun pensioen en dat 
we hem nog regelmatig zien op ons 
sportcomplex. 
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Terug naar het eind van de jaren ’80. Het 
Nederlands elftal heeft het Europees 
Kampioenschap gewonnen, voetbal is 
populairder dan ooit maar Grolse Boys 
heeft het niet makkelijk. Het ledenaan-
tal loopt terug en er moet iets gebeuren. 
Nadat eerdere pogingen op niets zijn uit-
gelopen lukt het dan toch: Grolse Boys 
begint met een zaterdagelftal. Nu, bijna 
30 jaar later, komen de foto’s en plak-
boeken met wedstrijdverslagen op tafel 
en is het tijd om terug te blikken op het 
ontstaan en de eerste jaren van het za-
terdagvoetbal in Groenlo.

Door: Christian Buiël

Nadat een WhatsApp-groep wordt ge-
vormd en via via de nodige nummers 
worden toegevoegd, wordt er vervolgens 
enthousiast gereageerd om het team weer 
eens bij elkaar te brengen. Zo komt op een 
zonnige zaterdagmiddag de een na de 
ander binnengedruppeld bij café Bar 700 
voor deze kleine reünie. Van de aanwezi-
gen woont vrijwel iedereen nog in Groenlo, 
maar Gudo Klein Gebbink komt helemaal 
vanuit Goes om deze middag aanwezig 
te kunnen zijn en heeft er duidelijk zin in. 
Toenmalig hoofdtrainer Martin Wagen-
dorp komt vervolgens binnen met een 
aantal mapjes met daarin heel wat foto’s 
en krantenknipsels, terwijl Hendrik War-
nar zelfs twee volledige en uiterst gede-
tailleerde plakboeken heeft meegenomen 
wat direct zorgt voor de nodige verhalen 
en anekdotes. Ondertussen is ook Arj-
en Korenromp gearriveerd nadat hij zijn 
parkdienst heeft afgerond op Den Elshof. 
Als ook toenmalig grensrechter Jaap Jan-
sen is aangeschoven, nadat hij zijn kam-
pioensmedaille uit het seizoen ’94-’95 uit 
zijn jaszak heeft getoverd, kan het inter-
view beginnen. 

Het ontstaan van het zaterdagelftal
Op de vraag hoe het zaterdagelftal uitein-
delijk is ontstaan is het Martin die begint te 

Het allereerste zaterdagelftal van Grolse Boys

vertellen: “Eind jaren ’80, was het eigenlijk 
Henk Weenink die het idee opperde om 
met zaterdagvoetbal te beginnen. Dat is 
toen nog niks geworden. Begin jaren ’90 
bleek er nog steeds animo voor te wezen 
en dat is uiteindelijk opgestart met alle 
gevolgen van dien”, blikt Martin al lachend 
terug. Gudo vult hem vervolgens aan: “We 
voetbalden in de A en je zag toen dat er 
heel veel afhaakten bij de overstap van de 

A naar de zondag. Zondagochtend wilde 
eigenlijk niemand echt voetballen.” 

Eén van de voornaamste redenen om op 
zaterdag te voetballen was toch echter 
met name het uitgaan op de zaterdag-
avond, wat dan ook door iedereen wordt 
beaamt. “Meestal gingen we rond 7 uur 
vanuit de kantine naar huis en vervolgens 
verzamelden we weer met het hele elf-

1993, het eerste elftal op zaterdag: Staand van links naar rechts: Sponsor Henk Lammers, Raymond Brockotter, Bennie Ebbers,Roy Houben, 
Arjan Korenromp, Gudo Klein Gebbink, Hendrik Warnar, Melvin Oleana,Mourat Baran, Jaap Jansen. Voorste rij van links naar rechts: Roland 
Garstenveld, Mohammed Taouil, Maikel Wiggers, Eef Bakker, Bram Corts, Ouadih Khadoura, Kamil Gorkis, Najib Maouiane en Martin Wagendorp.
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Het allereerste zaterdagelftal van Grolse Boys

tal hier bij Bar 700 om 9 uur. De meesten 
gingen vaak zondagavond ook nog weer 
Groenlo in. Ja, het was een goede mix van 
ontspanning en inspanning”, aldus Gudo 
met een grote glimlach op zijn gezicht.

Het eerste seizoen, ’93-’94, verliep wel 
enigszins moeizaam. Het team bestond 
toen uit circa 20 spelers, waardoor er veel 
gewisseld werd terwijl sommigen het ein-

de van het seizoen niet gehaald hebben. 
“Het eerste jaar was gewoon opstarten en 
hopen dat je een paar leuke wedstrijden 
kunt voetballen. Er zaten er gewoon een 
paar bij, daar kon je de oorlog niet mee 
winnen”, herinnert Arjen zich. Het elftal 
begint dan ook niet in de standaardklasse. 
EGVV was het enige standaardelftal dat 
men tegenkwam al die jaren, en doordat 
die vereniging enigszins uit de buurt kwam 

werden de onderlinge wedstrijden dan ook 
gezien als derby’s. “Daar hadden ze ook 
een heel goede grensrechter”, vult Jaap 
aan: “Die was nog gemener als ik. Ja echt 
waar, en dat was eigenlijk niet mogelijk!”, 
waarna wederom heel wat anekdotes de 
revue passeren over scheidsrechters, rode 
kaarten en slecht werkende horloges.

Eclatante zeges, een scorende 
keeper en het eerste kampioenschap
Het zaterdagvoetbal op het Wilgenpark 
bleef niet onopgemerkt in de regio, het be-
gon ook veel meer te leven in Groenlo vol-
gens de heren. Het tweede jaar kwamen er 
de nodige versterkingen, zowel van Grol als 
van andere verenigingen uit de buurt: “Met 
jongens zoals William van Druten, Sascha 
Milutinovic en Ivo Zuidinga kwam er meer 
voetbal in het elftal”, vervolgt Hendrik. De 
aantrekkingskracht is zelfs zo groot dat er al 
een tweede elftal gevormd kan worden. 

Waar tijdens de eerste competitiewedstrijd 
tegen AZSV pas in de laatste minuut het 
winnende doelpunt wordt gemaakt, volgen 
in de weken erop drie eclatante overwin-
ningen op achtereenvolgend Haarlo (13-0), 
SKVW (14-1) en DZSV (0-10). De ‘Boys’ sco-
ren er lustig op los en krijgen ook de nodi-
ge strafschoppen mee dat seizoen. Het is 
Gudo, de keeper van het elftal, die zich ont-
popt tot een ware specialist en maar liefst 14 
strafschoppen verzilverd. Daarnaast weet hij 
ook regelmatig een strafschop te stoppen, 
zo ook tijdens de wedstrijd om ‘Het Kampi-
oenschap van Groenlo’ dat weer in ere was 
hersteld. “We hebben daar toen met 3-1 ver-
loren, dat weet ik nog, maar wij wonnen met 
de penalties”, begint Gudo. “Maar ik heb nóg 
een blauwe plek op mijn knie van die penal-
ty van Michel Hoffman. Michel zei toen: “Hij 
was wel hard hè!”, maar hij zat er niet in hè, 
antwoordde ik!”, aldus Gudo die zich nog 
aan veel details uit die tijd kan herinneren.

Grolse Boys blijft winnen en op 11 maart is 
het zover: Grolse Boys mag zich opmaken 

1993, het eerste elftal op zaterdag: Staand van links naar rechts: Sponsor Henk Lammers, Raymond Brockotter, Bennie Ebbers,Roy Houben, 
Arjan Korenromp, Gudo Klein Gebbink, Hendrik Warnar, Melvin Oleana,Mourat Baran, Jaap Jansen. Voorste rij van links naar rechts: Roland 
Garstenveld, Mohammed Taouil, Maikel Wiggers, Eef Bakker, Bram Corts, Ouadih Khadoura, Kamil Gorkis, Najib Maouiane en Martin Wagendorp.
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voor de kampioenswedstrijd thuis op het ei-
gen Wilgenpark tegen DZSV. Het team krijgt 
het kampioenschap echter niet cadeau die 
wedstrijd. Na de 1-0 van Arjen, die weer eens 
een voorzet op waarde wist te schatten en 
volgens de heren aan tafel vrijwel alles raak 
kopte dat jaar, komt DZSV enigszins onver-
wacht op gelijke hoogte. In de tweede helft 
worden de mouwen opgestroopt en de orde 
op zaken gesteld. Via doelpunten van Wil-
liam en wederom Arjen trekt Grolse Boys de 
overwinning over de streep en is het kampi-
oenschap in de 3e klasse H een feit.
Het verslag in De Gelderlander de week 
erop begint vervolgens met een gedenk-
waardige openingszin: “Kampioen in 
de tweede klasse zal Grolse Boys waar-
schijnlijk nooit worden, het feestje dat de 
ploeg van trainer/coach Martin Wagen-
dorp afgelopen weekeinde vierde, pakt 
niemand ze echter af”. Achteraf gezien 
een bijzonder verslag, gezien het feit 
welke resultaten en avonturen het jaar 
erop volgen.

