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Geachte lezer,

Alweer een seizoen ligt achter ons. Een seizoen waarin de nodige kampioenschappen en promo-

ties werden behaald, met name in de jeugd. Dat geeft de burger moed en de club een boost. Prima 

ontwikkelingen in ons jubileumjaar, net als de groep mensen die aan de slag is gegaan de mogelijkhe-

den tot een fusie te onderzoeken tussen s.v. Grol en v.v. Grolse Boys. De mannen en dame in kwestie 

verdienen alle steun. Zeer capabele mensen die precies weten waar het om draait. Er telt immers maar 

één belang. De toekomst van het voetbal in Groenlo. Het is vooral voor de Groenlose jeugd van belang. 

Als we het aan hen zouden laten dan is een fusie met een hamerslag voor elkaar. De Grolse jeugd gaat 

in alle leeftijdslagen al met elkaar om, groeit met elkaar op, kijkt niet naar kleur of geloof. Natuurlijk was 

het bericht dat de wereld ingestuurd werd over de samenvoeging van de Grol zaterdagafdeling met die 

van de Grolse Boys op zijn zachts gezegd niet handig, maar laten we vooral de rust bewaren, afwachten 

wat de leden van beide clubs voorgeschoteld gaat worden komend najaar door de werkgroep. Als die 

gestoorde halve gekken Trump en Kim Jong-un elkaar kunnen vinden in een akkoord, waar hebben wij 

het dan nog over?

Vrijdagmorgen 22 juni konden we in De Gelderlander lezen hoe ontzettend blij Vios Beltrum met de 

promotie is naar de derde klasse. Grootste drijfveer was de motivatie om komend seizoen tegen ‘grote 

broer’ Grol uit te mogen komen, laat trainer Manfred Graven in dezelfde krant weten. Een felicitatie is 

hier zeer zeker op zijn plaats. Niet zomaar een toevalstreffer echter, laat dat helder zijn. Vios B zal geen 

tweede RKZVC worden, maar de vereniging Vios B staat organisatorisch als een huis onder voorzit-

terschap van Theo Helmers. Er gebeuren sowieso mooie dingen in Beltrum. Petje af. Harde werkers 

in combinatie met boerenslimheid en nuchterheid. We kunnen ons, als het goed is, weer opmaken 

voor twee mooie potjes en twee lange derde helften, al is de indeling alleszins zeker omdat Grol, zeer 

verrassend, de voorkeur voor 3B heeft uitgesproken. Mocht het toch zover komen dan leggen zowel 

s.v. Grol als Rob Porskamp van het sportcafé de rode loper uit voor de Beltrumse invasie. Het is geen 

affiche zoals Grol-Longa, maar toch een affiche waar naar uitgekeken wordt, ook in de regio. Wie weet 

wat ons in de aanloop er naartoe allemaal nog te wachten staat. Dat de humor en respect voor elkaar 

hierin vooral mogen zegevieren. Ik verheug me op Bennie te Veluwe, Prutje en zijn gevolg. Altijd al 

graag geziene gasten op ons sportpark.

Er ligt weer veel moois in het verschiet dus, maar eerst de opmaak naar ons eeuwfeest met de 100e 

verjaardag op 18 september. Iedereen alvast gefeliciteerd met het jubileum van onze mooie club. Voor 

nu eerst veel leesplezier gewenst met uw eigen clubblad en een fijne vakantie. Mocht u het clubblad in 

uw bagage meenemen, ergens op een bijzondere plek op de aardbol lezen, app een fotootje naar de 

Tekkeltelefoon (06 19 48 16 86). Mooi voor het volgende clubblad.
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Roy Röring, 
voetballiefhebber met 
een groot Grolhart

Door: Ronald Buesink

Op een mooie zomerse avond in mei 

krijg ik bezoek van Roy om hem het één 

ander te vragen over zijn werkzaamhe-

den bij de s.v. Grol.  Ik heb hem gevraagd 

op de fiets te komen zodat we er een 

gezellige avond van kunnen maken. Om 

klokslag 20.30 uur, het afgesproken tijd-

stip, belt hij aan en nemen we plaats in 

de achtertuin om het gesprek te begin-

nen. De spraakopname gaat aan zodat er 

niets aan info verloren gaat.

Vertel  eens iets over jezelf

“Mijn leeftijd is 30 jaar. Mijn ouders wonen 

op een klein boerderijtje (geen dieren meer) 

net buiten Groenlo. Mijn vader is vrachtwa-

genchauffeur en mijn moeder deed altijd 

de werkzaamheden op de boerderij. Hier 

ben ik geboren en heb ik tot mijn 24-ste 

gewoond. Ik heb een broer en een zus. Mijn 

broer woont in Groenlo en mijn zus woont 

in Aalten. Ik zie ze dus nog regelmatig. Op 

dit moment ben ik vrijgezel en woon ik aan 

de Papendijk 56 in Groenlo. Ik heb dit huis 6 

jaar geleden gekocht.” 

Beroep

“Het beroep dat ik uitoefen is automonteur 

en ik werk al 14 jaar met volle tevredenheid 

bij autobedrijf Kolkman. Ik was 16 toen ik 

er begon te werken. Ik heb het vak geleerd 

door na de lagere school VMBO (richting au-

totechniek) op het Marianum te volgen. Dat 

duurde in totaal 4 jaar. De eerste twee jaar 

kon ik mooi in Groenlo blijven. De laatste 

twee jaar deed ik motorvoertuigentechniek 

in Lichtenvoorde (meer praktijkgericht).

Toen ik daar mee klaar was ging ik nog 1 dag 

per week naar het Graafschap College in 

Doetinchem om me verder te ontwikkelen tot 

eerste en tweede monteur. Na 4 jaar had ik 

het afgerond. Dat deed ik naast mijn werk.”

Jij als trainer/leider

“Toen ik 16 jaar was ben ik als trainer begon-

nen bij de Grol. ik werd toen trainer van de 

D4 jeugd. Dat heb ik twee jaar gedaan. Maar 

gezien het geringe leeftijdsverschil met de 

spelers ben ik terug gegaan naar de E8 jeugd. 

Dat heb ik drie jaar met veel plezier gedaan.

Ik ben nu trainer en leider (samen met Mat-

thijs Roorda) van Grol JO13-4 en we trainen 

twee keer per week op de dinsdag- en de 

donderdagavond. Ik probeer de jongens echt 

iets te leren en ik bereid de trainingen altijd 

voor. Ik probeer altijd een bepaalde opbouw 

in de trainingen te bewerkstelligen. Naast 

een goede warming-up  vind ik pass- en 

trapoefeningen, speedladder, dribbeloefenin-

gen, afronden op goal en afsluitende partij 

belangrijk om ze een betere voetballer te 

laten worden. Deze facetten komen elke trai-

ning weer terug. Maar het allerbelangrijkste 

is natuurlijk dat ze plezier hebben in het spel.

