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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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Matthijs Roorda, 
op vele fronten actief 
binnen onze vereniging

Op het moment van schrijven hebben 
we nog steeds te maken met het co-
ronavirus dat ons nu al ruim een jaar 
in de wurggreep houdt. Omdat het 
is toegestaan om één persoon thuis 
te ontvangen heb ik Matthijs uitge-
nodigd om hem het één en ander te 
laten vertellen wat hij zoal doet voor 
onze club. Want daar zal niet ieder-
een van op de hoogte zijn. Dat hij een 
druk baasje is blijkt wel uit wat volgt.

Door: Ronald Buesink

gerelateerde reisjes naar het buiten-
land te kunnen maken. Het persoonlijk 
klantcontact mis ik wel.”

Voorzitter BCG
“Bijna 10 jaar geleden hebben we de 
Business Club s.v. Grol opgericht. De 
donateurs zijn een groep ondernemers 
en sponsoren van de s.v. Grol. Het me-
rendeel was al sponsor (sponsorcom-
missie). Maar om de sponsoren ook iets 
te kunnen bieden is de BCG geboren. 
Dit idee is gestart tijdens een gezellig 
georganiseerde sponsoravond van de 
sponsorcommissie (nu Commercieel 
Team). Ik kwam hiervoor in contact 
met Rob Soer, Erik Schuurmans, Rob 
Porskamp en Peter Scheinck en zo is 
het balletje gaan rollen. Met de op-
richting van Stichting Business Club 
s.v. Grol werden wij het bestuur, ik als 
voorzitter, Erik Schuurmans als secre-
taris, Peter Scheinck als penningmees-
ter en Rob Porskamp, Rob Soer en later 
aangevuld met Bas Stortelers als be-
stuursleden.” 

“Op die bewuste avond hebben zich al 
zo’n 70 donateurs aangemeld die de 
Grol een warm hart toedragen. En op 
dit moment hebben we al rond de 150 
donateurs. Elke donateur betaald 175 
euro p.p. per jaar. Er komt dus elk jaar 
een behoorlijk bedrag binnen. Eén der-
de deel van deze donatie gaat naar de 
Grol en met het resterende deel wordt 
er twee keer per jaar een leuk evene-
ment georganiseerd voor de donateurs 
van de BCG. Meestal een dagactiviteit 
in maart-april en een avondevenement 
op de eerste donderdag van november 
waarbij er voor de donateurs, onder het 
genot van een hapje en een drankje, 
voldoende ruimte is om te netwerken.” 

“Als voorzitter van de BCG krijg ik, tijdens 
de welbekende sponsoravond vooraf-
gaand aan het Marveldtoernooi, een 
paar minuten spreektijd om namens de 
BCG een cheque te overhandigen aan de 
Grol. In onderling overleg met het hoofd-
bestuur wordt elk jaar bepaald waar het 
geldbedrag naar toe gaat.” 

Matthijs Roorda: 
“Ik vind het belangrijk dat mijn spelers het 
leuk vinden om een potje te voetballen. 
Dus probeer ik spelplezier te creëren.”

“De Grol heeft dus een Commercieel 
Team Grol (CTG) en een BCG. We wer-
ken al erg nauw samen en spreken el-
kaar regelmatig. Maar ieder team heeft 
zijn eigen bestuur. Het sponsorgeld dat 
het CTG ophaalt gaat rechtstreeks naar 
de Grol. En van de BCG gaat een derde 
deel naar de Grol. Maar het is de bedoe-
ling dat we in de nabije toekomst nog 
meer gaan samenwerken en we streven 
ernaar om het goede nog meer samen 
te brengen in het voordeel van de spon-
soren en BCG donateurs. Het zou zeker 
mooi zijn dat elke sponsor ook donateur 
wordt. Dit proberen we dan ook in de 
nabije toekomst te bewerkstelligen.”

Trainer en leider jeugd
“Inmiddels ben ik al 14 jaar trainer/leider 
bij de jeugd van de Grol. En ook bij de 
wedstrijden op zaterdag ben ik aanwe-
zig als coach. Ik ben begonnen als trai-
ner/leider toen mijn oudste zoon Okke 
ging voetballen. Ik weet nog goed dat ik 
assisteerde bij de circuittraining onder 
leiding van Jos Porskamp en Nico Ver-
rips. Circuittraining heeft de Grol geen 
windeieren gelegd. De spelers zijn er 
veel beter door gaan spelen. Maar ook 
de voetbalschool en het voetbalbestuur 
is een zeer goed initiatief. De Grol is 
goed bezig om jeugdspelers nog beter 
te maken.”

“De eerste drie jaar wanneer Okke 
naar een nieuw team ging ben ik mee 
verhuisd. Toen ook mijn jongste zoon 
Ruben lid werd, ben ik trainer/leider 
geworden van zijn team. En wisselde ik 
om de twee jaar. Omdat beide zonen 
niet de Rots-voetbalgenen hadden, was 
ik dus altijd trainer van de iets lagere 
elftallen (niveau 3-4). Leuk te zien dat 
Okke en Ruben in ieder geval veel beter 
kunnen voetballen dan hun vader toen. 
Haha, goed toch.”

“Ik vind het belangrijk dat mijn spe-
lers het leuk vinden om een potje te 
voetballen. Dus probeer ik spelplezier 
te creëren. Maar daarnaast moeten ze 
natuurlijk ook tactisch en technisch iets 
bijleren. Dat probeer ik te combineren. 

“Ik ben een geboren en getogen Grol-
lenaar. Met uitstapjes naar Utrecht en 
Amersfoort voor studie en werk ben ik 
in 2002 weer terug gekomen naar ons 
vestingstadje. We wonen nu dus alweer 
geruime tijd met heel veel plezier, op 
een voor ons perfecte plek, aan de Grol-
se gracht. Ik woon al 25 jaar samen met 
Renate en we hebben twee zoons te we-
ten Okke(19) en Ruben(16). Beide zoons 
zijn eveneens lid van de Grol maar eerst-
genoemde op dit moment niet meer als 
actief lid omdat hij sinds dit schooljaar 

studeert in Groningen. Omdat hij niet 
meer elk weekend terugkomt, heeft hij 
het voetbal bij de Grol maar even naar 
het tweede plan geschoven. Ruben is 
nog actief lid en speelt in een erg leuk 
team, JO17-4, waarvan ik trainer-coach 
ben samen met Emiel Bosker en Frank 
Verstappen.”

“In mijn dagelijkse leven werk ik, nu 
al 4 jaar, als key-accountmanager bij 
Tecnotion in Almelo. Ik heb een tech-
nische- en commerciële achtergrond 

en beheer de grote klanten in de Duits-
sprekende landen van Europa en ont-
wikkel nieuwe business. Daarnaast be-
zoek in nog met enige regelmaat een 
aantal klanten in Oost-Europa en één 
keer per jaar een werkbezoek in Japan 
en Maleisië. Omdat we ons nu wereld-
wijd in een pandemie bevinden werk ik 
al een jaar vanuit huis. Ons bedrijf draait 
nog steeds goed maar sommige klanten 
van ons hebben duidelijk nadeel van 
deze huidige crisis. Maar in de nabije 
toekomst hoop ik toch weer mijn werk 
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Op dit moment train ik de JO17-4 op 
de maandag- en woensdagavond. Voor 
eventuele gerichte oefenvormen kan ik 
dan terecht bij Walter Vrijdag. Hij is dan 
ook altijd aanwezig. Deze constructie is 
ideaal. Een ervaren oefenmeester die je 
altijd van nuttige tips kan voorzien. Ge-
zien de goede opkomst op de trainings-
avonden, ondanks de coronacrisis, heb 
ik het idee dat de spelers de trainingen 
leuk vinden.”

Matthijs als voetballer
“Zelf werd ik lid van de Grol in 1974. Het 
jaar waarin Nederland de WK-finale 
verloor van toen nog West-Duitsland. 
De teleurstelling was toen zo groot dat 
ik dacht een WK-finale verliezen dat 
niet nog een keer. In mijn dromen speel-
de ik jaren later zelf de WK-finale. Maar 
helaas heeft het nooit zover mogen ko-
men. Nee ik moest het hebben van mijn 
inzet en doorzettingsvermogen maar 
de finesse ontbrak. Een begenadigd ta-
lent was ik niet. De ballen sprongen met 
enige regelmaat van mijn voeten.” 
“Omdat ik nu trainer ben van getalen-
teerde spelers (niveau 3-4), kan ik me 
goed verplaatsen in hun spelopvatting/
zienswijze. Een groot pluspunt is dat de 
spelers van nu veel meer mogelijkheden 
aangereikt krijgen om ook voetballend 
beter te worden. Dat is enorm vooruit-
gegaan. Dat was in mijn tijd echt niet. 
Wij werden destijds met een medicin-
bal een meestal modderig trainingsveld 
opgestuurd om fysiek en conditioneel 
beter te worden. Een paar rondjes lopen 
en een partijspel waren vaste ingrediën-
ten. Trainen om de techniek bij te scha-
ven was er niet.” 

“Vanaf de E-jeugd tot en met de se-
nioren heb ik gevoetbald in de lagere 
teams maar wel met heel veel plezier. In 
mijn tijd bij de senioren vertrokken we 
nog bij zalencentrum Meijer. Daar waar 
nu Welgelegen gekomen is. Ik speelde 
toen in Grol 13.”

“Later toen er vriendenteams mochten 
komen, kwam ik van Grol 13 in Grol 7 te 
spelen. Een veel hoger niveau dus. En 

omdat we een aantal keer op rij kampi-
oen werden, kwam ik opeens in Grol 4 
te spelen. Ik had op mijn oude dag nog 
nooit zo hoog gespeeld. Vaak speelde 
ik dan ook maar één helft. Dat was voor 
mij en ook voor mijn teamgenoten ruim 
voldoende.“

‘’Waar ik niet goed tegen kan is onrecht. 
Dan heb ik mezelf af en toe niet onder 
controle. We speelden eens een derby 
tegen VIOS Beltrum die gepaard ging 
met de nodige overtredingen. Het spel 
lag vaker stil dan dat er gevoetbald werd. 
Ik kreeg het toen aan de stok met mijn 
directe tegenstander, omdat hij zich in 
mijn ogen enorm aanstelde. Hij lag con-
tinu op de grond terwijl er in mijn ogen 
niets aan de hand was. Omdat de weder-
zijdse irritatie bleef aanhouden werd ik 
gewisseld. Toen de wedstrijd was afgelo-
pen zocht hij mij nog wel even op en na 
een paar woorden over en weer gaf hij 
mij een beuk die door mij beantwoord 

werd. Iedereen bemoeide zich ermee en 
voor mijn eigen veiligheid zette ik een 
sprint in richting de kleedkamer en deed 
ik de deur op slot tot alles weer enigs-
zins gesust was. Onder begeleiding van 
medespelers ben ik uiteindelijk nog wel 
veilig in de auto gekomen en kon ik rus-
tig een biertje drinken in de Grolkantine. 
Bij de thuiswedstrijd heb ik betreffende 
spelers van VIOS een halve liter cadeau 
gegeven met het verzoek dat wij beide 
ons leven zouden beteren op het voet-
balveld. En zo geschiedde.”

“Wat me ook nog helder op het netvlies 
staat is een thuiswedstrijd met Grol 4 
op het huidige veld 1. We hadden best 
veel goede spelers in ons team en ik 
begon bij belangrijke wedstrijden vaak 
eerst op de bank. Omdat Grol 1 na onze 
wedstrijd meestal thuis moest spelen 
stonden er best veel supporters te kij-
ken waaronder Hennie Schovers.“ Hen-
nie zei: “Hoe is het in godsnaam (ja ook 

Matthijs Roorda: 
“Bijna 10 jaar geleden hebben we 
de Business Club s.v. Grol opgericht.”



Camper & Caravan verhuur

En nog heel veel meer...

Bovag camper- en caravan onderhoud

Omnia & Focwa schadeherstel

In- en verkoop van campers en caravans

Koop of huur als Grol lid en wij doen een extra bijdrage in de clubkas!

Henk Pen campers en caravans is trotse sponsor van Grol!

Kampeershop met uitgebreid assortiment

Voortenten Megastore

Kijk ook op www.henkpen.nl
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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
(0544) 47 47 47

Kom maar op met de toekomst
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toen was hij al erg gelovig) ‘meugelijk’ 
dat den Roorda no mot invallen. On-
begriepelijk. Dat kan toch neet.” Nog 
geen 5 minuten later kreeg ik de bal 
aangespeeld op het middenveld, dacht 
niet na, en in een reflex besloot ik maar 
om de bal van 30 meter afstand op het 
hok te rammen, vol op de pantoffel. Het 
werd een wereldgoal want de bal ging 
snoeihard de bovenhoek (driehoekje) in. 
Iedereen lag in een deuk van het lachen. 
En één iemand vertrok met de staart 
tussen de benen.”

“Of een wedstrijd op het hoofdveld 
tegen volgens mij Meddo. We konden 
nog kampioen worden. Frans Roerdink 
ook wel bekend als Datze Roerdink was 
scheidsrechter. Er was een scrimmage in 
het 16metergebied van de tegenstander. 
En het was zeer discutabel of de bal wel 
of niet over de doellijn was geweest. De 
tegenstander zei dat de schoen achter 
de doellijn was en de bal ervoor. Waarop 
Datze besloot om het, al dan niet doel-
punt, goed te keuren met de uitleg ‘leer 
is leer’. Een prima VAR-momentje.”

“Door een afgescheurde achillespees 
in 2002 moest ik een tijd stoppen met 
voetballen. We speelden een potje zaal-
voetbal en opeens zonder dat er iemand 
in de buurt was lag ik op de vloer, alsof 
mijn veter geknapt was. Mijn teamge-
noten dachten eerst dat het aanstelle-
rij was en namen het voorval niet al te 
serieus. Maar later bleek dat mijn pees 
afgescheurd was.”

“Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en toen het 45+ voetbal zich 
aandiende ben ik weer gaan voetballen. 
Ik kwam net weer een beetje in vorm. 
Het balgevoel en de conditie gingen 
met sprongen vooruit. Toen sloeg het 
noodlot in november 2019 weer toe, 
want mijn voorste kruisband scheur-
de af.  Dat betekende revalideren en 
tevens einde actieve voetbalcarrière. 
Omdat ik de gezelligheid niet wil mis-
sen ben ik er nu vaak bij als supporter 
of als scheidsrechter van dit team als 
ze thuis spelen.” 

“Mocht er nog wat tijd over blijven dan 
speel ik graag een potje golf of maak ik 
een lekkere wandeling. En de vakanties 
mogen natuurlijk ook niet ontbreken. 
Zowel de wintersport als de zomerva-
kantie zijn favoriet. En last but not least 
sleutel ik graag aan oldtimers”

Zoals in de inleiding al vermeld is Mat-
thijs een druk baasje dat weinig rust in 
zijn kont heeft. In zijn jeugdjaren haal-
de hij met enige regelmaat katten-
kwaad uit. Helaas kan ik dit niet alle-
maal vermelden want daarvoor heb ik 
te weinig pagina’s schrijfruimte. Thuis 
zitten is niet zo zijn ding. Hij komt 
meestal tijd te kort. Dat hij op diverse 
fronten zo actief is zegt alles. Als vrij-
williger doet hij veel voor de Groenlo-
se gemeenschap. En daar kunnen we 
alleen maar blij mee zijn. 

Wat doe je in je spaarzame 
vrije tijd?
“Ik ben ook nog lid van kegelvereniging 
UTO. Hiervan ben ik penningmeester. 
Een leuke en gezellige groep personen 
waarmee we in de normale tijd één keer 
per week op woensdagavond gaan ke-
gelen. Ons vaste kegeladres is op Den 
Elshof. Uiteraard ontbreekt hier ook een 
hapje en een drankje niet. Groenlo blijft 
toch een bourgondisch stadje.”

“Daarnaast ben ik nog lid van vrienden-
vereniging Zorropositief of in de volks-
mond de Zorro’s. Een hechte groep 
vrienden waarmee we een paar keer per 
jaar een uitstapje doen. Het is begon-
nen als een soort van carnavalsclubje 
maar dat is nu verwaterd. We hebben 
elkaar leren kennen tijdens de periode 
op de middelbare school (toen Groenlo 
nog het Las Vegas van de Achterhoek 
was) en we zijn sinds die tijd bij elkaar 
gebleven. We hebben in al die jaren al 
het nodige lief en leed gedeeld.”

Matthijs Roorda: 
“Waar ik niet goed tegen kan is 
onrecht. Dan heb ik mezelf af 
en toe niet onder controle..”



www.johnligtenberg.nl     06 222 16 396

Al les  voor  de  u l t i eme 
bu i tenbe lev ing
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Tatelaarweg 20, 6941 RB Didam - +31 (0)316 268107 - www.hendrikshoveniers.nl

10

Een hele logistieke operatie waar de kle-
dingcommissie een zware kluif aan heeft, 
evenals met de introductie van de nieuwe 
wedstrijdkleding na de fusiedatum. Ook 
de kledinglijn is al bepaald en is de kleding 
onderweg. “We hebben alles goed gewikt 
en gewogen, maar de trainingspakken 
van Adidas kwamen als beste uit de bus 
en passen mooi binnen onze kledinglijn, 
terwijl het ook nog een topmerk is,” ver-
telt Bram. “Zodra we de pakken uitreiken, 
dient ieder jeugdlid, c.q. diens ouder/ver-
zorger, een bruikleenovereenkomst te on-
dertekenen, want stel je voor dat iemand 
er mee op straat voetbalt en er komt een 
gat in, dat is niet de bedoeling. Een gat of 
beschadiging kan altijd natuurlijk, maar er 
moet geen sprake van zijn dat dit tijdens 
oneigenlijk gebruik gebeurd is. Het blijft 
een pak van de club. In ieder pak komt een 
uniek nummer dat gerelateerd is aan de 
persoon waaraan het pak uitgereikt is. Als 

Door: Henri Walterbos 

Het is een reeds lang gekoesterde wens 
die komende maand verwezenlijkt gaat 
worden. Alle 550 jeugdleden van Grol in 
hetzelfde trainingspak/presentatiepak. 
Erik Schuurmans en Bram Corts, beiden 
lid van het Commercieel Team Grol, zijn 
blij. Zowel met verwezenlijking als de 
invulling ervan. Erik Schuurmans: “Het 
speelt al een aantal jaren binnen de club 
dat we de intentie hebben alle jeugdle-
den in dezelfde trainingspakken te zien. 
Dat idee is voor de fusie al ontstaan in de 
Businessclub. Wij zijn van mening dat, of 
je nu getalenteerd bent of niet, in welk 
elftal je ook speelt, iedereen moet in het-
zelfde trainingspak lopen van de club. 
Niet alleen de beste voetballers. Dat on-
derscheid mag er niet zijn. Iedereen ge-
lijk. De insteek is ook altijd geweest dat 
voetbal voor iedereen betaalbaar moet 
zijn, dat een drempel om te gaan voet-
ballen zo laag mogelijk is. Een belangrijk 
uitgangspunt om dit te realiseren is de 
uitstraling van de club. De kledingcom-
missie wil liever dat we het presentatie-
pakken noemen, want de pakken zijn niet 
om in te trainen. Het pak kan aangetrok-
ken worden naar de training of de wed-
strijd, tijdens de warming-up en na afloop. 
Daarvoor zijn ze bestemd.” Na een shirt 
dat alle jeugdleden gratis aangeboden is 
aan het begin van het seizoen, waarbij een 
bijpassende sportbroek en kousen tegen 
een gereduceerde prijs erbij verkrijgbaar 
waren, is dit een fraaie volgende stap in 
een mooie presentatie van de jeugdleden 
naar buiten toe, en eenheid van tenue. 