Avontuurlijke uitwedstrijden, “zij-
lijn-zijlijn” en een barkeeper op goal
Het seizoen ’95-’96 speelt Grolse Boys 
namelijk in de 2e klasse A met name te-
gen tegenstanders aan de andere kant 
van de IJssel, zoals Erica ’76 uit Dieren 
en Sinar Maluku uit Vaassen. Veelal ver-
enigingen die inmiddels ook door fusies 
zijn opgegaan in andere of nieuwe ver-
enigingen. Door de lange reisafstanden 
waren de uitwedstrijden vaak een groot 
feest. “Zo waren er altijd van die stomme 

grappen zoals tot een stoplicht rijden, 
wachten totdat ie oranje wordt en dan 
weer huppakee! Of als de spoorbomen 
dicht ging, allemaal de auto uit, volle bak 
hardcore erop en even los gaan…”, zo 
herinnert Gudo zich de uitwedstrijden. 

Op een gegeven moment gaf Martin ook 
aan dat de uitwedstrijden wel wat serieu-
zer mochten. “Thuis ging het wel, maar 
uit waren de resultaten wat minder. En 
ja, dat was ook wel zo, maar je moest naar 
Apeldoorn toe, je moest naar Vaassen 
toe. Wat verwacht je dan hè”, stelt Arjen 
lachend. Bij zulke afstanden kan het dan 
ook wel eens misgaan tijdens het navi-
geren, dat blijkt als Gudo alweer lachend 
aan de volgende anekdote begint: “Op 
een gegeven moment waren we Ivo Oos-
tendorp, en de mensen die bij hem in de 
auto zaten, die waren we kwijt. Die waren 
bij Apeldoorn de verkeerde kant de A50 
opgereden, totdat ze bij het bord Zwolle 
maar zijn omgedraaid.” 

Trainer Wagendorp, een man van weinig 
woorden, heeft dan inmiddels al de bijnaam 
‘zijlijn-zijlijn’ gekregen van de jongens. 
Martin: “Ik had voor de warming-up wei-
nig woorden nodig. Gewoon een keer: Zij-
lijn-zijlijn, dat was voldoende.” Ondanks de 
mindere resultaten in uitwedstrijden kan 
het elftal goed meekomen in de 2e klasse. 
Zo doet het team weer helemaal mee om 
het kampioenschap na een 2-1 overwinning 
op koploper EGVV, en gaat het als nummer 
3 de winterstop in. In het voorjaar van 1996 

ontstaat er zodoende een ongekend span-
nende driestrijd om het kampioenschap 
met Eerbeekse Boys en EGVV. Uiteindelijk 
komt het aan op de laatste speeldag. EGVV 
is tijdens de voorlaatste speelronde afge-
haakt na een verliespartij, waardoor er met 
Eerbeekse Boys – Grolse Boys op de laat-
ste speeldag een prachtig affiche op het 
programma staat. Grolse Boys heeft aan 
een gelijkspel voldoende, terwijl Eerbeekse 
Boys moet winnen om er alsnog met de ti-
tel van door te gaan.

Een groot aantal bussen met supporters 
reizen af naar Eerbeek, terwijl de wedstrij-
den van de overige Grolse Boys-teams voor 
het gemak maar worden verzet. Ondanks 
de massale steun komt men na 5 minuten 
al op een 1-0 achterstand, wat vervolgens 
op slag van rust wordt goedgemaakt door 
William van Druten: 1-1. Ondanks de gun-
stige tussenstand trekt Grolse Boys na rust 
de wedstrijd naar zich toe en komt het op 
een 1-2 voorsprong door Rick Willemsen. 
Niet veel later krijgt Eerbeekse Boys een 
strafschop, na een handsbal van Bjorn 
Geelink, die vervolgens in twee instanties 
wordt gestopt door Gudo. Vlak voor tijd 
komt Eerbeek alsnog op gelijke hoogte 
waardoor een bloedstollende slotfase ont-
staat. Ondanks de blessuretijd van 7 mi-
nuten weet Grolse Boys stand te houden 
waardoor de tweede titel op rij een feit is, 
en men het ongelijk bewijst van ‘De Gel-
derlander’ een jaar ervoor.

Het kampioenschap betekent echter niet 
direct promotie dat jaar, daar de GVB zou 
opgaan in de KNVB. Hierdoor diende Grol-
se Boys nacompetitie te spelen om kans 
te houden op promotie naar de 3e klasse 
van de KNVB. Daarin moest het gehaven-
de team eerst thuis aantreden tegen het 
fysieke Oeken: “Ik raakte die week ervoor 
geblesseerd tijdens het stagediven op een 
festival. Daardoor moest de keeper van het 
tweede, Roy Klein Gebbink, keepen tegen 
Oeken. Maar hij raakte al in de eerste minu-
ten zwaar geblesseerd”, vertelt Gudo. Nadat 
Roy was afgevoerd per ambulance moest er 
een oplossing komen, en die werd ook ge-
vonden: In de kantine van het Wilgenpark. 
Martin vervolgt: “Marco Boenders had die 
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middag kantinedienst, en ja toen was hij aan 
de beurt.” Zo werd Boenders, die al 10 jaar 
niet meer had gekeept, achter de bar van-
daan geplukt en vervolgde Grolse Boys de 
wedstrijd met een echte ‘barkeeper’ op goal.

Uiteindelijk weet Grolse Boys een gelijk-
spel uit het vuur te slepen tegen Oeken, en 
is promotie naar de 3e klasse nog steeds 
mogelijk. Een aantal dagen later valt deze 
droom echter in duigen nadat men in en 
tegen Almen, met wederom Boenders op 
goal, met 2-0 verliest. Al met al blijft Grolse 
Boys drie seizoenen lang ongeslagen tijdens 
thuiswedstrijden en blijkt het Wilgenpark 
een onneembare vesting. Op 21 septem-
ber 1996, tijdens het vierde seizoen van de 
zaterdagafdeling, komt deze reeks pas ten 
einde als er met 2-3 van Markvogels wordt 
verloren zo blijkt uit de krantenknipsels.

Boys in Rosso – L’Ultimo
Op 28 mei staat dan eindelijk het grote 
eindfeest van Grolse Boys op de plan-
ning: ‘Boys in Rosso – L’Ultimo’. De he-
ren zullen uiteraard aanwezig zijn maar 
of ze nog eenmaal de schoenen uit het 
vet, of beter gezegd uit de wilgen, ha-
len moet nog blijken. Zelf voetballen 
is voor de meesten namelijk niet meer 
van toepassing. Zo voetbalt Arjen niet 
meer maar is hij wel actief betrokken 
bij de Grol op meerdere vlakken, zoals 
bij de aanleg van de ‘Wilgenpark Arena’. 
Gudo keept ook al jaren niet meer maar 
is nog wel met veel plezier trainer/coach 
van Kloetinge JO13-3. Martin volgt te-
genwoordig zijn kleinzonen Mexx (Jong 
AZ) en Melle Meerdink (De Graafschap 
JO16) op de voet en reist stad en land 
af om hun wedstrijden te zien. Sinds de 

fusie en het vertrek van het Wilgenpark 
heeft Jaap de vlag niet meer in handen 
gehad, maar komt nog wel regelmatig 
op Den Elshof. Van het aanwezige gezel-
schap is Hendrik daarentegen de enige 
die nog actief voetbalt, en wel op de vrij-
dagavond bij Grol 45+5. Wie weet komt 
het team nog een keer samen en blijft 
men nog een laatste keer ongeslagen op 
de zaterdagmiddag…

Zo komt er een einde aan een gezellige 
middag gevuld met prachtige verha-
len en fraaie anekdotes. Al met al een 
mooie terugblik op het ontstaan van 
het zaterdagvoetbal en de successen 
van die stuntploeg van het Wilgen-
park. Met dank aan de heren van het 
eerste uur, en niet te vergeten de plak-
boeken van Hendrik.
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Weemoed
De mannen kunnen goed relativeren, al 
voelen ze toch ook een stukje weemoed. 
Ze voelen zich thuis in de nieuwe fusie-
club, maar zien toch wel heel erg uit naar 
het grote eindfeest op 28 mei. Logisch! 
Twee jaar nadat het eigenlijk de bedoe-
ling was, 4 juli 2020, 3 dagen na de offici-
ele fusie tussen s.v. Grol en Grolse Boys. 
Nog één keer een dag lang samen met al 
die Grolse Boys leden, voetbalvrienden. 
Nog één keer met elkaar dat speciale ge-
voel delen, oude verhalen ophalen, nieu-
we herinneringen maken. Of zoals in de 
uitnodiging op sociale media, waarmee 
oud-leden en hun partners uitgeno-
digd worden; ‘De fusie tussen S.V. Grol 
en Grolse Boys is een prachtig huwelijk, 
maar voelde toch een beetje als een 
bruiloft zonder feest.’

zitten met een biertje in de hand, de laat-
ste dag dat we hier met de club nog een 
keer samen waren in de zomer van 2020. 
Wel erg jammer dat we ons eindfeest 
hier straks niet kunnen vieren, maar 
goed, het zij zo. Het terrein is bovendien 
niet meer van ons. We hebben met een 
feesttent op het terrein van Stichting 
Halfweg een prima locatie, waar we al 
een goede samenwerking mee hadden. 
En er gingen veel spullen van dit terrein 
naar Halfweg. Toen zeiden we al ‘laten 
we het eindfeest daar houden.” “Wel fijn 
dat het gebouw hier nog steeds nuttig 
gebruikt wordt. Ik hoop dat het straks bij 
de nieuwe bestemming ook behouden 
blijft. Daar zitten veel uren in van Boys-
mensen”, vult Harry aan.