We spelen met ons team in de vierde klasse 

en spelen vaak tegen selectie teams van 

kleinere verenigingen in de Achterhoek. Dit 

seizoen spelen we bijvoorbeeld tegen VIOS 

JO13-1, Grolse Boys JO13-1, Rietmolen JO13-1, 

AD JO13-1, Lochhuizen JO13-1.  Het is best 

een sterke competitie. Veel teams spelen 

ook nog eens met dispensatiespelers dus 

wordt het fysiek ook erg lastig. Want hoe 

klein een vereniging waar je tegen speelt ook 

is, er spelen altijd een paar goede spelers 

in zo’n team. Maar uiteindelijk worden mijn 

spelers daar beter van. Wij moeten het meer 

hebben van teambuilding. Als iedereen goed 

zijn best doet hebben we best een hecht 

team zonder echte uitschieters naar boven 

of naar beneden. En als er elk jaar drie of 

vier spelers doorstromen naar een iets hoger 

niveau ben ik tevreden. Volgend seizoen 

word ik trainer van de JO15-3.” 

Sportieve carrière

“Voor ik lid werd van de Grol vonden mijn 

ouders het verstandiger dat ik eerst aan gym 

deed. Ik was nogal stijf en ook de coördina-

tie en motoriek  konden nog wel wat beter. 

Daarna ging ik voetballen in de E-jeugd en 

heb ik alle leeftijdscategorieën doorlopen. 

Ik heb nooit in de hoogste teams gespeeld 

maar altijd veel plezier gehad in het spel-

letje. Op dit moment speel ik al 12 jaar op 

zaterdag met zaterdag-2 en sinds drie jaar 

speel ik op zondag ook nog alle wedstrijden 

met Grol 4 (ze hadden te weinig spelers) 

mee. Vanuit de A-jeugd ging ik in zaterdag-3 

spelen met vrienden. Dat ik op zaterdag ging 

voetballen had met name te maken met het 

uitgaansleven. We gingen na de wedstrijd 

regelmatig de kantine in en trokken de derde 

helft door in Groenlo. Dan kon je zondag-

ochtend lekker wat langer in je bed blijven 

liggen. Later verdween zaterdag-3 en werden 

wij zaterdag-2. 

Als voetballer moet ik het met name hebben 

van mijn felheid en onverzettelijkheid. Ik ben 

een echte terriër en je komt me dan ook va-

ker dan één keer tegen tijdens de wedstrijd. 

Normaliter sta ik altijd in de achterhoede, 

links of rechtsback en vind ik het mooi om 

een lange rush langs de zijlijn  te maken.”

Roy is een zeer fanatiek en gedreven vrij-

williger waar de Grol zeer blij mee moet 

zijn. Hij treedt nooit nadrukkelijk op de 

voorgrond maar achter de schermen is 

hij goud waard voor onze vereniging. De 

komende voetballoze zomerperiode die er 

zit aan te komen vindt hij maar niks. Van 

hem mag het nieuwe voetbalseizoen nu al 

wel beginnen. Hij heeft er nu al zin in om 

met zijn nieuwe team aan de slag te gaan. 

Dat zegt alles over de persoon in kwestie. 

Roy, heel veel succes komend seizoen en 

voor de Grol zou het mooi zijn dat je nog 

jaren behouden blijft voor onze club. 

Grol JO13-4
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Zoek de verschillen…

Groots debuut

De bezoekers aan het Marveld Toernooi 

worden ieder jaar op zaterdag en zondag 

verblijd met het PannaNews, een 4 pagina’s 

tellend fraai toernooikrantje met hierin onder 

meer verslagen, interviews, actuele zaken, 

stukjes met een knipoog en foto’s van de 

toernooi dag ervoor. Voor de redactie iedere 

keer weer een uitdagende maar dankbare 

klus. Iedere avond wordt er weer reikhalzend 

naar uitgekeken, worden de bezorgers van de 

uitgave op de avond dat het werkje bezorgd 

wordt in het sportcafé al tegemoet gelopen 

om de uitgave snel in bezit te hebben en de 

inhoud tot zich te nemen. Al snel is zichtbaar 

hoe de inhoud ervaren wordt. Dit jaar waren 

op zaterdagavond al snel hevige lachsalvo’s 

hoorbaar tot in alle hoeken van het sportcafé 

en terras. Aanleiding was onderstaande foto. 

Hierop de groep bezoekers uit Amersfoort 

met in hun midden de sympathieke Schot 

(zie ook verhaal MarveldToernooi), en Roy 

Reinders. Op de foto geen enkel glas bier 

zichtbaar en George Peeters en Roy Reinders 

zelfs afgebeeld met een reusachtige softijs 

in hun handen. Huh? Katholieke Ramadan? 

Wat was nu het geval? De mannen zaten 

allen al poserend heerlijk te genieten van 

een biertje, volop te proosten met elkaar. 

Op de tafel een respectabel aantal goudgele 

rakkers die de heren toelachten. Omdat 

het MarveldToernooi, geheel terecht, niet 

geassocieerd wil worden met alcoholgebruik 

Begin mei debuteerde Dies Wildenborg 

op het heilige Grolgras als voetballer. 

Een dag waar hij al heel lang naar 

uitgekeken had, evenals vader Rob, 

moeder Marieke Rots, opa’s Hennie Wil-

denborg en Bennie Rots, en natuurlijk 

ook oma Resi Wildenborg, en oma Truus 

vanaf een wolkje. Allen hebben iets met 

s.v. Grol, zijn of waren er speler/vrijwil-

liger en/of sponsor. Niet zo verwonder-

lijk dat Dies met deze genen in hun aller 

spoor volgde. Nadat hij debuteerde 

werd hij vanwege zijn zeer sterke de-

buut gehuldigd met een heuse beker. Hij 

behaalde hier zowaar al meer bekers op  

zijn eerste dag dan beide opa’s samen 

in hun heel roemruchte carrière bij s.v. 

Grol. Alle reden dus om enorm trots te 

zijn. Zo ook Dies zelf. De beker, ooit ge-

wonnen door een Grolteam in 2002, uit 

de kantinevitrine, moest dezelfde avond 

mee naar bed natuurlijk. Een pracht 

plaatje leverde het op. “Dat bunt ze!,” 

aldus beide opa’s.

in haar uitingen naar buiten toe zou dit 

betekenen geen foto bij het artikel. Creatief 

als ze zijn bedachten eindredacteur Wally 

en man van de opmaak John Ligtenberg 

een oplossing. ‘Laten we het bier weg 

fotoshoppen en de mannen een ijsje in de 

handen drukken.’ Bij beiden rolden bij de 

gedachte en uitvoering ervan al de tranen 

over de wangen van het lachen. Zo ook 

degenen die hierover geïnformeerd werden. 

