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Geachte lezer,

Wederom een seizoen afgesloten. Een ieder kijkt er op zijn/haar eigen manier op terug. Een 
seizoen met verschillende gezichten. Gelukkig vele kampioenen mogen begroeten. Van harte 
gefeliciteerd allen met behaalde titels. Mijn hoogtepunt lag buiten het voetbal zelf. Dat Grol 
3 meedeed aan de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre, ten bate van het KWF. In allerijl werd 
een benefietavond georganiseerd; ‘Sjikkeren voor het goede doel,’ waarbij de titel de lading 
volledig dekte. Een week later zelf actief tijdens de 24-uurs wandelestafette en zelf meedoen. 
Grote klasse, wat een teamgeest. Daar kan geen kampioenschap tegenop. Er zijn immers 
belangrijkere zaken dan dat edele spelletje waar we met zijn allen zo dol op zijn. 

We zijn een prachtige club en gelukkig gaat er enorm veel goed. De blik vooruit derhalve. 
Selecties zijn samengesteld en iedereen weegt zijn/haar eigen kansen af voor het nieuwe 
seizoen. Naar de selecties van Grol 1, 2 en 3 kijkend, dan is de conclusie dat er in alle teams is 
ingeleverd en ligt er voor de nieuwe trainers een mooie uitdaging, maar we hoeven zeker niet 
te wanhopen. Er is voldoende talent en als de nieuwe keuzeheren teams weten te smeden van 
hun spelers, dan is dat zeer veel waard en zal dat zeker zijn vruchten afwerpen. De ophanden 
zijnde samenwerking tussen  de drie trainers van voornoemde teams ziet er in ieder geval 
veelbelovend uit. Samenwerking wordt steeds meer het sleutelwoord. Prachtige voorbeelden 
zijn de samenwerking twee seizoenen terug tussen Grol en Grolse Boys in de A-klasse, de 
samenwerking tussen de damesafdelingen van Vios B en s.v. Grol en de zojuist beklonken 
samenwerking tussen de G-teams van Grol en Longa 30. Prachtig!

Jammer dat steeds meer spelers al vroeg een stapje terug doen naar lagere teams. Een trend 
lijkt het wel. Het is een pijnlijke constatering dat de clubs uit de regio die enkele jaren geleden 
meerdere klassen lager speelden dan Grol, steeds dichterbij komen. Op de lange termijn ga 
ik er van uit dat Grol gewoon weer op dat niveau speelt waar we thuishoren, en dat lijkt mij 
minimaal de tweede klasse, met af en toe een uitstapje naar nog een trede hoger. Dat zijn we 
aan onze stand verplicht. We horen in ledenaantallen nog steeds bij de grootmachten in de 
Achterhoek, wat prestaties betreft al even niet meer.  Een pijnlijke constatering. Aankomend 
jaar derby’s tussen FC Winterswijk, RKZVC en Longa in de eerste klasse. We kunnen als 
Grol alleen maar nederig toekijken. Toch zullen er weer snel betere tijden aanbreken, is mijn 
overtuiging, al zullen we met een aan grote mate van zekerheid grenzende stelligheid nu al wel 
zeggen dat we ten tijde van onze 100e verjaardag hoogstwaarschijnlijk gewoon een eenvou-
dige derdeklasser zullen zijn, maar wie weet, eerdere vlaggenschepen hebben ons vaker weten 
te verrassen. We zullen het zien, we zullen het volgen. Vanaf deze plaats wens ik u allen eerst 
een prettige vakantie toe, een behouden thuisreis, en een zeer voorspoedig nieuw seizoen.
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DE ZWOAGERS
Als je de naam Alex Didi hoort dan 
zou je die kunnen associëren met een 
bekende Braziliaanse profvoetballer 
die al een tijdje zijn brood probeert 
te verdienen in een van de Europese 
voetbalcompetities. Niets van dit 
alles. Alex Didi, volledige naam Didi 
Alexandru Silvestru, maar beter be-
kend onder de roepnaam Didi, is een 
26-jarige Roemeen die door zijn grote 
liefde zo maar drie jaar geleden in 
Groenlo belandde. Didi werd geboren 
in Roemenië, in de buurt van de Mol-
davische grens en vertrok al op jonge 
leeftijd met zijn ouders naar Italië. Zijn 
vader werkte voor een bouwbedrijf in 
Rome en het gezin verhuisde daarom 
naar het land van de pasta. Didi ging 
als tiener terug naar Roemenië, maakte 
daar zijn universitaire studie Internati-
onal Business & Economy  af en ging 
vakantiewerk doen op het Griekse 
vakantie eiland Kos. Daar ontmoette 
hij Chantal Kamphuis uit Groenlo, 
werd verliefd en kwam uiteindelijk 
in Groenlo terecht. Didi werkt nu als 
leidinggevende bij Vion. In meerdere 
opzichten een bijzonder verhaal. 

En dan Michel Kamphuis, dit seizoen 
volkomen terecht uitgeroepen tot 

speler van het jaar bij de Grol, en 
alweer negen jaar actief in Grol 1. Hij 
is niet alleen actief als speler maar is 
ook jarenlang in de weer geweest als 
trainer bij de Grol jeugd. Michel is 29 
jaar, woont samen met Myrthe en is 
sinds kort vader van zoon Lenn. Michel 
is docent bewegingsonderwijs op het 
Marianum, zowel in Lichtenvoorde als 
in Groenlo.

Wat betekent de Grol voor jullie?
Didi: “Ik heb in mijn jonge jaren van 
mijn 7e tot mijn 14e gevoetbald en 
daarna een aantal jaren niet. Nadat ik 
in Groenlo kwam wonen adviseerde 
Michel mij om me meteen aan te 
melden bij de Grol. Dat was immers de 
beste en de snelste manier om er tus-
sen te komen. In eerste instantie heb ik 
op donderdagavond met de recreanten 
meegetraind. Ewald Brockötter (Hak-
kie) was toen trainer van de donder-
dagavondgroep en daar voetbalden 
ook vrienden van Michel. Een paar 
weken later was ik in de sporthal voor 
een handbalwedstrijd van Chantal en 
dan merk je pas hoeveel mensen je al 
hebt leren kennen in een korte tijd. Na 
de trainingen van de recreanten ben ik 
in Grol 5 terecht gekomen. Afgelopen 

seizoen ben ik in Grol 3 gekomen en 
heb ik een heel mooi seizoen gehad. Ik 
heb het hier goed naar mijn zin en vind 
het hier geweldig met uitzondering 
van het klimaat. Ik hou van warmte en 
dan het hele jaar; in dat opzicht is het 
misgegaan.“

Michel: “ In totaal heb ik 24 jaar 
gevoetbald waarvan 17 jaar bij de Grol 
en 7 jaar bij de Graafschap. Uiteindelijk 
ben ik weer teruggekomen bij de Grol 
en hier voetbal ik met heel veel plezier. 
Bij de Graafschap heb ik veel blessure-
leed gekend; eerst de linkerkruisband 
afgescheurd tegen AZ A1 en uit bij 
Sparta was later de rechterkruisband 
aan de beurt. Ondanks deze tegenval-
lers heb ik in Doetinchem wel een hele 
leuke tijd gehad. Ik heb  bijvoorbeeld 
vier jaar met Siem de Jong gevoetbald 
en twee jaar met zijn broertje Luuk. In 
het betaalde voetbal breekt uiteindelijk 
maar één op de honderd voetballers 
echt door. Dat is misschien nog veel. 
Als je bij de Graafschap voor je 20e 
niet weg bent dan is de kans heel erg 
klein dat je verder komt in het betaalde 
voetbal. Kijk bijvoorbeeld naar Siem 
de Jong; hij ging vanuit de Graafschap 
als tweedejaars B-junior naar Ajax. 

Dan kun je wellicht van je hobby je beroep 
maken. Als je bij de Graafschap uiteindelijk in 
het eerste komt dan is het elk jaar maar weer 
afwachten of je een contractverlenging krijgt. 
Spelers maken vaak hun studie niet af en als 
ze 26 jaar zijn hebben ze niets. Ik kwam er 
op een gegeven moment achter dat ik het 
profvoetbal niet ging halen. Ik studeerde 
in Nijmegen en had daar ook nog een leuk 
zakcentje binnen kunnen halen bij een ama-
teurclub maar dat heb ik niet gedaan.  Een 
broodvoetballer ben ik zeker niet en daarom 
ben ik lekker teruggekomen bij de Grol.”

Jullie lopen allebei al een tijdje mee bij 
de club. Zien jullie bepaalde zaken bij de 
Grol die voor verbetering vatbaar zijn? 
Zijn er verbeterpunten qua beleid?
Didi: “Ik heb de afgelopen drie jaar via de 
Grol heel veel contacten opgedaan en ook 
genoten van het voetbal en de sfeer in het 
algemeen. Verder denk ik dat Michel er 
meer over kan zeggen dan ik.” 

Michel: “We hebben het heel vaak over 
wat beter kan maar we vergeten soms te 
benoemen wat we wel goed doen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is dat Didi zich 
aanmeldt bij de club en hoe Rudi Porskamp 
dat opgepakt heeft. En dat geldt niet alleen 
voor Rudi. We hebben het altijd over de 

Grol en dan hebben we het gemakshalve 
over het bestuur; dat zijn er uiteindelijk 
maar enkelen. De Grol als club is natuurlijk 
veel groter. Vaak worden heel veel dingen 
op één persoon afgeschoven. Als je ziet wat 
bestuursleden allemaal regelen maar ook 
mensen als Tonnie Hartman. Dat is echt 
klasse. Misschien moeten er wel meer pop-
petjes komen en dan bedoel ik niet meer 
commissies ha ha. Toen ik jeugdtrainer was 
zag ik heel goed wat enkele goedwillende 
vrijwilligers allemaal deden voor de club. 
We moeten de trainers koesteren  die we 
hebben. Een goed voorbeeld is Roy Röring 
die al jaren Grol D4 traint. 

Al met al vind ik dat het bij de Grol goed 
geregeld is. Er is natuurlijk wel het een en 
ander over ons heen gekomen na twee 
degradaties op rij van het eerste elftal. We 
zijn eigenlijk per toeval in de eerste klasse 
terecht gekomen via de nacompetitie. Vaak 
zie je dat je het eerste seizoen wel door-
komt. Er vielen na de eerste degradatie 
enkele jongens van buiten af weg en daarna 
ook nog enkele bepalende spelers van de 
Grol zelf. Nu is er binnen de club weer het 
besef van; we gaan weer met eigen jongens 
aan de slag en die weg slaan we ook in. 
Ik wil ook even zeggen dat we afgelopen 
seizoen prima trainers gehad hebben voor 
de prestatie elftallen bij de senioren. Verder 
vind ik dat eerste elftal spelers tegenwoor-
dig over het algemeen te vroeg stoppen; 
dit begint een trend te worden. Ze gaan 
allemaal samen in een lager team voetballen 
en worden dan een paar keer kampioen. Ik 
zeg op mijn beurt; zoek wat meer uitdaging.  
Gelukkig zijn er nog wel jongens die in het 
2e elftal willen afbouwen. Als zij er niet wa-
ren dan zou Grol 2 een derde jaars A1 elftal 
worden, een heel jeugdig team dus.”

Wie is jullie beste trainer geweest?
Didi: “Voor mij is dat Max de Vries. Hij leer-
de me te concentreren op de bal voordat ik 
een pass gaf. En daarnaast is hij natuurlijk 
een uitstekende motivator, maar dat weet 
iedereen bij de Grol. Zijn speeches, met 
name in de rust, waren wel heel bijzonder. 
Als team hebben we met Grol 3 sowieso 
een prachtig seizoen gehad.”

Michel: “Als eerste had ik bij de Grol drie 
seizoenen Henry Golstein als trainer. Henry 
was een goede trainer die ook goed mate-
riaal had met vooral veel goede aanvallers. 
Jos Heutink pompte er op zijn beurt heel 
veel energie in. Eigenlijk is hij hetzelfde type 
trainer als Max de Vries. Dat zal dan ook 
wel de reden zijn dat ze zo goed met elkaar 
kunnen. Jos Heutinck legde veel focus op 

mentaliteit, discipline en het mensgebeuren. 
Hij had daarnaast ook goede en gevarieerde 
oefenstof. Tot het moment dat Jos kwam 
was 1,5 uur trainen heel normaal maar bij 
Jos begon je altijd een half uur eerder en je 
ging ook nog eens een half uur later van het 
veld af. We waren nooit voor 22.00 uur in 
de kleedkamer. Jos kon iedereen het gevoel 
geven dat ze zondag konden spelen en 
iedereen ging er dan ook vol voor. Dat was 
de kracht van de trainer Jos Heutinck. Frank 
Walterbos kon dat trouwens ook als trainer 
en later als leider van A1. Hij was er altijd en 
kon met iedereen goed opschieten; spelers 
gingen voor hem door het vuur.” 

Wie wordt er echt ondergewaardeerd bij 
de Grol?
Didi: ”Ewald Brockötter (Hakkie) en Marcel 
ten Barge zijn stille krachten. Zij zorgden 
ervoor dat ik  meteen kon meetrainen bij de 
recreanten.”

Michel: “Ik heb voor de woensdagmiddag 
groep nog meer respect gekregen. Ik geef 
nu woensdags les op Den Elshof en zie nu 
pas wat ze allemaal doen. Alles wat ze zelf 
kunnen doen dat doen ze ook zelf en ze 
maken er ook nog eens een mooi sfeertje 
van. Eigenlijk klopt de naam niet want ze 
staan er de hele dag.”