Contracten
Er is al het nodige voorwerk verricht om 
begin april de pakken uit te kunnen reiken. 

iemand er uitgroeit kun je het pak inruilen 
voor een grotere maat. De kledingcom-
missie gaat de pakken beheren. Zij zullen 
twee keer per jaar een ruilmoment invoe-
ren, voor hen die daar gebruik van willen 
maken. Als spelers van O19 naar de seni-
oren gaan, dan worden de pakken weer 
ingeleverd.”  

Unieke deal
Erik Schuurmans over de totstandkoming 
van de unieke deal. “Als Businessclub Grol 
doen we jaarlijks een donatie aan de Grol, 
zoals beschreven in de oprichtingsakte 
van de BCG, dat een derde van de inkom-
sten bij de Businessclub naar doelen bin-
nen de vereniging gaat die zijn besproken 
met het bestuur. Toen hebben we hier ook 
al wel eens aan gedacht, maar het bedrag 
wat hiermee gemoeid is, is dusdanig groot 
dat dit niet in één keer kan maar misschien 
over twee jaar. Toen de sponsorcommis-

Sponsoren Kuster Energy en 
Henk Pen Caravans & Campers
Trainingspakken voor alle jeugdleden 
dankzij unieke samenwerking 
sponsoren en Commercieel Team Grol

Erik Schuurmans 
en Bram Corts (R)
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sie na de fusie Commercieel Team werd, 
kwam de gedachte van de trainingspak-
ken weer op tafel. Omdat we het BCG-
geld goed kunnen gebruiken voor binnen 
de vereniging hebben we gezegd dat we 
daar een paar sponsoren voor moeten zien 
te vinden die graag aan naamuiting doen, 
want vergeet niet, onze jeugdleden komen 
heel ver. In de gehele Achterhoek, Twente, 
maar ook nog verder. En, we hebben het 
over bedragen die niet iedere ondernemer 
zomaar wil neerleggen, dus zochten we 
naar grotere bedrijven voor wie het moge-
lijk ook nog eens zeer interessant kan zijn. 
Al brainstormend kwamen we op de na-
men.” “We hebben ook gekeken naar be-
drijven die uit het partnerschap met Grol 
ook zelf gewin kunnen halen,” vult Bram 
aan. “Het gehele verhaal speelt zich af in 
het coronatijdperk, dus moet je zorgvuldig 
op zoek gaan.” Beide heren kwamen op het 
juiste moment bij het juiste bedrijf terecht, 
zo kijken beiden terug. Na goede gesprek-
ken werden deals snel beklonken, werden 
overeenkomsten voor 5 jaar gesloten met 
Kuster Energy Point Groenlo en Henk Pen 
Caravans & Campers in Haaksbergen, al-
waar Grollenaar Mark Mink deel van de di-
rectie uitmaakt. “Zij zitten vooral in Twente 
en zijn minder actief in de Achterhoek. Zij 
willen graag dat hun naam meer opduikt 
in deze contreien. Vandaar hun interesse. 
Als je dan 550 kinderen hebt die met jouw 
naam op het pak rondlopen, door Groenlo 
naar Den Elshof fietsen, van zondag tot en 
met vrijdag, en zaterdag overal in de regio 
komen, dan heeft dat zijn uitwerking, is 
dat een mooie promotie. Henk Pen komt 
voorop de pakken en Kuster Energy Point 
op de achterzijde.”

Reuring
Kuster Energy Point is een samenvoe-
ging van Kuster Oil en TipTop, waaronder 
autowasserettes. Bram: “Het hoofdkan-
toor bevindt zich in Babberich. Men zit 
in Duitsland en Nederland. Bij Kuster 
Energy Point kun je wassen, tanken, op-
laden, eten, drinken, vergaderen. Het 
is straks geen tankstation meer, het is 
een energie- en meetingpoint.  Groen-
lo is een paradepaardje voor Kuster. 
Het is afgelopen jaar direct al verkozen 
tot mooiste en beste tankstation van 
Nederland. Een hele mooie prijs. Ook 
zij willen graag naamsbekendheid, dat 
mensen komen tanken, de auto wassen, 

een broodje eten. Zij willen reuring en 
volume. Zij komen vanuit het niets zo in 
één keer Groenlo binnen. In gesprekken 
die we met hen gevoerd hebben, hebben 
we gekeken of wij niet een onderdeel 
van hun marketingplan zouden kunnen 
worden. Ik denk dat we veel voor elkaar 
kunnen betekenen.” “Ons verhaal is altijd 
win-win,” gaat Erik enthousiast verder. 
“We hebben het dan wel over sponsoren, 
maar ik redeneer liever in partners. Part-
nerschappen met elkaar.” “En we heb-
ben ook wat te bieden nou hé,” steekt 
Bram zijn wijsvinger op. “Het zijn wel 
550 mensen die met jouw naam op het 
trainingspak rondlopen. Achter de over-
eenkomst en de weg ernaar toe zit een 
heel doordacht plan dat zorgvuldig met 
beide sponsoren is uitgedacht en uitge-
stippeld. Tot en met uitingen op sociale 
media, waar we mensen als Pim Wester-
voorde voor hebben die precies weten 
hoe het werkt. We hebben een mooie 
groep mensen in het Commercieel Team 
zitten. Grote sponsoren daar hebben we 
gewoon twee mensen op staan. Je moet 
een paar keer per jaar contact met elkaar 
hebben en ervoor zorgen dat je beiden 
tevreden bent over de samenwerking en 
invulling en straks bij nieuwe contractbe-
sprekingen over verlenging dat je beiden 
graag verder wilt.”  

Kick-off
“Het is de bedoeling dat we, als de coro-
namaatregelen het weer toelaten, een 
weekend pakken waarin alle Grolleden 
getriggerd worden om naar Kuster te 
gaan. Zo zijn er ook al afspraken met Henk 
Pen. Er worden dan speciale acties ge-
houden, voor een mooie kick-off, zodat zij 
mooi ‘in the picture’ worden gezet,” kijkt 
Bram vooruit. “Los daarvan wordt er een 
Kusterdag georganiseerd, met acties, als 
“tank en spaar” voor je club voor Grol-
leden. Er zijn meer bedrijven die acties 
hebben voor Grolleden. Dat mag. Hoe en 
wat, dat gaat in overleg met ons. Hier zijn 
al diverse mooie voorbeelden van. Leden 
krijgen straks mogelijk een pasje zodat je 
aan kunt tonen dat je lid bent van Grol, zo-
dat je gebruik kunt maken van allerhande 
acties bij sponsoren. Hoe we dat invullen 
zijn we mee bezig. Daar hebben we goe-
de mensen voor.” Erik wederom: “Je moet 
sponsoren ook vragen wat je ervoor terug 
kunt doen, die wisselwerking, ondanks 

dat wij een vereniging zijn, is heel belang-
rijk. Vergeet niet dat wij een club zijn met 
ruim 1500 leden die voor sponsoren zeker 
interessant kan zijn. Het is ook belangrijk 
dat we de financiën goed onder contro-
le hebben en geld binnen blijven halen 
zodat de contributie laag kan blijven, of 
misschien nog wel lager kan worden, dat 
iedereen bij de club kan voetballen, dat 
het betaalbaar is. En niet dat we straks het 
imago hebben van ‘jullie lopen mooi alle-
maal rond in Adidaskleding, jullie hebben 
kunstgras, en de contributie gaat omhoog 
omdat wij zo’n beleid hebben. Dat gaat 
absoluut niet gebeuren. We hebben nog 
wel meer ideeën. Groot nadeel is ook dat 
we een eigen sportpark hebben. Dat kost 
ontzettend veel onderhoud en dus geld.”
Iedere sponsor is belangrijk

Beiden stellen tevreden vast dat de band 
met de sponsoren ook in deze bizarre tij-
den goed is. Erik: “Ondanks dat we in het 
coronatijdperk zitten, merken we toch 
dat we als club heel veel goodwill hebben 
vanuit sponsoren, met de juiste invulling.” 
Bram vult aan: “We hebben allerhande 
sponsoren. Ook zij die niet direct baat 
hebben bij een sponsorschap bij de club 
maar die wel iets met de club hebben, 
een bepaald gevoel of maatschappelijke 
verantwoordelijkheid tonen. We zijn met 
iedere sponsor of partner blij. We pro-
beren niemand te vergeten. Ieder lid, 
iedere vrijwilliger, ieder sponsor is net 
zo belangrijk als de andere. Onze spon-
soren zijn creatief en komen zelf ook 
met ideeën. Als ondernemers acties 
hebben, kunnen ze zich ook melden. 
We bieden nu middenstanders ook 
de mogelijkheid aan gebruik te maken 
van ons sociaal netwerk als ze acties 
hebben. Dat kost ze niets. Ze hoeven 
alleen maar content aan te leveren en 
wij gaan dat op een speciale pagina op 
de site plaatsen en middels bericht-
gevingen via social media. Dat is een 
stukje ondersteuning naar hen toe. De 
eerste keer was al een groot succes. 
Het wordt enorm gewaardeerd door 
de ondernemers. Sommigen doen mis-
schien niet direct mee, maar als ze het 
dan zien dan komen zij ook vanzelf. Het 
proactief meedenken is erg belangrijk. 
Dan zien ze dat we als club ondanks 
corona, waarin weinig gebeurt binnen 
de club, toch zichtbaar blijven.”
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Kuster Energy Groenlo
Veel meer dan een tankstation!  

De term ‘tankstation’ dekt de lading al 
lang niet meer. Het beeld van het tank-
station waar je zo snel mogelijk weer 
weg wil, is niet meer. Tenminste, niet bij 
Energy Point, het multifunctionele ener-
giebedrijf op de Laarberg in Groenlo. De 
nieuwe vestiging in Groenlo is, net als 
overige Energy Points, onderdeel van 
Kuster Energy, een echt familiebedrijf 
met roots in Babberich. Het bedrijf telt 
inmiddels 135 werknemers in twee lan-
den en beschikt over 35 tankstations. 
Met de komst naar Groenlo, komt ook de 
s.v. Grol in beeld en onlangs sloot Kuster 
Energy een sponsorovereenkomst met 
de voetbalclub.

Door: Kyra Broshuis

Gerjan Weulen Kranenbarg uit Vorden 
is clustermanager bij Kuster Energy. Hij 
komt uit een echte ondernemersfamilie en 
maakte vier jaar geleden de overstap naar 
Kuster. “Ik werk bij het mooiste bedrijf uit 
de regio”, vertelt hij enthousiast. “Je merkt 
echt overal aan dat dit een familiebedrijf is. 
Het is een hele warme groep mensen en 
dat is elke dag weer mooi om te ervaren.” 

Anderhalf jaar geleden startte de bouw van 
het multifunctionele Energy Point. “Wij 
kiezen er altijd heel bewust voor om zoveel 
mogelijk met lokale bedrijven te werken; 
dat hebben we bij de bouw in Groenlo 
ook gedaan. Wij vinden het belangrijk om 
maatschappelijk betrokken te zijn en we 
willen uiteraard ook graag draagvlak creë-
ren bij de omgeving. Dat contact met lo-
kale bedrijven én inwoners is een wezenlijk 
onderdeel van ons werk.”

Prachtige werkplekken
Commercieel directeur Jan Pieter de 
Wilde, 59 jaar, getrouwd en woonach-
tig in Terborg, maakte, na een carrière in 
het onderwijs, in 1992 de overstap naar 
het zakelijke. “Ik voel me hier als een 
vis in het water; wij zijn constant bezig 
met vernieuwing en verbetering. Tan-
ken is een noodzakelijk kwaad en dat 
willen wij graag omturnen. We bieden 
hier in Groenlo onder andere prachtige 
werkplekken en ideale mogelijkheden 
om te vergaderen. Dat verwacht je niet 
van een tankstation. Het is dan ook heel 
mooi dat we, een half jaar na de opening, 
de winnaar werden van de Tankstation 

Challenge 2019; de vakprijs voor beste 
tankshop.”

De Wilde heeft nog veel plannen met het 
bedrijf, vooral op het gebied van duur-
zaamheid. “En dan hebben we het vooral 
over elektrische laadpunten en het wa-
terstoftankstation in Doetinchem. Het 
energieverhaal gaat nog veel breder wor-
den. Mensen kunnen in de toekomst ook 
gas en stroom via ons betrekken. Mensen 
zijn klaar met de grote energiereuzen, 
dat is veel te onpersoonlijk. Wij werken 
samen met AGEM en gaan straks ook 
investeren in duurzame energiebronnen. 
De weg naar de energietransitie is ontzet-
tend interessant.”

De Graafschap en de s.v.Grol
Met voetbal heeft De Wilde wel iets. Zijn 
vader was in 1954 speler van het eerste elf-
tal van De Graafschap. “De Achterhoek is 
ons erg dierbaar en vandaar dat we in 2013 
sponsor zijn geworden van De Graafschap. 
In 2014 bestond de club 60 jaar en hebben 
wij een tankstation in Graafschap-kleuren 
geopend. We kregen daar landelijke aan-
dacht mee. Het was heel bijzonder omdat 

2e van links: Bianca Müller, bedrijfsleider Kuster Energy Point en Pim Westervoorde namens CTG
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Een Kip caravan op een draaiplateau 
voor de showroom van Henk Pen. Dat 
nostalgische beeld was jarenlang het 
visitekaartje van Haaksbergen ko-
mende vanuit de Achterhoek over de 
oude Twenteroute. De Kip caravan 
bestaat nog wel maar is niet meer zo 
prominent aanwezig. Daar zijn twee 

Henk Pen
Een gloednieuwe camper kun je ook 
huren of delen

Achterhoekers voor verantwoordelijk: 
Berry Helming uit Terborg en Mark 
Mink uit Groenlo. Zij namen in de zo-
mer van 2019 het familiebedrijf over 
en lieten een nieuwe wind waaien. En 
die wind waait nu ook naar s.v. Grol 
getuige de nieuwe sponsorovereen-
komst die onlangs gesloten is.

Door: Rik Gockel

Helming en Mink kennen elkaar al ja-
renlang als collega’s uit de autobranche. 
Bij hun oud-werkgever ligt een mooi 
toekomstperspectief voor hun klaar, 
maar ze broeden ook al een tijdje op 
een plan om zelf een bedrijf te starten. 

het ook een eerbetoon was aan de spelers 
van het eerste uur, waaronder dus mijn va-
der. Dat was een prachtig moment.”

De Wilde en Weulen Kranenbarg werden 
ook benaderd om iets te betekenen voor 
de voetbalverenging in Groenlo “Wij ko-
men uit de Achterhoek en dan ken je de 
Grol natuurlijk wel. We hadden al contact 
met Bram Corts tijdens de bouw; hij heeft 
met zijn werkgever Veld de koelappara-
tuur voor ons station geleverd. De Grol 
staat bekend als een energieke club en dat 
past natuurlijk uitstekend bij ons. We heb-

ben al een spaaractie voor de club en dat 
werkt heel simpel: van elke euro die je bij 
ons tankt, gaat 1 cent in de spaarpot voor 
de Grol (www.tankenensparen.nl) en eens 
per kwartaal keren we dan uit. Als je dus 
veel komt tanken bij ons, ben je ook goed 
voor de vereniging. Het betekent wel dat 
mensen soms even moeten switchen van 
tankstation. Wij willen graag een maat-
schappelijke rol spelen in de regio omdat 
we de regio in stand willen houden.”

Samen met Henk Pen levert Kuster 
Energy 550 trainingspakken voor de 

jeugd van de s.v. Grol. “Prachtig om 
straks al die jeugdspelers met onze 
naam en logo op het trainingspak te 
zien. Het zijn onze toekomstige klanten 
én we dragen bij aan de leefbaarheid 
van de regio. Daar doen we het voor. 
We zijn aan het onderzoeken of we dit 
jaar ook een kennismakingsdag voor de 
jeugdleden kunnen organiseren op ons 
bedrijf, wellicht samen met Henk Pen. 
Het lijkt ons geweldig om al die spelers 
dan te ontmoeten!”

www.energypoint.nu

2e van links Mark Mink naast Teun Pasman van CTG
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Mark Mink is dan al een aantal jaren 
bezig om campers ‘anders in de markt 
te zetten’. Via het in 2017 gelanceerde 
platform GoSharing Europe (inmiddels 
‘Henk Pen Verhuur’) brengt hij huurders 
en verhuurders van campers bij elkaar. 
Later in 2018 vindt hij met Deelcamper 
aansluiting bij Henk Pen Campers & Ca-
ravans, zodat privépersonen samen een 
nieuwe camper kunnen aanschaffen. 
Omdat Gerard Wildenborg, de voor-
malig eigenaar van Henk Pen, graag 
een stapje terug wilde doen, ontstond 
een jaar later de kans het bedrijf over 
te nemen. “Daar heb ik wel een paar 
nachtjes wakker van gelegen. De drang 
om zelf te ondernemen won het van de 
vastigheid die ik bij mijn vorige werkge-
ver had. In augustus 2019 stapte ik met 
Berry in een nieuw avontuur.” 

Van een opknappertje 
naar serieuze business 
De liefde voor campers en de prikkel 
om een eigen bedrijf te bestieren, kent 
z’n voedingsbodem al jaren terug. “In 
2012 heb ik een half jaar met een rugzak 
door Australië getrokken. Ik leerde toen 
wat het is om zelfstandig te zijn. Ik werd 
minder materialistisch en besloot vanaf 
toen om meer vanuit mijn passie mijn 
leven te vervolgen. Een jaar later kocht 
ik een oud campertje, die ik zelf hele-
maal opknapte. Dat soort belangrijke 
ervaringen neem je mee en daar heb ik 
later de vruchten van geplukt.” 