Pieter Peeters lachte het hardst. ‘Mijn vader 

heeft nog nooit een ijsje gegeten.’ Tot zover 

een kijkje achter de schermen van het 

PannaNews. Dit wilden wij u niet onthouden. 

Hieronder zowel de originele foto als de 

bewerkte versie die op de voorpagina van 

het PannaNews prijkte. Wij kunnen er nog 

steeds om lachen.
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Zoekt u iets:

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

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.
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“Om het eerste hier structureel hoger te laten voetballen 
moet je de rest ook goed op orde hebben”

‘De 12e man’ nieuwe 
loot aan s.v. Grol-boom 

Door: Henri Walterbos

Het heuglijke nieuws werd wereldkundig 

gemaakt tijdens de traditionele afsluiting van 

het seizoen. De geboorte van ‘De 12e man,’ 

een nieuwe loot aan de s.v. Grol-boom dat 

voor inkomsten wil gaan zorgen voor de 

vereniging. Hun werkwijze en doelstelling 

verschilt duidelijk met onderdelen als de 

Supportersclub, de VSVG en de Business-

club. Het bestuur reageerde positief op de 

ideeën van de initiators en verleende om 

die reden Tim Hubers, Emiel Garstenveld, 

Mart Willemsen, Mark Reinders en Wouter 

Scharenborg toestemming om hun ideeën in 

de praktijk uit te gaan voeren.

Ontstaan

Over het ontstaan doen Emiel en Mark hun 

verhaal. “We zaten vorig jaar een keer in een 

kantine bij een andere vereniging en vroegen 

ons af waarom Grol niet iets als een ‘Club 

van 100’ of zoiets doet. Een club van ano-

nieme mensen die een bepaald bedrag aan 

de club wil doneren. Heel veel verenigingen 

in de buurt hebben dat. De Grol niet. Toen 

zeiden wij, ‘waarom doen wij dat niet?’,” 

begint Emiel. “Het is niet voor bedrijven, die 

doen al genoeg, maar voor particulieren die 

120 euro per jaar betalen aan de club, waar-

van 90 euro naar de club gaat om bepaalde 

noodzakelijke dingen van te doen en 30 

euro voor een feestavond. Natuurlijk mogen 

ondernemers wel privé meedoen. Het is 

zeer laagdrempelig bedoeld. Je hoeft niet 

eens lid te zijn van s.v. Grol, al hebben we 

dat wel liever. Je hoeft ook geen lid te zijn 

van de Businessclub. Het is voor iedereen 

die dat kan en zou willen missen. Van dat 

geld kunnen we hele mooie dingen doen 

voor de Grol.” 

Als naam werd ‘De 12e man’ gekozen, 

oftewel de steun in de rug van een eerste 

team, in dit geval verenigingsbreed. “We 

gaan geen cheques uitreiken. Dan weten we 

nog niet waar het geld blijft, maar als er een 

wens bestaat om bijvoorbeeld bidons aan te 

schaffen voor een groep teams, dan voeren 

wij dat uit tot en met de aanschaf en uitgifte. 

Daarna is het bezit van s.v. Grol. Deze 

manier van werken geeft ons ook meer vol-

doening. Je krijgt daarmee ook meer binding 

met degenen die al betalen en misschien 

levert je het ook wel weer nieuwe leden op,” 

verklaart Mark de werkwijze.

Nadat er over gesproken was bleef het idee 

een half jaar borrelen, totdat Bart Pors-

kamp, toen nog bestuurslid van s.v. Grol, 

Emiel aansprak of hij het idee uit wilde gaan 

voeren. “Bart had namelijk precies hetzelfde 

idee en wilde graag de krachten bundelen in 

plaats het los van elkaar te doen. Vervol-

gens heeft Bart het een half jaar geleden in 

het hoofdbestuur voorgesteld. Daar is het 

besproken, ook de mogelijke haken en ogen 

eraan. We wisten toen nog niet het exacte 

bedrag wat we wilden hanteren, de precieze 

doelstelling of een naam.”

Na ‘groenlicht’ werden mensen gezocht om 

‘De 12e man’ te gaan vormen. “We hebben 

bewust in een andere leeftijdsgroep en 

doelgroep mensen gezocht die wij capabel 

achtten om het op te gaan pakken,” licht 

Mark de samenstelling van de groep toe. 

“Hoe je het ook wendt of keert, VSVG en 

BCG dat zijn toch vaak oudere mensen die 

het doen. Wij hebben vaak ook weer andere 

netwerken. Wouter en ik zitten daar een 

beetje tussen in. Wij denken dat dit heel 

goed is voor Grol om een keer een club te 

hebben die qua leeftijd onder de reguliere 

besturen en commissies zitten. Je krijgt een 

heel andere dimensie.”

Toen Mark gevraagd werd aan te schuiven in 

de nieuwe Grol-tak hoefde Mark er niet over 

na te denken, ondanks zijn hoofdtrainerschap 

bij MEC. “Het idee spreekt me aan omdat 
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het eigenlijk heel simpel is. Niemand wordt 

gedwongen. De leden krijgen er tevens een 

leuk feest voor terug. Iedereen weet dat we 

als Grol super bourgondisch zijn ingesteld 

en iedereen wel in is voor een extra feestje. 

Dat je daardoor ook nog eens direct de club 

beter maakt is super meegenomen.”

Behoeftes

Zaken waaraan de mannen denken om te 

verwezenlijken zijn zaken waar behoefte 

aan is binnen de club, zo verwoorden Emiel 

en Mark de achtergrond van het initiatief. 

“Het is voor zowel jeugd als senioren,” gaat 

Emiel verder. “Kleine trainingsdoeltjes van 3 

bij 1 zijn er bijvoorbeeld te weinig. Trainers 

moeten hun trainingen aanpassen omdat er 

te weinig doeltjes zijn. Ook simpele dingen 

als bidons bij de senioren. We doen het al 

tien jaar met dezelfde bidons en sommige 

teams hebben helemaal geen bidons. Ook 

fatsoenlijke intrapballen is een herhaaldelijk 

probleem ondanks dat de BCG nu iets gedo-

neerd heeft hiervoor. Dat soort dingen willen 

wij oppakken, of misschien wel iets voor 

de voetbalschool. Leden kunnen aangeven 

wat wensen en behoeften zijn. Dat mag 

ook bij de F-jeugd zijn. Dan kunnen wij dat 

misschien wel snel faciliteren.”