Zien jullie jezelf nog eens samen in een 
elftal voetballen?
Michel:” ik zie dat nog wel eens gebeuren, 
zeker. Maar de komende vijf jaar hoop ik 
nog niet. Ik ga er van uit dat mijn knieën 
niet opspelen en hoop nog een aantal 
jaren in het eerste te spelen. Net zo lang 
doorgaan totdat het echt niet meer lukt en 
daarna rustig afbouwen.”

Didi: “Dat zou zeker leuk zijn. We hebben 
trouwens nog nooit met elkaar gespeeld 
en ook niet tegen elkaar; zelfs niet tijdens 
het huistoernooi in juni want toen moest ik 
werken.”

Het jubileumjaar komt er aan: 100 jaar 
s.v. Grol. Kijken jullie er naar uit?
Didi: “Als er een jubileumwedstrijd wordt 
georganiseerd, dan laat Barcelona maar 
komen! Ik ben een supporter van Barcelona 
maar vind het jammer dat voetballers als 
Ronaldinho niet meer meespelen. Hij pas-
seerde nog tegenstanders en dat gebeurt nu 
veel te weinig.”

Michel: “We hopen op een prachtig feest en 
natuurlijk een jubileumwedstrijd tegen een 
aansprekende club. Barcelona mag altijd; 
dan speel ik toch nog eens tegen Messi!”“Z
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Didi en Michel



Albert Heijn
Wallerbosch

Het grote voordeel van
Openingstijden: 

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

vrijdag  8.00 t/m 21.00

zaterdag  8.00 t/m 20.00

zondag  12.00 t/m 18.00

Beltrumsestraat 40, 

7141 AM    Groenlo
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Kom online 
shoppen in 
de groenste 
webshop,
groenrijk.nl!

GroenRijk Groenlo
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Kĳ k voor onze actuele openingstĳ den op onze website!

Altijd raak bijAltijd raak bij
GroenRijk Groenlo!
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1.  Het seizoen 2016-2017 zit erop.  
In sportief opzicht een geslaagd jaar. Geen 
degradanten en een heleboel kampioenen.  
Die kampioenen staan in een overzicht in dit 
clubblad. 

2.  De toernooien bij de s.v. Grol  zijn 
weer geweest. Het Marveld Toernooi voor 
de internationale topcategorie onder 15 , 
het Wissink Toernooi voor de categorieën 
onder 13 en onder 11 en het Obbink Toernooi 
voor onder 7.  Alle drie succesvol verlopen.  
Mooie visitekaartjes voor de s.v. Grol. 

3.  Nog een fantastisch visitekaartje.  
Het toernooi op 24 juni voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De Special 
Olympics. Wat een plezier en beleving. Dit 
was een regionaal toernooi.  Volgend jaar 
vindt de nationale editie van dit toernooi op 
sportpark Den Elshof plaats. 

4.  Er komt overigens nog een groot 
toernooi aan in 2018. In januari (!) wordt op 
kunstgras een groot internationaal toernooi 
gehouden voor diverse categorieën.  Vereni-
gingen , bedrijven, beroepsgroepen, instel-
lingen, wat voor groep je ook bent, je kunt 
je inschrijven. Organisator is Harry Engels, 
bekend van het politie voetbaltoernooi. 

5.  In januari kan het maar zo 
sneeuwen. En dan ? De s.v. Grol heeft regels 
voorgesteld voor het sneeuwvrij maken van 
de kunstgrasvelden. Deze zijn goedgekeurd 
door de Stichting Exploitatie Accommodatie 
Grol (SEAG). Want deze stichting gaat over 
de velden. Maximaal 2 keer in de winter 
worden de velden sneeuwvrij gemaakt. Dat 
kan uitgesteld worden indien de verwachting 
is dat er langere tijd sneeuw gaat vallen. 
De beslissing om de velden sneeuwvrij te 
maken wordt genomen door de voorzitter 
van de SEAG. 

BESTUURSTAAL 2017
6.  De kwaliteit van de kunstgrasvel-
den is nog binnen de norm van de KNVB, 
maar vervanging van het kunstgras komt in 
zicht. Voor vervanging van de toplaag van 
het hoofdveld, wordt een financieel verzoek 
aan de gemeente Oost Gelre gedaan. De 
vervanging van veld 1 moet de s.v. Grol zelf 
betalen. En voor de Marveld Arena zijn 
we in overleg met de directie van Marveld 
Recreatie. Dit wordt nog een hele financiële 
puzzel want bij de aanleg in 2008 is ervan 
uitgegaan dat het kunstgras 12 jaar mee gaat. 
Door het geweldig intensieve gebruik gaat 
dat niet lukken. 

7.  De toplaag van het beachveld 
hoeft nog lang niet vervangen te worden. 
Het is een mooi zandveld geworden voor 
handbal, volleybal en voetbal dankzij een 
mooie samenwerking tussen de drie vereni-
gingen. En natuurlijk door de forse financiële 
bijdrage uit het Rabobank fonds. Het beach-
veld is in beheer en eigendom overgenomen 
door de SEAG. Het verhuren loopt via de 
beheerder van het sportcafé. 

8. De Afsluiting van het Seizoen op 
zaterdag 10 juni was eveneens geslaagd. 
Leuke activiteiten voor de jeugd en een ont-
spannen toernooitje voor de A-jeugd en de 

senioren gevolgd door een koele afronding 
in het sportcafé. De vrijwilligers werden 
natuurlijk ook niet vergeten. Van een aantal 
mensen werd op gepaste wijze afscheid 
genomen met woorden van waardering.  
Sportieve titels werden er ook vergeven. Bij 
de jeugd waren er zelfs twee “teams van het 
jaar” , Meiden onder 13 team 1 en Jongens 
onder 13 team 3.  Bij senioren werd Roy 
Röring (zaterdag 3) “speler van het jaar” en 
Grol 6 werd “team van het jaar”. De spelers 
van het jaar bij Grol 1 werden Michel Kamp-
huis (nummer 1) , Wessel Baarslag (nummer 
2) en Ramon Landewers (nummer 3). De 
eretitel “van supporter van het jaar” ging 
naar Willem Kamphuis. Super jeugdvrijwil-
liger Stef Oldenkotte ontving een cadeautje 
voor 25 jaar jeugdleider en jeugdtrainer. 

9. De teamkleding is intussen weer 
ingeleverd. De kledingcommissie was erg 
tevreden hoe er afgelopen seizoen met 
de kleding is omgegaan. Weinig kwijt en 
weinig stuk.  Complimenten voor spelers 
en begeleiders. Vreemde dingen gebeuren 
er nog wel. Een team levert alle kleding 
keurig in, behalve de kledingtas, die waren 
ze wel kwijt. 

10. De kledingcommissie voert een 
consequent beleid. Een boete bij het kwijt 
raken, een flexibele instelling als er ge-
ruild moet worden en een kritische blik bij 
vervanging. Maar altijd vervangen als het 
niet meer representatief is, de spelers en 
speelsters van de s.v. Grol moeten er keurig 
bij lopen. 

11. De kledinglijn van Adidas gaat zijn 
vierde seizoen alweer in.  De aanschaf was 
duurder dan andere merken, maar aan de 
kwaliteit is dat te zien. Tot en met seizoen 
2018-2019 blijft deze kledinglijn gebruikt wor-
den. In totaal dus 5 seizoenen. 

Hans Scheinck  (met medewerking van Marco Frank , Diana Nijland en Jos Penterman) 



Ronald Gerritsen  |  Bevrijdingslaan 23  |  7141 ZX Groenlo

0544 - 840623   |   06 - 51314790

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

Zoekt u iets:

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

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.




Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/noa

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

Rabobank. Sponsor van SV Grol

door klein te
beginnen.

De top
kunnen

bereiken
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12. Er blijft natuurlijk kleding over 
door wisseling van teams en soms is het ook 
over de tijd, bijvoorbeeld coachjassen.  Alle 
kleding die niet meer gebruikt wordt, gaat 
naar Football Maties. Die zorgen ervoor 
dat de kleding bij mensen terecht komt die 
het niet kunnen betalen. Vaak in de arme 
landen. Zo gaat het blauw wit van Grol de 
hele wereld over. 

13. Het voetbal voor 60+ , Walking 
Football genoemd, komt bij de Grol wat 
moeizaam van de grond. Je mag alleen 
wandelen in het veld en dat vinden die Grol-
lenaren blijkbaar iets te langzaam. Misschien 
maar eens slow running football (langzaam 
rennen) gaan proberen. 

14. Het bestuur senioren wilde eens 
weten hoe andere verenigingen omgaan 
met het oprichten van vriendenteams. Een 
kleine, willekeurige enquête bij een vijftal 
buurtclubs. Bij 80% van die clubs kennen ze 
geen vriendenteams (meer). De s.v. Grol be-
hoort bij de 20% die het wel hebben. De s.v. 
Grol zal dit blijven toestaan totdat het een 
normale selectie en verdeling van voetballers 
echt in de weg gaat zitten. 

15. Een bijzonder vriendinnenteam 
is het elftal van vrouwen Vios-Grol 2.  Het 
afgelopen seizoen was het eerste seizoen. 
Dat is erg goed gegaan.  Ook dankzij de ge-
zamenlijke trainers en leiders.  Je herkent het 
team niet maar zo, de vrouwen hebben een 
eigen kledinglijn gekozen. De samenwerking 
wordt het komende seizoen voortgezet.

16. Er komt nog een nieuwe sa-
menwerking aan. Een heel bijzondere. De 
G-teams van Longa en Grol gaan intensief 
samenwerken. Daardoor kan er competitie 
gespeeld worden. Elke twee weken wordt 
er een wedstrijd gespeeld. De andere week 
krijgen de spelers en speelsters rust om zich 
weer voor te bereiden op de volgende wed-
strijd. Voor het vervoer naar de wedstrijden 
heeft kinderdagverblijf Pindakaas in Groenlo 
haar busjes beschikbaar gesteld. Een prach-
tig gebaar. 

17. Zo kijken we al weer vooruit naar 
het nieuwe seizoen 2017-2018. Het seizoen 
waarin voor s.v. Grol ruim 60 teams gaan 
spelen. Ruim 40 teams bij de jeugd en 20 bij 
de senioren. Nog steeds een groot aantal, 
maar de krimp bij de pupillen heeft ingezet. 
Nog steeds minder teruggang dan verwacht 
maar wel zichtbaar. 

18. Die pupillen beginnen in het sei-
zoen aan de invoering van nieuwe wedstrijd-
vormen. Zo gaan de pupillen in de categorie 
Onder 9 (F-pupillen) 6 tegen 6 spelen.  
De seizoenen daarna worden de nieuwe 
wedstrijdvormen in fasen voor alle pupillen-
categorieën ingevoerd.

19. De speeldagenkalender ziet er 
volgend seizoen ook heel anders uit.  De 
competitie begint pas op 23/24 september.  
Daarvoor zijn er drie weekenden met beker-
voetbal. De competitie eindigt pas op 26/27 
mei.  Daarna begint de nacompetitie nog. 

20. Die ruim 60 teams en de 5 
toernooien in het komende seizoen worden 
ondersteund door zo’n 430 vrijwilligers die 
met elkaar 680 functies uitoefenen. Dat is de 
huidige stand en de tendens is nog steeds 
stijgend.  De s.v. Grol toont ook daarmee aan 
een brede maatschappelijke functie te hebben. 

21. Van de selectieteams bij de jeugd 
zijn 5 trainers nieuw en 2 trainers blijven. Bij 
JO-15 en JO-13 blijven de trainers.  Bij JO-19, 
JO-17, JO-15 meiden, JO-11 en JO-9 treden 
nieuwe trainers aan. 

22. Bij de drie selectieteams bij de 
mannen senioren zijn alle trainers nieuw. 
Gezien het dunne aantal selectiespelers zal 
de onderlinge samenwerking heel belangrijk 
zijn. De trainer van Vrouwen-1 blijft. 

23. Heel uniek is het aantal elftallen 
Jeugd Onder 19 (vroeger A-) het komende 
seizoen. Het is al meer dan 25 jaar geleden 
dat er 4 elftallen JO-19 voor de s.v. Grol in 
het veld kwamen. 

24. De samenstelling van het jeugd-
bestuur ondergaat een grote verandering. 
Zes posities moeten door vrijwillig vertrek 

opnieuw worden ingevuld. Dat is op één na 
al gelukt. Veel jonge mensen gaan de open 
posities innemen. Een prima ontwikkeling 
naar de toekomst toe. 

25. Zo’n prima ontwikkeling is ook 
de komst van de scoutingcommissie bij de 
jeugd. Het laatste halfjaar heeft de commis-
sie al gefunctioneerd en bij de indeling van 
de teams voor het komend seizoen heeft 
de commissie zijn nut al bewezen. Dat zal 
alleen maar beter worden als de scouting-
commissie het hele volgende seizoen zijn 
analyses van de spelers gaat opstellen. De 
verantwoordelijke trainer geeft natuurlijk 
ook zijn visie over de ontwikkeling van de 
jeugdspelers in zijn team. 

26. Om spelers nog beter te kunnen 
volgen is  een nieuw spelersvolgsysteem 
aangeschaft. Dotcomclub vervangt hiermee 
Talento. Maar met Dotcomclub kun je veel 
meer. Wedstrijden en trainingen plan-
nen, wedstrijden analyseren en berichten 
verzenden. Maar ook het nieuwe camerasys-
teem op het hoofd, Uscoutfor geheten, gaat 
ondersteunen met wedstrijd- en trainingsop-
namen. 

27. Het gaat natuurlijk bij de s.v. Grol 
niet alleen om de eerste teams van een cate-
gorie.  Die selectieteams hebben het al goed 
voor elkaar. De s.v. Grol gaat zich extra inzet-
ten voor de niet-selectieteams bij de jeugd. 
Mede door de bijdrage van de Business Club 
Grol (BCG) van € 6.000,- komen er gekwali-
ficeerde trainers bij die jeugd, minstens één 
keer per week. 