Door: Henri Walterbos

Op het parkeerterrein van het Wilgen-
park is het deze normale donderdag-
middag een komen en gaan van mensen 
die even binnengaan voor een PCR-test. 
De voormalige kantine dient al enkele 
maanden als testlocatie van de GGD. 
Harry Paf en zijn zoons Arjan en Mathijs 
lopen voor het eerst sinds lange tijd het 
terrein weer een keer op dat ruim 70 jaar 
dienst deed als hun vertrouwde thuisha-
ven. “Het lijken wel weilanden. Kijk eens 
hoe ongelijk allemaal”, valt Harry direct 
op. “Ik ben hier twee jaar niet geweest. 
Het ziet er een beetje troosteloos uit, 
herken er geen voetbalvelden meer in.” 
“Ik ook niet. Het voelt wel een beetje gek 
als je hier 25 tot 30 jaar gelopen hebt en 
ziet dat er zo bij ligt”, vult Mathijs aan, die 
ineens wijst naar het voormalige hoofd-
veld. “Ik zie me daar nog zo in de dug out 

‘Boys in Rosso’ definitief slotakkoord  Grolse Boys
“Het is een afscheid en reünie tegelijk” 
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Vermaard
Het eindfeest wordt gehouden onder 
de titel ‘Boys in Rosso’, een naam die bij 
geen enkel Boyslid uitleg behoeft. “Het 
gaat dan nu toch eindelijk gebeuren”, is 
Arjan zichtbaar blij. “Die dag begint met 
een voetbaltoernooi. Dat is leuk want 
sommigen zijn hier tien jaar niet ge-
weest. De gelegenheidsteams betreden 
om 14.00 uur het veld. Ook voor kinde-
ren hebben we leuke activiteiten, zoals 
we ook met de familiedagen deden. Na 
afloop is er een hapje eten en kunnen 
de deelnemers zich opmaken voor een 
feestelijk einde van een tijdperk. Rond 
19.30 uur gaan de deuren weer open 
voor een speciale Boys in Rosso-editie; 
de feesten van Grolse Boys die nog niet 
eens zo heel lang geleden vermaard wa-
ren. Het komt nog één keer terug: Boys 
in Rosso - L’Ultimo.” 

Gedenkwaardige avond
Het belooft, geheel volgens de oude 
traditie, en hier hoef je geen helderzien-

de gaven voor te bezitten, wederom een 
gedenkwaardige avond te worden. Met 
optredens van zangduo Bart & Alex, DJ 
Da Hool, en als grote knaller Dries Roel-
vink, naast een aantal andere verrassin-
gen. “Ja, de echte Dries Roelvink”, lacht 
Arjan als ik hem vraag of het inderdaad 
die zanger met die gele speedo betreft. 
“Met Boys in Rosso hebben we altijd wel 
verrassingen gehad. Dat wilden we nu 
ook, iets unieks, kwamen we op Dries 
uit. De enige echte.” Vader en zoons 
hebben er zin in. “Het is ook erg leuk dat 
we alles in een goede samenwerking 
met PigPop hebben kunnen doen. Dat 
is een week eerder. Dat is een mooie 
deal voor beide partijen. De kosten kun-
nen we op deze manier mooi samen 
delen. We kunnen de tent samendoen, 
de vergunning, de drank.” Het wordt 
een avond van ontmoeten, genieten. 
“Geen formele dingen die avond, geen 
mensen in het zonnetje zetten, hoog-
stens een opening en sluiting”, laat Har-
ry weten. “Gewoon lekker voetballen 

die dag, een hapje en een drankje, dat 
is het.” Nog een speciaal einde? Drie 
lachende gezichten. “Dat is nog een 
verrassing”, klinkt het bijna in koor. “We 
hebben al ruim 100 aanmeldingen. We 
hopen dat mensen die plannen hebben 
dit Hemelvaartsweekend, stiekem toch 
hun plannen wijzigen en aanwezig zijn”, 
hoopt Mathijs. “Ik hoop op 150 tot 200 
mensen”, telt Harry hardop. “Het is een 
afscheid en reünie tegelijk”, vult Arjan 
zijn broer aan. “Heel veel jongens die ik 
lang niet meer gezien heb. Leuk om ook 
jongens te zien waar ik mee gevoetbald 
heb toen ik 16 was. Toen het twee jaar 
geleden allemaal niet doorging was het 
een anticlimax, een domper eerste klas, 
maar nu dan toch eindelijk.”

Het feest is bestemd voor oud-leden en 
aanhang. Opgave voor het toernooi is 
gratis en kan door een mailtje te sturen 
naar eindfeestgb@gmail.com. Kaarten 
voor het eindfeest, à 5 euro, zijn ook en-
kel via deze manier verkrijgbaar. 

‘Boys in Rosso’ definitief slotakkoord  Grolse Boys
“Het is een afscheid en reünie tegelijk” 

Voor al uw 
mentale en 
fysieke vitaliteit
• Bootcamp
• Loopclinics (individueel/groep)
• Running therapie
• Wandel-hardloop vitaliteitsprogramma’s bedrijven
• OldStars running

Christian Reinders | 06-51113531
info@run-bfit.nl | www.run-bfit.nl

Heeft u iets nodig?
Wees loyaal,
koop lokaal !

Dan steunt u ook 
vele sponsoren van 
onze vereniging.



28

Door: Han Hilderink (organisatie Wis-
sinktoernooi)

Na twee jaar stilgelegen te hebben wordt 
er komend Pinksterweekend eindelijk 
weer het Wissink O13/O11 voetbaltoer-
nooi gehouden. Op zaterdag 4 juni ko-
men de O13-1 teams in actie en op zon-
dag 5 juni de O11-1 teams. De organisatie 
van het Wissinktoernooi, bestaande uit 
Sven Dorsthorst, Tim Penterman, Thijs 
de Hek, Pelle Walterbos, Bjorn Slütter, 
Bart Huijskes en Han Hilderink, heeft er 
zin in. “Het wordt weer tijd”, aldus Bjorn. 
“Na twee jaar geen toernooi te hebben 
gehad, terwijl we wel meerdere keren 
bij elkaar hebben gezeten en een start 
hadden gemaakt, kan het nu dan einde-
lijk weer gebeuren. Gelukkig zijn de oud 
deelnemers ons nog niet vergeten,” vult 
Sven aan. “Meerdere teams die in het 
verleden hebben deelgenomen zijn nu 

ook weer van de partij, zoals Bon Boys, FC 
Winterswijk en Longa’30. Nieuw zijn bij 
de O13 AVC Heracles uit Almelo en Achil-
les’12 uit Hengelo.” Wat betreft het toer-
nooi op de zaterdag, de O13, bestaat het 
deelnemersveld uit 12 teams. Op zondag 
kan het toernooi nog wel een aantal deel-
nemers erbij gebruiken. “We hopen dat 
zich de komende weken nog een aantal 
O11 teams aanmelden, zodat we ook op 
de zondag een volwaardig toernooi heb-
ben”, hoopt Bart. 

“Blij zijn we ook als organisatie dat onze 
naamgever en hoofdsponsor van het 
toernooi, Koen Wissink van Restaurant & 
Bakkerij Wissink, in coronatijd de samen-
werking met ons heeft verlengd met vijf 
jaar. Dat geeft aan dat ook hij als voetbal-
liefhebber nog steeds geniet van jeugd-
voetbal en daarom graag zijn naam aan 
dit toernooi blijft geven”, is Han blij. Bij 

deze nodigen wij daarom alle voetballief-
hebbers uit om op zaterdag 4 juni en op 
zondag 5 juni te komen genieten van leuk 
jeugdvoetbal. De wedstrijden beginnen 
beide dagen om 10.00 uur en rond 15.15 
uur zullen de finales plaatsvinden. “Als de 
weergoden dan ook een beetje meewer-
ken dan kan het niet anders dan dat er 
een geslaagd Wissinktoernooi gehouden 
zal worden”, sluit Han af.