Materialistische zaken

Een eerste inventarisatie werd al gemaakt 

door het vijftal. “Je komt al heel snel aan een 

groot bedrag. We hebben daar de verschil-

lende voetbaltechnische commissies al voor 

benaderd en hen gevraagd waar behoefte 

aan, maar daar komen hele verschillende 

zaken uit. De een zegt: er is domweg een 

gebrek aan trainers, de ander wil weer graag 

doeltjes. Wij willen het liefste gewoon geld 

geven aan materialistische zaken. Als er dan 

aan de andere kant geld overblijft om trai-

ners te betalen, is dat alleen maar goed. Dat 

juich ik alleen maar toe, maar het is herken-

baarder voor leden die hier aan deel willen 

nemen om een setje hesjes of intrapballen te 

geven.” Dan Emiel weer. “Slechte intrapbal-

len en slechte of helemaal geen bidons is 

best wel een irritatie bij velen. Het is toch 

eigenlijk te bizar dat er geen goaltjes zijn als 

je training moet geven bij een vereniging als 

Grol. Materialen is onze eerste doelstelling. 

Hoe het zich verder ontwikkelt in de toe-

komst zien we dan wel weer.” “Het is eigen-

lijk heel simpel allemaal. Geef de recreatieve 

teams maar een setje fatsoenlijke ballen en 

goede bidons en je hoort ze niet,” is Mark 

stellig overtuigd. Beiden lopen lang genoeg 

binnen s.v. Grol mee om deze kennis in huis 

te hebben. “Ze zien alleen maar dat er zaken 

naar het eerste en tweede toegaan en wordt 

alles vervolgens onder een vergrootglas 

gelegd en breed uitgemeten, wat ook weer 

onterecht is,” stelt Mark. “Voor ons de taak 

om te zorgen dat de recreanten, de lagere 

junioren- en pupillenteams tevreden blijven.”

Drie doelgroepen

De mannen weten al precies waar ze zich 

op gaan richten in de wervingsacties. “We 

hebben drie doelgroepen. Een lidmaat-

schap kost 120 euro voor mensen die nog 

helemaal geen lid van Grol zijn, iemand die 

al ondersteunend lid is gaat van iets boven 

de 60 euro contributie naar 120 euro toe. 

Die hoeven alleen de aanvulling te betalen. 

Spelende leden betalen 120 euro minus 25% 

korting. Het moet ook niet te gek worden. 

Die leden zitten hier ook al tijdens de fancy-

fairs van de VSVG waar ze vaak ook al veel 

geld aan uitgeven. Omdat we ook de jeugd 

van materialen willen voorzien hopen we 

ook ouders zover te krijgen lid te worden.” 

De contributie wordt per kwartaal geïnd. Het 

geld komt op de rekening van s.v. Grol maar 

wordt apart gehouden. Penningmeester 

Hans van Halm houdt dit bij. Grol kan hier 

niet aankomen. Tim Hubers gaat dit voor de 

12e man beheren. Tim zal aankomend jaar 

toch al een rol gaan spelen in het hele lede-

nadministratie gebeuren binnen s.v. Grol.

Geen bestuur

Er wordt geen bestuur gevormd. “We doen 

het gewoon met zijn vijven. Je krijgt vanzelf 

een natuurlijke rolverdeling,” is Mark van 

mening. “We hebben bewust een oneven 

aantal gekozen, in geval er eens gestemd 

moet worden. We houden het hoofdbe-

stuur op de hoogte van onze activiteiten.” 

Konden geïnteresseerde aanwezigen tijdens 

de Afsluiting van het seizoen al lid worden, 

begin volgend seizoen worden elftallen 

bezocht om leden te werven. Ook zal er een 

keer een zaterdagmorgen geprikt worden 

om ouders te werven, of bij Grol-evenemen-

ten. “We willen een mengelmoes van leden. 

Alle type leden,” hoopt Mark. “Het mogen 

jongeren zijn, maar ook opa’s die iets willen 

doen en wel een keer zin aan een feestje 

hebben.” “Of leden van Longa, waar we er 

al zes van hebben,” lacht Emiel. “Dat heeft 

Bart al geregeld. Hij is daar zelf lid van ‘de 

Reservebank’, een soortgelijk initiatief. Er 

zijn best wel mensen die wat extra’s voor de 

club willen doen, weten we,  maar die geen 

ondernemer zijn. Nu kan dat wel.” 

Volledige transparantie

Tijdens de feestavonden zal aan het begin 

iets van een PowerPointpresentatie verzorgd 

worden om volledige transparantie te laten 

zien aan de leden. “Dat hoeft niet lang te du-

ren, maar mensen kunnen dan ook nog hun 

eigen ideeën aangeven. Je moet het gewoon 

samen doen met elkaar,” vertelt Mark. “Wij 

zijn met ons vijven de voorlopers, maar voor 

de rest is het gewoon dat we met zijn allen 

de Grol ondersteunen. We willen de jeugd 

naar een hoger plan tillen. Om het eerste 

hier structureel hoger te laten voetballen 

moet je de rest ook goed op orde hebben. 

Ik denk dat daar grote behoefte aan is.”

Ideeën voor bestemmingen van gelden 

van ‘De 12e man’ kunnen ingediend 

worden door middel van een mail naar 

12eman@svgrol.nl. Ook aanmelden voor 

de 12e man kan via dit adres. Meer info 

over ‘De 12e man’ is te vinden op www.

svgrol.nl waarop ‘de club’ een eigen link 

krijgt. De berichtgeving van de 12e man 

zal via de bekende Grolkanalen plaats-

vinden. Dit in verband met het grote 

bereik hiervan.



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

www.johnligtenberg.nl 
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Bestuurstaal
In deze rubriek informeert het hoofdbestuur van de s.v. Grol u over de ontwikkelingen 

in het afgelopen halfjaar bij onze vereniging. Deze rubriek wordt gepubliceerd in het 

clubblad en daarna op de website geplaatst. 

1. We beginnen met voetbal vanzelfspre-

kend. Het afgelopen seizoen was een succes. 

Veel kampioenen, geen degradanten en maar 

een paar incidenten. Met 160 leiders en trai-

ners bij de jeugd en met 50 leiders en trainers 

bij de senioren die in grote mate bijdroegen 

aan het succesvolle seizoen 2017-2018. 

2. In totaal waren het afgelopen seizoen 420 

vrijwilligers in 640 verschillende functies bij 

de s.v. Grol actief.  Cijfers waar vele vereni-

gingen van duizelen als ze dit horen in onze 

bestuurskamer. Men vindt de s.v. Grol een 

echte netwerkorganisatie. 

3. Zeer belangrijk voor het goede verloop 

van de wedstrijden zijn de scheidsrechters. 

Er zijn in het afgelopen seizoen weer 5 pupil-

lenscheidsrechters opgeleid die het komend 

seizoen worden ingezet. De s.v. Grol heeft 

een grote groep verenigingsscheidsrechters 

maar daar kunnen er zeker meer bij. Zodat 

een scheidsrechter ook eens een weekend 

kan overslaan. Dus mensen die zin hebben 

een wedstrijd te fluiten bij de thuiswedstrij-

den bij de jeugd of de senioren op zaterdag 

of zondag kunnen zich melden bij Jos Froe-

ling, Rob Westervoorde of Bas Brinke of via 

info@svgrol.nl . 