28. Nu we toch bij de toekomst zijn. 
We hebben een 8-tal ondernemers gevraagd 
wat er nog zou kunnen verbeteren bij de s.v. 
Grol.  In twee avonden (april en november) 
hebben ze met hun ondernemersblik naar 
de Grol gekeken. Georganiseerd door de 
sponsorcommissie. Er kwam een aantal zeer 
bruikbare adviezen uit. 

29. Die adviezen hebben het project 
“Versterking s.v. Grol” zeker beïnvloed. Dit 
project is toekomstgericht, kijkt naar de 
organisatie, analyseert het ledenverloop en 
daarmee de contributie-opbrengsten en 



Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als 
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u 
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die 
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw 
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de kansen 
kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij Flynth. Niet 
voor niets sponsoren wij

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

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

SV Grol.

STERK IN UW MERK

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

altijd goed
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10   Zoals ieder jaar werd 

ook nu de carnavals-

avond van de s.v. Grol 

op de woensdagavond 

voorafgaand aan het 

feestelijke carnavals-

zoekt mogelijkheden naar andere opbreng-
sten en verlaging van de uitgaven. Maar het 
allerbelangrijkst van dat project is om in de 
organisatie het onderdeel voetbal helemaal 
voorop te stellen. De prestaties moeten 
beter, de gezelligheid mag blijven. 

30. Een voorbeeld voor verhoging van 
de opbrengsten is een jaarlijkse actie in het 
najaar. Zo zullen de organisatoren van de 
kalender-actie (2015) en de oliebollen-actie 
(2016) vanaf eind 2018 samen optrekken om 
tot één klinkende actie te komen. De onder-
nemers hebben de s.v. Grol erop gewezen 
dat de spelende leden wel wat meer mogen 
terug doen voor de s.v. Grol. Ze hebben 
daarbij als voorbeeld de andere verenigin-
gen in Groenlo aangehaald  die daarin veel 
actiever zijn. Jaar in , jaar uit. 

31. In 2017 organiseert de jubileum-
commissie een grote loterij met fantastische 
prijzen. Daar gaat de s.v. Grol natuurlijk geen 
actie naast zetten. Want de jubileum-loterij 
is de financiële basis voor de activiteiten in 
het kader van Grol 100. 

32. Onze vrijwilligers op het sportpark 
zijn altijd actief.  Ze blijven onderhouden en 
vernieuwen. Het beachveld en het pomp-
huisje zijn nieuw. De renovatie van de kleed-
kamers 10-13 is hierdoor vertraagd maar er 
wordt geprobeerd dat nog vóór het nieuwe 
seizoen in te halen. En dan gaat het onmid-
dellijk verder met het hekwerk langs veld 2. 
Daarna staat vervanging van het hekwerk 
langs de parkeerplaats al op de planning.  

33. Er zijn 75 vrijwilligers die een 
voetbaltechnische functie bij de Grol hebben 
en daarmee officieel lid van de KNVB zijn 
(bondsofficial heet dat dan).  Maar ze zijn 
ook nog ondersteunend lid. Onmisbare scha-
kels in de ontwikkeling van het voetbal bij de 
s.v. Grol en echte verenigingsmensen. 

34. Verschillende vrijwilligers hebben 
in de afgelopen jaren een onderscheiding 
ontvangen of zijn gehuldigd. Dat lijkt soms 
willekeurig maar dat is het niet. Door het 
bestuur wordt een lijst bijgehouden met mo-
gelijke kandidaten voor een onderscheiding. 
Daarnaast wordt natuurlijk gekeken wie er 

al een onderscheiding heeft gehad (zie de 
ere-galerij op de website). Elke keer wordt 
afgewogen wie er “aan de beurt is”.  Het 
blijft altijd een lastige afweging.  Als je nog 
geen onderscheiding hebt gehad, betekent 
dit absoluut nooit dat je niet gewaardeerd 
wordt. 

35. Een onderscheiding voor 50 jaar 
lid van de s.v. Grol gaat vanzelf. Elk jaar weer 
een mooi rijtje met vaak ook mensen die 
nog steeds actief zijn voor de vereniging. Op 
elke jaarvergadering weer mooie momenten. 
Er wordt wel over nagedacht hoe het verder 
moet, want vanaf 2019 neemt het aantal te 
huldigen leden steeds verder toe. En de jaar-
vergadering moet natuurlijk meer dan alleen 
een huldigingsbijeenkomst zijn.  

36. We hebben indringende gesprek-
ken met de wethouder van sport in Oost 
Gelre gevoerd over de opvang van kinderen 
uit minima-gezinnen. Die ouders kunnen de 
contributie niet betalen en daarom houden 
die kinderen vaak op met voetballen. Dat 
vindt de s.v. Grol om meerdere redenen 
zeer ongewenst. Er is nu afgesproken dat de 
contributie rechtstreeks bij de sociale dienst 
kan worden gedeclareerd zonder daarmee  
het gezin te belasten. Een prima afspraak. 

37. De wethouder van sport heeft 
Longa ’30 en s.v. Grol uitgenodigd om te 
komen praten over het sporten door nieuw-
komers. Daar is uitgekomen dat er een proef 
van twee jaar komt bij beide verenigingen. 

Alle nieuwkomers (asielzoekers, status-
houders) zijn welkom bij de vereniging, bij 
de jeugd én bij de senioren. De gemeente 
betaalt feitelijk alle kosten door 125% van 
de normale contributie aan de vereniging 
te vergoeden. De nieuwkomers betalen dus 
zelf geen contributie en de voetbalkleding en 
–schoenen betaalt de vereniging. Opnieuw 
een mooie afspraak. De s.v. Grol heeft de 
eerste nieuwkomers al verwelkomd.  

38. Een nieuwkomer die al in zeer 
positieve zin is opgevallen is Mahari Tewelde 
Teklemichael (40 jaar).  Een vluchteling uit 
het nieuwe land Eritrea (een voormalig deel 
van Ethiopië). Woonachtig in Lichtenvoorde. 
Een voorbeeldig lid van de Woensdaggroep. 
De andere 4 dagen volgt hij taallessen, 
Nederlands is voor mensen uit Eritrea een 
moeilijke taal.  Hij is co-trainer en leider bij 
Grol A2 en komt daarvoor twee avonden en 
de zaterdag op de fiets van Lichtenvoorde 
naar Groenlo, naast de woensdag. De 
Woensdaggroep vroeg zich al of er nog meer 
van deze mensen beschikbaar waren. Dit is 
inburgering van het hoogste niveau. 

39. Het komend seizoen staat na-
tuurlijk in het teken van het honderdjarig 
bestaan.  Op de website svgrol100.nl  is 
daarvan al veel te zien. 

40. Voordat het zover is, wenst het 
bestuur u allemaal een heel prettige zomer-
vakantie om goed uitgerust aan de start van 
dat nieuwe seizoen te staan. 

Koop en verkoop nu je oliebollen en appelfl appen 
voor de jeugdafdeling van de s.v. Grol.

Inleveren van de bestelformulieren kan tot 15 december 
in de ton in de kantine van de s.v. Grol.

Afhalen van de oliebollen en appelfl appen vindt plaats op 
29 december van 16:00u - 19:00u bij de s.v. Grol.

Oliebollen- en 
appelfl appenactie

grol-oliebollen actie 2016.indd   1 25-11-16 (w 47)   14:52
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Door: Henri Walterbos

Als het binnen de gelederen van zowel s.v. Grol 
als Longa bekend wordt dat beide Achter-
hoekse voetbalgrootmachten intensief gaan 
samenwerken op het gebied van G-voetbal, dan 
klinkt er toch af en toe gemor. ‘Hoe kun je dat 
nou doen?’ wordt in beide kampen gehoord, zij 
het mondjesmaat. Bij Ben Meuleman (s.v. Grol) 
en Johan van Zanten  (Longa ’30), beiden trai-
ner/leider bij het G-voetbal van hun club, gaan 
die geluiden het ene oor in en het andere weer 
uit. Zij zijn vooral enorm blij voor het G-voetbal 
in de gemeente Oost Gelre, in de Oost-Ach-
terhoek, want er komen ook spelers met een 
geestelijke beperking uit andere gemeenten 
naar Lichtenvoorde en Groenlo om hun geliefde 
spelletje uit te oefenen. Beiden spreken van 
een ‘win-win-win’ situatie; voor s.v. Grol, voor 
Longa ’30, en belangrijker nog, de G-voetbal-
lers. “De spelers zijn er helemaal niet mee bezig 
of een speler van Grol of Longa is. Daar kunnen 
anderen nog een voorbeeld aan nemen,” is van 
Zanten helder over de rivaliteit tussen Grol en 
Longa, die voor sommige ‘diehard’ Grollenaren 
en Lichtenvoordenaren zelfs nog een issue is als 
het het G-voetbal aangaat. 

Leegloop en groei
“Grol heeft al lang een groot elftal met G-voet-
ballers en bij ons is een beetje een leegloop. 
De senioren zijn al gestopt maar we hebben 
nog wel paar senioren spelers en in de jeugd 
hebben we een aantal spelers die eigenlijk te 
oud zijn voor de jeugd. Ja, en dan kom je elkaar 
regelmatig tegen bij wedstrijden of toernooitjes 
en dan heb je het er over met elkaar. Ben was 
al direct snel enthousiast over een samen-
werking zodat spelers van Grol dan ook in 
competitieverband kunnen gaan voetballen. Zo 
is het balletje aan het rollen gekomen,” schetst 
van Zanten in het kort het ontstaan vanuit Lon-
gazijde. Meuleman knikt instemmend en vertelt 
over het vervolg en de totstandkoming van de 

GROL EN LONGA GAAN INTENSE SAMENWERKING AAN IN G-VOETBAL
“De spelers zijn er helemaal niet mee bezig of een speler van Grol of Longa is”

samenwerking. “We zijn september 2016 voor 
het eerst bij elkaar geweest, onder leiding van 
Paul Bonnes, jeugdvoorzitter van Longa. Hij zei: 
‘regel het maar jongens. Maakt mij niet uit hoe, 
als de spelers maar lekker aan het voetballen 
komen.’ We zijn misschien wel vijftien keer bij 
elkaar geweest. Grol staat er hetzelfde in als 
Longa. Nu kunnen we samen wel mooi twee 
teams in competitieverband uit laten komen,” is 
Meuleman zichtbaar blij.  

Projectplan
Om een en ander gestalte te geven werden 
probleemstelling en aanbevelingen voor het 
maken van een succes van de samenwerking 
tussen beide verenigingen op het gebied van 
G-voetbal geformuleerd in het ‘Projectplan 
samenwerking Longa en Grol.’ 
Het projectplan opent met een korte terugblik 
over de totstandkoming van G-voetbal bij beide 
verenigingen. ‘Het G-team van s.v. Grol heeft 
zowel leden die bij de junioren als senioren 
kunnen voetballen, maar te weinig spelers van 
beide elftallen om een competitief team op te 
kunnen zetten. Er zijn niet genoeg leden bij de 
twee verenigingen om zowel voor s.v. Longa’30 
als s.v. Grol met een apart team competitief, 
zowel voor de junioren als senioren, mee te 
kunnen doen aan de G-competitie,’ aldus het 
Projectplan en werd een doelstelling neerge-
legd; ‘Het opzetten van een samenwerking tus-
sen het G-elftal van de s.v. Grol en s.v. Longa’30 
zodat er zowel door de junioren als senioren 
competitief kan worden gevoetbald.’

Ieder op eigen niveau
“Het mooie is dat als je zoveel mogelijk spelers 
hebt, ze ook nog op hun eigen niveau indelen,” 
gaat Meuleman verder. “We kunnen nu een 
team in de eerste klasse indelen en een team 
in de derde klasse. En er is een kleiner verschil 
tussen de betere en iets minder goede spelers 

per team. Dat is een groot voordeel.” Onder 
welke naam de teams ingeschreven gaan 
worden voor de competitie is nog niet geheel 
duidelijk. “Mij is het om het even,” begint van 
Zanten. “Of het nu Combinatie Grol-Longa of 
Longa-Grol wordt maakt mij niet uit. We vallen 
beiden onder de vlag van Oost Gelre. We gaan 
spelen in paarse shirts met witte broeken en 
paarse kousen, de kleuren van Oost Gelre.” 
De sponsoren die aan het G-voetbal van Grol 
en Longa verbonden waren blijven verbonden 
aan ‘de fusieclub’. “Dat zijn de gebroeders 
Lurving van het stukadoorsbedrijf en Michel 
Hoffman van Gamp Ebiz, ook nog eens neven 
van elkaar,” aldus Meuleman. “We hebben ook 
een aanvraag ingediend bij de gemeente Oost 
Gelre voor een stuk sponsoring. Het logo van 
de gemeente komt sowieso al op de shirts te 
staan. Niet van Grol en Longa. Daarnaast zijn 
het de firma Engelbarts uit Lichtenvoorde en 
Kinderdagverblijf Pindakaas die ons tegemoet 
komen in het gebruik van busjes voor vervoer 
naar uitwedstrijden. We zoeken nog wel spon-
soren voor de brandstof. Om de twee weken 
hebben we twee busjes nodig.”   