Wissink O13 & O11 toernooi 2022

VOETBAL
TOERNOOI
O13 EN O11

5E
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Doneer aan CliniClowns
Draag jij CliniClowns een warm hart toe?
Er zijn veel manieren om aan CliniClowns te doneren.
Een online donatie waarderen we enorm!
Ga naar www.cliniclowns.nl
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Frank Lageschaar 
blijft geloven in 
CruyffCourt 
op zijn geboortegrond

“Ik ga met mijn actie desnoods door tot aan mijn dood, daar ben ik heel eerlijk in” 

“Ik ben Frank Lageschaar geboren aan 
de Deken Hooimansingel 9 in Groenlo. Ik 
ben voor een open en eerlijke communi-
catie! ‘Respect!’, ‘Respect voor de ander!’ 
Iedereen was erg enthousiast over mijn 
actie. Ook de gemeente Oost Gelre. Ik 
heb verscheidene gesprekken gevoerd 
in verband met samenwerking, ook met 
de s.v. Grol, maar een Johan Cruijff Court 
hoort in een woonwijk te liggen en niet op 
het voetbalveld.” Helder! Zo begint Frank 
zijn app als ik hem vraag om ter voorbe-
reiding en omwille van de tijd, alvast wat 
punten op te schrijven, om mee te ne-
men in een artikel voor het clubblad, van 
de club die hem zo na aan het hart ligt, 
waar hij nog regelmatig komt. Een artikel 
dat hem was toegezegd, met name over 
de stand van zaken omtrent zijn wens om 
in zijn geboorteplaats een Cruyff Court 
te realiseren, geheel in de geest van zijn 
idool Johan Cruijff. Het loopt echter niet 
geheel zoals hij zich vooraf had uitge-
dacht. Had hij gerekend op ‘hamersla-
gen’ en het Cruyff Court juli 2021 al te 
hebben gerealiseerd. Het liep anders, 
mede door corona… Maar opgeven, dat 
woord komt niet voor in zijn vocabulaire.

Door: Henri Walterbos

Frank voelt zich niet gehoord, niet begre-
pen om zijn droom te verwezenlijken. “Het 
klopt niet wat er allemaal gezegd en gee
schreven wordt. Er wordt over gesproken 
dat de goedkoopste optie 100.000 euro 
gaat kosten. Er wordt ook veel gedaan 
door vrijwilligers. Dit is geen open en eere
lijke communicatie. Ik heb ook een officiële 
collecte vergunning van de gemeente Oost 
Gelre. Daar heb ik vanwege de coronaree
gels nog geen gebruik van kunnen maken.” 

De aanleiding voor zijn kribbigheid is een 
passage over ‘zijn’ Cruyff Court, in clubblad 
4, 2021. Om precies te zijn in ‘Bestuurstaal’. 
Voorzitter Hans Scheinck meldt hierin het 
volgende over de laatste stand van zaken 
omtrent gesprekken met Frank. “Het initie
atief van Frank Lageschaar om in Groenlo 
een Cruyff Court aan te leggen, ligt een bee
tje stil. Intussen heeft Frank wel € 7.000,e 
opgehaald met zijn sponsoractie. Hij liet 
zich sponsoren door een grote afstand af 
te leggen in zijn rolstoel. We hebben de 
gemeente en Frank aangeboden zijn actie 
te combineren met ons nieuwe kunstgrase
veld. Dat wordt dan geen echt Cruyff Court 
maar de gedragsregels voor het jeugde
voetbal die Johan Cruijff heeft vastgelegd, 
willen we zeker wel toepassen.” Een prima 

tussenoplossing, zo wordt veelal gehoord, 
maar Frank blijft bij zijn officiële plan. Hij 
wil doorzetten zoals hij aanvankelijk voor 
ogen had; een Cruyff Court op Brouwhui-
zen, nabij zijn geboortehuis. Zijn intentie 
is fantastisch, wordt alom geprezen, maar 
daarmee ben je er nog niet. Een terugblik 
en kennismaking tegelijk, voor wie deze 
gedreven man niet kent….. 

Grol
Frank voetbalde enkele jaren bij Grol om 
daarna zijn plezier en voldoening te vinden 
in wielrennen en later basketbal. “Ik heb in 
1984 en 1986 Luik - Bastenaken - Luik ge-
fietst.” Hij voelt zich nog steeds zeer betrok-
ken en verbonden met Grol. “Ik ben reeds 
30 jaar balsponsor van het Internationaal 
Marveldtoernooi, waar ik al jaren drie da-
gen lang geniet van prachtig jeugdvoetbal.” 
Daarnaast is hij een stille sponsor, doormid-
del van deelname aan de Toto. “Van elke 
euro die ik inzet krijgt Grol 10%. Daarnaast 
heb ik melding gemaakt dat de s.v. Grol zich 
aan moet melden bij Sponsorklik. Als men-
sen via Sponsorklik een bestelling doen dan 
krijgt de s.v. Grol er ook procenten van. Kijk 
maar eens op de site van sponsorklik. Dan 
zie je hoeveel internetbedrijven erbij staan, 
zoals bijvoorbeeld Bol.com, etc.”
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Terugblik 
Als hij zijn initiatief voor het CruyffCourt 
wereldkundig maakt begin 2020, is Frank 
die vrolijke Grolse jongen, vol zelfspot en 
galgenhumor over zijn eigen situatie. Frank 
(57) is zwaar gehandicapt, vanwege een 
dwarslaesie, woonachtig in Enschede, met 
zijn hart in Groenlo liggend. “Ik woon in een 
Fokus woning in Enschede, maar mijn plan 
is om terug te keren naar Groenlo met 24 
uurs ADL zorg, net zoals Fokus biedt. Zelf-
standig in een appartement, liefst begane 
grond. Liever vandaag dan morgen nog. 
Dan kan ik ook als vrijwilliger bij het te rea-
liseren Cruyff Court aanwezig zijn. Groenlo 
is de plaats waar ik me thuis voel, en mezelf 
kan zijn.” Het is Frank ten voeten uit. Zijn 
levensmotto; ‘Have Fun, Enjoy life!’  

Black-out
Een eenzijdig auto-ongeval op 5 september 
1986, op de Ringweg in Beltrum, verander-
de het leven van de Grollenaar volledig en 
voor altijd. “Ik heb een black-out gehad. De 
black-out is niet gekomen, zoals in de krant 
stond, door het weggooien van een ijsco 
uit het autoraam. De ijsco lag vlak buiten 
het bordje ‘Beltrum’ in de berm. Ik heb de 
autogordel wel omgehad.” Alles omtrent 
het ongeval is hem later verteld. Hij kan er 
zich helemaal niets van herinneren. “Ik heb 
later op ’t Roessingh in Enschede iemand 
gesproken die zei geprobeerd te hebben 
de autodeur te openen om me te bevrijden. 
Daar weet ik niets meer van. Het enige dat ik 
nog weet is dat toen ze me op een brancard 
legden dat ik last van mijn nek had en ze me 
met een noodgang naar Enschede hebben 
gebracht. Vanaf de black-out totdat ik in de 
ambulance lag, dat ben ik allemaal kwijt.” 

Jubilea
Regelmatig is hij in zijn geboorteplaats te 
vinden. Groenlo ligt hem na aan het hart. 
Zijn familie en vrienden wonen er en Grol 
bezoekt hij bij tijd en wijle, met als hoogte-
punt voor hem het Internationaal Marveld-
toernooi, met als een van de uitkomende 
teams Ajax, de club die voor een deel zijn 
leven bepaalt. In 2011 vierde Frank bij zijn 
ouderlijk huis groots zijn 25-jarig rolstoel-
jubileum. “Ik kreeg van kinderen een teke-
ning met de tekst: ‘Frank 25 jaar op rolle-

tjes.’ Humor en zelfspot vind ik een groot 
goed!” Zijn Abraham-status vierde hij bij 
Marveld Recreatie, met als gasten onder 
meer Koos en Joke Alberts, die hij ten tij-
de van zijn verblijf in revalidatiecentrum ’t 
Roessingh in Enschede leerde kennen. Na 
het overlijden van Koos onderhoudt hij nog 
steeds warme banden met de familie. 

Veel gesport
“Tot aan mijn ongeval heb ik altijd veel 
gesport. Meer sporten en bewegen voor 
kinderen, en ook volwassen, vind ik heel 
belangrijk. Zelf kan ik het helaas niet 
meer, maar ik geniet ervan om kinderen 
te motiveren en positief te stimuleren, en 
dat ze veilig buiten kunnen spelen. Mijn 
buurmeisje vond voetballen leuk en toen 
vroeg ik haar of ze met beide benen wilde 
kunnen voetballen en schieten. Met haar 
‘zwakke’ been moest ze toen 10 keer te-
gen de muur aan schoppen en met haar 
‘goede’ been 5 keer. Daardoor is ze nu 
tweebenig geworden. Toen kwam ze heel 
enthousiast vertellen: ‘Ik schiet nu met 
links en rechts even hard!’ Daarna heb ik 
haar gericht trappen en passen geleerd. 
Daarom wil ik een Johan Cruyff Court re-
aliseren in Groenlo, waar ook mensen met 
een beperking gebruik van kunnen maken. 
Dan maar iets kleiner en goedkoper. Zoals 
ook op het terrein van het Roessingh in En-
schede ligt. Mentaliteit krijg je door tegen-
slagen te boven te komen. Winnen en ver-

liezen horen hier ook bij. Johan Cruijff, mijn 
idool, is één van de eerste ex-topsporters 
die een Foundation begon en is daarnaast 
ook nog andere initiatieven gestart zoals 
opleiding voor sporters en Schoolplein 14. 
Johan Cruijff is de grootste ambassadeur 
van Nederland op sportgebied. Zijn acties 
zijn voor alle kinderen met of zonder han-
dicap in de hele wereld. De politiek in Den 
Haag luistert onvoldoende naar (ex-) top-
sporters in Nederland. Zij worden in mijn 
ogen onvoldoende gewaardeerd na hun 
carrière. De politiek bezuinigt al jaren op 
onderwijs. Dat gaat ten koste van sporten 
en bewegen van de jeugd op de scholen. 
Voorkomen is beter dan genezen. Het re-
sultaat uiteindelijk is op de lange termijn 
kostenbesparend in de zorg.” 