4. Het Wissink Toernooi voor D- (onder 13) 

en C- (onder 15) spelers gaat dit jaar niet 

door. Er was geen geschikt weekend in juni 

op het sportpark meer beschikbaar. De lan-

ger doorlopende competitie (voor het eerst), 

het Marveld Toernooi, de Special Olympics 

en de Afsluiting van het Seizoen maakten de 

kalender vol. Volgend jaar zal het toernooi 

wel weer georganiseerd worden. 

5. In het afgelopen seizoen draaide er voor 

de eerste keer een Voetbalschool op het 

sportpark. Op woensdag- en vrijdagmiddag. 

Gratis deelname voor alle jeugdspelers. Als 

een derde trainingsmoment in de week. De 

leiding was in handen van Max de Vries jr. 

Het geld dat de s.v. Grol erin gestopt heeft 

was het dubbel waard. Zeer enthousiaste 

reacties van spelers en ouders.  Er wordt in 

de zomerstop gesproken over een vervolg.

6. De neven-activiteiten voor de jeugd 

zijn dit jaar allemaal wel doorgegaan. Een 

mooi programma met een filmochtend, de 

wintercup zaalvoetbal, het FIFA toernooi, de 

AH-competitie, de sinterklaasmiddag, het 

paaseieren zoeken, de afsluiting van het sei-

zoen en nog meer wegens het jubileumjaar. 

 

7. De 50 plussers in Groenlo bewegen te 

weinig. Zo heeft de gemeente vastgesteld. 

Daarom heeft de gemeente samen met 

de verenigingen op Den Elshof een subsi-

die-aanvraag ingediend bij het ministerie om 

tot een project te komen om ouderen meer 

te laten bewegen. In de maand mei zijn er 

als proef al drie activiteiten georganiseerd 

op het sportpark waaronder een fitheidstest 

en een beweeginstuif. Als de subsidie wordt 

toegekend, start het project Bewegen voor 

Ouderen in het najaar. 

8. Een andere proef is uitgevoerd en niet 

geslaagd helaas. Het beginnen van de 

wedstrijden op zaterdagmorgen om 9.00 uur 

in plaats van 8.30 uur. Het wedstrijdschema 

bleek te krap, wedstrijden liepen daardoor 

uit, de volgende wedstrijden begonnen te 

laat en het was dringen in de kleedkamers. 

In het nieuwe seizoen gaat de beginklok 

terug naar 8.30 uur. 

9. Bij de senioren gaat het elftal van Grol 3 

er volgend seizoen anders uit zien. De kern 

wordt gevormd door een vriendengroep 

die eigenlijk een apart team wilde vormen. 

Gezien de voetbalkwaliteiten van die groep 

was dit niet aanvaardbaar. In goed overleg 

met de groep en het huidige Grol 3 is geko-

men tot een nieuwe samenstelling. Grol 3 

gaat uit drie kernen bestaan,  vriendengroep, 

spelers huidig Grol 3 en talentvolle spelers 

die over komen uit de A-jeugd. Het blijft 

een prestatieteam met een betaalde trainer 

en de andere faciliteiten die daarbij horen.  

Het kampioenschap volgend seizoen is de 

beloofde tegenprestatie. 

10. Bij de Vrouwen wordt de samenwerking 

met Vios B. voortgezet. Beide verenigingen 

zijn positief over de gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor de Vrouwen-afdeling. 

Mogelijk wordt de samenwerking naar de 

Meiden-afdeling uitgebreid. 

11. De samenwerking met Grolse Boys 

bij de jeugd wordt definitief. Ook naar de 

samenwerking bij de senioren wordt uitge-

breid gekeken. De uitkomst daarvan is nog 

niet bekend maar zal in de zomer duidelijk 

worden.  Beide samenwerkingen staan los 

van het onderzoek naar een eventuele fusie. 

Daarover zal pas in het najaar besloten 

worden. 

12. In het afgelopen seizoen heeft de s.v. 

Grol met zo’n 60 teams aan de competitie 

deelgenomen. De eerste indeling voor het 

nieuwe seizoen 2018-2019 laat zien dat 

dit aantal ongeveer gelijk blijft. Dat is niet 

verkeerd. 

13. Het hoofdbestuur heeft besloten in het 

jubileumjaar wat meer onderscheidingen 

uit te reiken dan in een normaal jaar. Die 

onderscheidingen worden uitgereikt op 

de jubileumavond – dinsdag 18 september 

2018 - in het sportcafé. Die jubileumavond 

start overigens met een herdenking aan alle 

overleden leden, ook op het sportpark. 

14. De huldiging voor 50 jaar lidmaatschap 

vindt gewoon plaats op de algemene leden-

vergadering op vrijdag 12 oktober. Dat zijn dit 

jaar vier huldigingen. 

15. Overige enige tijd zal Hans van Halm 

stoppen als penningmeester van de s.v. Grol. 

Het is al enige tijd bekend dat Tom Hoffman 

(accountant bij KroeseWevers) hem zal 

opvolgen, die op dit moment 2e penning-

meester van de s.v. Grol is,  de ledenadmi-



Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

Duurzaam op Groengas

Tankstations
 • Scherpe prijzen
 • Moderne wasstraat
 • Ruime shop

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

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

Verkoop van alle 
Mobil en Argos Smeermiddelen

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

14

nistratie doet en ook penningmeester van 

het jubileumbestuur is. 

16. In het bestuur van de Stichting Exploi-

tatie s.v. Grol (SEAG) heeft Lars Oesterholt 

het penningmeesterschap overgenomen van 

Maaikel Wiggers.

17. In het Organisatiebestuur zal met ingang 

van het nieuwe seizoen Dirk Wolters de 

functie van wedstrijdsecretaris jeugd overne-

men van Wessel Arink. 

18. In het Voetbalbestuur is de functie van 

voorzitter nog in te vullen na het vertrek van 

Bart Porskamp die als wethouder van Oost 

Gelre gekozen is. 

19. Tot het Hoofdbestuur is in april toege-

treden Arjen Korenromp die de functie van 

voorzitter seniorenzaken op zich heeft geno-

men. Sinds het aftreden van Jos Penterman 

eind vorig jaar werd de functie waargeno-

men door Rudi Porskamp. 

20. De taken van 2e penningmeester en 

ledenadministratie zullen worden overgeno-

men door Tim Hubers, in het dagelijks leven 

accountant bij PWC.  Een oud-speler van 

Grol 1 opnieuw in een toppositie bij de club.

 

21. Het Voetbalbestuur en het Organisa-

tiebestuur zijn onderdelen van de nieuwe 

organisatie van de s.v. Grol. Daarnaast zijn er 

nog het bestuur van SEAG en het dagelijks 

bestuur. De vertegenwoordigers van deze 

vier besturen vormen samen het Hoofdbe-

stuur. Alle 9 leden van het Hoofdbestuur 

hebben een eigen takenpakket. Aan dat 

takenpakket is een budget gekoppeld. 