Trainingen/wedstrijden
De training van het G2-team van de jongere 
kinderen, tot 16/17 jaar zal op woensdagavond 
plaatsvinden in Lichtenvoorde van 19.00 tot 
20.00 uur. De wedstrijden van dit team vinden 
ook plaats in Lichtenvoorde. Het G1-team zal 
voetballen in Groenlo traint op donderdagavond 
in Groenlo, van 18.45 tot 20.00 uur. De kinderen 
van 6 tot 10 jaar die niet in competitieverband 
uitkomen zullen ook deze avond in Groenlo trai-
nen, van 18.45 tot ongeveer 19.30/19.45 uur. “Als 
er spelers zijn die zich aan willen melden voor 
G-voetbal. Dat kan bij een van beide verenigin-
gen. Welke, dat maakt niet uit. De contributie 
komt bij de club terecht waar ze zich aanmel-
den. Dat blijft zo,” sluit Meuleman af.
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Over jezelf:
Luc Teun

Grol 6 Team Grol 6

23 jaar Leeftijd 23 jaar

Student Rechten Studie Student Scheepsbouwkunde/
Maritieme Techniek

Vrijgezel, net als 80% van het team Burgerlijke stand Vriendin

Spelverdeler, voor de verdediging of achter de 
spits Beste Positie Wisselt per wedstrijd

Ajax en natuurlijk de s.v. Grol Favoriete Club Sparta Rotterdam

Vroeger Van der Vaart, Kaká en Ronaldinho

Nu Eriksen, Özil, Isco en Thiago Favoriete Speler Sjaak Polak

Op voetbalgebied Wim Assink en Ewald Brockot-
ter. Buiten het voetbal Frans en Annelies Peter-
man en Joop Buyt (bekende Twitteraar)

Idool
Kevin Spacey

Naast Groenlo het prachtige Haarlem voor de 
dagjesmensen. Voor vrienden- of teamweekend 
raad ik Groningen ten zeerste aan! De kroegen 
kennen daar geen sluitingstijden, heel bizar…

Mooiste stad

Rotterdam

Throwback Clubblad 1, 2005
1. Pizza

Top 5 lekkerste eten

1, Wraps

2. Gamba’s 2, Patat Speciaal

3. Bal gehakt van Frielink 3, AVG (Aardappels Vlees Groente)

4. Sushi 4, Pannenkoek

5. Barbecue 5. Lasagne

Over je broertje:
Ik zou graag zeggen dat het een geboren talent 
is maar dan zou ik liegen. Hij heeft niet de meest 
verfijnde techniek maar toont wel altijd 100% 
inzet. Hij vindt het in de dug-out vaak net zo leuk 
als op het veld.

Soort voetballer

Hij is een technisch vaardige speler

Optimistisch Beste eigenschap Mensenkennis, sociale vaardigheden 
en overzicht

Humor Slechtste eigenschap Kan erg chagrijnig zijn na een avond 
flink doorhangen.

Zelfs als we 4-0 achter staan en iedereen cha-
grijnig zijn kopje theedrinkt in de rust ziet hij nog 
een lichtpuntje.

Waar bewonder je aan hem?
Zijn kalmte

Zijn humor is zelden om te lachen Wat vind je irritant aan hem? Hij heeft geen irritante eigenschappen.

Bouwen met zijn studiegenoot aan hun eigen 
boot. Favoriete bezigheid In de kroeg zitten, haha.

Top 3 belevenissen samen:
1. Kampioenschap met Grol 6. 1. Zondag ochtend samen brak naar het Grolveld fietsen

2. Weekendjes weg met Grol 6. 2, Samen een potje voetbal spelen.

3. Voor de tweede keer speler van het kwartaal zijn van de Grol, wat een eer! 3. Grappen maken
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Henrik Warnar
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Ze hebben er al een hele tijd naar 
uitgekeken. De sporters met een 
geestelijke beperking die in actie 
mochten komen op de ‘generale repe-
titie’ voor de Special Olympics die 
2018 in de Achterhoek worden gehou-
den. Ook de spelers van s.v. Grol die 
met verve hun clubkleuren met het 
thuisvoordeel wensten te verdedigen. 
Een hoofdrol was er weggelegd voor 
Grolspeler Basten Overkemping, een 
van de boegbeelden van de Special 
Olympics. Aan hem de eer de Olympi-
sche vlag te hijsen. Voordat het zover 
is wordt hij als een echte sterspeler 
geïnterviewd ten overstaan van 
een volle tribune. Als Inge de Jager 
van Omroep Gelderland een mooie 
zangeres uit Lichtenvoorde (Estelle 
Westerlaan, HW) aankondigt vraagt 
ze aan Basten of hij wil weten hoe 
ze heet. “Nee,” antwoordt Basten, 
verduidelijkt met een duidelijk ‘nee’ 
schuddend hoofd, hiermee de presen-
tatrice in verwarring brengend en een 
volle tribune schaterlachend. 

Als de Olympische eed is afgelegd, de 
vlag gehesen en het vuur ontstoken, 

‘GENERALE’ SPECIAL OLYMPICS 
OOK GESLAAGD VOOR GROL-G-TEAM

wordt er op Sportpark den Elshof 
gevoetbald. De spelers van Het Andere 
Oranje winnen het toernooi, gevolgd 
door Grol met een fantastische tweede 
plek, en weer een ander Oranje op 
plek 3, de vrienden van het Longa’30 
G-team.  Al met al kan er terug gekeken 

worden op een prima  ‘generale’, mede 
door voortreffelijk gastheerschap van 
s.v. Grol en haar tientallen vrijwilligers, 
die allen vanaf 07.30 uur present waren, 
alleen helaas tot 09.30 uur moesten 
wachten tot ze iets konden doen. Cate-
gorie ‘Jammer’, zullen we maar zeggen.

Door: 
Henri Walterbos

Basten Overkemping



Exclusiviteit voor Groenlo: Wansing 
Keukens geeft e 500,- korting

Winnen doe je samen!
Unieke jubileumactie Wansing Keukens

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

e 5598,-
Daarnaast ontvangt 

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

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

Wansing 50 jaar 
thuis in keukens

Keuken Journaal

5.998,-€

NU OOK IN 

DINXPERLO!
EIND

ELIJ
K!

Meer dan 380 winkels in Europa.

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

INCLUSIEF 
> Oven met RVS-front 
> kookplaat > RVS-afzuigkap > Koelkast  
> volledig geïntegreerde vaatwasser 
> en inbouwspoelbak
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INFO@VLOERENGROENLO.NL
WWW.VLOERENGROENLO.NL

TapijtTapijt

SportvloerenSportvloerenGietvloerenGietvloeren

PVC vloerenPVC vloeren TennisvloerenTennisvloeren

LaminaatLaminaat
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JEUGD 
NAJAARSCOMPETITIE 
Grol JO11-1
Grol JO9-2 
Grol JO9-5 
Grol JO9-7
Grol MO13-1 

KAMPIOENEN SEIZOEN 2016-2017 
JEUGD 
VOORJAARSCOMPETITIE  
Grol JO19-2 
Grol JO17-1 
Grol JO13-3 
Grol JO9-7 
Grol MO15-1 

SENIOREN 
Grol 3 zaterdag 
Grol 4 zondag 
Grol 6 zondag 
Grol 35-1 vrijdag 
Grol 35-3 vrijdag 
Grol 45-1 vrijdag 
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Het is rustig op Den Elshof. In 
de maand juli is voor de ware 
voetballiefhebber niet veel te 
beleven. De zomervakantie staat 
voor de deur. Caravans worden van 
stal gehaald. Zwembadjes opgezet. 
De boog kan niet altijd gespannen 
zijn. Even de gedachten verzetten, 
even geen voetbal… .  Je weet dat 
juist in die weken de Tour begint. 
De Tour betekent naast wielrennen 
ook een ‘zomers gevoel’. De 
Tour de Marienvelde, Radio Tour 
de France en de Avondetappe 
wakkeren dat natuurlijk aan. Nu 
denk je misschien: “Wat heeft het 
clubblad van een voetbalamateur 
nu te maken met de Tour de 
France?” Niet veel, maar toch een 
beetje. Die verbindende factor is 
Tristan Hoffman.

Van matige voetballer tot Nederlands 
Kampioen op de weg
Iedere generatie is een beperkt aantal 
jeugdspelers bij s.v. Grol uitverkoren 
om in het eerste elftal te spelen. De 
meesten gaan op hun achttiende 
‘lager’ voetballen in een van de andere 

seniorenteams. Sommige jongens 
stoppen na de A-jeugd en zien we 
nooit meer terug. Ze gaan wat anders 
doen en verdwijnen van de radar. Een 
enkeling blijft opvallen omdat ze zich 
buiten het voetbal onderscheiden.  
Eén daarvan is Tristan Hoffman. 
Voordat hij volwassen wordt, voetbalt 
hij in de jeugd van s.v. Grol. Tristan 
doorloopt alle leeftijdsklassen, tot en 
met de A-klasse. Hij bewaart goede 
herinneringen aan de club waarbij 
broer Dennis nog steeds actief is in 
de senioren. Vader Tonnie ‘Piantonie’ 
voetbalde zolang hij het kon en ging 
over naar de woensdagmiddaggroep. 
Zoon Noud voetbalde enkele jaren in 
de jongste jeugd, totdat hij er achter 
kwam dat hij fietsen toch leuker vond. 
Waar zou hij dat van hebben?
Naast voetbal deed Tristan aan 
fietscross. Hij draagt de club waar 
veel familie van hem bij aangesloten 
is nog steeds een warm hart toe. 
Enkele jaren geleden was Tristan naast 
Gert Jacobs een van de hoofdgasten 
van de Sponsoravond voorafgaande 
aan het Marveldtoernooi. Op relatief 
late leeftijd pakt hij de racefiets. Al 

snel boekt hij succes bij de amateurs. 
Dat levert hem eind 1991 een 
profcontract op bij de TVM- formatie 
van Cees Priem. Als neoprof wordt 
Tristan een half jaar later na een 
indrukwekkende solo Nederlands 
Kampioen in Zuid-Limburg. Dat is nu 
precies 25 jaar geleden. Vijfentwintig 
jaar aaneengesloten actief in het 
professionele wielerpeloton. Dat is 
niet niks. Wij vinden dat wel een 
bijdrage waard in de zomereditie van 
dit clubblad. En omdat de Tour dit jaar 
kort langs Nederland scheert, zoeken 
we Tristan op na de tweede etappe 
in Luik.

Massasprint in Luik
In een klein kroegje op ongeveer 
500 meter van de finish strijken 
we rond het middaguur neer. De 
tijd lijkt hier een jaar of veertig stil 
te hebben gestaan. Met vergeelde 
consumptiebonnen kun je een glas 
Jupiler of broodje worst kopen. 
Vier supporters van Peter Sagan uit 
Slowakije zijn beschamend dronken. 
Wij kunnen aanschuiven bij een 
groep wielerliefhebbers uit Beieren. 

Ze komen al 25 jaar lang naar de 
Tour. Altijd twee of drie dagen. Nog 
altijd met hetzelfde gezelschap. Het 
klikt direct. Aan de andere kant van 
de tafel zit een zekere Jan Kicken uit 
Maastricht. Hij kent Hans Vultink goed 
vanuit de biljartsport en vertelt dat hij 
gek werd van die verhalen over zijn 
duiven. Eigenlijk vindt hij biljarters 
maar rare lui. Hij is er wel z’n hele 
leven mee opgetrokken…. .

Rond 15.00uur begeven wij ons 
richting de finish. Op ongeveer 150 
meter van de streep lukt het ons een 
ideale positie in te nemen. Links kijken 
we op een groot televisiescherm waar 
we het koersverloop volgen; rechts 
het asfalt waar de coureurs met elkaar 
de strijd aangaan. Wat we later zien is 
een sprint van het allerhoogste niveau. 
Even nog denken we dat Colbrelli 
van Bahrein/Merida (de ploeg van 
Hoffman) gaat winnen. Maar Marcel 
Kittel komt de laatste 50 meter uit zijn 
rug en haalt op de Boulevard de la 
Souvenière zijn tiende overwinning in 
de Tour.

Door alle hectiek begeven wij ons naar 
de bus van Bahrein/Merida. Toeval 
bestaat niet. De bus staat nog geen 
100 meter van onze auto af. Als Tristan 
uit de ploegleiderswagen komt, zie 
je de stress en vermoeidheid op zijn 
gezicht. Direct begint een opdringerige 
fotograaf aan zijn arm te trekken. 
Tristan heeft niet veel zin in foto’s, 
ziet ons staan en roept: “Hee kearls, 
mooi da’j d’r bunt. Wat ‘n volk hè. He’j 
nog wat kunnen zeen?” We nemen 
met Tristan even de laatste kilometer 
door. Hij is zeer te spreken over het 
lef van zijn coureurs om de sprint aan 
te trekken. Wij geven aan dat Sonny 
Colbrelli misschien net iets te vroeg op 
kop gekomen is. Tristan direct: “Moar 
a’j te late bunt, he’j d’r ook niks an!

Een Leffe Blond in Spa
Later op de avond treffen we elkaar 
in Spa. Bahrein/Merida is samen 
met team Bora en Direct Energie 
ondergebracht in het fraai gelegen 
Radisson Blu Balmoral Hotel. Hoffman 
heeft net getafeld met de staf. 
Hoffman: “Onze ploeg bestaat uit 
negen renners, maar we zijn met 30 
man onderweg. Samen met Philippe 
Mauduit stuur ik de renners aan.” 
Tristan is dan zijn kopman al kwijt. Ion 
Izagirre is hard gevallen in Düsseldorf. 
Goede herinneringen bewaart Tristan 
sowieso niet aan Düsseldorf. “Ik was 

ook nog live getuige van de arrestatie 
van een crimineel vlak voor mijn neus. 
Dan schrik je toch wel even flink. Zeker 
in deze tijd!”