Gemeente
Neerlands beste voetballer aller tijden 
richtte ruim twintig jaar geleden de Cruyff 
Foundation op. De Foundation realiseert 
overal ter wereld Cruyff Courts om zoveel 
mogelijk kinderen de ruimte te geven om 
te sporten en bewegen, waarbij er speci-
ale aandacht is voor kwetsbare kinderen. 
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel 
bij de Foundation. Vanwege zijn initiatief 
werd Frank 2 jaar geleden bedankt voor 
zijn initiatief onder de vlag van de Cruyff 
Foundation, en werd hij officieel benoemd 
tot vrijwilliger van de Foundation.

Het court staat op zijn bucketlist, evenals 
het definitief terugkeren naar zijn geboor-
testad als de verzorging dat toestaat. Juli 
2020 richtte hij zich tot de gemeente met 
een brief waarin hij onder andere aangeeft 
zelf ook financieel bij te willen dragen aan 
de realisatie van het Cruyff Court, een 
klein omheind voetbalveld van kunstgras, 
volgens de richtlijnen van de Johan Cruyff 
Foundation. Ook hier benadrukt hij dat hij 
zich in wil zetten voor het welzijn van kin-
deren: “Ik kan zelf niet meer sporten maar 
mijn passie nog wel overbrengen op de 
jongere generaties.” Frank heeft de afgelo-
pen jaren om die reden ook meer dan hon-
derd voetballen met de naam Cruyff erop 
weggegeven aan kinderen. “Kinderen zijn 
eerlijk en spontaan en ik doe het voor ‘de 
glimlach van een kind’. Die is onbetaalbaar.”
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Graag!

WIJ ZIJN 
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FACETTEN 
VAN HET 
SCHILDEREN

Wij ontzorgen u graag op het gebied van:
• binnenschilderwerk
• buitenschilderwerk
• wand en plafond afwerking
• glaswerkzaamheden  

www.teboome.nl
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werkenbijwelgro.nl
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Er kwam een reactie vanuit de gemeente op 
zijn schrijven, bij monde van wethouder Bart 
Porskamp; “Er is op dit moment geen visie op 
de inrichting van de gezonde leefomgeving 
in Oost Gelre. Er zijn op dit moment dus ook 
geen structurele budgetten om het initiatief 
te ondersteunen. Als wij medewerking willen 
verlenen, moet het college de gemeenteraad 
vragen om hier budgetten voor beschikbaar 
te stellen. Er is digitaal gesproken met de inie
tiatiefnemer. De Cruyff Foundation stelt een 
aantal voorwaarden voordat er daadwerkee
lijk een Cruyff Court kan worden aangelegd. 
Er dient onder andere draagvlak te zijn in de 
buurt van de beoogde plek voor het Cruyff 
Court, een sociale programmering voor het 
structureel gebruik ervan en het beheer en 
onderhoud is de verantwoordelijkheid van 
gemeente.” 

Er werd door de gemeente navraag gedaan 
bij de Cruyff Foundation. “Een Cruyff Court 
wordt altijd eigendom van de gemeente en 
een aanvraag moet dan ook officieel vane
uit de gemeente gedaan worden. De Cruyff 
Foundation heeft aangegeven dat de kose
ten voor aanleg ongeveer € 150.000,e en 
beheer en onderhoud ongeveer € 5.000,e 
tot 10.000,e per jaar zijn. Een behoorlijk 
bedrag. De heer Lageschaar is daarom 
gewezen op een alternatief. Het project 
‘schoolplein 14’. Dit is een project waarbij 
samen met kinderen van een basisschool 
drie coatings (verflagen) worden uitgekoe
zen om op hun schoolplein aan te brengen. 
Naast deze coatings ontvangt de school 
vervolgens ook een sportmaterialenepake
ket, een box met spelkaarten en het ‘14 
regel bord’ voor op het schoolplein. Kosten 
van dit totale project zijn € 8.000,e. Het is 
belangrijk om realistische verwachtingen 
te scheppen maar ook de energie en drie
ve van de heer Lageschaar te waarderen.” 
Ook vanuit de gemeente dus waardering 
en een handreiking om een alternatief te 
realiseren.

Actueel
“Door de corona heb ik veel te weinig kun-
nen doen, ik wil nog een sponsoravond 
houden voor mijn actie, ik betaal alles zelf. 
Ook wil ik een straatvoetbaltoernooi in 
Groenlo organiseren voor kinderen van de 

lagere scholen dat gespeeld wordt met 
Cruijffballen. Ik moest een doel en bezig-
heid hebben zei mijn broer, soulmate en 
vriend. Dat is deze actie dus geworden, 
waar ik al mijn passie en meer dan 100% 
voor geef. Ik geloof in mijzelf. In Grolle heb-
ben ze een uitspraak ‘Bi-j God en in Grol-
le is alles meugeluk.’ Ik ben een geboren 
Grolsen en ik geloof in mijzelf ondanks dat 
mensen mij niet serieus nemen omdat ik 
een rolstoel zit.” Althans, zo zegt Frank het 
te ervaren. Wellicht helpt een vrolijke lente 
om zijn denkbeelden bij te stellen en wordt 
er alsnog een oplossing gevonden, in de 
geest van Johan Cruijff.

Vrijdag 1 april spreek ik Frank nog telefo-
nisch. Een dag na zijn operatie aan de arm. 
“Ik ben geopereerd aan de linker elleboog, 
aan de binnenkant. Plastische chirurgie. 
Ben 34 jaar geleden alweer ook geope-
reerd aan de linkerkant elleboog. Toen 1.5 
vierkante centimeter ontstoken bot ver-
wijderd. Na de operatie 3 weken gips. Dan 
kan ik op 24 april de 14 K Run rijden in Am-
sterdam. Daar heb ik me 7 december al voor 
opgegeven. Dat ga ik koste wat kost doen.” 

Hij geeft ook nog even een update over 
het vervolg van zijn actie. “Het wordt nog 
steeds een Cruyff Court, met ruimere 
mogelijkheden. Ook om te kunnen bas-
ketballen. Dat ga ik zeker waarmaken. Dat 
heb ik ook mijn sponsors toegezegd. Ik ga 
met mijn actie desnoods door tot aan mijn 
dood, daar ben ik heel eerlijk in. Desnoods 
daarna nog door de Foundation. Daar staat 
ook het ingezamelde geld tot nu ook. Daar 
kan Grol bijvoorbeeld niet zomaar over be-
schikken om een alternatief te realiseren. 
Zo werkt dat helaas niet. Mijn drooms-
cenario, het ultieme doel, is het Court, 
bestemd voor kinderen met en zonder be-
perking, dat ze er allemaal terecht kunnen. 
Op Brouwhuizen en anders misschien op 
plan Oldenhuis. Dat zijn nieuwe nieuw-
bouwwijken, waar veel jonge kinderen 
wonen of komen. Op Brouwhuizen zijn er 
voor kinderen weinig speelmogelijkheden. 
Ik wil een keer met de mensen daar in ge-
sprek, hoe zij er tegenover staan dat een 
Cruyff Court in hun wijk komt. Dat doe ik 
in een open en eerlijke communicatie.” 

Problemen over onderhoud van gemeente 
bij een aanleg ziet Frank niet. “Dat wordt 
door gemeentes altijd erg opgeblazen dat 
het zoveel geld kost. Dat valt in verhouding 
heel erg mee. Desnoods heb ik nog wel 
een eventueel extra potje of fonds dat ik 
creëer, dat het daaruit betaald wordt. Dat 
zijn allemaal opties waar ik al over nage-
dacht heb. Het straatvoetbaltoernooi wil 
ik proberen te houden op de parkeerplaats 
van s.v. Grol, omheind met borden. Ik kan 
de plannen allemaal zelf uitwerken, orga-
niseren en regelen kan ik zelf wel, alleen 
moet ik hulp hebben om spullen klaar te 
zetten. Ik heb al contact met Max de Vries 
van OPA gezocht omdat hij ook met de 
ontwikkeling van jeugd bezig is. De spon-
soravond wil ik in de Grolkantine houden, 
in overleg met de familie Porskamp. Ook 
wil ik op het Marveldtoernooi nog iets 
doen met talentenscouting, met een eigen 
scoutingteam. De winnaar krijgt dan een 
speciale Johan Cruijff straalbal. Ik kijk dan 
bijvoorbeeld naar tweebenigheid. Dat ga ik 
met Marco Frank overleggen. Ook de vlag 
van de Cruyff Foundation wil ik graag op de 
ballenvanger hebben hangen tijdens het 
toernooi. Die ton is mijn doel. Dat moet te 
realiseren zijn. Ik heb nauw contact met de 
Foundation en met Jordy Cruijff. Mijn idool 
is overleden op de dag van de verjaardag 
van mijn moeder. Sindsdien hebben we 
contact.” 