22. Alle taken en regelingen bij de s.v. Grol 

zijn opgenomen in het Handboek s.v. Grol. 

Te vinden op de website. Dit Handboek 

wordt in het komende seizoen geactuali-

seerd. Wat een stevige klus is want in een 

paar jaar verandert er heel veel bij zo’n grote 

vereniging als de s.v. Grol. 

23. Zoals al eerder aangegeven gaat de 

s.v. Grol een volgende stap zetten naar een 

gezond sportpark. Er was al een rook-ont-

moedigingsbeleid. Maar vanaf het nieuwe 

seizoen zal elke zaterdag het sportpark 

rookvrij worden. Het roken buiten op het 

sportpark wordt op die dag verboden. De 

aparte rookruimte binnen blijft beschikbaar.

24. De KNVB heeft het financiële jaarver-

slag 2016-2017 van de s.v. Grol beoordeeld. 

De KNVB kwam tot een positief oordeel. 

Wat een compliment aan de penningmees-

ter betekent. 

 

25. Alle activiteiten en te nemen acties 

zullen worden gebundeld in een seizoens-

kalender. Een pittige opgave die Marco 

Frank en Rob Arink gaan maken. 

26. De s.v. Grol was voor de zogenoemde 

Achterhoekse Voetbalnacht genomineerd 

als “beste club”, samen met vier andere 

verenigingen. De Keyenburgse Boys won de 

verkiezing vanwege haar inzet voor de hele 

gemeenschap. 

27. Het Vriendschapsteken s.v. Grol is nu 

negen keer uitgereikt. Dit jubileumjaar zal 

een aantal vrijwilligers deze onderscheiding 

ook weer krijgen. Vanaf dit jaar zal het 

Vriendschapsteken in een andere uitvoering 

uitgereikt worden. De huidige uitvoering 

was niet meer verkrijgbaar. Een andere 

uitvoering maar dezelfde waardering. 

28. Sinds lange tijd is er onder leiding van 

de KNVB weer een overleg geweest met 

alle voorzitters van de voetbalverenigingen 

in Oost Gelre. Vice-voorzitter Marco Frank 

heeft de s.v. Grol vertegenwoordigd. Er is 

gesproken over onder andere de rookvrije 

accommodatie, de nieuwe privacy-wet, de 

kwaliteit van de competities in de categorie 

B en het meten van de ledentevredenheid. 

29. De s.v. Grol heeft dit jaar voor het eerst 

deelgenomen aan het project “Hart voor 

de Achterhoek” van de Rabobank. Per jaar 

verdeelt de Rabobank € 400.000,- aan ver-

enigingen en instellingen die ieder maximaal 

€ 2.500,- kunnen winnen. Het bedrag wordt 

bepaald door het aantal stemmen dat je 

krijgt voor je aangegeven doel. Dat stemmen 

gebeurt door die klanten van de Rabobank 

die tevens lid van die bank zijn. De aanvraag 

van de s.v. Grol was gericht op de wensen die 

vrijwilligers nog hebben. De uitslag is bekend 

als u dit leest. 

30. Onder leiding van de gecertificeerd 

veiligheidsdeskundige Sander Nijhoff is bij de 

s.v. Grol een Risico Inventarisatie en Evalu-

atie uitgevoerd. Er zijn 328 risico’s in kaart 

gebracht op de onderdelen Evenementen, 

Gebouwen, Terreinen, Bedrijfshulpverlening, 

Noodsituaties, Veiligheidsrisico’s, Sport speci-

fieke risico’s en Beleid.  Voor 169 risico’s was 

een nadere beoordeling nodig. Uit die nadere 

beoordeling bleek dat er voor 49 risico’s acties 

noodzakelijk zijn. Die acties zullen als eerste 

gefaseerd worden uitgevoerd. 

31. De eerste actie is al uitgevoerd. De lad-

ders bij de gebouwen zijn weggehaald zodat 

spelers niet meer met voetbalschoenen op de 

daken kunnen klimmen om de bal eraf te ha-

len. Goed bedoeld, maar gevaarlijk en slecht 

voor het platte dak. De ballen worden er nu 

één keer week door de onderhoudsgroep af 

gehaald. 

32. De dakbedekking van kleedkamerge-

bouw 3-10 is versleten. Dat komt niet alleen 

door de voetbalschoenen. Het bitumen zit 

aan het einde van de levensduur. Tegelijker-

tijd zullen de koepels op het dak worden 

verwijderd die geen dienst meer doen.  

33. Een andere zeer omvangrijke actie is 

de invoering van de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming als de nieuwe 

privacy-wet (mei 2018). Die wet gaat heel 

ver in het beschermen (afschermen) van de 

persoonsgegevens. Voor amateurverenigin-

gen is deze wet een nieuwe last die op de 

schouders van vrijwilligers wordt gelegd. De 

s.v. Grol heeft zich voorgenomen vóór het 

einde van het jaar de regels van de wet te 

gaan toepassen. 

34. De s.v. Grol heeft een uitstekende band 

met haar buren aan de Elshofweg en de 

Oude Winterswijkseweg.  Veldgeluiden, in-

val van de lichtmasten, druk verkeer, rommel 

op straat zijn te noemen als je in de buurt 

van het sportpark woont. Maar de buren 

klagen daar nooit over. Tijd om iets terug 

te doen in dit jubileumjaar. Op zaterdag 8 

september zijn ze door de s.v. Grol op de 
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borrel uitgenodigd. Gecombineerd met een 

rondleiding op het sportpark. 

35. De gemeente Oost Gelre heeft een 

wens van de verenigingen op het sportpark 

vervuld. De verlichting op de parkeerplaats 

is uitgebreid. Met toepassing van LED-ver-

lichting. Tegelijkertijd is de verlichting langs 

de Oude Winterswijkseweg vervangen. 

36. Na de aanpassingen van veld 2 (trai-

ningsveld) bleef een deel van het veld te 

drassig. Er is tegen veld 4 aan een nieuwe 

sloot gegraven en de drainage verlegd. Daar-

naast zal op dit veld in de zomer een extra 

lichtmast worden geplaatst. 

37. Over vervanging van het kunstgras op 

het hoofdveld, veld 1 en de Marveld Arena is 

al veel geschreven op andere plaatsen. Zeer 

tevreden kan de s.v. Grol zijn over het besluit 

van gemeenteraad van Oost Gelre om het 

geld voor de vervanging van het kunstgras 

op het hoofdveld beschikbaar te stellen. 