Via de zojuist genoemde Philippe 
Mauduit is Tristan bij de nieuwe ploeg 
Bahrein/Merida gekomen. Tristan: 
“Omdat Oleg Tinkov vorig jaar de 
stekker uit de ploeg trok, moest ik op 
zoek naar wat anders. Dan bel je wat 
rond. Philippe kende ik uit mijn tijd bij 
Saxo Bank en die introduceerde mij 
bij Bahrein/Merida.” Tristan ziet dat 
de ploeg nog in opbouw is. Vincenzo 
Nibali is de grote man en hij heeft een 
aantal Italiaanse helpers meegenomen 
naar de ploeg. “Nibali heeft gekozen 
voor de Giro. De 100e dit jaar en 
die kwam ook nog eens door zijn 
geboorteplaats. De ploeg die we nu 
bij ons hebben heeft niet één grote 
favoriet. We moeten proberen bij een 
ontsnapping te komen en Colbrelli kan 
heel aardig aankomen.”

Als de ober langskomt kiezen we 
een lekker Belgisch biertje uit; een 
Leffe Blond lijkt ons wel wat. Met 
alcohol is Tristan uiterst voorzichtig. 
Bahrein/Merida hanteert een soort 
van zerotolerancebeleid als het gaat 
om alcohol.  De Prins van Bahrein 
is een echte sportman, investeert 
veel in de ploeg en wil graag dat zijn 
ploeg zich volgens zijn normen en 
waarden gedraagt. Tristan: “Ik heb 
hem één keer ontmoet in Bahrein. 
Aardige man en groot liefhebber van 
paardensport, triatlon en wielrennen. 
Hij is heel innovatief en heeft op een 
bijeenkomst voor het nabootsen van 
hoogtetrainingen contacten gelegd 
met invloedrijke mensen binnen de 
wielersport.” De Prins van Bahrein 
bemoeit zich veel minder met de 
dagelijkse gang van zaken dan Oleg 
Tinkof. Tristan: “Hij komt niet naar de 
koers en bemoeit zich niet met ons 
strijdplan. Op afstand volgt hij alles.”

Bjarne Riis als vliegwiel
Dit is alweer de 6e Ronde van 
Frankrijk die Tristan doet. Drie 
keer als wielrenner en drie keer als 
ploegleider. Na zijn val in Omloop het 
Volk gaf Bjarne Riis hem de kans om 
ploegleider te worden. Tristan: “Bjarne 
is tot twee keer toe heel belangrijk 
geweest in mijn carrière. Hij haalde mij 
naar de CSC ploeg als wielrenner en 
later zag hij het in mij om ploegleider 
te worden. Stiekem had ik daar op 
gehoopt. Ik dacht toen ook na over een 

Door: 
Henri Walterbos 
en Rik Gockel 

ander maatschappelijk bestaan. Maar 
wat? Geen idee.” Hoffman vervolgt: 
“Vergeet niet dat Bjarne in zijn tijd heel 
modern en innovatief werkte met zijn 
ploeg. Ik heb daar heel veel geleerd. 
Hij ging heel ver in teambuilding. Hij 
legde de lat voor zijn renners heel 
hoog. Maar ook voor zichzelf. Dat is 
hem later ook opgebroken.”

Met Bahrein/Merida op 
doorontwikkeling
Vorig najaar zag het er even beroerd 
uit toen zijn oude ploeg ophield 
te bestaan. Nu zit hij in zijn eerste 
contractjaar bij Bahrein en heeft hij de 
goede hoop dat dit najaar het contract 
met een jaar wordt verlengd. Tristan: 
“Ze vragen mij al links en rechts wie 
we volgend jaar erbij moeten nemen. 
We gaan verder bouwen aan deze 
ploeg. Ik moet trouwens best nog wel 
wennen hoor. Er zitten veel Italianen 
in en die houden toch heel erg vast 
aan hun eigen cultuur. Dan spreek je 
af dat Engels de voertaal is en na 10 
minuten wordt er weer in hun eigen 
taal gerebbeld. Maar dat gaat steeds 
beter. Je merkt dat we meer een team 
worden naarmate deze ploeg langer 
bij elkaar is.”

Tristan Hoffman is nog altijd trots dat 
hij in Groenlo zo’n mooi afscheid heeft 
gehad. Tristan: “Dat ze dat voor mij 
mooi georganiseerd hebben. Daar 
ben ik heel dankbaar voor. Ik vind 
het ook leuk dat op de kermiszondag 
Dwars deur Grolle weer terug is in de 
binnenstad! Ik probeer weer een dagje 
kermis te vieren. Mijn programma na 
de Tour is wat minder druk. Ik doe 
nog de Eneco Tour begin augustus en 
in september de Ronde van China. 
Daarna starten alweer langzaam 
de voorbereidingen op het nieuwe 
seizoen.”
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OP BEZOEK BIJ TRISTAN HOFFMAN 
IN DE TOUR DE FRANCE
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Gezondheidscentrum Den Papendiek
nu in Groenlo

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

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

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

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

Logopedie

DIREC
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TOEG
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LIJK

zonder verwijzing

L
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U vindt ons in: 

• Colmschate
• Dinxperlo
• Groenlo
• Varsseveld
• Winterswijk

 

• Deventer (2x)
• Haaksbergen (3x)
• Hof van Twente (2x)
• Hengelo (3x)
• Enschede (4x) 
• Almelo

logopedie
nodig?

HOOFDPRIJS TOYOTA
JUBILEUMLOTERIJ S.V. GROL 100 JAAR…100 PRIJZEN
“Het is natuurlijk een fantastisch ca-
deautje voor de feestdagen. Voor Sin-
terklaas of Kerst, met de kans op het 
winnen van een dikke auto. Hoe gaaf 
is dat.” Maurice Krabbenborg steekt 
zijn enthousiasme over de op handen 
zijnde jubileumloterij ter gelegen-
heid van 100 jaar s.v. Grol niet onder 
stoelen of banken. En het mag gezegd 
worden, het plaatje dat de heren Peter 
Scheinck, Erik Schuurmans, Jordy 
Overkamp en Maurice Krabbenborg 
schetsen, dat ziet er gewoon goed uit. 

GROOT UITPAKKEN
Met Grol 75 vond er een grote loterij 
plaats, een kwart eeuw later wordt 
wederom groot uitgepakt. “We hadden 
tal van ideeën, maar we kwamen toch uit-
eindelijk bij een loterij uit. We denken dat 
het een groot succes kan worden, maar 
dan moet de loterij wel gedragen worden 
door de gehele club, van jong tot oud”, 
begint Erik Schuurmans zijn verhaal. “Het 
zijn vooral ondernemers die de loterij 
op poten zetten, daarbij aangevuld door  
Jordy Overkamp en Christel te Linthum. 
Naast Maurice en Peter maken ook Wil-
jon Wellink, Benno Veld, Adriaan Aagten 
,Rob Porskamp  en Erik Schuurmans  
(tevens zitting in jubileum bestuur) als 
ondernemer deel uit van de werkgroep, 
die ondermeer verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van de loterij. “We proberen 
met de loterij een impuls te geven aan 
het jubileumjaar en het is zeker niet de 
bedoeling dat het geld besteed wordt aan 
feesten. Dat is pertinent niet het geval,” 
benadrukt Erik stellig. “Iedere reguliere 
activiteit binnen de club zal merken dat 
Grol 100 jaar bestaat. Dit doormiddel van 
een sausje dat er overheen gegoten gaat 
worden, met een extra financiële bijdrage 
waar ze dan iets extra’s mee kunnen 
doen. Daar heb je gewoon geld voor no-
dig. Draagvlak  en medewerking is enorm 
belangrijk. Van alle besturen binnen de 
club tot en met de leden.” 

Ondernemers doen al heel veel aan 
sponsoring binnen de club en vinden 
derhalve dat de leden ook aan zet zijn! 
Het uitgangspunt moet zijn:  “met elkaar 
en voor elkaar”, voor deze mooie club!

PRIJZEN
Het prijzenpakket is groot te noemen, 
liefst 100 prijzen, met als hoofdprijs een 
auto, een Toyota, beschikbaar gesteld 
door Toyota Kormelink uit Groenlo. “Maar 
ook fietsen en televisies, en nog veel meer 
prachtige prijzen” vult Erik direct aan. 
“We zijn met heel veel dingen bezig, maar 
als er bedrijven zijn, of mensen die con-
necties hebben met bedrijven, die graag 
iets beschikbaar willen stellen voor de 
loterij, dan zijn we daar heel erg blij mee.” 
Je kunt dan  contact opnemen met deze 
enthousiaste groep via het mailadres: 
info@svgrol100.nl

De loten gaan 10 euro per stuk kosten.  
Het is de bedoeling dat Grol-leden zelf 
moeite gaan doen om van de loterij een 
groot succes te maken door zelf ook loten 
te gaan verkopen. Een logische gedachte. 
Vele verenigingen in Groenlo hebben 
immers hun eigen jaarlijkse actie om geld 
binnen te halen voor de eigen clubkas. 
Dan zou het binnen s.v. Grol ook haalbaar 
moeten zijn om van de Jubileumloterij 
een doorslaggevend succes te maken. We 
plukken er immers met zijn allen ook ver-
enigingsbreed de vruchten van. “De Grol 
moet ook met gemak een jaarlijkse actie 
op kunnen zetten,” vindt Maurice. “Van 

bijvoorbeeld de Muziekvereniging weet je 
dat ze jaarlijks met de snertactie komen, 
zo heeft ook Rap en Snel een eigen actie. 
Grol moet dat ook kunnen, met bijvoor-
beeld de oliebollenactie aan het eind 
van het jaar. Afgelopen jaar werd hier al 
een voorzichtige succesvolle stap gezet,” 
vertelt Jordy. “Niemand zit te wachten op 
het moment  dat  de contributie verhoogd  
moet worden. Dat kan middels verkoop-
acties voorkomen worden. Dan moeten 
we daar met ons  allen de schouders 
onder zetten. We hebben het op vele 
terreinen goed voor elkaar als club, maar 
dat willen we wel graag zo houden,” is 
Erik van mening. “En iedereen moet bij de 
club kunnen voetballen en de contributie 
kunnen betalen. Als je één maal per jaar 
met elkaar een actie houdt dan kan dat 
ook gewoon. Met elkaar moet dat al-
lemaal lukken.”

Al met al een mooie opsomming van 
argumenten om met elkaar de handen uit 
de mouwen te steken om de Jubileum-
loterij te doen slagen. Het initiatief tot 
de jubileumloterij verdient het dan ook 
volkomen om breed omarmd te worden.  
Vlak voor de feestmaand december, zal 
zaterdag 25 november de loterij van start 
gaan doormiddel van een bliksemactie. 

Door: 
Henri Walterbos
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Henk-Jan Harbers

Freek Verheijen

Rita ter Bogt

Marijke Don

Gerard te Roller

Etienne Icking

Willy van Eerden

Xandra WolterinkUitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

GUV, een vertrouwd idee! 
0900 - 700 7000 | www.guv.nl

 (lokaal tarief)

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

• Krijgt van nabestaanden gemiddeld een 9,7!

• Één vertrouwd aanspreekpunt van 

 eerste telefoontje tot nazorg

• Plaatselijk bekend met alle gebruiken

• In de taal van de mensen, dus ook dialect

• Werkt zonder winstoogmerk en is dus

 gegarandeerd goedkoper!

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

     GUV
uitvaartverzorging

Vertrouwde gezichten, 
persoonlijke begeleiding

Dela, Monuta of Yarden verzekerd?
Ook dan mag u GUV bellen en U betaalt 
niets extra. Dat garandeert GUV! 

20160127_Advertentie Parochieblad.indd   1 27-1-2016   15:51:45
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HET MARVELDTOERNOOI 
IS MEER DAN VOETBAL
Van 19 t/m 21 mei vond het 28e In-
ternationale Marveldtoernooi weer 
plaats op ‘ons’ Sportpark ‘Den Els-
hof’. Een sterk bezet toernooi met 
zowel nationale- als internationale 
allure, waar verschillende stijlen 
voetbal en cultuur samenkomen. 
Dat alles onder een professioneel 
ingesteld bestuur en een enorm 
aantal enthousiaste vrijwilligers, 
van heel jong, tot soms heel oud. 
Kortom, een toernooi voor en door 
de s.v. Grol; iets waar wij samen 
bijzonder trots op mogen zijn.

Traditiegetrouw begon het talent-
toernooi met een sponsoravond op de 
donderdagavond. Waar vorig jaar FC 
de Rebellen niet geheel in de smaak 
viel, was de organisatie erop gebrand 
dit jaar een extra smaakvermakelijke 
avond voor te schotelen aan de ruim 
470 gasten. Dat lukte; onder het genot 
van de nodige groene Grolsch beugels 
trapte onze voorzitter Hans Scheinck 
de avond met lovende woorden af. 
Een andere voorzitter, Matthijs Roorda 
van de BusinessClub s.v. Grol, had 
even later de eer om verschillende 
cheques ten bate van onze club uit te 
reiken. Zo is er €1.000,- beschikbaar 
gesteld voor de nieuwe wedstrijdvor-
men voor de pupillen, €1.000,- voor 
de doorontwikkeling van het Wissink 
JO13 & JO9 toernooi en als klapper op 
de vuurpijl werd er maar liefst €6.000,- 
voor een kwaliteitsimpuls voor de niet-
selectieteams van de JO19-, JO17-, en 
JO13-jeugd beschikbaar gesteld. Hulde 
aan alles en iedereen die daaraan mee 
heeft gewerkt!