Henk Pen Campers & Caravans maakt 
flinke stappen voorwaarts. Berry en 
Mark verkopen zo’n 600 campers en 
caravans per jaar. “De omzet is nu onge-
veer gelijk verdeeld, maar het aandeel 
campers gaat de komende jaren groei-
en naar 60%.” Naast de verkoop van 
nieuwe en gebruikte campers en cara-
vans, beschikt het bedrijf over de groot-
ste verhuurvloot van Oost-Nederland, 
een online shop met 20.000 artikelen 
(www.allesvoormijnvakantie.nl), een re-
paratie- en onderhoudsafdeling en een 
wasstraat. Het mag duidelijk zijn dat bij 
Henk Pen niet alleen verkopers werken. 

Ze hebben onder andere automonteurs, 
loodgieters en schadeherstellers aan 
het werk. “Momenteel zijn we de winkel 
met camping- en caravanartikelen aan 
het vernieuwen. Straks kunnen we hier 
onze klanten ons nieuwe aanbod laten 
zien maar we richten ook een hoek in 
met technisch assortiment specifiek 
afgestemd op de doe-het-zelver. Daarin 
gaan we straks onderscheidend worden 
ten opzichte van andere aanbieders.” 

Van bezit naar gebruik
Met deelcamper.com hebben Berry en 
Mark een businessmodel opgetuigd dat 
vooruitloopt op de maatschappelijke 
trend dat mensen niet meer alles hoe-
ven te bezitten. “We bieden een con-
cept aan waarin je met een aantal ande-
re liefhebbers samen investeert in een 
camper. Wij ontzorgen door gebruiks-
planning, stalling, onderhoud en verze-
kering te regelen. De aanschafwaarde is 
een stuk lager en je kunt toch het hele 
jaar door met je droomcamper op pad.” 
Mink ziet dat de traditionele doelgroep, 
de 50-plusser, vaak koopt. De klanten 
die huren of deeleigenaar worden zijn 
veel meer gespreid over de diverse leef-
tijdscategorieën. 

Zelfsturing en verjonging
Hoewel de cijfers belangrijk zijn in zijn 
dagelijkse werk, probeert hij zoveel mo-
gelijk de mens centraal te stellen. “We 
hebben inmiddels 38 mensen in dienst. 
Ik houd me vooral bezig met het ope-
rationele deel van de werkzaamheden 
en Berry met de financiën. We zitten nu 
in de transitie van een min of meer tra-
ditioneel familiebedrijf naar een team 
van mensen dat steeds meer zelfstu-
rend wordt. We leggen de verantwoor-
delijkheden laag in de organisatie en 
hanteren een uitgebreid handboek om 
enerzijds onze mensen te ontwikkelen 
en anderzijds onze klanten in de winkel 
al een vakantiegevoel te geven. We zijn 
gek op onze mensen. Ook zijn we bezig 
het personeelsbestand uit te breiden 
met jonge mensen. We zijn een erkend 
leerbedrijf en bieden veel stages aan. 

Omdat onze klanten niet alleen maar 
bestaan uit 50-plussers, ook steeds 
meer jongeren en jonge gezinnen kie-
zen voor een vakantie met camper, is 
het goed om in je organisatie daarop te 
anticiperen.” 

Trainingspakken 
voor de jeugd bij s.v. Grol
Mark heeft zelf maar heel kort ge-
voetbald bij s.v. Grol. “Tot de D-pu-
pillen. Ik heb ruim 10 jaar geschaatst, 
dat is heel individueel en ik heb dat 
teamgebeuren soms best gemist”. De 
oud-adjudant van carnavalsvereniging 
De Knunnekes in 2019 ziet in Grol een 
amateurclub die qua organisatie en 
uitstraling past bij hun bedrijf. “Toen 
Erik Schuurmans vroeg of wij wat wil-
den betekenen voor s.v. Grol had ik 
direct het goede gevoel. Henk Pen is 
van origine een Twents bedrijf en we 
konden best wat extra naamsbekend-
heid in de Achterhoek gebruiken. Met 
die nieuwe weg ben je in 13 minuten 
in Groenlo. Omdat Berry uit Terborg 
komt en supporter van De Graafschap 
is, hebben we nu twee mooie clubs 
waar we onze naam aan verbinden.” 

Mark is er trots op dat straks 550 
jeugdleden met hun logo op het trai-
ningspak rondlopen. “We gaan een 
langdurige samenwerking aan. We 
voelen ons als bedrijf maatschappelijk 
verantwoordelijk. Dat is één van onze 
kernwaarden. Dat maken we hiermee 
ook tastbaar.” 

Ga je zelf ook op vakantie 
met een grote camper?
“Nee, ik ga gewoon met Lotte en onze 
twee kinderen in een auto en kleine 
vouwwagen op pad. Die vrijheid vin-
den we heerlijk en voor ons zelf hoeft 
het niet groot of luxe te zijn.” 

Door: Henri Walterbos

De nood is hoog! Vandaar ook de aan-
dacht in ons eigen clubblad, omdat het 
‘een probleem van ons allemaal is’. En de 
link natuurlijk met onze eigen club. Op 
de foto twee trotse Grollenaren, maar 
tevens trotse Grolleden en brandweer-
mannen, Jeroen Doest (Grol 8) en Martijn 
van Geemen (35+). ‘Brandweer Groenlo 
luidt eigen noodklok in zoektocht naar 
uitbreiding’ zo kopt de Groenlose Gids 
deze week zowel in de papieren uitgave 
als online (groenlosegids.nl). “‘Als elke 
seconde telt’ wordt mogelijk minuten lan-
ger wachten op brandweer omdat die uit 
andere plaatsen moet komen,” aldus Je-
roen Doest. Kom je een avondje zingen als 
je alter ego Donnie, om het jaarlijkse feest 
van de Grolse spuitgasten op te leuken, ga 
je naar huis met de sollicitatiepapieren en 
zeg je 14 jaar later dat dit een van de beste 
dingen is die je in je leven zijn overkomen. 
“We willen via alle mogelijke kanalen zo-
veel mogelijk mensen bereiken. Juist ook 
bij Grol, onze club, aangezien er veel jon-
geren en jong volwassenen rondlopen bij 
de vereniging die mogelijk iets voor ons 

zouden kunnen betekenen.” Deze week 
starten we als Brandweer Groenlo een 
campagne om leden te werven. Met het 
oog op de toekomst moeten we er echt 
nieuwe leden bij krijgen. Ik ben er ook van 
overtuigd dat er in Groenlo mensen wer-
ken die in hun eigen woonplaats brand-
weerervaring hebben, maar die denken 
dan hier niet bij de brandweer te kunnen 
omdat ze hier niet wonen. Dat kan best 
wel. We hebben al vaker mensen gehad 
die van elders komen. Dat is er wel mooi 
bij, maar het liefste willen we Grolse jon-
gens en meiden.” Martijn ziet ook over-
eenkomsten met voetbal. “Je bent een 
team met elkaar, ieder met zijn eigen 
kwaliteiten, gaat soms letterlijk voor el-
kaar door het vuur. Maar, het is ook gezel-
lig bij Brandweer Groenlo. Net als na een 
trainingsavond nog even nazitten in de 
kantine is het bij ons na een oefenavond 
op maandagavond ook gezellig in onze 
ruimte in de kazerne.” 

“Ben je geïnteresseerd, tussen de 18 en 
45 jaar oud, man/vrouw maakt niet uit, 
meld je dan aan. Of spreek ons aan als 
je meer info wilt,” sluit Jeroen af. 

www.brandweergroenlo.nl 

brandweerpostgroenlo@vnog.nl

Facebook: brandweer.groenlo

Instagram: brandweergroenlo

Groenlose Brandweer straks net zo uitgeblust 
als jij na een fanatiek potje voetbal?

“Om in deze saaie coronatijd toch wat 
leuks te doen te hebben, organiseren 
we als Grol op Tweede Paasdag een 
wandeling langs fraaie stukjes Groenlo 
en fraaie wateren. Het is een tocht met 
enkele makkelijke opdrachten voor on-
derweg, waarbij enkel oplettendheid 
gevraagd wordt.” Tweede voorzitter van 
Grol, Harry Paf, over de wandeling die 
Grol heeft uitgezet voor een ieder die er 
met Pasen op uit wil in eigen nabije om-
geving. Om aan deze wandeling deel te 
kunnen nemen, hoeft men geen lid van 
Grol te zijn. Deelname is gratis.

De wandeling start en eindigt bij Brou-
wersnös aan de Eibergseweg. De route 

Grol organiseert Paaswandeling langs fraaie plekjes en wateren
is ongeveer 9 kilometer lang en doet 
zowel sportpark Den Elshof als het 
voormalige terrein van Grolse Boys, het 
Wilgenpark, aan. De tocht zal een klei-
ne 2 uur in beslag nemen. Zowel bij de 
start bij Brouwersnös als ook onderweg, 
op sportpark Den Elshof, biedt Grol de 
deelnemers een consumptie aan. Het is 
toegestaan voor onderweg eten en drin-
ken mee te nemen, wanneer men daar 
behoefte aan heeft. Er zijn enkele plekjes 
waar bankjes staan om van de omgeving 
en een stukje rust te genieten. Gelieve 
afval in de afvalbakken te deponeren of 
anders mee terug naar huis te nemen.

Deelnemers hoeven zich vooraf niet op te 

geven en kunnen starten tussen 10.00 en 
14.00 uur. De oplossing van de opdrach-
ten kan men tot zondag 11 april sturen 
naar hfjpaf@gmail.com. Voor de win-
naar(s) is er een leuke prijs beschikbaar. 

“We hopen veel mensen te mogen ver-
welkomen en hopen ook op mooi weer. 
Als bestuur wensen we de deelnemers 
een fijne wandeling toe en we hopen 
dat we iedereen snel weer terugzien op 
sportpark Den Elshof.”

De route en de opdrachten wordt u ver-
zocht zelf uit te printen of te downloa-
den voor op uw mobiel. 
Zie hiervoor www.svgrol.nl

V.l.n.r.: Mats, Joyce, Marc, Tiem en Daan
Martijn en Jeroen
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HÉT MUZIEKCAFÉ VAN GROENLO!
Pubquizen, livemuziek, theateravonden en vooral 

een gezellige kroeg

Lievelderstraat 41 –      /rockcafetaste.nl - 06-52646766

www.demaanschoonmaakdiensten.nl

Adres

Telefoon
Mobiel
E-mail

Garstenveld 7

7141 ND Groenlo

+31 (0)544 46 15 92

+31 (0)6 22 43 38 66

info@demaanschoonmaakdiensten.nl

ZONNEPANELEN 
REINIGING
EN VOGELWERING

Als u vragen hebt over het reinigen van 

zonnepanelen of over onze andere diensten, 

dan kunt u contact opnemen met 

De Maan Schoonmaakdiensten. 

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor het 

aanvragen van een vrijblijvende off erte. 

De Maan Schoonmaakdiensten adviseert u 

graag over de mogelijkheden. 

VRAGEN / CONTACT

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in 

DE MAAN SCHOONMAAKDIENSTENDE MAAN SCHOONMAAKDIENSTEN
al ruim 

15 jaar een 
blinkend 

resultaat!

glasbewassing  •  binnen- en buitenwerk   

schoonmaak  •  houtreiniging  •  dakgootreiniging  

zonnepaneel reiniging & telescoop glasbewassing   

trespareiniging  •  kunststofreiniging

In Memoriam
Ook de afgelopen periode ontvielen ons weer enkele dierbaren. Om recht te doen aan hen en hen voor altijd in herinne-
ring te houden een klein monumentje op de website van onze club, maar ook in ons aller clubblad.

Wim Nieuwenhuis
Op 27 december 2020 overleed Wim Nieuwenhuis aan een ongeneeslijke ziekte, na een lange 
periode van afnemende gezondheid. Wim was een echte voetballiefhebber en had als speler veel 
talent. Hij doorliep bij Grol alle selectieteams. Bij Grol 1 was hij jarenlang vaste rechtsbuiten. Van-
wege een meningsverschil met het toenmalige Grolbestuur maakt Wim in 1965 de overstap naar 
het eerste elftal van Longa 30. In 1972 verhuisde Wim vanwege werk naar Borculo, alwaar hij in het 
eerste team van Reünie kwam te spelen. Waar hij ook speelde of woonde, zijn hart was in Groenlo 
en bij Grol. Hij bleef supporter en lid van de Grol en was toeschouwer wanneer het maar kon. On-

danks fijne jaren met zijn gezin in Borculo bleef zijn Grolle trekken. In hartje centrum, met uitzicht op de Grolse gracht, woonde 
hij vanaf 2016 fijn en kon hij weer op de fiets naar sportpark Den Elshof. Direct werd hij weer actief voor zijn club als scout bij 
de jeugd en vrijwilliger bij het Marveld Toernooi. Elke zaterdag was hij bij de jeugdwedstrijden aandachtig toeschouwer met 
altijd een positieve en opbouwende analyse. Met diezelfde instelling deed hij mee aan walking football. Wim was geliefd, was 
toegankelijk, meelevend en altijd integer. Wij wensen zijn vrouw Riet, zoon Coen en partner Bucky, dochter Mariëlle en partner 
Jeroen en zijn grote trots, de kleinkinderen Zhifan, Hangdi, Gijs en Teun heel veel sterkte met het overlijden van Wim. 

Jasmijn Ebbers
Ondanks dat ze ernstig ziek was, kwam als een donderslag bij heldere hemel op Nieuwjaarsdag het 
bericht dat Jasmijn Ebbers was overleden in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Ze mocht 
maar 12 jaar worden. Jasmijn is de bonusdochter van Dennis Pasman, voorzitter van het voetbalbe-
stuur en daarmee lid van het algemeen bestuur. Jasmijn is een dochter van zijn vrouw Yildiz Hui-
nink, uit een eerder partnerschap met Tim Ebbers. Ook Tim is als betrokken lid met ons verbonden, 
met zijn schrijf- en zangtalent verzorgt Tim regelmatig mooie bijdragen voor de vereniging. Jasmijn 
is de lieve zus van Jesse, die bij Grol uitkomt in JO15-1 en is actief als jeugdleider. Jasmijn had een 

waarschijnlijk aangeboren hersentumor die acht jaar geleden werd ontdekt. Een ongelooflijke serie van behandelingen volgden. 
Talloze ziekenhuisbezoeken in heel Nederland, vele onderzoeken, medicijnen, chemokuren, bestralingen; Jasmijn kon ze door-
staan door haar grote levenslust, haar oneindige veerkracht, haar sterke ondernemende karakter en haar gevoel voor humor. 
Optimistisch was ze altijd, maar verstandig als ze ook was, drong bij haar de laatste weken het besef door dat ze het eerste 
leerjaar op het voortgezet onderwijs nooit zou afronden. Wij leven intens mee met Dennis, Yildiz en Jesse, Tim, oma Huinink, 
oma Ebbers, opa Pasman en met haar vriendinnen Liv, Daantje, Eva en Lotte.

Jan Wolterink
Jan, oftewel ‘de Bols’, was een prominent lid en in alles verbonden met Grol. Zelfs op zijn sterfbed 
vroeg hij zijn kinderen nog wanneer zijn Groljongens weer in actie kwamen. Daarmee bedoelde 
hij Grol 1 waarvan hij een zeer trouw supporter was. Thuis en uit, Jan was erbij. Jarenlang werd hij 
liefdevol door de familie Kamphuis naar de uitwedstrijden meegenomen. Langs de lijn was hij fa-
natiek. Na de wedstrijd waren alle emoties en spanningen weg en kon iedereen weer een praatje 
en drankje met Jan doen. Bij Grol en zijn familie waren de voorbereidingen al begonnen om op 15 
augustus het jubileum van Jan ter ere van zijn 75-jarig lidmaatschap te vieren. Dit is nog nooit bij 

onze vereniging voorgekomen.  Daarom werd er echt naar uitgezien. In de eerste plaats door Jan zelf, die zijn band met de Grol 
als een onvoorwaardelijke verbintenis zag. Daarom zijn we er als Grol blij mee dat hij de opening van het jubileumjaar 100 jaar 
Grol in 2018 heeft mogen verrichten. Vlak na de oorlog begon Jan op jonge leeftijd te voetballen. Alles was schaars en zeker 
voetbalschoenen. Met een geleende linker voetbalschoen van een Engelse soldaat en een gewone eigen rechterschoen werd 
er afgetrapt. Jan bereikte uiteindelijk Grol 1 waar zijn tomeloze inzet opviel, zijn technisch vermogen wat minder. In Grol 2 en 3 
bouwde hij zijn voetballoopbaan rustig af. We zijn dankbaar dat hij zolang bij onze vereniging heeft mogen horen. Voor een aan-
denken heeft hij zelf gezorgd. Een origineel shirt uit de jaren vijftig heeft hij bewaard om bij zijn jubileum aan de Grol te schen-
ken. We zullen het met een mooie herinnering in ontvangst nemen van zijn beide kinderen. De bloemstukken bij zijn uitvaart 
zijn na zijn uitvaart bij het gedenkmonument op het sportpark gelegd. Daarmee is de cirkel rond. Wij wensen zijn zoon Robert 
met zijn partner Marieke en zijn dochter Monique met haar partner Robert sterkte toe dit verlies te dragen.

STUDENTENONTWERPERS
‘‘Zet uw bedrijf in de kijker’’

BEDRIJFSVIDEO’S - PRODUCTVIDEO’S - 
GIFJES - ANIMATIES

www.studentenontwerpers.nl
06 - 24 84 90 48

Heeft u iets nodig?
Wees loyaal,
koop lokaal !

Dan steunt u ook 
vele sponsoren van 
onze vereniging.
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er geen publiek bij aanwezig mag zijn. 
Alles wat tegen die tijd kan en mag, is 
dan meegenomen. En ook de altijd ge-
weldige sponsoravond in de sporthal 
zal niet plaats vinden. Dit maakt het 
natuurlijk niet het voetbalfeest dat we 
al 30 jaar gewend zijn, maar we kijken 
naar wat wel kan en proberen dit dan zo 
goed mogelijk te organiseren. Hopelijk 
kunnen we via onze vernieuwde web-
site en onze social media ouders, sup-
porters en sponsoren toch nog enigzins 
het toernooi laten beleven.