Frank is te volgen via Twitter account @
FLageseshaar, Instagram pagina lage-
schaarfrank.  

Doneren kan nog steeds; zie zijn actiepa-
gina op de site van de Cruyff-Foundati-
on; https://acties.cruyff-foundation.org/
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Met de komst van William Krabben-
borg als trainer van Grol 1 is de gemid-
delde leeftijd in de selectie flink om-
laag gegaan. Eén van de exponenten 
van de jeugdopleiding die in korte tijd 
een plekje in de hoofdmacht wist te 
veroveren, is de 19-jarige Mike Kem-
pers. Ondanks zijn jonge leeftijd een 
speler die je met een opdracht het 
veld in kunt sturen. De student sport & 
bewegen is ook trainer van Onder 11-1. 
Voor het clubblad tijd om deze jongen, 
die ‘enorm gek is van het spelletje’, 
eens nader aan jullie voor te stellen.

Door: Rik Gockel

1) Vorig seizoen trainde je als jeugd-
speler al mee met het eerste en 
maakte je de eerste invalbeurten. Dit 
seizoen ben je definitief doorgebroken 
en heb je de eerste seizoenshelft bijna 
alles gespeeld. Wat heb je in die an-
derhalf jaar geleerd?
“Ik heb vooral meer rust aan de bal ge-
kregen. Ik kijk meer om me heen, posi-
tioneer me beter, waardoor ik meer tijd 
krijg. De coaching van de jongens om 

Tien vragen
aan 
Mike Kempers

me heen heeft hierin erg geholpen. Bij 
de jeugd was dat vaak andersom, dan 
was ik zelf bezig met het neerzetten van 
andere spelers. Verder heb ik fysiek een 
stap vooruit gezet. Ik sta m’n mannetje 
nu in het veld en zoek de grens op.”

2) Waarom kan een trainer niet om 
jou heen? 
“Conditioneel en mentaal ben ik sterk. 
De trainer kan altijd op mij rekenen. Nu 
ik wat meer wedstrijden in de benen 
heb, durf ik zelf aan te jagen en druk 
vooruit te zetten. Ik ga tot het uiterste 
om te winnen.” 

3) Na de winterstop was je ineens je 
basisplaats kwijt. Hoe ben je daarmee 
omgegaan? 
“In december kreeg ik een blessure 
aan beide knieën. Ik heb fysio gehad en 
moest een tijdje gas terugnemen. Dat 
was voor Ramon Landewers de gelegen-
heid zich terug in de basis te spelen. Hij 
heeft dat prima gedaan. Ik heb een goe-
de concurrent naast me en samen moe-
ten we het uit zien te vechten. Ik heb 
daar geen moeite mee, dat hoort erbij.” 

Nadat ik werd aangesteld als hoofd-
trainer bij Grol ben ik direct in de win-
terstop een wedstrijd van de O19-1 
gaan kijken. Mike viel direct op. Snel, 
fysiek sterk en deed veel goede din-
gen aan de bal. Ik kwam al snel tot de 
conclusie dat ik hem, ondanks dat hij 
daarna nog een jaar in de O19 mocht 
spelen, bij de voorlopige 1e selectie 
wou hebben. Ondanks dat hij in mijn 
eerste seizoen al op de deur klop-
te brak hij dit seizoen echt door. Een 
voetballiefhebber pur sang, betrouw-
baar, gedreven, een winnaar, club-
man, altijd aanwezig, ligt goed in de 
groep en een speler waar je als trainer 
graag mee wil samenwerken. Kortom: 
Grol gaat nog veel plezier aan Mike 
Kempers beleven!

4) Het valt op dat jullie binnen Grol 1 
veel met elkaar optrekken en dat de 
groep steeds hechter wordt. Wie zijn 
daar bepalend in? 
“Over het algemeen zijn Luc en Wessel 
de grote sfeermakers. Maar kort voor de 
aftrap  is Rico erg aanwezig om iedereen 
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op scherp te zetten. Na de wedstrijd 
komt Mark te Winkel leuk uit de hoek 
door wat Hollandse krakers te draaien. 
Zo dragen meerdere spelers bij aan een 
goede sfeer.” 

5) In hoeverre praat je met de trainers 
over jouw ontwikkeling als voetballer? 
“Vooral op tactisch gebied doe ik veel 
ervaring op. Samen met Jos of William 
kijken we vaak vooruit naar de komende 
tegenstander. Hoe gaan we druk zetten, 
wat wordt er dan van mij gevraagd? Wat 
voor type aanvaller krijg ik tegenover 
me? Ik probeer een betere back te wor-
den; ik ben niet echt bezig met de lange 
termijn. Niet anders dan dat ik zo lang 
mogelijk in het eerste wil voetballen.”

6) Hoe ben je jeugdtrainer van Grol 
geworden? 
“Een jaar op vijf geleden vroegen ze 
of ik wilde vlaggen bij de wedstrijden 
van mijn zusje, die toen speelde in een 
meisjesteam. Later ben ik samen met 
Ids de Vries en Teun Reijrink, Freddy 
Brockotter gaan helpen met het geven 
van training bij de Onder 11. Ik heb toen 
ook mijn diploma jeugdpupillentrainer 
bij de KNVB gehaald. Dit seizoen ben ik 
voor het eerst samen met Teun trainer 
van Onder 11.” 
 

7) Wat houdt het coachen van Onder 
11 in? Waar schenk je veel aandacht 
aan in jouw trainingen? 
“Het is een cliché, ik weet het, maar het 
allerbelangrijkste is dat de jongens er 
plezier in hebben. Dat moet ook in de 
oefenstof tot uiting komen. Ik train veel 
op basistechniek: Trappen van de bal, 
aannames, passeren, dat soort werk. 
Vaak doen we simpele positiespelletjes. 
Tactisch stelt het in deze fase allemaal 
nog niet veel voor, maar dat hoeft ook 
niet, dat komt later wel. We proberen 
spelers ook op meerdere posities uit. 
Dat geeft extra uitdaging en daar leren 
ze weer andere dingen van.”

8) Hoe ontwikkel jij jezelf als trainer? 
“Op verschillende vlakken probeer ik beter 
te worden. Ik zoek vaak online naar train-
gingen van andere trainers. Maar ik praat 
ook met de wat meer ervaren trainers bin-
nen de Grol. Met Bert Roeterdink blik ik ie-
dere week terug hoe het voetbaltechnisch 
is gegaan. Ik heb daar een heel prettig 
klankbord aan. Met Ivo Tenten, de leider 
van Onder 11, bespreek ik hoe de jongens 
onderling met elkaar omgaan. Als er wrij-
vingen in de groep zijn, dan maken we dat 
samen bespreekbaar. Ik wil elk jaar bijleren 
en de bedoeling is dat ik ergens de komen-
de jaren de opleiding TC-3 ga doen.” 

9) Waar geniet je het meest van als je 
niet met s.v. Grol bezig bent? 
“Oei, dat is een moeilijke vraag. Voetbal 
is echt mijn grote passie. Het liefst ben 
ik op pad met Grol 1 en alles wat daar-
bij komt kijken. Natuurlijk ga ik ook met 
mijn vrienden op stap en drinken we 
bier. De Gans en Frederik Hendrik zijn in 
Groenlo na corona de plekken waar het 
gebeurt. Steeds vaker op vrijdagavond 
omdat we op zondag goed voor de dag 
willen komen.” 

10) De maatschappelijke betrokken-
heid van jonge voetballers laat soms 
te wensen over. Hoe volg jij de actua-
liteit en maak jij je druk over je eigen 
toekomst? 
“Ik volg het nieuws op hoofdlijnen. Veel-
al via de telefoon. Thuis kijk ik af en toe 
mee als mijn ouders voor de televisie 
zitten. En ja, ik heb gestemd. Op Jeroen 
Gerritsen van het CDA. Ik gunde hem 
wel een plek in de gemeenteraad. Hij is 
een paar jaar mijn leider geweest in de 
jeugd, vandaar. Het CDA en VVD heb-
ben het, zover ik het kan overzien, best 
goed gedaan de afgelopen vier jaar. 
Huizen bouwen willen ze allemaal. Dat 
vind ik een belangrijk thema. Ik hoop 
dat ik over een paar jaar in Groenlo wat 
geschikts kan vinden.”

In Memoriam

Gerard Zieverink
Op maandag 7 maart overleed Gerard (93) 
in De Molenberg te Groenlo. De gezondheid 
van ons trouwe en enthousiaste lid nam de 
laatste jaren af, toch kwam zijn overlijden nog 
onverwacht.