De vervanging op veld 1 betaalt de s.v. Grol 

zelf en de vervanging op de Marveld Arena 

wordt betaald door Marveld Recreatie. Het 

bestuur van de SEAG zal nu in overleg met 

het Hoofdbestuur moeten bepalen of er rub-

ber of kurk wordt ingestrooid.  Omdat er een 

nieuw rapport aankomt over de milieu-ef-

fecten van rubber in de natuur (door Rijks 

Instituut voor Veiligheid en Milieu) is het 

waarschijnlijk dat de s.v. Grol de vervanging 

uitstelt. Na bestudering van dat onderzoek 

kan de definitieve keuze voor rubber of kurk 

bepaald worden. Die keuze geldt dan voor 

alle drie velden. 

38. De actie voor ZZP’ers om tegen een 

flinke korting een reclamebord te plaatsen 

op veld 1 is een groot succes aan het wor-

den. Deze jubileum-actie loopt nog door tot 

en met het einde van het jaar. 

39. Er is een initiatief gestart om de spe-

lende seniorleden en de ondersteunende 

leden nog meer bij de s.v. Grol te betrek-

ken.  Onder de naam “De 12e man” wordt 

er meegedacht, een gezamenlijke activiteit 

georganiseerd en wordt de vereniging met 

kleine, gerichte financiële bijdragen onder-

steund. De “12e man” is voor particulieren 

en ook niet leden van de s.v. Grol kunnen 

zich aansluiten. Het lidmaatschap kost € 

54,- voor ondersteunende leden, € 90,- voor 

spelende leden en € 120,- voor nieuwe 

leden. De nieuwe leden worden automatisch 

ook ondersteunend lid van de s.v. Grol.  Het 

belangrijkste  doel van de “De 12e man” is 

het voetbaltechnisch fundament van de s.v. 

Grol verder versterken. 

40. De Business Club s.v. Grol heeft in dit 

jubileumjaar een geweldige schenking aan 

de s.v. Grol gedaan van € 9.000,-. Uitge-

reikt tijdens de prachtige sponsoravond. 

Het geld gaat besteed worden aan nieuwe 

ballen (€ 6.000,-) , nieuwe tenues voor de 

verenigingsscheidsrechters (€ 1.500,-) en het 

jubileumboek (€ 1.500,-). 

Afsluiting van het seizoen

Voetballer van het jaar Michel Kamphuis (tweede van 
links) samen met seniorenspeler van het jaar Marlin te 
Woerd. Helemaal links Wessel Baarslag en helemaal 
rechts Mart Willemsen. Super-supporter Tonnie Theissen Team van het jaar: Grol zaalvoetbal 1

Jeugdteam van het jaar: Grol JO-17 3 (JO-16 1) Winnaars penaltybokaal.
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SPELER VAN HET KWARTAAL

Harmen Stortelder

Door: Marca Adema

Naam:  
Harmen Stortelder

Leeftijd: 
18 jaar jong

In welk elftal speel je nu? 
A3 

Eerdere teams/ carrière binnen s.v. Grol: 
Altijd tegen de top aan, 
maar net niet goed genoeg.

Welke positie speel je nu?
Linksback

Is dat ook je favoriete positie? 
Nee, het liefst sta ik in de spits, 
maar dat is elk weekend weer de vraag.

Favoriete club in Nederland: 
FC Twente

Favoriete club Buitenland: 
Manchester United FC

Beste speler: 
Theo Janssen

Beste speler waar jij mee hebt gevoetbald: 
Glenn Penterman, legende binnen en buiten 
het veld. Zijn uitblinkende kwaliteit is koppen, 
vooral asfalt.

Wat zijn je hobby’s naast voetbal? 
Bier drinken na het voetbal.

Wat vind je eigenlijk van onze club? 
Er wordt slecht beleid gevoerd. Ik vind het 
schandalig dat ik niet in het eerste speel.

Mooiste voetbalherinnering:
Promotie van De Graafschap

Ik geniet enorm van…. 
...het leven.

Wat wil je nog kwijt? 
Mijn schulden aan mijn vrienden.
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Door: Henri Walterbos

Op het moment dat in Panama voetbalge-

schiedenis gevierd wordt doordat het land 

bij een 6-0 achterstand tegen Engeland 

tegen scoort en de euforie groot is in het 

land al was het zojuist wereldkampioen ge-

worden, lopen de broers Juul (12), Vince (14) 

en Sem (16) Brummelaar ieder in hun Grol 

kampioensshirt rond in de voetbaltuin van 

het gezin aan de Hartebroekseweg. Uiter-

aard ontbreekt een bal niet. De broers gaan 

gezamenlijk op de foto vanwege eveneens 

een stukje historie, Grol-historie weliswaar. 

Of het uniek of zelfs een primeur is durf ik 

niet te stellen, maar op zijn minst zeer zeker 

heel bijzonder. De broers werden afgelopen 

seizoen namelijk alle drie kampioen met het 

team waarin ze uitkwamen; Juul met JO-13 1, 

Vince met JO-16 1 oftewel in de competitie 

JO-17 3, en Sem met JO-17 1.

Met alle drie blikken we kort 
terug op hun kampioensjaar en 
alvast een stukje vooruit.

Juul

“We zijn door dit kampioenschap gepromo-

veerd naar de Hoofdklasse en het was een 

heel leuk seizoen,” wil Juul het kort houden. 

Al twee keer eerder werd hij kampioen, met 

E-1 en F-1, kom ik doorvragend achter. 

Zijn positie in het veld is spits, of eigenlijk 

meer ‘was’ spits. “Ik word met ingang van 

het nieuwe seizoen verdediger.” Op welke 

positie weet hij nog niet. Het is een idee 

van trainer Max de Vries, waar de jongste 

Brummelaar wel achter staat. De reden van 

de switch? “Er komt een andere spits aan 

en we hebben te weinig verdedigers. Ik 

vind het wel leuk.” Op de vraag of hij altijd 

al een meeverdedigende spits was of dat 

hij altijd op een eiland zijn ballen afwachtte 

beginnen zijn broers al te knikken en te la-

chen. “Dat is helemaal niet waar,” probeert 

de Benjamin zich heldhaftig maar lachend 

te verdedigen. “In de E was dat wel zo, 

maar in de D is dat wel anders geworden,” 

vindt Juul.

Vince

Van de drie broers maakte Vince met stip 

het meest bizarre kampioenschap mee 

van de drie. Het team onder leiding van 

Rik Gockel, Stefan Arink en Mohammed 

Faris stond slechts na één competitieronde 

bovenaan, maar wel na de belangrijkste 

speelronde. Op de slotdag diende het team 

te winnen van koploper AZSV JO-17 2, dat 

1 punt boven Grol stond. Het thuisvoordeel 

voor Grol ging niet helemaal op. Vanwege 

het MarveldToernooi dat plaatsvond kon 

er niet op Den Elshof gespeeld worden en 

moest noodgedwongen uitgeweken worden 

naar het Wilgenpark, het terrein van Grolse 

Boys. Pogingen van de begeleiding om op 

zaterdagavond in aansluiting op de laat-

ste wedstrijd van het MarveldToernooi te 

mogen spelen op het eigen sportcomplex le-

verde enkel een halsstarrig ‘nee’ op. Jammer, 

maar het team ging ter voorbereiding op de 

cruciale wedstrijd alvast een keer trainen op 

het ‘Boysterrein’, doordat Grolse Boys alle 

medewerking verleende. 