Omdat we geen inkomsten uit entree 
en vertering (indirect via sportcafé 
Den Elshof) zullen hebben, en het voor 
sponsoren minder aantrekkelijk is om 
het evenement te ondersteunen, is be-
sloten om de kosten zo laag mogelijk te 
houden en ook in de organisatie voor 
een LITE versie te gaan. Geen ingerich-
te sporthal. Geen 100 pagina‘s-dik pro-
grammaboek. In de afgelopen maand 
hebben we onze financiële sponsoren 
benaderd met de vraag of zij het toer-
nooi wilden ondersteunen, ook al is het 
niet het volledige sponsorbedrag. De 
reacties hierop waren enorm positief. 

Binnen een maand was de aangepaste 
begroting gedekt. Ook hoofdsponsor 
Marveld Recreatie staat enorm positief 
in de huidige voorbereidingen waardoor 
we de definitieve beslissing zo lang 
mogelijk kunnen uitstellen. Mochten 
de ontwikkelingen voor het voetbal 
positief zijn, en mag er weer op andere 
sportparken gevoetbald worden, dan 
kunnen we snel schakelen. Afgelopen 
week hebben we met alle materiële 
sponsoren contact opgenomen. Ook 
hier waren de reacties enorm positief 
en enthousiast. Er wordt meegedacht 
en er worden suggesties gedaan. Dat 
stimuleert enorm om het nog steeds 
een kans te geven. Wat we precies no-
dig hebben van deze sponsoren zal de 
komende maand duidelijker worden.

En dan last but not least de vrijwilligers. 
Diverse Grolleden vragen regelmatig 
naar de stand van zaken en hebben zin 
om iets te kunnen doen. Voor een nor-
male editie werken we met in totaal 
meer dan 300 vrijwilligers. We gaan er 
van uit dat dit met de LITE versie niet 
mogelijk is. Hier zullen we keuzes moe-
ten maken. Hoe en wat precies, dat zal 

de komende maand hopelijk meer dui-
delijk worden. Als ook, als het toernooi 
door gaat, onder welke voorwaarden 
vrijwilligers en spelers en iedereen die 
betrokken is bij het toernooi het sport-
park kunnen betreden. Is er een vacci-
natie paspoort nodig? Moeten mensen 
een negatieve test kunnen overleggen? 
Nog heel wat vragen dus. 

Zolang we geen echte kosten maken, 
willen wij als organisatie het nog steeds 
een kans geven. Ergens in april zal er 
meer duidelijkheid moeten komen. 
Mocht de regering onverhoopt begin 
juni het voetbal op andere sportparken 
weer toestaan, dan willen wij hiervoor 
klaar staan en van deze mogelijkheid 
gebruik maken. Zijn de prognoses ne-
gatief, dan hebben wij het in ieder geval 
een reële kans gegeven. 

We merken dat er honger is naar de 
bal. Hopelijk kunnen wij begin juni 
deze honger een klein beetje stillen. 
In ieder geval iedereen enorm be-
dankt voor de steun en het enthousi-
asme dat we de afgelopen drie tot vier 
maanden hebben mogen ontvangen.

Na een afgelast toernooi in 2020, voor 
de eerste keer in 31 jaar, zijn we in sep-
tember voorzichtig maar vol enthousi-
asme begonnen aan de voorbereidin-
gen voor het toernooi in 2021. Er kon 
weer gevoetbald worden. De voor-
bereidingen voor het nieuwe seizoen 
waren getroffen. De amateurcompe-
tities waren weer begonnen. Het kon 
alleen maar beter worden. Toch?

Door: Organisatie Marveldtoernooi

Nu eind maart weten we wel beter. We 
zitten inmiddels in de derde coronagolf. 
De jeugd en jong-volwassenen mogen 
voetballen, maar alleen nog op het eigen 
sportpark. Competities zijn stil gezet of 
zelfs helemaal gestopt. Maar er gloort 
hoop aan de horizon. Ondanks toena-
me in het aantal geïnfecteerden, blijven 
de ziekenhuisopnames constant. Het 
aantal gevaccineerde personen neemt 
snel toe en de fieldlab experimenten 
laten positieve resultaten zien. Vanaf 1 
juli zijn er mogelijk weer evenementen 

toegestaan onder voorwaarden. Maar 
wat mag en kan er dan begin juni? 

Als organisatie van het Internationaal 
Marveldtoernooi hebben we in de afge-
lopen maanden meerdere keren contact 
gehad met de mogelijk deelnemende 
clubs, de Gemeente Oost Gelre, hoofd-
sponsor Marveld Recreatie, de KNVB, 
het bestuur van Grol en diverse sponso-
ren van het toernooi. De grote gemeen-
schappelijke deler van al deze gesprek-
ken: “Wat zou het toch mooi zijn als we 
weer iets kunnen organiseren. En als 
jullie ondersteuning nodig hebben, kun 
je op ons rekenen.“ Dit geldt voor alle 
genoemde partijen! Dit heeft ons doen 
besluiten om als organisatie er voor te 
gaan, zonder natuurlijk de realiteit uit 
het oog te verliezen, en vooral niet te 
vroeg de stekker er uit te trekken. 

In een vroeg stadium hadden we wel 
besloten om geen teams van andere 
continenten uit te nodigen. Geen Bra-
zilianen, geen Amerikanen. Wat later 

hebben we moeten besluiten om de 
teams die hadden toegezegd, en die 
met het vliegtuig komen, af te zeggen. 
Dit risico werd te groot. Geen Spanjaar-
den, geen Engelsen. Om de kansen op 
doorgaan te vergroten zijn we uitein-
delijk voor een LITE versie gegaan. In 
plaats van 12 slechts 8 ploegen die met 
de bus naar Groenlo komen. De clubs, 
ook de buitenlandse teams die waren 
afgezegd, konden zich hier volledig in 
vinden. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en FC 
Twente zegden hun deelname toe. Grol 
is natuurlijk de 6e Nederlandse deel-
nemer. Wat zou het mooi zijn als zij het 
seizoen nog kunnen afsluiten met een 
aantal hele mooie wedstrijden. Om het 
internationale karakter te behouden 
zijn we voor één Duitse en één Belgi-
sche ploeg gegaan. Bayer Leverkusen 
en Anderlecht hebben met heel veel en-
thousiasme hun deelname toegezegd. 
Of het allemaal gaat lukken? We zullen 
zien. Flexibiliteit is hierbij geboden.

Voorlopig zijn we er van uit gegaan dat 

Honger naar de bal
Marveldtoernooi LITE op 5 en 6 juni 2021?

PSV bereikt de finale in 2019. Zullen we deze 
vreugdeuitspatting ook op 5 en 6 juni a.s. weer 
kunnen zien op ons sportpark?

Door: Sven Dorsthorst (organisatie 
Wissinktoernooi)

Helaas weer geen 5e editie van het Wis-
sink O13 en O11 toernooi, dat gepland 
stond op 30 en 31 mei 2021. Mede door 
de huidige coronamaatregelen heeft de 
organisatie besloten dat het op dit mo-
ment niet verantwoord is om dit toernooi 
te laten plaatsvinden. Gelukkig worden 
de maatregelen al versoepeld maar geeft 
dit nog onvoldoende ruimte en mogelijk-
heden om een toernooi te kunnen orga-
niseren. We zijn blij dat de KNVB het ini-
tiatief heeft om nog steeds voor de jeugd 
een halve competitie te spelen of anders 
een Regio Cup te organiseren. Snel reken-

werk leert dat het dan niet mogelijk is om 
een datum te prikken voor ons toernooi. 

Wel gaan we ons oriënteren of er een 
mogelijkheid is om een klein toernooi in 
september te organiseren voor de O11 en 
O13 teams van de s.v. Grol. Het idee hier-
bij is om vooral clubs uit nabije omgeving 
uit te nodigen om een leuk toernooi te 
spelen ter voorbereiding op het komende 
seizoen. Het is direct de eerste test voor 
alle teams om het wedstrijdritme op te 
pakken. Meer informatie volgt hierover 
nog op onze sociale media. Houd daarom 
ook onze Facebook- en Instagrampagina 
goed in de gaten. Hierop publiceren we 
onze meest actuele informatie.

Hopelijk in 2022 weer een Wissink Toer-
nooi! De datum hiervan volgt nog, maar 
we gaan weer ons best doen om een 
goed toernooi neer te zetten voor onze 
jeugd van de s.v. Grol!

Geen 5e  Editie Wissink O13 & O11 toernooi 2021
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Door: Henri Walterbos

Naam: 
Bob Meuleman (26, zittend) en 
Gijs Meuleman (24, staand)
 
Beroep/werkplek: 
Bob: Medewerker financiële adminis-
tratie in het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix
Gijs: Leerkracht basisonderwijs op St. 
Jorisschool in Lichtenvoorde
 
Mijn voorbeeld en waarom?: 
Bob: Iker Casillias, geweldige keeper 
maar bovenal een prachtige persoon-
lijkheid
Gijs: Theo Janssen. Neemt het allemaal 
niet te serieus en geniet vooral
 
Carrière bij Grol: 
Bob: F8, F6, F1, E2, E1, D3, D1, C1, B1, A1, 
Grol 6
Gijs: Begonnen bij de F-pups bij Mus 
Eskes en Sander van Dongeren. Van F6, 
naar F3 en F1. Twee jaar achter elkaar in 
E2 met een kampioenschap o.l.v. Diana 
Nijland en Richard Bruins. Vervolgens 
D3 bij Stef Oldenkotte en D1 bij Max 
De Vries, Michel Kamphuis en Bart 
Porskamp met wederom een kampi-
oenschap. C2 en C1. Twee jaar in de B1 
bij Kevin Vos en Giso Rijks. Vervolgens 
2 jaar A2 bij Wim Assinck, Jos Heutinck, 
Wally en Stephan Arink. Twee jaar Grol 
3 en intussen een paar jaar een vrien-
denteam bij Grol 4.

Favoriete positie: 
Bob: Keeper 
Gijs: Rechtsback

Mijn sterkste punt als voetballer is...: 
Bob: Traptechniek, 1 op 1
Gijs: Buitenspeler het nakijken geven, 
of was het nu andersom?  

Spelers van het Kwartaal:          Bob en Gijs Meuleman
Beste trainer die je gehad hebt bij 
Grol, en waarom?: 
Bob: Paul Overkemping, rustig, ervaren 
en altijd positief. Sjaak Jansen, legen-
darische keeperstrainingen
Gijs: Kevin Vos en Jos Heutinck. Beide 
trainers zijn echte mensen-mensen. 
Altijd oog voor het hele team. De sfeer 
was altijd goed en ontspannen, maar 
op de juiste momenten gefocust. Zich 
nergens te groot voor voelen. Zelfs als 
wissel had je een topseizoen.
 
Wie is het meest getalenteerd als 
voetballer? Jij of je broer en waarom?: 
Bob: Ik, heb namelijk niet zo vaak een 
wedstrijd vanaf de bank moeten toekij-
ken als Gijs. Heb geen zitvlees van het 
bank zitten.
Gijs: Dat ben ik met afstand. Keeper 
(Bob) word je nota bene omdat je niet 
kunt voetballen. Dat is wel het perfecte 
bewijs.

Meest onderschatte voetballer bij 
Grol: 
Bob: Luc Stortelder 
Gijs: Wiebe Porskamp.

Favoriete club Nederland: 
Bob: Feyenoord 
Gijs: Feyenoord
 
Favoriete club buitenland: 
Bob: FC Barcelona 
Gijs: FC Barcelona
 
Favoriete speler of keeper: 
Bob: Zinedine Zidane en Iker Casillias
Gijs: Jens Toornstra  
 
Mooiste tenue: 
Bob: PSG
Gijs: Celtic Glasgow
 

Zodra de coronamaatregelen versoe-
pelen zie ik het meeste uit naar...:
Bob: De wedstrijden op zondag-
ochtend en het pilsje nadien in ons 
sportcafé
Gijs: De gezelligheid met mensen om 
je heen.
 
Maak een keuze, en waarom?
Johan Cruijff of Wim van Hanegem?:
Bob: Moeilijke vraag. Ga ik toch voor 
Wim van Hanegem. Blijft toch de 
grondlegger van het grote Feyenoord.
Gijs: Wim van Hanegem, echte Feyen-
oorder, gouden linkerbeen en kritisch. 
De trots van Rotterdam.
 
Nieuwe Kuip of huidige Kuip renove-
ren?: 
Bob: Huidige kuip renoveren. De Kuip 
is uniek in zijn soort, dit moet je behou-
den.
Gijs: Huidige Kuip renoveren. Een ma-
gische, legendarische plek zou ik nooit 
verlaten.
 
Feyenoord City of City Lido?: 
Bob: City Lido, is op de fiets goed te 
doen en qua prijs ook.
Gijs: City Lido, hoop ik eerder een bier-
tje te drinken dan bij Feyenoord City.
 
Carnaval of kermis?: 
Bob: Carnaval, van jongs af aan al mee 
groot gebracht.
Gijs: Carnaval, van jongs af aan mee-
gedaan. Met de paplepel ingegoten. 
Eerder vanuit m’n ouders (voor de Grol) 
, tegenwoordig met eigen vrienden. 
Ook in de optocht.
 
De Graafschap of FC Twente?: 
Bob: De Graafschap, gemoedelijke 
sfeer en vaak gekeken naar de talenten 
van Grol die er speelden
Gijs: De Graafschap, trouwe supporters   

Wat is de opstelling van jouw ‘dream-
team’, bestaande uit spelers waar jij 
ooit mee gespeeld hebt? Uiteraard 
maken jullie daar zelf deel van uit. En 
motiveer je keuzes met één woord of 
zin per naam: 
Bob: Deze elf spelers voldoen aan mijn 
dreamteam verwachtingen, bikkelhard 
waar nodig, technisch zeer begaafd en 
beslissend waar nodig. Altijd spelend 
voor de winst. Bob Meuleman, Niels 
Kok, Jorn Reijrink, Thijs Nibbelink, Teun 
Pasman, Jordi Huijgen, Wessel Arink, 
Rick Arink, Jur Dieker, Mart Zieverink, 
Mark Peters. Ik doe er een hoop te kort, 
had nog wel een elftal kunnen maken.

Gijs: Keeper: Tim Penterman (zeer ge-
talenteerd). Verdediging: Tim Leusink 
(perfecte traptechniek), Eduardo da 
Sousa Cavalcante (zo veel rust aan de 
bal), Jardie te Vogt (meer angst kon een 
spits niet hebben voor een verdediger), 
Laura Nijland (was elke buitenspeler de 
baas). Middenveld: Jur Pasman (zoekt 
altijd de voetballende oplossing), Pim 
Westervoorde (de Toornstra van Grol 
4), Roel Bruins  (speler die alles bezit). 
Aanval: Hidde Bosch (razendsnel), Len-
nard van Melis (neusje voor de goal), 
Mark Peters (niet van de bal te krijgen 
en rap op de eerste meters).
                                         
Wat ik verder nog kwijt wil….: 
Bob: Blijf gezond en tot snel in ons 
prachtige sportcafé Den Elshof!
Gijs: Dat we deze pandemie snel en 
goed doorkomen. Daarna weer met z’n 
allen sporten en naar de kantine.
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“Een mooie primeur geeft nog 
steeds de meeste voldoening”

Raymond Willemsen geeft altijd zijn 
mening. In zijn columns en artikelen in 
De Gelderlander schopt de 55-jarige 
sportjournalist uit Terborg regelmatig 
tegen heilige huisjes. Ruim 30 jaar ge-
leden begint hij als freelancer bij De 
Graafschapbode in een tijdperk waarin 
nog concurrentie bestaat tussen diver-
se regionale kranten. Die strijd tussen 
de dagbladen om het laatste nieuws, 
dat is volgens hem een gemis voor de 
huidige journalist. “Je moet de scherpte 
nu uit jezelf halen.”

Door: Rik Gockel 

Dat hij sportjournalist wordt, ligt niet direct 
voor de hand. Tot twee keer toe wordt hij 
uitgeloot voor de opleiding journalistiek 
in Tilburg. “Ik ben toen naar de lerarenop-
leiding gegaan in Nijmegen en heb Duits 
gestudeerd. Omdat ik na zes of zeven solli-
citaties niet in het onderwijs aan het werk 
kwam, ben ik vanuit mijn freelancewerk 
blijven aandringen bij de krant. Uiteindelijk 
lukte het om van mijn hobby m’n beroep 
te maken.” Jan Dagevos, coördinator sport 
van het Gelders Dagblad (later opgenomen 
in De Gelderlander) in die periode, ziet het 
wel zitten om Raymond als verslaggever 
op pad te sturen. Hij belandt in de regio-
nale onderbond van de KNVB. “Mooi was 
het voetbal niet altijd, maar ik heb heel wat 
spektakel gezien. Falende scheidsrechters, 
wanhopige trainers, vechtpartijen, kampi-
oenschappen en degradaties. De zonda-
gen op de redactie waren nooit saai.”

Schrijfstijl 
In de interviews, verslaglegging en co-
lumns van Raymond zitten zijn persoonlij-
ke gevoelens en inzichten sterk verweven. 
“Ik probeer er altijd iets extra’s van mezelf 
in te leggen. De lezer mag gerust weten 

Wij brachten dat nieuws tot groot onge-
noegen van het bestuur in de krant.” Ook 
bij de amateurs geniet Raymond van het 
gespeculeer over vertrekkende en nieuwe 
trainers. “Wie wordt de nieuwe trainer van 
Grol? We krijgen tips en leggen ons oor te 
luister. Het is de kunst dat in de krant te 
krijgen, voordat de club het officieel naar 
buiten brengt.”

Ultieme kenner van de Superboeren 
“In 1991 liet Jan Dagevos me los en gooide 
me voor de leeuwen. Ik kreeg De Graaf-
schap-Wageningen op m’n bordje, achter-
af bezien een enorm spektakelstuk.” In die 
wedstrijd dreigt Graafschap z’n ongesla-
gen status te verliezen. Ze komen achter 
met 1-4, maar door late treffers van Kool-
hof en Hofstede wordt het toch nog 4-4. 
Vanaf die dag verslaat Willemsen onafge-
broken in ruim 25 jaar ongeveer 1100 wed-
strijden van de Superboeren. 

Als ik hem vraag om De Graafschap als 
club te typeren, antwoordt hij resoluut: 
“Altijd druk op de ketel! Als ze in de eerste 
divisie spelen moeten ze promoveren. Als 
ze in de eredivisie spelen moeten ze zich 
kost wat kost handhaven. Ze krijgen geen 
tijd om aan een team te bouwen, waardoor 
het altijd onrustig is bij die club.” Hoewel 
de druk niet veranderd is in de loop der ja-
ren, is dat wel het geval als het gaat om de 
benadering en toegankelijkheid.  