Daarna stond het hoogtepunt van de 
avond echt te wachten. Presentator 
Eddy van de Leij voelde VfL Bochum 
Gert-Jan Verbeek en oud-tophockeyer 
Jacques Brinkman aan de tand. Met 
actuele onderwerpen als kunstgras, 
videoscheidsrechters en het topsport-
klimaat. Beide heren waren het er 
over eens: “0,01% meer inzet kan een 
enorm verschil betekenen.”
De avond werd afgesloten door 
stand-up Thijs Kemperink. Met deze 
nuchtere Twentse cabaretier werd het 
topsportklimaat gelaten voor wat het 
is en werd er gekeken naar andere 
‘belangrijke’ zaken in het oosten. Met 
grappen over vrouwen, het oosten en 
jajem werd de avond in de sporthal 
afgesloten. Wat restte was een kleine 
‘afterparty’ in het sportcafé. En dan te 
bedenken dat het weekend nog moest 
beginnen.

DRIJFVEER
Vrijdag begon de dag vroeg en ar-
riveerden de meeste teams. Right to 
Dream uit Ghana was echter al een 
tijdje in onze vestingstad. Het team, 
dat deels bestond uit spelers met een 
Islamitische achtergrond, beschikt over 
een totaal andere cultuur dan ploegen 
als Ajax, Feyenoord of Real Madrid. 
Persoonlijk vond ik dat prachtig om 
te zien. Zo is het vrijdagmiddaggebed 
een belangrijk onderdeel van de Islam. 
Broers Taouil, Achmed, Abdeloahid en 
Redouane, namen zodoende een deel 

van de Ghanese selectie mee naar de 
moskee in Groenlo. Ook ik mocht mee. 
De jongens namen plaats in de 
gebedshal en volgden een belangrijk 
gebed, het laatste voor de Ramadan. 
Na afloop werd er door de moskee 
brood en ei aangeboden. Twee jaar 
geleden kwam de selectie ook al eens 
in Groenlo, dat keer met een aantal 
gehavende spelers. Ook die keer 
brachten de spelers een bezoek aan 
de moskee, twee dagen later won de 
Afrikaanse selectie. “The visit to the 
mosque gave us the right spirit to win 
the tournament”. Het valt te zien dat 
iedere speler met zijn eigen drijfveer 
naar het Marveldtoernooi komt. De 
ene speelt voor een contract, de ander 
voor familie of voor God. Ook dat is 
het Marveldtoernooi. 

Later die dag begon het voetbalge-
weld dan echt. Talenten uit de gehele 
wereld konden laten zien wat zij in 
huis hadden. Het frivole voetbal van de 

Door: 
Pim 
Westervoorde
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jeugdige voetballers komt het toernooi 
zeker ten goede. Leuk om te zien zijn 
de dribbels, de acties, de macho-man-
netjes of soms nog de ietwat verlegen 
ventjes. Eén ding is zeker, het is een 
toernooi om je te kunnen meten met 
de rest. 

TALENTEN
Het Marveldtoernooi bracht al veel 
profvoetballers voort. Wat te denken 
van Eljero Elia, Memphis Depay of 
Justin Kluivert. Umaro Embalo, speler 
van het toernooi in 2016, werd onlangs 
voor een miljoenen bedrag getransfe-
reerd van SL Benfica naar Real Madrid. 
Een waar voorbeeld voor spelers van 
de huidige SL Benfica O15-selectie. Om 
de fysiek kleine selectie uit Portugal 
een ‘boost’ mee te geven sprak Emba-
lo de jongens in een speciaal opgeno-
men videobericht toe. Baten mocht het 
echter niet, de ploeg uit Lissabon werd 
elfde op het toernooi, één plek boven 
onze blauwwitte trots.
Ook de tweede generatie Zidane was 
te bewonderen op het Marveldtoer-
nooi. Het was de beurt aan Théo om 
zich in de kijker te spelen in Groenlo. 
Te zien was dat het voetbalspelletje 
met de paplepel erin is gegoten. Zo-
doende kon menig voetballiefhebber 
van de jonge Fransman genieten. 

Dat er op ons sportpark eind mei veel 
talentvolle spelertjes rondliepen bleef 
ook niet onopgemerkt bij de scouts. 
Dit jaar werd er zelfs een record-
aantal aan spelerslijsten aan scouts 
uitgedeeld. Op deze lijsten kunnen de 
scouts de naam, het rugnummer en de 
geboortenaam van ieder voetballend 
talent terugvinden. “Scouts van grote 
clubs kwamen dit jaar niet alleen. Nee, 
de doorgewinterde scouts nemen 
zelf weer nieuwe scouts van de club 
mee. Ofwel, de scouts komen met zijn 
tweeën, want op het Marveldtoernooi 
gebeurt het”, deelt voorzitter Marco 
Frank mee tijdens de afsluiting van het 
weekend.  

NIEUWE GEZICHTEN
Het leuke aan het Marveldtoernooi is 
dat het elk jaar weer podium biedt aan 
nieuwe gezichten. Zo waren Borussia 
Dortmund en RedBull Brasil voor het 
eerst te gast in Groenlo. Twee totaal 
verschillende teams met ieder een 
eigen kijk op het spelletje. Iets dat 
wat de keeperscout van de Feyenoord 
Academy ook meemaakte: “Wij willen 

graag dat keepers mee voetballen. In 
andere landen denken ze daar totaal 
anders over. Dat is het mooie aan een 
toernooi als dit.” De Brazilianen waren 
een waar succes, ze bereiken finale 
met naast mooi ‘samba-voetbal’, ook 
het benodigde zang. Typisch Brazili-
aans, maar wel te zien hier in Groenlo. 
Bizar toch eigenlijk. 

Naast dat de voetbaltalenten het inter-
nationale toernooi graag spelen, ko-
men er ook ieder jaar weer toparbiters 
uit Europa. Primeur dit jaar was Franca 
Overtoom, de zus van Willie Overtoom 
(ex Heracles en AZ, red.) en vriend van 
scheidsrechter Laurens Gerrets.  Zij 
debuteerde als assistent-scheidsrechter 
in Groenlo. Als enige vrouwelijke 
assistent deed ze het bijzonder goed. 
Ondanks haar zenuwen hoopt zij 
volgend jaar als assistente weer terug 
te komen. Dit geeft maar weer eens 
aan dat, naast omstandigheden voor 
de teams, ook de scheidsrechters niets 
te kort komen in Groenlo.

VRIJWILLIGERSBESTAND
‘Vrijwilligers maken de club’; het 
Marveldtoernooi valt en staat met de 
inzet van een enorm aantal vrijwil-
ligers, ook dit jaar. Elk jaar zijn er 
nieuwe vrijwilligers bereidt te vinden 

om het toernooi zo vlekkeloos te laten 
verlopen. Zo levert o.a. Stef met zijn 
JO13-3 (gewoon de D3, dus) weer een 
tal aan jongens en meiden die sco-
reborden van het hoofdveld, naar de 
loods, naar ‘bovenop’ en weer terug 
tillen. En dat allemaal met een grote 
glimlach. Het is prachtig dat ieder lid 
van onze club zich zo betrokken bij het 
toernooi kan voelen. Persoonlijk zie ik 
dat als een van de sterke punten van 
niet enkel het toernooi, maar van onze 
prachtige club. Zo ook een shout out, 
zoals de jeugd het tegenwoordig zegt 
(in gewoon Nederlands: een teken 
van respect), naar de vrijwilligers van 
andere toernooien en activiteiten, zoals 
het Wissink JO13 & JO11 toernooi. 

Wanneer de liefde voor het toernooi 
zo groot is, dan doe je soms de gekste 
dingen. Zodoende haalde Tonny 
Hartman even ruim 40 kilo kaas op 
in Genk (ruim 230 kilometer), zodat 
ieder aanstormend voetbaltalent kon 
genieten van geraspte kaas over zijn 
pasta-maaltijd. 

Kortom, het was weer een weekend 
uit het boekje. Mijn handen begin-
nen nu alweer te jeuken wanneer ik 
aan de volgende editie in juni 2018 
denk.
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Door: Kyra Broshuis

Afgelopen seizoen zag een bijzonder 
elftal het levenslicht: VIOS B/Grol VR2. 
Een team waarin zowel voetbalsters van 
de s.v. Grol als van Vios Beltrum spelen. 
Een noodgedwongen samenwerking die 
uiteindelijk uitmondt in een fantastisch 
team.

Initiatiefnemers Patrick (trainer/leider) en 
Mirjam (verzorgster) Pos zijn enthousiast over 
de samenwerking tussen de twee clubs. “De 
eerste training was natuurlijk spannend, hoe 
zijn de reacties en klikt het wel tussen de da-
mes? Die zorgen bleken ongegrond; binnen 
een halve minuut was alle scepsis verdwenen 
en binnen een jaar is het team uitgegroeid tot 
een homogene groep die je zelfs een vrien-
dinnengroep zou kunnen noemen.” 

POLDERMODEL
Door een nauwkeurige verdeling is er geen 
sprake van meer voordeel voor één partij, zo 
zeggen Patrick en Mirjam. “We hebben opti-
maal gebruik gemaakt van het poldermodel. 
Zo trainen we de ene week op woensdag in 
Beltrum en op vrijdag in Groenlo, de week 
erop precies omgekeerd. Bij wedstrijden 
is het zo dat we de bij een thuiswedstrijd 
voor Grol verzamelen bij VIOS en vice versa. 
Het vraagt enige organisatie maar de sfeer 
onderling is geweldig. Het vloeit heel mooi 
in elkaar over. We kunnen wel zeggen dat 
ons blauwwitte hart een geel randje heeft 
gekregen.”

ALLES ZELF REGELEN
De reden voor de samenwerking ligt in 
het feit dat er bij de Grol geen A-team is 
voor meiden. “Dat speelt al heel lang. De 
meiden komen daardoor direct vanaf de B 
naar de dames. Omdat er veel dames aan 
de bovenkant wegvallen, zijn er niet genoeg 
speelsters voor een tweede elftal. Er is 
wel een 25+ team op de vrijdag maar die 
spelen niet elke week. Bij VIOS voetballen 
veel dames die werkzaam zijn in de zorg, 
zij kunnen regelmatig niet in het weekend 

spelen. Een samenwerking zou dus een 
perfecte oplossing zijn. Het bestuur van de 
Grol had echter weinig belangstelling voor 
een samenwerking, we hebben dus alles 
zelf moeten regelen ondanks het feit dat we 
helemaal geen contacten hadden bij VIOS. 
Dat steekt wel. Zo hebben we bijvoorbeeld 
ook diverse malen gevraagd of we trainings-
pakken konden krijgen voor het team. Daar 
hebben we geen enkele reactie op gekregen. 
Vervolgens zijn we zelf aan het werk gegaan 
en hebben we zelf een sponsor gevonden 
voor de pakken. Daarop kregen we commen-
taar vanuit het bestuur. Jammer, we missen 
echt de betrokkenheid vanuit de Grol.”

DE VERSCHILLEN
Patrick en Mirjam zien meer mogelijkheden 
voor samenwerking met VIOS. “Met Jos 
Porskamp van Grol en Roy Tammel van VIOS 
kijken we of we de samenwerking verder 
kunnen uitbouwen. Daarbij kijken we ook 
naar het meidenvoetbal. VIOS heeft bij-
voorbeeld wel een A-team.” Het kijkje in de 
keuken van een andere club heeft meerdere 
voordelen, zegt Pos. “Het verschil is heel dui-
delijk. De Grol is, zoals het bestuur dat ook 
uitdraagt, echt een bedrijf. Bij VIOS zie je dat 
het meer een vereniging is. Uiteraard spelen 
daar ook zaken als vergrijzing en de krimp en 
daar zijn ze ook heel actief mee bezig. Maar 
op een hele andere manier, daar kan Grol 
een voorbeeld aan nemen.”

GELD, AANDACHT EN MOGELIJKHEDEN 
EERLIJK VERDELEN
Met de enorme populariteit van het meisjes-
voetbal in gedachten, vindt Pos dat er bij Grol 
meer aandacht moet komen voor die groep. 
“Meiden maken straks een belangrijk deel 
uit van het ledenbestand. Zij moeten, net als 
de jongens en de selectieteams, de aandacht 
krijgen die ze verdienen. Als we de meiden 
op voetbal willen houden, moeten we zorgen 
dat ze kunnen spelen. Bij VIOS komt er aan 
de onderkant niet zoveel meer bij en bij Grol 
blijven we het A-team missen. We kunnen 
elkaar versterken door een intensieve samen-

werking. Maar het bestuur van Grol moet 
het niet op zijn beloop laten. Ik snap dat het 
mooi is als Grol 1 hoog voetbalt maar er zijn 
meer teams binnen de vereniging. Verdeel 
het geld, de aandacht en de mogelijkheden 
eerlijk, óók over de damesteams.”

KIJKJE IN DE KEUKEN
VIOS heeft al in een vroeg stadium aangege-
ven graag verder te willen met Grol. “Theo 
Helmers, voorzitter van VIOS, is erg enthou-
siast over de samenwerking. Beltrum levert 
een behoorlijk aantal speelsters én begelei-
ders. We hebben bij VIOS B/Grol VR2 een 
staf van 6 personen: Manon Bleumink, Loes 
Hummelink, Ashly Klein Gunnewiek, Maartje 
Dute en wij twee. Het team is een prachtige 
ambassadeur voor de samenwerking tussen 
VIOS en Grol. Het plezier in voetbal blijft zo 
overeind. VIOS heeft Grol niet nodig maar 
andersom geldt dat wel. Wij kunnen niet met 
7 speelsters voetballen.” Volgens Pos is het 
heel verfrissend om eens bij een andere club 
in de keuken te kijken. “Soms is er bij Grol 
sprake van bedrijfsblindheid. Kijk eens bij 
een andere club, daar kun je veel van leren.”