Gerard bracht een groot deel van zijn le-
ven door op zijn boerderij ‘De Knippe’ aan 
de Leunkweg in Voor Beltrum, tevens zijn 

ouderlijk huis. De tweede wereldoorlog 
(1940-1945) had grote invloed op zijn jeugd 
en verdere leven. Een opleiding volgen was 
door de oorlog niet mogelijk, dus moest hij 
aan de slag als boerenknecht. Die ervaring 
stelde hem later in staat het boerenbedrijf 
van zijn ouders over te nemen. Dat combi-
neerde hij bijna dertig jaar met het ophalen 
van de melk bij andere boeren. Dat ging eerst 
met paard en wagen en jaren later werd het 
paard ingeruild voor een tractor. Een periode 
van hard werken om zijn gezin, bestaande uit 
echtgenote Dien en de kinderen Marcel, Erik 
en Jolanda, te onderhouden. Een harmonieus 
gezin waar iedereen altijd welkom was.  

Gerard, in de volksmond ‘Gait van de Knippe’, 
was zorgzaam en lief voor iedereen om hem 
heen. Hij stond positief in het leven en onder-
streepte dat met een eigen dosis humor. Die 
positieve instelling werd heftig op de proef 
gesteld toen zijn Dien in 1996 onverwacht, na 

een hersenbloeding, overleed. Dat was voor 
hem een groot gemis. Gerard pakte het leven 
toch weer op en genoot van de kinderen en 
kleinkinderen. Zijn autoritjes langs vele boer-
derijen in de buurt, een kaartje leggen en la-
ter een bal over de bowlingbaan laten rollen, 
waren bezigheden die zijn leven weer kleur 
gaven.

De laatste jaren woonde Gerard in De Molen-
berg. Daar voelde hij zich erg thuis met fami-
lie en bekenden in zijn buurt. Hij gaf daar iets 
voor terug, stak zijn handen uit de mouwen 
in de grote tuin van De Molenberg. Hij bleef 
voor iedereen klaar staan, tot het niet meer 
ging. Bij Grol was hij jarenlang een vaste sup-
porter van Grol 1. Geen thuiswedstrijd sloeg 
hij over. Hij volgde de berichten over de ver-
eniging en las alle artikelen van het clubblad. 
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en 
hun partners veel sterkte bij het overlijden 
van hun vader en opa.
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Roy Baks is al ruim twaalf jaar General 
Manager en eindverantwoordelijk bij 
DLA ICT. Met vestigingen in Winters-
wijk en Doetinchem ontwerpt, bouwt 
en onderhoudt het bedrijf (complexe) 
ICT omgevingen, zowel bij de klant op 
locatie als ook vanuit de cloud. DLA 
ICT is al vanaf het begin poulesponsor 
van het Marveldtoernooi en later ook 
Businessclublid geworden. 

Door: Mark Wessels

Voor degenen die Roy Baks nog niet 
kennen; kun jij je kort voorstellen?
“Ik ben geboren en getogen in Lich-
tenvoorde en heb daar jarenlang voor 
de plaatselijke voetbaltrots gespeeld. 
Ik heb alle selectie elftallen in de jeugd 
doorlopen en een aantal jaren in de 
eerste en tweede selectie gevoetbald. 
Daarna heb ik keurig in een lager elftal 
afgebouwd. Samen met mijn partner 
Karen Slotman en onze drie kinderen 

Raël, Noï en Yoëz wonen we aan de 
Kunne. Raël tennist bij de GTC en zowel 
Noï als Yoëz voetballen; allebei niet on-
verdienstelijk bij respectievelijk Longa/
Twents Regioteam en De Graafschap. 
Daarnaast ben ik sinds een aantal jaren 
jeugd- en vice-voorzitter bij Longa’30. 
In de resterende vrije tijd sta ik graag op 
de golfbaan.”

Wat is de link tussen DLA ICT en de 
Grol?
“We zijn al vanaf het begin poulespon-
sor van het Marveldtoernooi waar we 
echt trots op zijn en op een later mo-
ment zijn we ook lid geworden van de 
BCG. Zelf heb ik al een aantal prachtige 
uitstapjes met de BCG meegemaakt. 
De foto’s op de site van de BCG zijn 
daar het bewijs van. Naast de BCG zijn 
we ook lid van de businessclub Lon-
ga’30. Natuurlijk is daar wel wat over-
lap maar de avonden bij beide clubs zijn 
altijd beregezellig. Ik hoop natuurlijk 

dat beide partijen die avonden weer 
gaan oppakken, nu het weer mag na 
de coronaperiode. En wat zou het toch 
schitterend zijn als beide clubs weer 
tegen elkaar zouden voetballen, voor-
afgegaan door een bijeenkomst van 
beide businessclubs….”

Hoe zou jij DLA ICT als bedrijf willen 
neerzetten?
“DLA ICT is een ambitieus bedrijf met 
een platte organisatiestructuur (zo-
als dat zo mooi heet) met een pret-
tige, open en ongedwongen cultuur. 
Met ruim 50 collega’s ondersteunen 
we bedrijven met een goed werken-
de ICT-omgeving, ongeacht of dit bij 
de klant op locatie of een cloudomge-
ving is. We adviseren, ontwerpen, bou-
wen, beheren en onderhouden de ICT 
omgevingen voor en bij onze klanten. 
Dit doen we 24/7, 365 dagen per jaar. 
Daarnaast implementeren we telefo-
nie oplossingen (VoIP) en bouwen we 

Sponsor 
van het 
kwartaal: 

DLA ICT
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software oplossingen op maat. Hierbij 
moet je denken aan koppelingen tus-
sen applicaties, maar ook volledige ERP 
systemen. We richten ons niet op een 
specifiek verticaal segment. Tot onze 
klantengroep behoren veel produc-
tiebedrijven, bedrijven die werkzaam 
zijn in de transport en logistiek, de fi-
nanciële sector, de zorg, etc. Zeer uit-
eenlopend dus. Tot onze klantengroep 
behoren mooie bedrijven als de Lucht-
verkeersleiding Nederland, Pas Reform, 
HSF (tegenwoordig DFDS), Geldersch 
Landschap & Kasteelen, Bax Advoca-
ten, ARCO, 24/7 Tailorsteel en vele an-
deren. Bijzonder leuk zijn de echte Ach-
terhoekse bedrijven als de Graafschap 
en de Feestfabriek (organisator van 
Startschotgala, Mañana Mañana  en de 
Zwarte Cross). De Superboeren wer-
ken volledig bij ons in de cloud en het 
hele stadion en daarbuiten hebben we 
voorzien van camerabewaking en wifi. 
Ook de Feestfabriek werkt het hele jaar 
door bij ons in de cloud en verzorgen wij 

een groot deel van de automatisering 
gedurende de evenementen. We laten 
ons graag uitdagen.

We hebben een uniek Smart Services 
concept ontwikkeld, waarbij klanten 
alle ICT diensten modulair van ons kun-
nen afnemen o.b.v. een vaste prijs per 
maand, geen initiële investeringen dus.”

Hoe zie jij de toekomst van de auto-
matisering?
“De afhankelijkheid van automatise-
ring voor bedrijven wordt alleen maar 
groter. Een niet goed werkende ICT 
omgeving kan ervoor zorgen dat com-
plete productieprocessen of kantoor-
omgevingen stil komen te liggen. 

Ook security zal een steeds grotere rol 
gaan spelen. De kans om gehackt te 
worden of slachtoffer te worden van 
een cyberaanval (met alle gevolgen 
van dien) neemt alleen maar toe. Veel 
bedrijven denken dat ze voor hackers 

niet interessant zijn, maar met grote 
regelmaat wordt het tegendeel bewe-
zen. Mede door de oorlog in de Oek-
raïne (welke voor een deel ook digitaal 
plaatsvindt) ontvangen we veel aanvra-
gen van bedrijven in binnen- en buiten-
land om de security van hun ICT omge-
ving te onderzoeken cq te verbeteren. 

Maar ook big-data vraagstukken ko-
men steeds vaker naar voren. Ieder be-
drijf, groot of klein, beschikt over een 
enorme hoeveelheid aan data. De vraag 
is groot om deze data te analyseren en 
in actuele rapporten/dashboards tot 
informatie te verwerken. Deze rappor-
tages/dashboards geven bedrijven in-
zicht in hun KPI’s en geven hen de mo-
gelijkheid om hier goed op te sturen.”

Het was een gezellige avond op de 
Kunne waar twee echte keien zich 
100% hebben ingezet voor het club-
blad van de Grol. Dat is en blijft best 
bijzonder!