Hij koestert de tijd dat de club nog familiair 
was. “In de periode van Simon Kistemaker 
kon je de telefoonnummers van de spelers 
nog opzoeken in het telefoonboek. Je liep 
zo naar binnen en trok een bestuurslid aan 
de mouw. Tegenwoordig moet je een hoop 
moeite doen om iemand te spreken te krij-
gen. Het is allemaal gedoe geworden en 
een stuk eentoniger.”

Raymond was er daarom niet helemaal 
rouwig om dat een paar jaar geleden zijn 
rol bij de krant veranderde. “Met Mark 
van Steenbergen hebben we nu een fris-
se jongen die De Graafschap volgt. Ik ben 
sindsdien meer in de breedte aan het werk 
en doe wat coördinerende taken, andere 
sporten en het amateurvoetbal. Als Mark 

uitvalt of met vakantie is, pak ik De Graaf-
schap weer op. Dat bevalt me prima.”

Ook al heeft Raymond een andere rol bin-
nen de krant, af en toe blijft hij een spel-
denprikje naar De Graafschap uitdelen. 
“Hebben ze na jaren met Camiel Neghli 
een jeugdspeler die sterk invalt en klaar is 
voor het grote werk, halen ze uit een ver 
oord Platje op. Let maar op, nu krijgt Ne-
ghli straks geen speeltijd meer. Dat vind 
ik doodzonde en getuigen van kortzichtig 
denken. Ze moeten dat soort jeugdspelers 
meer de kans geven, dat is ook voor de lan-
ge termijn van belang. Dat zie ik terug bij 
FC Twente en ook bij Volendam zie ik ander 
beleid, daar zijn ze geduldiger en trekken 
een paar jaar uit om een brede basis onder 
het elftal te leggen.”

‘De Kist’
Een bijzondere band heeft Raymond nog 
altijd met Simon Kistemaker, de oud-trai-
ner die bij De Graafschap de Boerenbrui-
loft introduceerde. Hoewel ‘De Kist’ al 
meer dan een kwart eeuw weg is uit de 
Achterhoek, onderhoudt Willemsen nog 
altijd contact met hem. Kistemaker werd 
in 1991 ongeslagen kampioen in de Eerste 
Divisie en is sindsdien een cultheld voor 
veel supporters van de Spinnekop. Voor 
de afgelopen kerstdagen interviewde Ray-
mond hem nog. “Dit laatste gesprek was 
karakteristiek voor de man. Hij was na de 
dood van zijn vrouw Thea zelf ook bijna 
naar de eeuwige jachtvelden, maar knokte 
zich toch weer terug. Vond ik indrukwek-
kend. Kistemaker drukte zich toen mooi 
uit: “Ik had er geen zin meer in. Ik keek geen 
voetbal meer, het interesseerde me geen 
zak. Ik las de krant niet en at niet meer. Ik 
viel twaalf kilo af, had het wel gezien. Maar 
opgeven staat niet in mijn woordenboek, 
hè. Nu gaat het weer stukken beter. Ik kom 
weer in conditie, heb de rollator weggeflik-
kerd en eet weer als een grizzlybeer. Maar 
het verdriet blijft.”

Grol is goed bezig met de jeugd
“Met veel bravoure een carnavalsshirt aan-
kondigen en dan verliezen. Ik verzeker je, 
daar is smadelijk om gelachen in de regio. 
Dat is typisch Grol. Een prachtige club met 

een super accommodatie waar ik altijd pret-
tig wordt ontvangen, maar waar ze soms 
moeite hebben om ingetogen te blijven. Ze 
blazen met enige regelmaat hoog van de 
toren. Je zou dat kunnen vergelijken met 
het Bayern München van vroeger. Een wat 
gekke vergelijking, maar toch. Ik heb zeker 
geen hekel aan Grol. Bij Grol is altijd reuring 
en dat geeft kleur aan het amateurvoetbal 
in de Achterhoek. Longa ’30 is veel rustiger, 
daar springen ze minder uit de band.” 

Desondanks heeft Raymond het gevoel 
dat Grol stabieler wordt, meer aandacht 
schenkt aan de jeugdopleiding en daarom 
ook stappen gaat maken. “Goed ook dat 
zo’n jongen als Rico Lammertink erbij is ge-
haald. Dat soort types laten twee, drie jon-
ge spelers er rondom heen beter voetbal-
len. Grol moet op termijn een klasse hoger 
kunnen spelen, daar ben ik van overtuigd.”

Jeugdtrainer bij AZSV in coronatijd 
Alweer tien jaar is Raymond jeugdtrainer 
bij AZSV. Hiervoor trainde hij het eerste 
elftal van Terborg, Gendringen en de jeugd 
van SDOUC. “Ik train nu de ‘onder-13’ van 
AZSV en dat bevalt goed. Als hoofdtrai-
ner van Gendringen was de combinatie 
met mijn werk voor De Gelderlander soms 
lastig. Je kunt namelijk maar op één plek 
tegelijk zijn.” De beperkingen in de sport 
door corona vindt hij moeilijk te accep-
teren. “Begrijp me goed, ik neem corona 
uiterst serieus. Maar de medische wereld 
heeft ook aangetoond dat buitensporten 
gezond is en nauwelijks gevaar oplevert. 
Dan vind ik het heel zuur en absurd dat de 
jeugd geen wedstrijdjes kan spelen en dat 
de senioren nog steeds in tweetallen moe-
ten trainen.”

Bij de krant is het een strijd om de regi-
onale sportpagina gevuld te krijgen. De 
verslaggevers werken veel vanuit huis 
en sommige mensen heeft hij nu bijna 
een jaar niet gezien. Hij mist de hecti-
sche zondagen op de redactie. “Ik bel 
mijn netwerk plat voor nieuws en ach-
tergronden, het is schrapen momen-
teel. “Mooi dat jullie nog een clubblad 
hebben, dat wordt onderhand ook een 
zeldzaamheid in de regio.” 

wat ik er zelf van vind.” Van Willemsen 
hoef je daarom geen ‘dertien in een do-
zijn’- stukjes te verwachten. Hij pakt de 
KNVB – volgens Raymond een gesloten 
bolwerk – met enige regelmaat snoeihard 
aan. “Jan Dirk van der Zee (voorzitter van 
de amateurtak, RG) heeft heel wat steken 
laten vallen. Die spaar ik niet in de krant. 
Dat hij mij dan op twitter blokkeert, vind 
ik pure arrogantie.” 

Leon ten Voorde van Tubantia vindt hij ook 
zo’n journalist die er bovenop zit en een 

sterke eigen mening ventileert. “Ik mag 
zijn stukken graag lezen. Verder blader ik 
dagelijks De Telegraaf en De Stentor door, 
wekelijks Voetbal International en volg ik 
Omroep Gelderland.” Nog altijd kan hij ge-
nieten van een mooie primeur, ook al wordt 
dat minder omdat tegenwoordig allerlei 
websites en social mediakanalen nieuw-
tjes plaatsen voordat de krant uitkomt. “Ik 
kan me nog een crisis bij De Graafschap 
herinneren. Henk van Stee zou ontslagen 
worden en Darije Kalezic ging hem opvol-
gen. De Graafschap ontkende dat stellig. 
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Teamgenoten, klasgenoten, vriendinnen 
én collega’s, deze keer aan het woord in 
mijn meiden- en damesvoetbalrubriek.

Moeilijk plannen was het niet om met 
de meiden Aila Roerdink en Isa Buesink 
in gesprek te gaan. Gezien de huidige 
avondklok en de gesloten discotheken 
konden wij elkaar makkelijk treffen op 
een vrijdagavond, uiteraard voor 21.00 
uur. Aila en Isa zijn twee blonde, ge-
zellige dames die spelen in het MO19 
team. Naast dat zij samen voetballen 
zijn zij ook klasgenoten, vriendinnen 
én collega’s. 

Door:  Carmen Arendsen

Aila en Isa zijn beiden 17 jaar oud en zijn 
eindexamenkandidates 6VWO op het 
Marianum in Groenlo. De meiden volgen 
samen de vakken Frans en Duits en na 
schooltijd gaan ze veel met elkaar om. Aila 
en Isa werken allebei in de kantine van de 
s.v. Grol en bij proeflokaal Brouwersnös. 

Isa werkt inmiddels al 3 jaar met veel ple-
zier in de kantine en is sinds 2 jaar dan ook 
collega met Aila. Naast dat ze elke dins-
dag, donderdag en zaterdag samen aan 
het voetballen zijn, gaan de meiden ook 
graag samen op stap. Helaas hebben zij 
alleen nog niet veel mogen genieten van 
het stappen, gezien City Lido al een lange 
tijd gesloten is. Om momenteel hun vrije 
tijd in te vullen, wandelen de dames graag 
en kijken ze veel Netflix. Isa: “Ik ben dan 
ook erg blij dat ik gewoon naar school kan 
en dat wij gewoon mogen trainen. Zo tref 
ik mijn leeftijdsgenoten en vriendinnen 
tenminste nog.” Isa is haar voetbalcarri-
ère begonnen in de meisjes E2 en speelt 
al jaren met meiden. Aila is haar gevolgd 
doormiddel van een kennismaking op 
het vriendinnetjestoernooi. Na twee keer 
meedoen is ze direct op voetbal gegaan. 
Aila: “Ik was zo enthousiast, ik heb eerst 
nog een tijdje gezwommen en getennist, 
maar ik vond voetbal direct erg leuk!”

Aila en Isa zijn al enige tijd fanatieke 
speelsters bij de MO19. Isa vertelt dat zij 
altijd op het middenveld heeft gespeeld 
in de vorige teams, maar dat zij nu vaak 
op rechtsbuiten wordt gepositioneerd. “Ik 
denk persoonlijk dat ik op het middenveld 
beter ben, want ik moet het meer van mijn 

techniek dan van de snelheid hebben,” 
Aila lacht en zegt “Ach je bent ook echt 
wel snel hoor!”

Aila vertelt dat zij nu al een tijdje op links-
half staat en dat zij hiervoor altijd mid-
mid was. Sinds het vorige seizoen zijn er 
wel posities veranderd, vertelt ze. Aila en 
Isa vertellen beiden dat ze erg enthousiast 
zijn over hun team. “Het is echt een vrien-
dinnenteam,” zegt Aila. “De meesten ken-

nen elkaar ook al best lang. Er gaan mei-
den weg, maar er komen ook meiden bij. 
De diversiteit maakt het heel leuk.” Mo-
menteel krijgen de meiden training van 
Nenad Dokic en zal hij ook op de zaterdag 
het meidenteam begeleiden. In het vorige 
seizoen hebben de meiden trainingen ge-
had van Dalibor Repija en van Mark Hou-
wers. René Landeweerd was op de zater-
dag de leider. Al kletsend over het eigen 
voetbalteam vraag ik de dames wat hun 

nationale lievelingsteam is. Aila schrikt: 
“Oei, die heb ik helemaal niet! en lacht. 
“Ik kijk eigenlijk bijna geen voetbal, vroe-
ger zei ik altijd dat ik voor Ajax was, maar 
dat deed ik, omdat toen iedereen een 
Ajaxsupporter was. Maar nee, ik heb niet 
echt een team waarvoor ik ben. Ik heb zelf 
vier jongere broertjes en de jongste twee 
zijn ook helemaal niet met voetbal bezig.” 
“Mijn twee broertjes Roan en Quint wel 
en volgens mij is Quint voor Twente.” Isa 

lacht: “Ik ben wel echt voor Twente, maar 
mijn vader (Ronald Buesink) is voor Feyen-
oord. De vriend van mijn moeder schrijft 
voor de Tubantia en die is altijd bezig met 
Twente, hij heeft mij een beetje aangesto-
ken denk ik!” Isa en Aila kijken dus geen 
herenvoetbal, maar ook voor damesvoet-
bal krijg je ze niet echt warm. Aila: “Ik heb 
geloof ik wel het WK van de dames ge-
zien.” Isa vervolgt: “Ja, maar eigenlijk is het 
gewoon niet om aan te zien, ik kan er echt 
niet naar kijken… Dan kijk ik weer een 
keer een wedstrijd en dan denk ik ‘nee’.. 
het ziet er niet uit.”

Isa: “Ik mis de wedstrijden met ons voet-
balteam wel heel erg ja, dat was voor mij 
echt dé zaterdag. Je gaat dan wel uit in de 
avond, maar overdag was het heel chill om 
met de meiden een wedstrijd te spelen. 
Daar keek ik wel altijd naar uit. Wij doen 
nog niet aan een derde helft, want wij zijn 
altijd laat thuis van het voetballen. Ieder-
een gaat dan snel rond etenstijd naar huis 
en dan treffen wij elkaar ’s avonds weer 
vaak in City of bij ’t Doktertje.” Aila: “Ik 
mis naast de wedstrijden voetballen ook 
echt het werken in de kantine. Isa en ik 
werken allebei in de kantine, maar ook bij 
Brouwersnös. Helaas is ook Brouwersnös 
dicht, waardoor wij momenteel even niet 
kunnen werken.” Isa: “Eén van de leukste 
momenten om te werken in de kantine is 
wanneer de Fancy Fair plaatsvindt. Het is 
dan altijd ontzettend druk en gezellig in 
de kantine. De sfeer die er dan hangt is 
super! Alle collega’s zijn dan aan het werk 
en naderhand ben je echt kapot.” Aila ver-
telt: “Ik lach dan ook gewoon de hele dag, 
omdat iedereen het gezellig heeft met el-
kaar.” Op de vraag of ze nog een vriend(je) 
hebben overgehouden aan al dat bier ser-
veren lachen ze allebei: “Zeker niet!”

Op de vraag: ‘Hebben jullie nog tips voor 
meiden die willen gaan voetballen?’ moe-
ten de meiden even nadenken. Isa: “Voet-
bal is naast een fanatieke ook een heel ge-
zellige sport, je maak er echt vriendinnen 
mee.” Aila: “Elke teamsport is leuk, maar 
bij voetbal moet je gewoon eens een trai-
ning mee doen om het te ervaren. Dat kan 
op elke leeftijd vind ik, maar het is echt de 

moeite waard om dat te doen als je echt 
jong bent. Dat heb ik ook gedaan middels 
het vriendinnetjestoernooi.”

Isa: “Meidenvoetbal is wel wat rustiger 
dan de meeste meiden zullen denken, fy-
siek zijn meiden wat minder hard dan de 
jongens dat zijn. Als je jong begint met 
voetballen dan leer je echt heel veel. Toen 
ik in de D1 kwam dacht ik wel, voetbal 
wordt wel moeilijker want opeens moet 
je ‘mannetjes’ gaan dekken.” Aila lacht: 
“Klopt! Mijn vader heeft mij toen echt 
moeten uitleggen wat buitenspel is.”

Gezien beide meiden dit jaar eindexa-
mens doen, vraag ik naar hun toekomst-
plannen.
Aila: “Ik stop volgend jaar helaas met voet-
bal omdat ik ga studeren. Waarschijnlijk 
ga ik Geneeskunde studeren, maar ik 
moet de uitslag van mijn toelatingstoet-
sen nog afwachten. Waarschijnlijk ga ik 
studeren aan het Radboud in Nijmegen, 
maar als ik daar niet toegelaten word dan 
ga ik naar Maastricht. Ik wil graag op ka-
mers, maar als het onderwijs nog zo lang 
online blijft dan kijk ik nog even. Biomedi-
cal Science is mijn tweede keuze, mocht 
ik niet worden toegelaten bij Geneeskun-
de.” Isa: “Ik stop ook, ofja dat weet ik voor 
90% zeker. Ik ga International Business 
studeren in Groningen, maar ook daar 
is een numerus fixus. In Nijmegen zou ik 
ook de studie kunnen volgen, maar dat is 
dus mijn tweede optie. Groningen lijkt mij 
een leuke stad en is even wat anders dan 
Nijmegen, Groningen sprak mij als stad 
het meest aan.” Isa vervolgt: “Ja het is wel 
jammer dat wij gaan stoppen, maar er zijn 
meer meiden die gaan stoppen, omdat zij 
gaan studeren. Enkele meiden gaan wel 
door met voetballen, maar als je op ka-
mers woont, is het gewoon wat moeilijker 
te combineren.” Aila knikt: “Ik wil mij ook 
gewoon 100% kunnen richten op mijn 
studie. Dalibor zei altijd ‘Je kunt het wel 
combineren’ maar nee, als ik echt op ka-
mers woon, ga ik helaas stoppen.”

“Voorlopig gaan wij nog wel even door 
en hopelijk kunnen wij binnenkort weer 
écht voetballen!” aldus de meiden.

Aila Roerdink en Isa Buesink

Aila (links) en Isa
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Op een zonnige zondagmiddag in fe-
bruari brengen we een bezoek aan 
Amir Haziri (28), speler van Grol 4. 
Menigeen zal hem vast eens gezien 
hebben in Groenlo, bij de Grol of an-
ders wel in het Grolse uitgaansleven. 
Hij staat positief in het leven, beschikt 
over een gezonde dosis humor en heeft 
altijd een antwoord paraat. Het is ech-
ter ook iemand met een verhaal en die 
het nodige heeft meegemaakt. 

Door: Christian Buiël

We gaan terug naar het jaar 1994. Het is 
oorlog in voormalig Joegoslavië en de fa-
milie Haziri besluit om te vluchten vanuit 
het huidige Kosovo, op zoek naar een be-
tere toekomst. De op dat moment 2-jarige 
Amir komt samen met zijn ouders na een 
lange reis aan in Nederland. Het begin van 
een nieuw hoofdstuk als oorlogsvluchte-
lingen in een ander land, met een onbe-
kende taal en een onbekende cultuur. In 
een tijdsbestek van 5 jaar woont de fami-
lie in maar liefst 8 verschillende asielzoe-
kerscentra (AZC), met als laatste halte 
het AZC in Stadskanaal. Aldaar kregen zij 
in 1999 het verlossende bericht dat zij een 
verblijfsvergunning zouden ontvangen en 
in Nederland mochten blijven. Op aan-
raden van kennissen uit Winterswijk be-
sluiten ze om naar Groenlo te verhuizen, 
om daar de rust en tevens een plek in de 
samenleving te vinden en zodoende een 
nieuw leven op te bouwen.