EEN FUSIE?
Een fusie met VIOS ziet Pos niet gebeuren. 
“Nee, zeker niet. Dat is ook niet nodig. 
Maar een intensieve samenwerking zou veel 
voordelen voor beide partijen opleveren. En 
dan heb ik het ook over het eerste elftal bij 
de heren. In beide teams zit kwaliteit. VIOS 
en Grol zullen altijd eigen teams houden 
maar op prestatief niveau zou een samen-
werking zinvol kunnen zijn.” Pos verwacht 
wel een fusie met de Grolse Boys, zo vertelt 
hij. “Als straks het 100-jarig bestaan van Grol 
is gevierd en iedereen weer met twee voeten 
in de klei staat, is een fusie aannemelijk. 
Twee voetbalverenigingen in deze tijd van 
krimp en vergrijzing is heel bijzonder. Met de 
samenwerking met VIOS hebben we prach-
tige basis gelegd voor de toekomst van het 
meisjes- en damesvoetbal. We willen graag 
dat meiden blijven voetballen én er plezier in 
hebben, daar gaat het om.”

SUCCESVOLLE 
SAMENWERKING 
VIOS- EN GROL DAMES
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Het zonovergoten sportpark lag er weer 
fantastisch bij in het Pinksterweekend 
van 3 en 4 juni. De woensdagmiddag-
groep had uitstekend werk geleverd. 
En ook de sponsoren (Sportpark den 
Elshof, Restaurant & Bakkerij  Wissink, 
John Ligtenberg Vormgeving, Maarse 
Drukwerk en Chiel Meekes Handels-
onderneming) mogen niet onvermeld 
blijven, want dankzij hen is er ruimte 
om ons te onderscheiden van andere 
toernooien aldus voorzitter Marc Rots. 
Denk hierbij aan de uitgebreide lunch, 
ranja, fruit en ijsjes voor alle deelne-
mende teams. En niet vergeten de 
prachtige bekers en chocolademedail-
les voor de winnaars. En natuurlijk alle 
vrijwilligers die altijd nodig zijn om een 
toernooi vlekkeloos te laten verlopen. 
Zonder scheidsrechters en hulpjes 
achter de schermen is het niet mogelijk 
een dergelijk toernooi te organiseren. 
Hiervoor alle credits. 

Alle ingrediënten waren aanwezig 
om er een leuk, sportief en span-
nend toernooi van te maken. Op de 
zaterdag de JO13 en op zondag de JO11 
en de MO11(twin games voetbal) met 
deelnemende teams uit Nederland en 
Duitsland. De deelnemende teams dit 
jaar waren IJsselmeervogels, Arnhemse 
Boys, FC Winterswijk, Longa ’30, Bon 
Boys, SPVGG Vreden, Excelsior ’31, 
Vogido, VV Viod, Orion, S.P. Neede, 
Rohda Raalte, ATC ’65,TVC ’28, AZSV 
en natuurlijk onze eigen jongens en 
meisjes.

De organisatie was na afloop zeer tevre-
den over het verloop van het toernooi. 
De clubs komen graag bij ons en dat 
moet zo blijven. Een aantal vragen aan 
de voorzitter Marc Rots.

Wie organiseert dit toernooi 
naast jezelf?
“Wessel Arink, Han Hilderink, Henri en 
Pelle Walterbos, Bart Huijskes, Tom He-
ming, Tim Penterman. Iedereen heeft 
zijn eigen taak.”

Waaraan moet dit toernooi voldoen?
“Het moet een kwalitatief goed 

toernooi zijn. Wij proberen teams te 
strikken die op hoog niveau spelen. 
Zeg maar 1e klasse en hoger. De teams 
moeten dus echt hun best doen om 
hoog te eindigen. En de verschillen 
mogen dan niet te groot zijn.”

Waar baal je van?
“Als er teams zijn die kort van tevoren 
afzeggen. Helaas was dit nu ook weer 
het geval. Je moet dan je schema weer 
aanpassen of proberen op korte termijn 
nog een andere vereniging te vinden en 
dat is niet fijn en geeft best veel stress. 
Dat er teams zijn die telkens commen-
taar hebben op de leiding. Wij hebben 
jonge scheidsrechters die erg hun best 
doen en dan is het niet leuk om telkens 
commentaar te krijgen dat een beslis-
sing in hun ogen niet juist is.
Dat het niet altijd eenvoudig is een 
geschikt weekend te vinden voor dit 
toernooi. De concurrentie is groot en 
je blijft ook afhankelijk van de beschik-
baarheid van de velden. En vaak zijn 
er veel verenigingen met de jeugd op 
kamp of moeten nog beslissingswed-
strijden spelen in de competitie.”

Hoe bevalt het twin games 
voetbal bij O11?
“Dat bevalt prima. We doen dit nu al 
voor het derde jaar bij JO11 en MO11. Ze 
spelen 6 tegen 6. Het is zeer attractief 
om te zien. De spelers zijn vaak aan 

de bal en kunnen zich niet verstoppen. 
Dat is weer goed om de techniek en de 
conditie te verbeteren. Ook de Duitse 
clubs vinden het prachtig terwijl zij dat 
niet kennen.” 

Hoe houd je het toernooi levendig?
“We hebben een vaste lijst teams uit de 
Achterhoek die we elk jaar uitnodigen. 
Dat is de basis. En de overige teams 
proberen we te variëren. Dat werkt 
verfrissend.”

Hoe kom je telkens weer aan 
nieuwe teams?
“Meestal door contacten te leggen met 
leiders van andere teams die je tegen-
komt tijdens andere toernooien. Je 
krijgt dan weer tips van andere mensen. 
Dus eigenlijk een beetje netwerken.”

Wil je verder nog wat kwijt?
“Ik vind het fijn dat ons toernooi 
voldoende aandacht krijgt. En dat we 
gewaardeerd worden binnen de vereni-
ging. De VSVG, de sponsorcommissie, 
Businessclub en het bestuur ondersteu-
nen ons financieel op een fantastische 
manier. En vaak zijn ze ook nog aanwe-
zig als toeschouwers. Wat misschien 
nog wat beter kan is het publiceren van 
het wedstrijdschema op de Grolsite of 
in de Groenlose gids. Dat toeschouwers 
weten wie wanneer speelt. Iets voor 
volgend jaar.”

Door:
Ronald Buesink

DERDE EDITIE WISSINK TOERNOOI 
JO13, JO11 EN MO11 WAS WEER SUCCESVOL
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AFSLUITING VAN HET SEIZOEN 2016-17
Rob Porskamp zwaait Jeroen Burghout uit.

Team van het Jaar Grol 6

Wout Walterbos winnaar penaltybokaal Stef Oldenkotte Super Jeugd Vrijwilliger

Meiden onder 13 team 1 en Jongens onder 13 team 3 Johan Klein Gunnewiek Vrijwilliger van het Jaar

Roy Röring Speler van het jaar 

Vlnr: Super Suporter Willem Kamphuis, Wessel Baarslag, 
Voetballer van het Jaar Michel Kamphuis, Ramon Landewers.
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teken van afsluiten. Mijn periode 
als hoofdtrainer van de s.v. Grol 
naderde zijn einde. De laatste com-
petitiewedstrijd, de laatste training 
en de “Afsluiting van het Seizoen”, 
waar veel clubmensen terecht in 
het zonnetje werden gezet. In mijn 
woordje naar de aanwezigen blikte 
ik kort terug op mijn twee jaar 
hoofdtrainerschap en mijn kijk op 
de vereniging. 

Mijn eerste seizoen was een lastig 
seizoen. Doordat nota bene ‘mijn’ 
WSV deze club liet degraderen, was 
het voor mij een lastig moment om in 
te stappen. De wisselende resultaten 
en uiteindelijk de degradatie hielpen 
ook niet mee. Dit gaf mij persoonlijk 
veel frustratie dat ik soms dagenlang 
van een situatie chagrijnig kon zijn of 
slecht sliep. Maar gelukkig veranderde 
dat dit seizoen. 

Er moest dit voetbalseizoen wel wat 
veranderen bij de seniorenselectie. 
Het was belangrijk dat er bij het eerste 
team een nieuwe fundering werd ge-
legd. De helft van de spelers in de eer-
ste selectie was namelijk nieuw, vanuit 
het tweede of uit de talentvolle jeugd. 
Nieuwe spelers en dus een andere 
voetbalcultuur. Discipline, ontwikkelen, 
plezier hebben en een team uitstralen 
waren begrippen die terug moesten 
komen het afgelopen seizoen.  
Een seizoen met veel leermomenten: 
wij moesten elkaar soms even wakker 
schudden en kregen soms het deksel 
op ons neus. Uit tegen bijvoorbeeld 
Trias of DVC waren we redelijk 
kansloos, maar een jonge, nieuwe 
ploeg heeft vaker zijn ups en downs 
dan een ervaren team. Wij hebben 
daar gelukkig ook goede wedstrijden 
tegenover kunnen zetten. De 0-6 
overwinning op VVO in de eerste 
wedstrijd na de winterstop is mij echt 
bijgebleven. Het kenmerkt een team 
in opbouw, mooie momenten en 
leermomenten. Ik genoot van spelers 
die overkwamen uit de jeugd, zoals 
Tim Penterman, Pim Westervoorde en 
Tim Leusink. Maar ook de vele spelers 
die vanuit het tweede naar het eerste 
kwamen hebben hun steentje meer 

dan bijgedragen. Dit met een mix van 
de clubtrouwe spelers die al in het 
eerste speelden is de basis voor een 
meerjarenplan gelegd. En ik vertel u 
graag dat ik ontzettend trots ben op 
deze jongens!

Naast het voetbal zijn mij unieke 
momenten bijgebleven. Het trainings-
kamp in de seizoensvoorbereiding met 
het eerste en tweede team bijvoor-
beeld, waarbij wij in tenten sliepen in 
Wenum Wiesel. Of het team dat naar 
Apeldoorn kwam voor mijn verjaardag. 
Het trainingskamp in Winterberg en 
de seizoensafsluiting in Kijkduin zijn 
ook voorbeelden daarvan. Prachtige 
momenten meegemaakt met deze jon-
gens, die zich echt als een (vrienden)
team hebben gedragen, chapeau!

Het afgelopen seizoen is voorbijgevlo-
gen en wanneer je gevoelsmatig iets 
gaat afsluiten, dan ga je automatisch 
terugblikken. Ik kreeg het besef dat 
ik was ingestapt bij een mooie, grote 
vereniging. Hier leeft het voetbal nog 
echt. Veel supporters, grote betrok-
kenheid en leden met een kritische 
noot. Een voorzitter die papier prikt, 
fluit en ambities heeft. Respect heb 
ik voor deze voorzitter die in tijden 
wanneer het sportief minder gaat durft 
te veranderen. De betrokkenheid op 
twitter van een Bas Niewhoff (zo’n 50 
berichten per dag.…), of bijvoorbeeld 

“BEDANKT EN TOT ZIENS!”

de vele jeugdtrainers die spelers beter 
willen maken. Op de kaderavonden 
merkte ik al dat iedereen stappen wil 
maken. Kijk naar bijvoorbeeld de scou-
tingscommissie die dit jaar is opgezet, 
weer een stapje verder.  Zoveel vrijwil-
ligers, zoveel mooie evenementen, 
zoveel sponsoren, zoveel commissies 
en zoveel voetballende leden. Met 
een ambitie, visie maar ook samen 
de schouders eronder zetten en niet 
constant kritiek te uiten. Maar juist 
door te dóén gaat dit een toonaange-
vende vereniging worden, die groter is 
dan alleen deze regio, daar ben ik van 
overtuigd! 

Ik ben net (vermoeid) teruggekomen 
van een legendarische afsluiting van 
het seizoen in Kijkduin/Scheveningen 
met mijn selectie. Een weekend met 
veel plezier en saamhorigheid.  Tijdens 
het typen van dit stukje heb ik toch wel 
trillende vingers. Bij mij komt nu echt 
het besef dat dit het allerlaatste kunstje 
was en dat ik de jongens toch stiekem 
een beetje ga missen…
Ik wil alle supporters, leden, be-
stuurders en met name mijn spelers 
en begeleiding bedanken dat ik hier 
hoofdtrainer mocht zijn. De fundering 
is gelegd en ik kijk met trots terug op 
deze geweldige vereniging! 
Bedankt en tot ziens!

Jeroen Burghout
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Op 70-jarige leeftijd overleed op 27 
juni 2017 in het hospice te Haaksber-
gen, ons zeer gewaardeerde lid Bertus 
Oostendorp. Bertus was al geruime tijd 
ernstig ziek. Dat weerhield hem er niet 

IN MEMORIAM BERTUS OOSTENDORP
van zolang mogelijk naar zijn geliefde 
s.v. Grol te komen. In zijn succesvolle 
voetbalcarrière was Bertus doelman. 
Precies zoals hij in het dagelijks leven 
was; wars van alle showelementen. 
Gewoon degelijk en betrouwbaar. Drie 
seizoenen lang was hij onbetwiste 
doelman van Grol 1. Daarna nog vele ja-
ren een betrouwbare doelman van Grol 
2. Na zijn pensionering als onderhouds-
timmerman bij de Grolsch werd Bertus 
een actief vrijwilliger bij de s.v. Grol. De 
onderhoudsgroep op woensdag kreeg 
er een geweldig vakman bij. Rustig, 
bekeken en betrouwbaar werkte hij zijn 
klussen af. Hij vond het geweldig met 
anderen samen te werken. En iedereen 
wilde graag met hèm samenwerken. 