In Memoriam

Jan Reukers
Na een periode van afnemende ge-
zondheid overleed Jan (81) thuis op 14 
januari. Zijn verdiensten voor Groenlo 
en de Achterhoek zijn groot te noemen. 
Hij was ruim 40 jaar algemeen directeur 
van Reukers Bouwbedrijf, met zijn broers 
Gerard en Wim als adjunct-directeuren. 
Onder hun leiding groeide het bouw-
bedrijf van 8 naar 120 medewerkers. In 
Groenlo werden grote projecten gerea-
liseerd zoals de nieuwbouw en verbouw 
van De Molenberg, Nedap en Welgro. 
Ook verder in de Achterhoek en Twente 
werden vele woningen, scholen en be-
drijven gebouwd, waaronder de bouw 

van de nieuwe Grolschfabriek in Boekelo. 
Samenwerking met andere aannemers 
was voor het bedrijf een normale zaak. In 
goed overleg ontstond altijd een win-win 
situatie. De medewerkers waren trouw 
aan het bedrijf. In 2003 werd het bedrijf 
overgedragen aan Heijmans Bouw NV. 

Jan bleef op de achtergrond actief in de 
bouwwereld. Hij bleef zich ook inzetten 
voor de Groenlose gemeenschap, op een 
ingetogen manier. Hij vond het vanzelf-
sprekend dat je iets voor de gemeen-
schap deed. Hij bleef als oprichter bij 
de Industriële Kring Groenlo betrokken, 
lid van de Rotary en lid van het bestuur 
van Scouting Groenlo. Vanuit zijn gro-
te kennis van vastgoed en bouwen was 
hij een aantal jaren lid van de Raad van 
Toezicht van het Beatrixziekenhuis in 
Winterswijk. Voor de Leo Harmonie was 
Jan meer dan alleen commissaris. Met 
zijn broers Gerard en Wim speelde hij er 
jarenlang. Erg trots was hij erop dat hij al-
tijd de jongste prins Carnaval in Groenlo 
is gebleven. In 1965 werd hij op 24-jari-

ge leeftijd stadsprins van de Knunnekes. 
Voor al zijn verdiensten voor de Groen-
lose- en Achterhoekse gemeenschap 
werd Jan in 2004 benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Jan was 
bescheiden door niet altijd op de voor-
grond te willen staan, evenwichtig in de 
omgang met anderen.

Zijn grote trots was zijn gezin met drie 
dochters en latere kleinkinderen. Die 
kleinkinderen lokten hem vaak naar het 
sportpark, bij de Grol zijn zes kleinkinde-
ren actief. Onze vereniging kon altijd een 
beroep op zijn bedrijf doen, van begin af 
aan. Sponsoring, levering van materialen, 
uitlenen van vervoermiddelen en ge-
reedschappen en nog meer. Onze dank-
baarheid is en blijft groot. 

Wij wensen echtgenote Mia, hun doch-
ters en partners, Mariëlle en Martin, 
Stephanie en Max, Angelique en Eric en 
de kleinkinderen Floris, Marieke, Max, 
Sam, Lars, Jan, Julia, Boudewijn en Sarah 
veel sterkte toe. 
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Column

Nederland wordt steeds meer een zuur 
volkje. Wat ooit begon met de Zwarte 
Pieten discussie, is uitgemond in een 
tijd waarin we op werkelijk alle slakken 
zout leggen. Elk ras voelt zich wel er-
gens gekwetst over. De Jodenkoeken 
zijn verdwenen, er bestaat geen neger-
zoen en geen blanke vla meer, en de 
zigeunersaus is afgeschaft. We maken 
ons druk om de verkeerde dingen.

Terwijl Rusland met geweld probeert 
delen van Oekraïne te veroveren en er 
onnodig veel burgerslachtoffers vallen, 
maken wij ons druk om de huidige gas- 
en benzineprijzen. Terwijl president 
Zelensky van Oekraïne in de frontli-
nie staat om zijn land te verdedigen, 
klagen wij over onze Mark Rutte en 
zijn gevolg omdat we een klein stukje 
vrijheid hebben moeten inleveren de 
afgelopen tijd. Wat hebben wij Neder-
landers het toch zwaar…  

Het enige positieve aan de oorlog in 
Oost-Europa is dat corona niet meer 
lijkt te bestaan. We mogen gaan en 
staan waar we willen, vrijwel alle maat-
regelen zijn ingetrokken en het Start-
schotgala heeft het festivalseizoen in-
geluid. Lekker onbeperkt bier drinken 
met duizenden mensen op een hoopje. 
Wat hebben we dit gemist, wat hebben 
we het toch zwaar gehad!

En er is nog meer positief nieuws te 
melden: we worden Wereldkampioen! 
Ja ja, Het kan bijna niet meer mis gaan. 
In een poule met Qatar, Ecuador en Se-
negal, de lammen tegen de blinden. De 
volgende ronde tegen de VS winnen we 
met gemak. We staan zonder al te veel 
moeite in de kwartfinale. Dan begint 
het echte werk pas. Maar aangezien de 
5-3-2 tandem onder leiding van Louis 
van Gaal dan redelijk op stoom is ge-
raakt, kan de finale ons in principe niet 

meer ontgaan. Noteer vast in de agenda 
met een dikke rode stift: 18 december 
2022 om 16:00 uur Nederlandse tijd… 
Nederland-Brazilië. Voordat je je afzich-
telijke kersttrui weer uit de kast haalt, 
kun je eerst drie weken lang je oranje 
kloffie aan. 

Een WK in de herfst is toch helemaal 
ruk? Wat is er nou mooier dan in de 
zomer met prachtig weer en een stel 
vrienden het Nederlands Elftal te vol-
gen! Maar goed, in Qatar is het in juni 
veel te warm, het kwik tikt dan de vijf-
tig graden aan. De mussen vallen van 
het dak af. En niet alleen de mussen… 
Men spreekt van 6500 doden tijdens 
de bouw van de diverse stadions. On-
derbetaalde arbeiders uit omliggende 
landen die dag en nacht voor een hon-
gerloontje op de steigers staan. 

Natuurlijk gaat het de corrupte FIFA 
puur om de centen. En Ronald de Boer 
ook. Hij zei letterlijk dat het allemaal wel 

mee viel, dat de laatste tien jaar alle do-
den op één hoop zijn gegooid en dat ie 
er moe van wordt om zichzelf en Qatar 
steeds te moeten verdedigen. Weet je 
Ronald, wij worden ook heel moe van 
jou. Geef hem geen podium meer, boy-
cotten die man.

Ondertussen naderen we de ontkno-
ping van de Eredivisie en de Europese 
competities. Ajax lijkt zich met slecht 
voetbal maar belangrijke overwinnin-
gen herpakt te hebben en heeft de 
grootste kans op de titel. PSV en Fey-
enoord spelen de kwartfinale van de 
Conference League. Ik vrees dat voor 
PSV na de ontmoetingen tegen Leices-
ter het Europese avontuur erop zit. De 
kansen voor Feyenoord schat ik hoger 
in. Slavia Praag moet te doen zijn. Het 
zou fantastisch zijn dat een Nederland-
se club weer eens een Europese beker 
wint. Hup Feyenoord!

De Stamgast

WE WORDEN WERELDKAMPIOEN!
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HISTORISCHE SPAARAKTIE
Samen met de historische kring kunt u als supermarkt een 
prachtig album samenstellen over de geschiedenis van uw 
dorp of stad.

Wij zijn

v.d. Meer de Walcherenstraat 1
7131 EN Lichtenvoorde 

Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl

Voor al uw drukwerk kunt u  
terecht bij Drukkerij Westerlaan. 

Bel gerust en vraag naar  
alle mogelijkheden.

drukker voor u!

Gouda, een stad om trots op te zijn
Gouda, een stad om trots op te zijn

www.diegoude.nl

Koornneef

Van Ee

Koornneef Van Ee

NU OOK

LOYALITEITSAKTIES
Stel uw eigen clubboek samen met  

verzamelplaatjes die gespaard kunnen  
worden bij uw lokale supermarkt.

DINO SPAARAKTIE
Dit verzamelalbum bevat veel informatie over dinosaurussen, de tijdperken waarin ze 
leefden en uiteraard gave spaarplaatjes. De kinderen maken op een leuke, educatieve 
wijze kennis met de wereld van de dino’s. De klant maakt daarbij kans op een gratis 
entreekaartje voor Dinoland Zwolle!
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 De hoornblazer

Deze planteneter leeft in kuddes 

en heeft een slimme manier om te 

ontsnappen aan roofdieren. 

Hĳ  heeft een soort hoorn op zĳ n 

hoofd waarmee hĳ  veel lawaai kan 

maken. 
Op die manier waarschuwt de 

Parasaurolophus alle dieren dat er 

gevaar dreigt.

Betekenis naam: ‘dinosaurus met parallelle kuif’.

4.000 
kilogram

Krĳ t

 Het vliegende reptiel

De Pteranodon is een tĳ dgenoot 

van de dinosaurussen, maar zelf 

geen dinosaurus.

Hĳ  is een reptiel dat op een 

soort pelikaan lĳ kt, maar dan met 

vleugels die aan een vleermuis 

doen denken. Hĳ  vliegt over het 

water en schept er met zĳ n bek 

allerlei soorten zeedieren uit. Ook 

vindt de Pteranodon de eieren van 

sommige dino’s erg lekker om op 

te eten.

Pteranodon
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Betekenis naam: ‘vleugel zonder tand’. 22 
kilogram
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