“En toen begon het pas echt”, aldus Amir. 
“In de eerste 5 jaar waren we altijd om-
geven door andere vluchtelingen. In de 
maatschappij is het toch anders. We heb-
ben daarbij veel hulp gehad van Vluch-
telingenwerk Groenlo, en dan met name 
van Tante Miep (Ebben). Zij heeft ons 
geholpen te integreren in de Achterhoek, 
we waren immers de grote stad gewend. 
Denk daarbij aan andere normen en waar-
den, of bijvoorbeeld om mensen te groe-

Amir Haziri
“Grolse Boys heeft heel veel 
voor mij betekend.”

ten en goedemorgen te zeggen.”
Dat ‘Tante Miep’ veel betekend heeft voor 
de familie Haziri, wordt tevens afgelopen 
december duidelijk als Amir op zoek gaat 
naar haar. Om haar, samen met zijn ouders, 
te bedanken voor alles wat zij voor hun 
gedaan heeft. De zoektocht kent een po-
sitief resultaat. Amir gaat op bezoek met 
een grote bos bloemen en heeft inmiddels 
weer regelmatig contact met haar.

Op ontdekkingstocht in 
het onbekende verenigingsleven 
bij Grolse Boys
Het is dan ook ‘Tante Miep’ die ervoor 
zorgt dat Amir lid wordt van Grolse 
Boys. “Hoe klein Grolse Boys ook was 
als vereniging, het heeft voor mij heel 
veel betekend”, begint Amir. Dat hij ging 
voetballen bij Grolse Boys was voor zijn 

ouders ook niet makkelijk. “Zij vonden 
het moeilijk om mij los te laten in een 
vreemd land, gelukkig was het niet al te 
ver op de fiets. Ik ben daar dan ook nooit 
een nummer geweest, ik werd altijd ge-
accepteerd zoals ik was en iedereen wist 
waar ik vandaan kwam.” 

Amir begon in de E-tjes en kwam daarbij 
in een team met een aantal klasgeno-
ten van zijn basisschool, de Hoeksteen. 
Hij begint al lachend te vertellen over 
zijn eerste wedstrijd: “Op een woens-
dagavond, tegen de Grol, en ik had geen 
echte voetbalschoenen. Maar ik kreeg 
een paar van de moeder van Mark Peters, 
blauwe Nike’s. In de tweede helft mocht 
ik invallen, bij de aftrap kreeg ik de bal 
van Mathijs Warnar en ik ren zo op onze 
eigen keeper Bob Meijer af. Niemand had 

mij namelijk verteld dat je na een helft de 
andere kant op voetbalt. Ik werd meteen 
weer gewisseld en kreeg eerst een les 
over de spelregels. Van de AZC’s kende 
ik alleen het straatvoetbal en een beetje 
balletje trappen, meer niet.” 

Binnen de jeugd van de Grolse Boys door-
loopt Amir meerdere teams en leert zo 
het Nederlandse verenigingsleven ken-
nen en heeft dan altijd al een antwoord 
paraat. Dat zorgt er ook voor dat hij door-
gestuurd wordt vanaf de C1 naar de A1, 
op dat moment onder leiding van trainer 
Gerrit Abbink. “Ik had altijd een te grote 
mond voor iemand in de C1, maar Gerrit 
wist precies hoe hij met types zoals mij 
om moest gaan. Ineens was ik de klein-
ste en moest ik mij bewijzen. De A1 werd 
echt mijn team, ook al hadden we niet de 

meest makkelijke karakters.” Uiteindelijk 
vertrekt Abbink en moet er een oplossing 
komen. Die komt er in de vorm van Dali-
bor Repija en zijn vader Radomir. Op dat 
moment is Dalibor een vaste kracht bij het 
eerste elftal, maar voor langere tijd uit de 
roulatie vanwege een enkelblessure. “Zij 
hadden ook de Balkan-mentaliteit en wa-
ren niet op hun mondje gevallen. Dalibor 
wist iets te creëren, waardoor iedereen 
door het vuur ging voor hem. Hij was altijd 
rechtvaardig, en heeft daardoor ook het 
maximale uit mij gehaald.” 

Eén iemand die daarbij niet onvermeld 
mag blijven volgens Amir is Martin Jan-
sen, op dat moment leider van de A1. 
“Wij zouden nooit terug kunnen doen 
voor datgene wat Martin Jansen voor de 
Grolse Boys heeft gedaan. Hij was op dat 
moment de belangrijkste schakel tussen 
ons als spelers en het bestuur. Die man 
straalde zoveel rust uit, door zijn hou-
ding, door zijn karakter. Als er weer eens 
iets was voorgevallen kon hij je zo rustig 
krijgen. Goed was goed en fout was fout, 
maar Martin was er altijd.”

Vrijdag 31 augustus 2012
Uiteindelijk valt het team uit elkaar. Een 
heel aantal teamgenoten stopten met 
voetballen, een paar maakten de stap 
naar de senioren en Amir ging als dispen-
satiespeler terug naar de B1. Iets dat niet 
geheel ongebruikelijk was op het Wilgen-
park. Voor Amir geen probleem, hij had 
zijn plek gevonden binnen de vereniging 
en was goed bevriend geraakt met een 
aantal oudere jongens uit zijn team. Zo 
raakte hij vanaf 2011 ook meer betrok-
ken bij het eerste elftal, mede omdat zijn 
vrienden Maikel Nuchter en Kenan Kurt 
daarin speelden. Het is met name Ke-
nan waarmee Amir een bijzonder goede 
vriendschapsband opbouwt.

In het seizoen 2010-2011 bereikt het 
vlaggenschip, onder leiding van trainer 

Raymond van der Heide, de finale van de 
nacompetitie waarin SVV’56 uit Sibculo 
de tegenstander is. “Die wedstrijd ging 
met 2-1 verloren en Grolse Boys bleef in 
de 4e klasse. Kenan brak tijdens die wed-
strijd zijn sleutelbeen en besloot niet veel 
later om ook te stoppen met voetballen. 
In de zomer van 2012 heb ik samen met 
Raymond hem om weten te praten om 
toch door te gaan.” Op dinsdag 4 sep-
tember zou Kenan zijn rentree maken 
op de training, maar die rentree kwam er 
niet. Op vrijdag 31 augustus 2012 komt 
Kenan op 22-jarige leeftijd om het leven 
bij een eenzijdig verkeersongeval op de 
weg naar Ruurlo. 

Amir beleeft de dagen erna als in een roes: 
“Die zaterdag werden we opgevangen op 
de club. Alle wedstrijden werden afgelast 
en hielden een minuut stilte. Iedereen 
was verslagen, want iedereen kende el-
kaar bij een kleine vereniging als Grolse 
Boys. Toen kwam ook de vraag wat we 
konden doen als club, in deze situatie. 
Toen stelde ik aan de voorzitter voor om 
een afscheidswedstrijd te spelen, op de 
dinsdag dat Kenan zijn rentree zou ma-
ken.” Het werd een wedstrijd waarin de 
vriendengroep van Kenan het opnam te-
gen het eerste elftal. “Die dinsdag werd 
Kenan begraven in Turkije en wij namen 
die avond op onze manier afscheid op het 
Wilgenpark door die wedstrijd te spelen. 
We kwamen met fakkels en een grote 
foto van Kenan het veld op, hielden een 
minuut stilte en zijn broertje en vriendin 
staken symbolisch een vuurpijl aan.” Het 
team van Amir en zijn vrienden werd vol-
ledig weggespeeld, maar kregen de twee-
de helft wel een penalty. Amir: “Ik kreeg 
direct de bal van Danny Ferrol. Ik neem die 
penalty, ik schiet raak. Wat er toen door 
mij heen ging. Ontlading. Emotie. Alles. 
Dat ga ik nooit van mijn leven vergeten.”

Nummer 5
Het overlijden heeft veel impact gehad 

Amir Haziri 
“Van de AZC’s kende ik alleen het 
straatvoetbal en een beetje balletje 
trappen, meer niet.”



32

op Amir: “Ik kon moeilijk genieten van de 
mooie momenten, bleef heel erg hangen 
in het verdriet. De jongens van het eerste 
zoals Johan Houben, Danny Ferrol, Ro-
nald Wagendorp, Dalibor Repija en Barry 
Janssen, maar ook een Sander Wijgerink. 
Ze waren er altijd voor mij. Ik werd min of 
meer opgenomen in het team, niet eens 
als speler. Ik hoorde er gewoon bij.”

Het seizoen dat volgt, is een seizoen van 
uitersten. “Een heel gek jaar, je maakt 
dingen mee als club die andere clubs 
wellicht nooit meemaken. De thuiswed-
strijd tegen Haarlo waarin Barry Janssen 
een flinke hoofdblessure opliep. Je raakt 
Kenan kwijt. Je promoveert. Het maakte 
ons als team sterker. De jaren ervoor zat 
alles mee en promoveerden we niet, het 
jaar dat eigenlijk alles tegenzat wisten wij 
te promoveren.” Uiteindelijk weet Grolse 
Boys de historische promotie te bewerk-
stelligen door een 4-0 overwinning op 
Sportlust Glanerbrug in de laatste com-
petitiewedstrijd. Op een foto van die ge-
denkwaardige dag, is ook Amir te zien met 
het shirt met rugnummer 5. Het shirt van 
Kenan. “Ik speel nog altijd het liefst met 
rugnummer 5 als het even kan, en als het 
shirt past tenminste. Een soort eerbetoon 
naar hem toe”, zo besluit Amir.

De fusie
Daar Amir zijn eerste voetstappen op 
voetbalgebied zette op het Wilgenpark 
en niet op Den Elshof, had hij niet al te 
veel met de Grol in eerste instantie. “Er 
werd vroeger een soort van drempel ge-
creëerd tussen de Grol en Grolse Boys, 
wat eigenlijk helemaal nergens op sloeg. 
Buiten het voetbal om, ging je toch met 
iedereen om. Zo maakte ik zelf later mu-
ziek samen met Ramon Nienhuis en Jas-
per Bos als EASTPACK.” Toen de fusie-
processen in gang werden gezet, kwam 
Amir ook meer op sportpark Den Elshof, 
in eerste instantie als scheidsrechter bij 
onder andere dames 1 en zondag 3 en 4. 
Daarvoor had Amir ook al een bijdrage 
geleverd aan het combinatie-elftal Grol/
Grolse Boys A3, waarbij hij met name een 
begeleidende rol had op wedstrijddagen. 
“Door het fluiten leerde ik het huidige 

Grol 4 kennen, als een team waar ik even-
tueel wel in zou willen voetballen. Rede-
lijk goed niveau en jongens die een aardig 
balletje kunnen trappen, waaronder Jas-
per en Ramon die ik al goed kende.” 

In het dagelijks leven is Amir werkzaam 
als internationaal vrachtwagenchauffeur 
bij Roemaat Transport in Lichtenvoorde 
en moet zodoende af en toe op zater-
dag werken. Daardoor werd voor hem de 
keuze om zijn oude Boys-team te verla-
ten en op zondag te gaan voetballen een 
stuk makkelijker. “Die jongens van Grol 4 
hebben ook een groot deel van de voor-
oordelen over de Grol weggenomen. 
Dan zie je dat de Grol ook een warme 
club is. Ook voor jonge jongens zoals ik 
vroeger, met een andere achtergrond, 
kun je prima bij de Grol terecht. Dat had 
ik ook nooit verwacht.”

Corona
Als we Amir vragen naar wat er even-
tueel nog beter zou kunnen binnen de 
Grol of op sportpark Den Elshof, geeft 
hij aan nog weinig op- of aanmerkingen 
te hebben ook vanwege het coronavirus. 
“Daarvoor zit ik nog te kort bij de nieuwe 
vereniging. Je merkt alleen wel bij een 
grotere club dat er meerdere mensen 
wat te zeggen hebben. De organisatie is 
groter. Bij de Boys ging je gewoon naar 

de volgens jou juiste persoon, meestal de 
voorzitter. De communicatie ging mak-
kelijker, sneller en directer binnen een 
kleine club als Grolse Boys.”

Stilzitten is aan Amir niet besteed, ook 
niet tijdens de coronacrisis, behalve als hij 
achter het stuur zit van zijn vrachtwagen. 
Buiten zijn werk om staat zijn vrije tijd, 
en dan met name in het weekend, nor-
maal gesproken in het teken van familie, 
vrienden, muziek en voetbal. Sinds kort 
is daar het mountainbiken bijgekomen. 
Daarnaast heeft hij de afgelopen tijd twee 
vakantiebungalows laten bouwen in zijn 
geboorteregio in Kosovo: “Het land is nog 
niet erg in trek, maar het is er erg mooi en 
stap voor stap worden de Balkanlanden 
als vakantiebestemming ontdekt. Daar 
hoop ik op in te spelen samen met mijn 
familie daar. Economisch gezien is het na-
melijk nog niet zo welvarend en op deze 
manier hoop ik een stukje werkgelegen-
heid te verschaffen voor mijn familie en 
om de mensen hier de gelegenheid bie-
den om Kosovo te ontdekken.”

Al met al een interessant gesprek met 
een bevlogen Grol-lid, die zichzelf Grol-
lenaar noemt, het Grolse dialect enigs-
zins verstaat en praat. Amir Haziri, voelt 
zich thuis in Groenlo en op de Grolse 
voetbalvelden.



Lievelderstraat 16   Groenlo

T 0544 - 461619

www.warenhuispost.nl

h u i s h o u d e l i j k  •  s p e e l g o e d
w o o n d e c o r a t i e  •  t u i n m e u b e l e n

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

35

In 1950 debuteerde Arend van der 
Wel op 17-jarige leeftijd bij Ajax. Hij 
kwam van De Volewijckers in Amster-
dam-Noord en omdat hij vaak geen tijd 
had om thuis te eten, nodigde Manus 
Cruijff hem uit om aan te schuiven in 
de Akkerstraat vlakbij stadion De Meer. 
Arend werd een huisvriend van de fami-
lie en bekommerde zich om de jonge, 
schriele Johan. In 1955 is er interesse 
van Sparta voor Van der Wel. Op advies 
van Manus Cruijff, die aangeeft dat Am-
sterdammers niet in Rotterdam gedijen, 
legt hij de aanbieding naast zich neer. 
Kort daarop maakt hij een transfer naar 
Sportclub Enschede en gaat samenspe-
len met de befaamde Abe Lenstra. Van 
der Wel krijgt bij het tekenen van het 
contract een videocamera cadeau. Met 
deze camera worden de eerste unieke 
beelden van Johan Cruijff gemaakt. 

Door: Rik Gockel

De oude zwartwit filmpjes waar hij in Be-
tondorp als 10-jarige jongen de bal hoog 
houdt en een vriendje poort, zijn later de 
hele wereld over gegaan. Op 8 april 1957 
schrijven Johan en zijn broer Henny in het 
geheim een ansichtkaartje naar Arend. 

Ze willen tijdens de grote vakantie graag 
logeren in Enschede. Dat lukt en omdat 
Arend inmiddels bekend is met de mooi-
ste plekjes van Twente gaan ze op een 
zonnige middag naar het Buurserzand. 
Hier voetballen Johan en Henny in het 
mulle zand en doet Johan met zijn sterke, 
pezige lichaampje een prachtige Fallrück-
zieher in het idyllische Buursermeertje. 
Ook dit legt Van der Wel vast op camera. 

Op de website van Natuurmonumenten 
wordt het Buursermeertje tegenwoordig 
aangeduid als een magische plek. In de 
jaren ’70, ’80 en ’90 van de vorige eeuw 
hadden de jeugdleiders van Grol dat on-
bewust ook al gezien. Tijdens de voet-
balkampen voor de C-junioren werd het 
strandje met het mulle zand gebruikt 
voor een partijtje voetbal of rugby. Op de 
plek van de Fallrückzieher deed de Grolse 
jeugd waterspelletjes. Dat alles op loop-
afstand van kampeerboerderij De Pol aan 
de Meijersgaardenweg. De kans is groot 
dat niemand uit die periode ooit heeft 
geweten dat Johan Cruijff hier vertoefde. 
Het fragment van Van der Wel in Buurse 
werd getoond enkele dagen na de dood 
van Johan in 2016 in een speciaal inge-
richt auditorium waar een ontroostbare 

Danny en de kinderen alle condoleances 
in ontvangst namen. Niemand hield het 
die dag droog in Barcelona. 

Dit voorjaar wordt nabij de entree van ons 
sportpark in natuursteen het Cruijffiaanse 
citaat “Als je wilt winnen, moet je lachend 
het veld opgaan” in het straatwerk geïnte-
greerd. Johan Cruijff probeerde als trainer 
regelmatig de spanning van debuterende 
spelers af te halen door dit soort opmer-
kingen te plaatsen. Het is familie, of zoals 
je wilt, een uitgebreidere versie van zijn 
historische “Salid y disfrutad” (“Ga het 
veld op en geniet”). Hij zei dat als trainer 
van Barcelona tegen zijn spelers vooraf-
gaand aan de finale van de Europa Cup 1 
in 1992. Als je met plezier het veld opgaat, 
is de kans dat je wint groter. 

Met de spreuk van Cruijff worden alle be-
zoekers van onze vereniging maar bovenal 
de jeugd deelgenoot gemaakt van het ge-
dachtengoed van Cruijff.  De tekst wordt 
gegraveerd in Ierse natuursteenbanden, 
die ook gebruikt worden als straatmar-
kering in de binnenstad van Amsterdam. 
Een historische knipoog naar het ‘stoep-
bandje schieten’ door Johan in zijn jeugd-
jaren in Mokum. 

“Als je wilt winnen, moet je lachend het veld opgaan” 

Johan Cruijff   
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Afgelopen februari bracht ‘De Voet-
baltrainer’, een vakblad voor trainers 
en coaches, voor de achtste keer de 
‘Top 200’ voor de best presterende 
amateurclubs naar buiten. Een on-
derdeel daarvan is de ‘Top 200’ voor 
jeugdopleidingen, met daarin voor 
het eerst de Grol op de 171e plaats 
met in totaal 14 punten. Een plaats die 
men qua puntenaantal moet delen 
met onder andere tweede divisionist 
GVVV uit Veenendaal en derde divisi-
onist ADO’20 uit Heemskerk.

Door: Christian Buiël

Een mooi resultaat voor de vereniging 
en de voetballende Grolse jeugd in het 
bijzonder. Het is echter ook een prach-
tig compliment voor iedereen die op 
de een of andere manier betrokken is 
binnen de jeugdafdeling. Ofwel, een 
reden om eens wat dieper in deze lijst 
te duiken en een reactie op te halen 
bij een drietal betrokkenen binnen de 
jeugdafdeling: Hoofd jeugdopleiding 
Jos Heutinck, Chris Weenink trainer van 
de JO19-1 en Michel Hoffman namens 
het voetbalbestuur.