Hij genoot van de gezelligheid die er 
natuurlijk bij hoorde op die werkdag op 
het sportpark. Bertus was een bijzon-
der aardige en hartelijke man. Geliefd 
om zijn belangstelling voor anderen en 
zijn genuanceerde gedrag. Hij was 60 
jaar lid van de s.v. Grol. Bij zijn 50-jarig 
lidmaatschap in 2007 ontving hij de 
gouden speld van de s.v. Grol. In 1992 
was het broer Willie die als Prins Willie 
broer Bertus uitkoos als zijn Adjudant. 
Beiden werd de eer vooral gegund van-
wege hun verdiensten voor s.v. Grol. 
Wij wensen zijn echtgenote Agnes, 
de kinderen Nick, Roy en zijn partner 
Susan en de kleinkinderen Jip en Okke 
veel sterkte met het dragen van dit 
grote verlies. 

“ALS HET WENT, MOET JE STOPPEN”
Door: 
Tim Ebbers

Aan de Aaltense kant van de 
Romienendiek staan twee indruk-
wekkende gebouwen; crematorium 
Berkenhove en links daarvan een 
ontvangstcentrum. Ze zijn beide 
eigendom van GUV en gelegen 
in een prachtig stuk rustgevende 
natuur. We zijn te gast bij Bert van 
Asselt, directeur van GUV, één van 
de sponsoren van s.v. Grol.   

Kun je wat vertellen over GUV - het 
bedrijf, de verschillende onderde-
len, de mensen en het werk?
“GUV is geen bedrijf, maar een 
stichting; Stichting Uitvaartfonds 
Achterhoek en daaronder vallen GUV 
Uitvaartzorg, GUV Uitvaartverzekering 
en GUV Crematorium en Uitvaartcen-
tra. We hebben maar één doel en dat 
is het verzorgen van een waardige uit-
vaart tegen zo laag mogelijke kosten. 
Het gaat om aandacht voor mensen, 

HEAO in Arnhem. Heb bij meerdere 
bedrijven gewerkt en nog in deeltijd 
gestudeerd aan Nyenrode. Toen ik bij 
een grote onderneming werkte begon 
ik mij te storen aan de commerciële 
wereld en de enorme hiërarchie. Ik had 
zelfs na een tijd echt geen benul meer 
van waar ik mee bezig was. Ik wilde 
iets gaan betekenen voor de mensen 
en dat wil ik nog steeds. Daarom ben 
ik bij GUV gaan werken.” 

Bert is in 1995 in dienst gekomen van 
het GUV en is als algemeen direc-
teur een bevlogen aanjager van een 
bijzonder enthousiast team. De lat 
ligt hoog, zowel bij Bert als bij alle 
collega’s en ze gaan door het vuur 
voor de nabestaanden. In het contact 
met nabestaanden is hij zeer invoelend 
maar in het contact met medewerkers 
en leveranciers zit hij er bovenop. Als 
de boel blokkeert, kan hij fel reageren 
en neemt geen genoegen met dat de 
zaken niet goed geregeld zijn. 
“We kunnen het maar één keer doen 
in een heel moeilijke tijd, dus het moet 
in één keer goed.” 

Ook in jullie werk is er sprake 
van concurrentie, misschien geen 
passende omschrijving in jullie 
branche, maar dat is wel wat het is. 
Waarin onderscheidt zich GUV van 
andere verzorgers? 

“GUV is enorm gegroeid, mede door 
een zeer individuele benadering. 
De organisatie is transparant en we 
communiceren heel duidelijk dat een 
verzekering elders absoluut geen 
belemmering is om de uitvaart door 
het GUV te laten verzorgen. Mensen 
zijn geneigd om als eerste hun eigen 
verzekeraar te bellen, maar dat hoeft 
dus helemaal niet.”  

Bert wijst er verder op dat GUV door 
haar lage tarieven in staat is ook bij 
verzekerden van DELA, Monuta of Yar-
den de uitvaart te verzorgen, zonder 
dat er bijbetaald moet worden voor 
het dienstenpakket. Bij de verzeke-
ringen in bedragen is GUV vaak meer 
dan 1.000 euro goedkoper. Daarom 
kiezen nabestaanden steeds vaker voor 
GUV, ook al zijn ze elders verzekerd. 
De persoonlijke werkwijze en de zorg 
worden zeer gewaardeerd door de 
nabestaanden, die de organisatie in 
het tevredenheidsonderzoek dan ook 
waardeert met een 9,5. 

Welke eigenschappen zijn nodig om 
een goede uitvaartvaartverzorger 
te zijn?
“Empathisch vermogen is natuurlijk 
enorm belangrijk. Verplaatsen in de 
ander, niet meehuilen, maar natuurlijk 
wel meeleven. Je moet eigenlijk de 
wensen van de lippen kunnen lezen, “H
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want het moet een afscheid worden 
dat past bij de overledene en de nabe-
staanden. Het is iedere keer anders en 
daar moet je mee om kunnen gaan.”

We weten zeker dat het leven 
eindig is en de dood een zekerheid. 
Waarom zijn veel mensen bang 
voor de dood?
“Je weet niet wat er gebeurt na de 
dood. We weten dat het lichaam 
vergaat, maar niet wat er met de geest 
gebeurt. Het is het onbekende en 
het is al heel vaak gezegd; er is nooit 
iemand teruggekomen om te vertellen 
hoe het is. Het geloof speelt ook een 
rol en mensen die vanuit hun geloof 
vertrouwen krijgen, staan er wel vaak 
anders tegenover.” 

Eerder waren er begrafenissen en 
crematies waarvoor veel men-
sen werden uitgenodigd middels 
een persoonlijke kaart en via een 
advertentie. Nu is het steeds vaker 
een apart moment van afscheid en 
condoleren voor belangstellenden, 
en aansluitend of een dag later een 
uitvaart in besloten kring. Hoe zou 
dit komen?
“Het gaat om een zeer verdrietige peri-
ode en ik kan me goed voorstellen dat 
het uiteindelijke afscheid gebeurt met 
de mensen die het dichts bij de overle-
dene staan. Mensen waarmee je kunt 
uithuilen. Een grote groep mensen zou 
ook de aandacht kunnen onttrekken. 
Dat zegt niets over de gemeende be-
langstelling, maar uiteindelijk gaat het 
wel om heel persoonlijk verdriet.”

Ben je anders naar het leven en de 
dood gaan kijken door het werk dat 
je al jaren doet?
“Ik ben wel anders naar het leven gaan 
kijken, maar niet naar de dood. De 
dood is dezelfde gebleven, onherroe-
pelijk en wreed. En een enkele keer 
is bij ernstig zieken de dood ook een 
vriend die hen verlost van verder lij-
den. Mijn kijk op het leven is door mijn 
werk zeker veranderd en het is nog 
veel meer eruit halen wat erin zit!”

Dat laatste zal velen aanspreken en 
het is een heel goed motto om mee 
af te sluiten. Leef het leven, maar 

sta de ander ook terzijde in moei-
lijke tijden. Geluk en gezondheid 
zijn geen vanzelfsprekendheden, 
maar de ander helpen en onder-
steunen zijn dat wel. In een gesprek 
over het leven en over de dood 
wordt dat weer heel helder. En wat 
ook helder wordt is de waardering 
voor mensen in de uitvaartzorg. Ik 
sprak een tijd geleden tijdens een 
crematie een collega van Bert en hij 
zei: “Ik werk al 25 jaar in dit vak, 
doe het met alle toewijding, maar 
het went nooit.” Ik vertel dit Bert 
en hij antwoordt: “Het klopt en als 
het wel went, moet je stoppen.”   

we zijn daarin niet-tijdgebonden en 
we werken zonder winstoogmerk. 
GUV staat voor persoonlijk, betrokken 
en dichtbij. De uitvaartbegeleiding 
gebeurt door een vertrouwenspersoon, 
vanaf het allereerste moment tot aan 
de nazorg. Het zijn allemaal betrokken 
mensen met gevoel en beslist geen 
commerciële buitendienstmedewer-
kers. Het zijn ook mensen uit de eigen 
omgeving, die de regio kennen en het 
dialect spreken van de nabestaanden.”

De medewerkers staan vaak voor 
moeilijke situaties. Soms sterven 
mensen na een lange ziekte en soms 
worden mensen zomaar uit het leven 
weggerukt. Het is onvoorspelbaar en 
vaak onvoorstelbaar. De uitvaartbege-
leiders ondersteunen de nabestaanden 
en moeten in een kort tijdsbestek veel 
dingen regelen. Ze staan dichtbij de 
mensen en ervaren het intense verdriet 
van heel dichtbij mee en dat maakt 
het werk emotioneel belastend. Bert 
geeft aan alleen daarom al goed voor 
de medewerkers te willen en moeten 
zorgen.   

Hoe ben jij in de wereld van de 
uitvaartverzorging terechtgekomen 
en wie is Bert van Asselt?
“Ik heb LTS elektrotechniek gedaan, 
vervolgens de bakkersopleiding en 
daarna commerciële economie op de 
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Dat was het weer. Seizoen 2016-2017 
is ondertussen alweer ongeveer een 
maand verleden tijd, waar we de 
jaargang – net als ieder ander seizoen 
– traditioneel beëindigden met de 
afsluiting op sportpark Den Elshof. 
Voordat ik ga terugblikken op een 
bewogen jaargang wil ik allereerst mijn 
onvrede uiten over een aantal teams 
die schitterden door afwezigheid op 
zaterdag 10 juni. Ik kan mij voorstellen 
dat er enkele recreantenteams zijn die 
er niet in slagen om voldoende spelers 
op de been te krijgen om mee te 
strijden om de felbegeerde bokaal van 
het huistoernooi. Echter vind ik het erg 
teleurstellend dat een deel van de se-
lectieteams, te weten de A1 en Dames 
1, dit evenement niet serieus genoeg 
hebben genomen om hier rekening 
mee te houden in de planning. 

Tijdens het officiële gedeelte bij het 
samenzijn in het sportcafé werden er 
waarderingen uitgedeeld en werd er 
terecht op een nette manier afscheid 
genomen van personen die onze club 
na enkele jaren gaan verlaten. Roy 
Röring ontving zeer terecht de titel 
‘Speler van het Jaar’ vanuit de handen 
van de Supportersclub. Roy traint sinds 
jaar en dag de jongens van de D4 en 
voetbalt zelf in twee elftallen, niets dan 
lof hiervoor. 

Dan de titel ‘Team van het Jaar’. 
Hiervoor waren afgelopen seizoen drie 
teams genomineerd. Grol Zaterdag 3 

OVER EN UIT

was een genomineerde vanwege het 
eerste kampioenschap in elf jaar, en 
daarmee ook het eerste kampioen-
schap van Jan Overkamp. Je verwacht 
het niet, maar ook Grol 4 was geno-
mineerd. Het sterrenensemble onder 
leiding van Pim Huijskes was wederom 
kampioen geworden in de 5e klasse. 
Stan Raben vertelde mij dat hij ervan 
overtuigd was dat Grol 4 weer zou 
winnen, ze hadden de prijs namelijk al 
vaker gewonnen. Het jonge Grol 6, niet 
geheel toevallig ben ik hier zelf ook on-
derdeel van, werd kampioen in de 6e 
klasse en wist hiermee ook nominatie 
af te dwingen. Niemand minder dan 
‘Mister Fancy Fair’ Geert Jan Stokkers 
nam het woord tijdens de uitreiking. 
Grol 6 was uiteindelijk de gelukkige en 
ik sluit niet uit dat het royaal inkopen 
van de loten tijdens de halfjaarlijkse 
Fancy Fair een rol heeft gespeeld.

Zoals al aangegeven heeft s.v. Grol 1 
een bewogen seizoen achter de rug. 
Na de teleurstellende degradatie in 
Varsseveld hebben enkele bepalende 
spelers besloten hun heil elders te 
zoeken. Wat achterbleef was een 
groep gemotiveerde, grotendeels 
onervaren spelers. Een club van het 
kaliber s.v. Grol moet altijd gaan voor 
promotie in de 3e klasse. Desondanks 
ben ik van mening dat iedereen die 
betrokken was bij het vlaggenschip dit 
seizoen kan terugkijken op een zeer 
verdienstelijke plek in de middenmoot. 
Natuurlijk moeten we op termijn naar 

een hogere klasse streven, de tijd zal 
leren wanneer. Realisme zal het sleu-
telwoord moeten zijn.

Net zoals ieder ander jaar werd ook dit 
jaar het Marveldtoernooi weer georga-
niseerd. Ik verbaas me erover hoe men 
er ieder jaar weer in slaagt om het 
toernooi een nog professionelere uit-
straling te geven. Zelfs de thuisblijvers 
konden alles volgen via een livestream, 
mooie ontwikkeling. Na een giganti-
sche teleurstelling vorig jaar met FC 
De Rebellen heeft de organisatie het 
dit jaar op de sponsoravond meer dan 
goed gemaakt met Gert-Jan Verbeek 
en Jacques Brinkman als interessante 
gasten. De sfeer was gedurende het 
weekend weer erg goed. 

Ik opende deze column met het feit 
dat het seizoen er alweer op zit. 
Verheugd kan ik mededelen dat het 
seizoen ook alweer begonnen is. De 
nieuwe selecties hebben ondertussen 
al met elkaar getraind en de teamfoto’s 
zijn al gemaakt. Seizoen 2017-2018 zal 
toch een bijzonder seizoen zijn, dit 
seizoen zal zich voor een deel afspelen 
in het jubileumjaar van de club. Hoe 
mooi zou het zijn om in dit jaar op ver-
schillende niveaus successen te vieren? 
Maar laten we niet de realiteit niet uit 
het oog verliezen.

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

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

Bekijk onze 
nieuwe website
www.weevers.nl

De creatieve talenten 
staan nu op eigen 
pootjes:

www.reble.nl