Puntentelling in perspectief
Grol is niet de enige nieuwkomer in 
deze Top 200 over het seizoen 2020-
2021, maar liefst 40 verenigingen ma-

ken voor het eerst hun opwachting in 
de lijst. Het geheel moet daarbij name-
lijk wel in perspectief geplaatst worden, 
daar de redactie van de Voetbaltrainer 
de puntentelling heeft moeten aanpas-
sen vanwege het veranderde voetbal-
landschap. Dit vanwege het feit dat de 
leeftijdscategorieën Onder 18, Onder 
21 en Onder 23 toegevoegd dienden te 
worden. Daarbij werd namens de redac-
tie dan ook het uitgangspunt genomen 
om de ranglijsten door de jaren met el-
kaar te kunnen blijven vergelijken.

Ter vergelijking dan maar even een 
voorbeeld; afgelopen seizoen stond SV 
Schalkhaar op de 171e plaats met een 
totaal van 41 punten, terwijl Grol daar-
voor dit jaar 14 punten haalde voor de-
zelfde plaats op de eindrangschikking. 
Met een totaal van 41 punten zou SV 
Schalkhaar immers op de 5e plaats zijn 
geëindigd dit seizoen. Echter komen zij 
‘maar’ tot een totaal van 16 punten wat 
resulteert in een 142e plaats voor het 
seizoen 2020-2021. Ofwel, een vergelij-
king maken met voorgaande jaren blijkt 

lastig. De toekomst zal moeten uitwij-
zen, mits de lijsten weer gepubliceerd 
worden, of de notering van de Grol een-
malig was of dat dit ten grondslag lag 
aan de gewijzigde puntentelling.

Regionale vertegenwoordiging
De Grol was echter niet de enige Ach-
terhoekse afgevaardigde; ook DZC’68 
en Longa’30 zijn van de partij, waarbij 
beide verenigingen al eerder in de Top 
200 voor jeugdopleidingen hadden ge-
staan. Daarnaast is tevens derde divisi-
onist HSC’21 uit Haaksbergen present 
op de 127e plaats.

Kijkend naar de huidige en voorgaande 
lijst is het op het eerste oog dan ook 
enigszins opvallend dat hoofdklasser 
AZSV uit Aalten niet meer tot de ‘Top 
200’ behoort. Daar waar zij het afge-
lopen seizoen nog tot de 144e plaats 
wisten te schoppen. Wellicht dat deze 
verandering te wijten valt aan de aan-
gepaste puntentelling.

Jeugd:

Vereniging Plaats 1e elftal Seizoen ’20-21 Punten Seizoen ’19-20 Punten

DZC’68 Doetinchem 1e klasse 88e 19 36e 52

HSC’21 Haaksbergen 3e divisie 127e 16 195e 41

Longa’30 Lichtenvoorde Hoofdklasse 129e 16 70e 49

Grol Groenlo 2e klasse 171e 14 N.V.T. N.V.T.

AZSV Aalten Hoofdklasse N.V.T. N.V.T. 144e 44

FC Winterswijk Winterswijk 1e klasse N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

Grol op 171 in ‘Top 200’ 
Jeugdopleidingen van Nederland

“Talent is mooi. Techniek is mooi. 

Maar zonder winnaarsmentaliteit wordt het heel moeilijk”
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Naast de ‘Top 200’ voor jeugdopleidin-
gen is er immers ook de ‘Top 200’ voor 
beste amateurclubs, waarbij er tevens 
gekeken wordt op welk niveau het eerste 
elftal van de desbetreffende vereniging 
speelt. Daarbij is AFC uit Amsterdam al-
weer voor het achtste jaar op rij, dus van-
af het begin, uitgeroepen tot de beste 
amateurvoetbalclub van Nederland.

In deze algehele ‘Top 200’ voor ama-
teurclubs is AZSV wel weer present met 
een verdienstelijke 136e plaats; terwijl 
ook de andere regionale verenigingen hun 
plaats wisten te behouden dan wel te ver-
beteren. FC Winterswijk wist daarentegen 
haar plaats in de ‘Top 200’ niet te behou-
den en moest na 3 seizoenen weer genoe-
gen nemen met een plekje buiten deze 
lijst. Ook de Grol komt niet voor op deze 
algehele lijst en heeft zodoende dan ook 
een sportieve uitdaging liggen om zich bij 
dit gezelschap te voegen in de toekomst.

Al met al zijn de regionale verenigingen 
goed vertegenwoordigd in beide lijsten, 
en is het een mooi gegeven dat de Grol 
een plaats heeft kunnen bemachtigen 
voor wat betreft de jeugdopleiding.

Totaal:

ook een bevestiging dat men over vol-
doende talentvolle jeugdspelers beschikt 
en dat daar dan ook de juiste structuur en 
staf op los gelaten is. Op de vraag wat er 
moet gebeuren om deze positie vast te 
houden of zelfs te verbeteren antwoord 
Jos dan ook: “Ik denk inderdaad al in ver-
beteren door de jeugd bijvoorbeeld meer 
trainingsuren te laten draaien, hier zijn we 
met wekelijkse extra online ‘core’-trainin-
gen al mee begonnen, en willen dan ook 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
voor extra ‘vlieguren’ op het veld. Daar-
naast blijven we investeren in scholing 
en begeleiding van trainers, die samen 
met de overige staf deze ‘Top 200’ (171e) 
notering hebben mogelijk gemaakt. Ook 
het recentelijk gevormde ‘Tactisch hart 
s.v. Grol’ zal de opleiding een positieve 

vestiging dat we als voetbalvereniging 
goed bezig zijn en het voetbal steeds 
meer op de 1e plaats komt te staan bij de 
club. Om te stijgen op deze lijst, wat zeker 
geen hoofddoelstelling is, zal dit ook een 
vereiste moeten zijn.”

Chris Weenink, trainer van de JO19-1, ver-
telt dat er vol lof en trots op het nieuws 
gereageerd werd in de gezamenlijke trai-
ners-app waar het nieuws gedeeld werd. 
“Zelf vond ik het natuurlijk ook leuk en 
interessant nieuws. We zijn volop met 
elkaar bezig om de jeugd zo goed moge-
lijk te ontwikkelen en overleggen daarbij 
regelmatig, iets wat nodig is om dit te 
bewerkstelligen. Als je dan hoort dat je in 
de ‘Top 200’ voor jeugdopleidingen staat, 
dan word je daar natuurlijk wel blij van en 
voelt het als een soort bevestiging dat we 
goed bezig zijn.”

Als we Chris vragen hoe hij zelf naar een 
dergelijke lijst kijkt, is het voor hem het 
belangrijkste dat zowel zijn staf, het team 
en hijzelf een goede balans vinden tussen 
plezier en beleving. “In mijn optiek is dat 
dat de beste omgeving om je te ontwik-
kelen. Als je uiteindelijk in zo’n lijst terecht 
komt is dat een mooie bijkomstigheid 
waar Grol trots op mag zijn”, aldus de Lich-
tenvoordse oefenmeester. 

Vragende naar wat dit betekent voor een 
vereniging als Grol, is Chris dan ook vrij 
duidelijk: “Voor nu betekent dit dat we 
goed bezig zijn. We hebben allemaal korte 
lijntjes met elkaar en er hangt een goede 
sfeer. Met een goede sfeer bedoel ik dat 
we elkaar de waarheid durven te zeggen 
en dat er niet overal ja en amen op gezegd 

Vereniging Plaats 1e elftal Seizoen ’20-21 Punten Seizoen ’19-20 Punten

HSC’21 Haaksbergen 3e divisie 37e 54 66e 81

DZC’68 Doetinchem 1e klasse 66e 47 64e 82

Longa’30 Lichtenvoorde Hoofdklasse 106e 41 52e 84

AZSV Aalten Hoofdklasse 136e 37 76e 79

FC Winterswijk Winterswijk 1e klasse N.V.T. N.V.T. 197e 68

Grol Groenlo 2e klasse N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

Reacties vanuit de jeugd
Jos Heutinck, hoofd jeugdopleiding en 
assistent-trainer van Grol 1¸ spreekt van 
een trots en voldaan gevoel als we hem 
vragen naar een reactie op deze ‘Top 200’. 
“Zelf ben ik daar niet dagelijks mee bezig 
omdat ik het niet wil vergelijken en het 
vooral belangrijk vind wat we zelf vinden 
van onze opleiding. Wel leuk dat we, op 
basis van het niveau waar we nu spelen, 
op nummer 171 zijn binnen gekomen en zo 
een vergelijk kunnen maken.”

Volgens Jos betekent deze notering dan 

impuls geven!”, aldus Jos. Hij vertelt dan 
ook dat deze commissie zich gaat be-
zighouden met het formeren van spel-
principes en deze vervolgens train- en 
coachbaar maakt voor onze jeugdafde-
ling. “Noem het de rode draad in spelbe-
nadering/uitvoering waarin we dezelfde 
voetbaltaal willen gaan spreken”, aldus 
hoofd jeugdopleiding.

Ter afsluiting vragen we Jos dan ook of hij 
de lezer, en iedereen die betrokken is bij 
de jeugdopleiding, nog een boodschap 
mee wil geven: “Deze notering is een be-
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wordt. We hebben goede besprekingen, 
maar hebben daarnaast ook veel lol.” Voor 
de toekomst zou het volgens hem dan 
ook mooi zijn als de hoofdmacht van Grol 
uiteindelijk stappen omhoog kan maken 
door de goed ontwikkelde jeugd. “We zul-
len vooral zo door moeten blijven gaan. 
Elkaar scherp houden en blijven zoeken 
naar ontwikkelpunten”, zo besluit Chris.

Michel Hoffman, lid van het voetbalbe-
stuur, laat weten dat de notering een 
teken is dat men op de goede weg is de 
laatste jaren. “Dit is echter niet van van-
daag op morgen ontstaan. Ik denk dat het 
inmiddels een jaar of 12 geleden is dat dit 
ingezet is. We zijn toen begonnen met het 
opzetten van de circuittraining, die met 
behulp van twee goede techniektrainers, 
Jos Porskamp en Nico Verrips. Maar zo 
hebben al die mensen in de jeugd heel 
goed werk verricht de afgelopen jaren en 
dat gaat zich langzaam uitbetalen. Daar 
gaan we nu de vruchten van plukken.”
Michel stelt dan ook dat de notering een 
bevestiging is en geen doel op zich. “Het is 
echter niet alleen die lijst. We hebben ook 
een heel aantal jongens bij BVO’s (betaald 
voetbalorganisaties) in de jeugdopleiding 
uitkomen. Er zijn namelijk ook jaren ge-
weest dat er niemand vanuit de Grol naar 
een BVO ging. De faciliteiten moeten dus 
goed blijven, we moeten de jongens en-
thousiast houden. Dan gaat er iets moois 
komen.”

“Met Jos Heutinck als hoofd jeugdoplei-
ding hebben we dan ook de volgende stap 
gemaakt. Hij heeft voor extra enthousias-
me gezorgd bij trainers en begeleiders”, 
zo gaat Michel verder. “Het mooie van 
Jos is dat hij niet alleen geïnteresseerd 
is in het prestatieve maar ook in het re-
creatieve. Hij is een echte verbinder. We 
zouden graag op de lange termijn verder 
willen met hem.” Zo zijn er dan ook ge-
diplomeerde trainers aanwezig voor alle 
selectieteams, waarbij de O19-2, O17-2, 
O15-2 en O13-2 zeker niet onvermeld mo-
gen blijven van Michel: “Die tweede se-
lectieteams zijn heel belangrijk. Als je op 
die teams geen goede trainers zet, wordt 
het alsnog een lastig verhaal. Je hebt al-

tijd jongens die zich later ontwikkelen, kijk 
maar naar het verhaal van Wessel Baars-
lag in het laatste clubblad.”

Dat de focus niet alleen op de prestatie-
ve teams ligt, wordt nogmaals benadrukt 
door Michel. “We hebben geluk met trai-
ners, die een tweede jeugdelftal willen 
trainen. Of iemand zoals een Walter Vrij-
dag. Dat de recreatieve teams een fat-
soenlijke training krijgen.” Zo hebben deze 
recreatieve teams volgens Michel dan ook 
bijna een 100% opkomst tijdens een on-
derling toernooi bij de Onder -19, -17 en 
-15 teams. “Als er alleen maar aandacht is 
voor selectieteams, dan gaat zich dat wre-
ken. Het kan altijd beter, we zijn met grote 
stappen vooruit gegaan. Maar zouden er 
graag nog iemand bij willen hebben voor 
die recreatieve teams.” Dat is echter niet 
het enige als we naar het wensenlijstje 
van het voetbalbestuur vragen: “We zou-
den als voetbalbestuur graag nog een ex-
tra trainingsveld erbij willen hebben. Het 
liefst van kunstgras. Of het haalbaar is, is 
een tweede vraag.”

Daaropvolgend haalt ook Michel de onli-
ne ‘Core Stability’-trainingen naar voren: 
“Dat is ook weer een voorbeeld van iets 
extra’s, een derde trainingsmoment van-
uit huis vanwege corona. Dat duurt een 
minuut of 25 per keer, je wordt er sterker 
van en er is minder kans op blessures. Een 
zestal personen, te weten Ruth Hulshof, 
Maxime Bennink, Daan Rots, Jules Stok-
kers, Mick Wissink en Mike Kempers ste-
ken daar heel veel tijd en energie in. Het 
moet allemaal wel gebeuren.” In navol-
ging van zijn voorbeeld stelt hij dan ook: 
“Als mensen graag wat zouden willen 
doen voor de jeugdafdeling, mogen ze 
altijd iemand van het voetbalbestuur aan-
spreken. Zonder vrijwilligers is het name-
lijk allemaal niet mogelijk.”

Op de vraag om vooruit te kijken ant-
woordt Michel dan ook bevlogen: “De top 
100 moeten we wel een keer gaan halen, 
dat is een streven. Daarbij krijgen de trai-
ners ook de tijd en de ruimte om zich te 
ontwikkelen. Daar gaat Jos ook mee be-
zig. Het voetbalspel is continu in ontwik-

keling. Daar moet je als trainer, maar ook 
als club in blijven ontwikkelen.” Volgens 
Michel kun je dan ook niet vroeg genoeg 
beginnen met techniek- en coördinatie-
training. Mentaal moet er volgens hem 
nog wel stappen gezet worden: “Talent is 
mooi. Techniek is mooi. Maar zonder win-
naarsmentaliteit wordt het heel moeilijk.” 
Uiteindelijk gaat het volgens Michel dan 
ook om het volgende: “Als je wilt winnen, 
moet je lachend het veld opgaan.” Als 
passende afsluiter en verwijzend naar de 
quote van Johan Cruijff die bij de entree 
van Den Elshof in het straatwerk opgeno-
men gaat worden.

Scorebordjournalistiek
Onder aan de streep blijft het toch ‘sco-
rebordjournalistiek’, om in voetbaltermen 
te blijven. Helemaal in het huidige seizoen 
met de afgebroken competities en de 
akelig lege sportparken. Hopelijk kunnen 
onze jeugdteams zo spoedig mogelijk 
weer in competitieverband voetballen 
tegen hun leeftijdsgenoten. Zij het ‘thuis’ 
op Den Elshof, op een ander prachtig Ach-
terhoeks sportpark of zoals voor de selec-
tieteams die dan weer stad en land zullen 
afreizen voor hun uitwedstrijden.

De 171e plaats in deze lijst is namelijk 
een mooi compliment voor de hele ver-
eniging, maar we zullen door moeten 
gaan en daarbij blijven ontwikkelen als 
we de woorden van Jos, Chris en Michel 
volgen. Er is immers altijd ruimte voor 
verbetering. Hopelijk staat er dan op 
termijn een volgende lichting klaar voor 
het eerste of elftal, of wie weet zelfs de 
volgende oud-jeugdspeler of speelster 
om zijn of haar kunsten te vertonen in 
het profvoetbal.
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Voor deze editie van het clubblad ga 
ik op bezoek bij de familie Rots, een 
Grol-familie in hart en nieren. Ieder ge-
zinslid is lid van de club. De mannen bij 
het voetbal, de vrouw bij de handbalver-
eniging. Ik word zeer gastvrij ontvangen 
door twee jongemannen, Daan en Mats, 
in hun prachtige huis op Brouwhuizen. Er 
wordt mij een lekker bakje koffie voor-
geschoteld, aan een mooi plekje aan de 
keukentafel waar de twee broers hun 
lunch aan het verorberen zijn. Het wach-
ten is even op de heer en mevrouw des 
huizes, Marc en Joyce, zij zijn een stuk 
aan het wandelen. Tiem traint nog met 
de eerste selectie van Grol, hij sluit later 
aan. Tijd om kennis te maken!

Door: Pieter Peeters

De gezinsleden
De jongste van het stel luistert naar de 
naam Mats. Mats is net vijftien gewor-
den en voetbalt in de jeugdopleiding van 
FC Twente/Heracles. Hij is gescout bij 
Grol toen hij een jaar of negen was. Hij 
doet het prima op het moment. “Ik zit nu 
in Onder 16, ben doorgeschoven vanuit 

Op bezoek bij de familie Rots: 

Onder 15. Mijn positie is linkervleugel-
verdediger, maar kan ook op het mid-
denveld uit de voeten. Het liefst speel 
ik als verdediger, zodat ik lekker veel kan 
opkomen. Ik ben snel en heb een goed 
gevoel voor diepgang. Waar ik nog aan 
moet werken is het 1 tegen 1 verdedigen. 
Vooral tegen grote gasten heb ik daar 
nog wat moeite mee.” Mats is een realis-
tische jongen. En een echte Twente-fan. 
“Ik ben mijn hele leven al voor FC Twente, 
van jongs af aan. Mijn droom is ook om, 
net zoals mijn broer Daan, in het eerste 
van Twente te voetballen.” Daan breekt 
in, zij het met een knipoog: “Dan moet er 
nog wel heel wat gebeuren, jongeman!” 
Mats heeft zijn reactie gelijk klaar: “Ik 
speel tenminste, kun je van jou nog niet 
zeggen…” Dit geeft aan dat de jongens 
niet voor elkaar onder willen doen, mooi 
om te zien!

In zijn vrije tijd spreekt hij af en met zijn 
vrienden om te chillen en te gamen. “En 
vooral lekker niks doen. Ik combineer 
het voetbal met school in Enschede, dat 
kost veel energie. Dus rusten is voor mij 
erg belangrijk.”

Tiem is de middelste van de drie broers. 
Tiem is achttien jaar en voetbalt als enige, 
nou ja, samen met zijn vader, bij Grol. Hij 
speelt momenteel in Grol 1, en dat gaat hem 
erg goed af. “Ik denk dat ik van iedereen wel 
de meeste minuten heb gemaakt. Helaas 
hebben we nog niet heel veel gespeeld 
in verband met corona, erg jammer. Ik sta 
vooral centraal op het middenveld. Mijn 
sterke punt is de passing, mijn linkerbeen 
daarentegen moet beter. Ik mis daar echt 
kracht in, vooral met schieten.” In zijn vrije 
tijd spreekt ook Tiem veel met vrienden af. 
En natuurlijk is Tiem net als zijn broertje fan 
van FC Twente. “Ik snap oprecht niet dat je 
voor Ajax kunt zijn als je hier in het oosten 
woont. Die mensen begrijpen er helemaal 
niks van…” (Ik vermoed dat dit een kleine 
sneer is naar de redacteur van vandaag, PP)

Tiem zit in het laatste jaar van de HAVO. 
“Als ik mijn diploma heb behaald, wil ik 
graag Commerciële Economie gaan stude-
ren.” Mats en Daan zeggen beide dat Tiem 
de slimste van de drie is, dus dat gaat he-
lemaal goed komen op het HBO! Al moet 
hij volgens zijn ouders wel wat meer inzet 
tonen qua school(werk).

“Voetbal is de rode draad 
in ons leven.”

Tiem Rots 
“Ik snap oprecht niet dat je voor Ajax 
kunt zijn als je hier in het oosten woont.”

V.l.n.r.: Mats, Joyce, Marc, Tiem en Daan
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De jongens 
“Ze zijn niet heel grappig. 
Dat proberen ze wel te zijn 
maar dat valt vaak tegen.”

V.l.n.r.: Tiem, Daan en Mats

Daan is met zijn negentien jaar de oudste 
zoon van de familie Rots. Hij voetbalt ook 
bij FC Twente en heeft begin dit jaar zelfs 
zijn eerste profcontract getekend. “Dat is 
een droom die uitkomt. Ook ik ben mijn 
hele leven lang al fan van FC Twente. Van-
af mijn tiende speel ik hier en heb nu een 
plekje in de 1e selectie veroverd. Ik word 
vooral gebruikt als spits. Ik kan ook goed op 
rechts uit de voeten en om de spits heen 
voetballen. Door mijn loopvermogen en 
m’n neusje voor de goal zijn dit mijn beste 
posities. Waar ik nog wel aan moet werken 
is mijn fysiek en mijn ‘voetbalgogme’, zoals 
ze dat zo mooi noemen.” 

Daan combineert het profvoetbal met 
school. “Ik doe MBO Marketing en Com-
municatie en zit nu in het examenjaar. Het 
is goed te combineren met het voetbal, 
maar het is wel zwaar. Het duurt dus iets 
langer dan gepland, maar ik wil het heel 
graag afmaken. En dat gaat ook goed-
komen.” Ondanks dat hij weinig vrije tijd 
heeft, heeft hij ook zijn hobby’s. “Vooral 
veel rusten, want het vergt veel energie. 
Ik ben vaak om negen uur op club. We 
ontbijten samen en gaan trainen. Daarna 
lunchen we en rond drie uur pakken we 
meestal nog een uur in de gym. Daarna 
gaan we naar huis. Zeker nu het serieus is, 
is rust nemen heel belangrijk. Verder chill 
ik met mijn vrienden, en spreek ik graag af 
met mijn vriendin.” 
Sorry dames, Daan is helaas bezet…

Ouders Marc en Joyce zijn geen onbe-
kenden van de Grol. Joyce heeft jaren-
lang bij HV Grol 1 gehandbald en speelt 
nu in het vierde team van de handbal-
vereniging. Ze werkt in de ANWB-winkel 
in Enschede. “We hebben een moeilijke 
tijd gehad. Ik heb zelfs even in Harderwijk 
op de klantenservice gewerkt, omdat de 
winkel gesloten was. Gelukkig kon ik lek-
ker aan het werk blijven. In mijn vrije tijd 
speel ik dus handbal bij Grol. We hebben 
een heel divers, leuk en gezellig team. De 
jongste is negentien en ik word bijna vijf-
tig. We zijn ook niet heel goed ofzo, maar 
ik vind vooral de gezelligheid erg belang-
rijk. En het in teamverband sporten, daar 
doe ik het voor. Verder wandel ik graag 
en loop ik hard. En natuurlijk bij mijn kin-
deren voetbal kijken, maar dat is op het 
moment lastig.”

Marc heeft jarenlang in verschillende elf-
tallen bij de Grol gevoetbald en dat doet 
hij nog steeds, nu bij Grol 45+. “Nou ja, 
het is al weer een tijdje geleden dat we 
hebben gespeeld en de keer dat we heb-
ben gevoetbald, zat ik de helft van de tijd 
op de bank.” Marc werkt bij Party Rent in 
Bocholt. “We zitten nu even in een lastige 
periode. Ik werk nu drie dagen in de week 
en daar ben ik heel blij mee, maar ik kan 
niet wachten tot de evenementenbran-
che weer volle bak draait en we (hopelijk) 
richting het eind van de zomer of zelfs 
richting de feestdagen weer volop aan de 
slag kunnen.” Marc wandelt veel, samen 
met Joyce. “En ik wil ook graag weer ge-
woon voetballen kijken, maar dat kan he-
laas nog niet. Dat is een absolute hobby 
van mij, lekker met een paar man voetbal 
kijken en een paar biertjes drinken, lekker 
discussiëren over van alles.” Joyce vult 
aan: “Want daar is ie ook erg goed in, dat 
babbelen. En het vooral níét met elkaar 
eens zijn, haha.”

Op de vraag hoe het is om drie zoons te 
hebben, zijn beide ouders heel duidelijk. 
“We hadden weinig keus hè? Maar nee, 
zonder gekheid… het is héél makkelijk. 
Maar dat komt vooral omdat het zulke fij-
ne jongens zijn. Tussen Daan en Tiem zit 
anderhalf jaar, dus die hebben altijd wat 
aan elkaar gehad. En drie jaar later kwam 
Mats er bij. Het mooie is dat ze alle drie 
dezelfde kant op gaan. Ze hebben dezelf-
de interesses, alles is voetbal bij ons. Maar 
ook andere balsporten kunnen ze goed.  
Natuurlijk zitten ze weleens te ‘steggelen’ 
met elkaar. Ze hebben een soort van com-
petitie samen. Wie is de knapste, wie is de 
sterkste, wie heeft de mooiste kleren, dat 
soort dingen. Vooral Daan is erg ijdel, hij 
kan uren voor de spiegel staan. De andere 
twee hebben dat minder, maar willen er 
wel goed uitzien. Ze zijn gewoon erg aan 
elkaar gewaagd en dat maakt het zo leuk. 
Het zijn echt drie Alfa-mannetjes.”

Maar wat vinden ze nou eigenlijk van el-
kaar? Daar gaan we achter komen. Elk ge-
zinslid gaat wat over de ander zeggen. Dat 
maakt het niet alleen leuk en interessant, 
maar misschien leert men  er ook nog wat 
van. Ik ben benieuwd hoe de broers tegen 
elkaar en hun ouders aan kijken. En anders-
om natuurlijk ook.

Over Daan
Mats: “Ik vind het vooral leuk dat Daan vaak 
met mij gaat voetballen. Hij kán heel soms 
wel grappig zijn. Echter probeert hij mij al-
tijd te kleineren. En hij wil steeds met mij 
vechten. Wat voetbal betreft is Daan goed 
in 1 tegen 1, hij kan een goede actie maken 
en is heel doelgericht. Wat beter kan is zijn 
fysiek, hij moet veel sterker worden. Daan 
kan redelijk tegen zijn verlies, behalve als 
‘ie van mij verliest, haha.”

Tiem: “Ik vind eigenlijk niet heel veel leuk 
aan hem, haha. Ik vind vooral een aantal 
dingen irritant. Zo voelt hij zich altijd de 
beste terwijl dat echt niet zo is. En hij zit 
altijd uit te dagen. Ook kan Daan niet goed 
tegen zijn verlies. Hij probeert altijd vals 
te spelen om alsnog te winnen.” Tiem kan 
toch iets positiefs opnoemen: ”Qua voet-
bal is hij een snelle, technische speler en 
een echte goaltjesdief.“

Ouders: “Daan is een grote draak, maar wel 
heel sociaal. Hij heeft een enorm doorzet-
tingsvermogen en veel zelfvertrouwen. Hij 
heeft echt wat pieken en dalen gehad in de 
Academie van FC Twente, maar heeft zich 
er doorheen geknokt en heeft toch mooi 
het eerste elftal gehaald. Het uitdagen van 
zijn broers moet echt een tandje minder, 

haha. Maar we zijn vooral heel trots op wat 
hij bereikt heeft bij FC Twente. Hij heeft er 
enorm veel voor gedaan, maar ook erg veel 
voor moeten laten.”

Over Tiem
Daan: “Tiem kan een heel gezellige gozer 
zijn. Maar wat ik vervelend vind, is dat hij 
een echte puber is. Daardoor doet hij vaak 
echt té stoer. En hij is mijn vaders lieve-
lingszoon.” Mats is het daar roerend mee 
eens: “Als we met zijn drieën in de kamer 
zitten, vraagt mijn vader bijvoorbeeld al-
leen maar aan Tiem of hij wat wil drinken, 
en pakt hij dat voor hem. En ons slaat ie ge-
woon over…” 

Daan vervolgt: “Qua voetbal heeft Tiem 
goed inzicht en kan goed een mannetje 
passeren. Soms draaft hij een beetje door 
en moet hij de bal wat sneller afspelen. Ik 
kan eigenlijk alles beter dan hij, behalve 
school. Tiem is een slimme gast.”

Mats: “Tiem kan best gezellig zijn en is ook 
wel eens grappig. Vaak niet, maar soms wel. 
En hij vindt het leuk om mee te doen met 
een spelletje. Alleen heeft ie nooit ergens 
zin in. Geen zin in school, geen zin om te 
voetballen, heel irritant. Voetballend gezien 
is Tiem technisch en kan hij goed schieten.”

Ouders: “Tiem is lekker eigenwijs. Zijn 
beste eigenschap is dat hij erg slecht te-
gen onrecht kan. Dat was vroeger al zo en 
is nu nog steeds. Wat beter kan is zijn in-
zet op school. Tiem is een slimme jongen 
maar hij doet er te weinig voor. Het meest 
trots zijn wij op het feit hoe hij in het leven 
staat. Hij heeft een leuke groep vrienden 
en maakt overal een feestje van.”

Over Mats
Tiem: “Het leuke aan Mats is dat we veel 
samen voetballen, maar dat was het 
ook wel. Wat me echt stoort is dat hij zo 
gewelddadig is geworden en echt pu-
bergedrag vertoont. Qua voetbal is zijn 
goede trap voor zijn leeftijd echt heel 
bijzonder. Mats kan nu wel wat beter 
tegen verlies, maar vroeger werd er nog 
wel eens een traantje gelaten.” Daan 
knikt instemmend…

Daan: “Mats is een fanatieke gast en 
gaat altijd mee voetballen. Hij heeft af 
en toe op een goede manier een grote 
mond, maar soms gaat hij wel wat te ver. 
Hij moet gewoon beter weten wat zijn 
plek is, haha. Wat betreft het voetbal is 
Mats een goede opkomende back en hij 
zoekt steeds de voetballende oplossing. 
Hij moet wel aan zijn techniek werken.”

Ouders: “Mats is echt onze grote schat! 
En ons ‘stoertje’. Hij kan zich steeds beter 
verweren tegen zijn grote broers. Hij heeft 
een heel groot hart en net zoals zijn broers 
ook veel zelfvertrouwen. We zijn trots op 
de manier hoe hij voetbal met school en 
zijn vrienden combineert. Wat beter kan is 
het opruimen van de ontbijttafel…” Mats 
is het daar niet mee eens: “Van de honderd 
keer heb ik één keer niet goed opgeruimd, 
heel erg flauw van jullie…!”

Over de ouders:
De jongens zijn het met elkaar eens: “Onze 
ouders zijn echt heel makkelijk. We mogen 
lekker ons eigen gang gaan en vaak vrien-
den uitnodigen. Dat vinden we echt heel 
chill.” Daan voegt er nog wel iets aan toe: 
“Ik vind het ook heel fijn dat ze zo hard ge-
werkt hebben, zodat we in een mooi nieuw 
huis kunnen wonen, haha.”

Wel vinden de jongens dat er nog verbe-
terpunten zijn. “Ze moeten niet teveel 
stressen om niks, wij redden ons wel. En 
ze zijn niet heel grappig. Dat proberen ze 
wel te zijn maar dat valt vaak tegen. Dan 
komt er nog bij dat ze ons na proberen te 
doen. Sommige woorden die wij gebrui-
ken, zoals ‘fittie’ of iets dergelijks, hoort 
niet uit de mond van één van je ouders 
te komen.”

Tenslotte hebben ze elk nog een tip voor 
Joyce en Marc. 
Mats: “Maak betere grappen.”
Tiem: Niet teveel stressen, ik red me wel!”
En Daan sluit af: “Pak Mats eens wat har-
der aan!”

Natuurlijk nemen we alles wat er ge-
zegd is serieus, maar met een knip-
oog. Het zijn stuk voor stuk leuke, net-
te, open jongens met een geweldig 
gevoel voor humor. En dat ligt ook ze-
ker aan hun ouders en de opvoeding. 
Zoals ik het zo kan inschatten hebben 
ze het reuze naar hun zin met zijn vij-
ven. Er wordt veel gelachen, er wordt 
de draak gestoken met elkaar, en er 
zijn wel eens ‘fitties’ (wat moeder Joy-
ce eigenlijk NIET mag zeggen van de 
heren), maar ze hebben vooral veel 
plezier met elkaar! Niets dan respect 
voor deze hechte familie. Het was een 
gezellige en vermakelijke middag!
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De Grol draait door. 
Een felicitatie waard: ons Sportpark Den 
Elshof is genomineerd voor de Meest 
Duurzame Sportaccommodatie van het 
Jaar. Een groot compliment voor de werk-
groep ‘Zo Groen Als Grol’! Er is in korte 
tijd al veel bereikt. Zo zijn de eerste stap-
pen gezet voor het verduurzamen van het 
sportpark en daarmee ook de club, door 
het aanbrengen van LED verlichting rond 
de velden. Ook het goed scheiden van 
afval, het nieuw geïsoleerde dak van het 
kleedkamergebouw, veel hergebruik van 
materialen van het Wilgenpark en oude 
kleding die naar derde wereldlanden gaat, 
zijn projecten die opgestart en deels af-
gerond zijn. Een groot deel van de door 
de fusie vrijgekomen financiële middelen 
worden hiervoor gebruikt, een goede in-
vestering! Verduurzaming is niet alleen 
goed voor het milieu, maar uiteindelijk ook 
voor de portemonnee. Ga zo door!

Dat de Grol de coronacrisis overwint is 
natuurlijk een feit. Dit komt mede door 
de fantastische inzet van alle vrijwilligers 
binnen de club. Het bovenstaande is hier 
een mooi voorbeeld van. Maar ook alle 
initiatieven die worden genomen om de 
jeugd met voetbal bezig te houden, is fan-
tastisch. Ik kom geregeld posts op diverse 
social mediakanalen tegen en dat stemt 
mij tevreden. Er worden toernooitjes geor-
ganiseerd, zowel op straat als op het veld. 
Er is geschaatst op de Grolse gracht door 
diverse jeugdteams en hun begeleiding, en 
de voetbalschool is gestart met de (tech-
niek)trainingen voor de jeugd. De Grol staat 
niet stil, het blijft lekker doordraaien. Laten 
we hopen dat er snel meer versoepelingen 
plaats zullen vinden, zodat ook de oudere 
senioren weer kunnen gaan trainen. Als ik 
zo om me heen kijk, lijkt me dat voor som-
migen zeker niet verkeerd… #coronakilo’s.

Het Nederlandse volk heeft gestemd op 
nogmaals vier jaar Mark Rutte. De ver-
wachting is dat de VVD samen met D66, 
het CDA en JA21 de regering gaat vormen. 

Geert Wilders zal de grootste oppositie-
partij blijven. Dit betekent waarschijnlijk 
dat er niet veel gaat veranderen ten op-
zichte van de afgelopen vier jaar. Ik denk 
dat we blij mogen zijn met onze premier. In 
tijden van crisis blijft Rutte de rustgevende 
factor in alle hectiek. Met zijn weloverwo-
gen beslissingen en duidelijke uitleg met 
betrekking tot de coronacrisis, is hij de lei-
der die we op dit moment nodig hebben. 

De enige leider we wél kunnen missen is 
Frank de Boer. Onze bondscoach lijkt er-
gens een afslag gemist te hebben. Om te 
beginnen hebben we met Krul en Cillessen 
twee ervaren keepers in de selectie. Waar-
om geef je Stekelenburg dan de voorkeur 
boven Drommel, die in de vorm van zijn 
leven verkeert? Er is wederom een plekje 
gereserveerd voor Babel, een lachertje. En 
St. Juste zit voor het eerst bij de selectie. 
De rechtsback die bij Feyenoord een rede-
lijke periode had, voetbalt momenteel bij 
Mainz 05, de nummer 15 (?!) van de Bunde-
sliga. Jurriën Timber speelt de pannen van 
het dak bij Ajax, maar wordt genegeerd. 

Van de Beek zit wekelijks op de bank, maar 
zit erbij. En Teun Koopmeiners mag zich 
weer melden bij Jong Oranje. 

Echter, de grootste schok is het ontbreken 
van Wout Weghorst. Waar Luuk de Jong de 
bank warm houdt in Sevilla, scoort Weg-
horst wekelijks in één van de beste com-
petities in Europa. Hij staat tweede op de 
topscorerslijst in Duitsland achter de beste 
spits ter wereld, Lewandowski. Het zijn ook 
geen intikkertjes die onze Wout maakt, 
maar stuk voor stuk knappe doelpunten.

We hebben nog een aantal maanden te 
gaan voor het EK begint. Het lijkt mij een 
goede reden om de beste spelers van dit 
moment op te roepen, te bouwen aan een 
hecht team die ten koste van alles Euro-
pees Kampioen wil worden. Daar hebben 
wij Babel, Van de Beek, St. Juste en Luuk de 
Jong niet bij nodig. En Frank de Boer dus 
ook niet. Misschien een laatste klusje voor 
Louis van Gaal? Mijn zegen heeft ie.

De Stamgast.



 

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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Spanwĳ dte: 4-6 m
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Betekenis naam: ‘vleugel zonder tand’. 22 
kilogram
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