Na een volgens Vince minder leuk jaar in de 

C2, een rommelige start bij JO-16 1 vanwege 

onduidelijkheden vanuit Grolzijde, werd de 

draad weer vrolijk opgepakt en ontstond 

langzamerhand een hecht team. “In de 

eerste competitiehelft ging het allemaal 

nog niet zo goed, verloren we veel, was het 

alleen maar verdedigen, de schade zoveel 

mogelijk beperken, scoorden we bijna nooit, 

maar waren de trainingen wel altijd leuk van 

Rik, Stefan en Mohammed. Na de winter-

stop werden we in een nieuwe competitie 

ingedeeld, en dat ging wel goed, en zijn we 

kampioen geworden.” “In een bloedstollen-

de finale,” vult moeder Sonja aan. 

De tussenstap van het team naar de B-klasse 

toe viel Vince mee. “Fysiek was het nog niet 

zo heel moeilijk, maar we hadden zeker niet 

verwacht dat we kampioen zouden worden. 

Toen we steeds beter werden, we veel won-

nen, merkten we dat we kampioen konden 

worden, dachten we steeds meer dat het 

wel zou kunnen lukken.” Vince staat centraal 

achterin en maakt aankomend seizoen de 

stap naar Grol B2, oftewel Grol JO-17 2. 

Vanwege de fantastische prestatie werd het 

team ook nog eens uitgeroepen tot ‘Team 

van het jaar’ bij de jeugd.

Sem 

Net als Vince is ook Sem centrumverdediger. 

“Ik voetbal in de B1, de JO17-1. Wij zijn dit 

jaar kampioen geworden in de Hoofdklasse 

en promoveren naar de 4e Divisie,” iets 

waar hij naar uitziet, want hij blijft nog een 

jaar B-speler. “We hebben een leuk seizoen 

gehad, waarin we in het begin al hebben 

gezegd voor het kampioenschap te gaan. 

We hadden best wel een goede selectie, die 

al heel lang achter elkaar met elkaar speelt, 

met een paar spelers, waaronder ik, die er 

om en om een jaar deel van uitmaken. Het 

grootste deel speelt al heel lang met elkaar 

en werden best wel vaak kampioen al. Het 

is een goedlopend team. Op het einde werd 

het toch nog wel spannend of we wel kam-

pioen zouden worden. Enkele wedstrijden 

wonnen we op individuele klasse, soms als 

geheel team. Een combinatie van beiden.”  

Ambities

Nu de broers al een tijdje grossieren in 

kampioenschappen ben ik benieuwd naar hun 

aller ambities. Juul weet het wel, of ook weer 

niet. “In het hoogste team voetballen,” roept 

hij stellig uit. Op de vraag of dat dan Grol 1 is 

antwoordt hij opvallend. “Dat weet ik niet. Ik 

weet niet of ik later nog wel plezier in voetbal-

len heb. Ik zie nu ook wel eens dat sommigen 

na de A stoppen. Ook met studeren heb je 

misschien minder tijd voor voetbal,” vertelt 

Juul met gevoel voor de juiste prioriteiten 

stellen. Als ik hem dan wijs op legio mogelijk-

heden om dit wel mogelijk te maken, zo leert 

het verleden, is hij nog niet overtuigd, maar 

legt hij wel meteen een belangrijk punt bloot, 

de overgang van jeugd naar senioren, een on-

derbelicht issue waar veel meer aandacht aan 

besteed zou moeten worden. Dat hij hier nu 

al mee bezig is. “Hij krijgt ook veel van de an-

dere jongens mee,” weet Sonja. Als ik verder 

in een geanimeerd gesprek belandt met de 

‘directie van het voetbalgezin’, een bevlogen 

vader Jos en moeder Sonja, druipen de broers 

langzaam maar zeker achter elkaar aan af naar 

binnen om het WK te volgen. “Wij beleven 

als gezin enorm veel plezier aan het voetbal 

en aan s.v. Grol,” sluit Sonja een onverwacht 

prettige zondagmiddag af. “s.v. Grol biedt ons 

allemaal enorm veel.”

KAMPIOENEN!!!!
Juul, Sem en Vince Brummelaar

Grol JO15-1

Grol 1 Zaal

Grol 35+ 2

Grol 45+ 1

Grol JO11-6

Grol JO35+ 1

Grol JO17-3

Grol JO17-1

Grol JO17-4 Grol JO13-1
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Marveldtoernooi 2018 
door de ogen van… FC Amersfoort

Door: Pieter Peeters

Ze zijn inmiddels niet meer weg te den-

ken op het Marveldtoernooi, de mannen 

uit Amersfoort. Onder bezielende leiding  

van ‘captain’ Mike Peeters komen ze 

elk jaar weer terug voor een weekendje 

gezelligheid en voetbal kijken, zij het elk 

jaar in een iets andere samenstelling. 

Twee van de vier Amersfoorters (Evert en 

Martin) maken dit jaar hun debuut, voor 

Ferdy van Geet (derde keer) en Mike (dit 

jaar voor de zevende keer op de camping) 

is het inmiddels vaste prik. Met Ferdy en 

Mike spreek ik over de sponsoravond, het 

toernooi en hun belevenissen met een 

bijzondere ontmoeting.

Mike is een bekende bij de s.v. Grol. Tot en 

met de A-jeugd heeft hij er gevoetbald, maar 

door een aantal kruisbandblessures heeft hij 

een streep moeten zetten door zijn voetbal-

carrière. Daarna heeft hij diverse jeugdteams 

getraind, waaronder de B1 en A1. Ook heeft 

Mike een tweetal jaar het Grolteam gecoacht 

op het Marveldtoernooi, met een 11e plaats 

na winst op Glasgow Rangers als beste 

resultaat. 

Mike is in juli 2006 naar Amersfoort verhuisd 

en is bij ASC Nieuwland geland. Daar heeft 

hij de B1, A1 en het Beloftenteam getraind. 

Ook heeft hij vanuit de Technische Commissie 

de functies Technisch Jeugd coördinator en 

Hoofd Opleidingen vervuld. Het idee om naar 

het Marveldtoernooi te gaan met een aantal 

collega jeugdtrainers is daar ontsproten. 

Daarna een jaar trainer van de JO17-1 bij SV 

Spakenburg en afgelopen seizoen actief bij de 

JO19-1 van SV Baarn.

Dat hij de s.v. Grol nog niet vergeten is blijkt 

wel uit diverse trips met de jeugdteams 

richting s.v. Grol en de mooie voetbaldag bij 

SV Spakenburg voor de JO15-1 en JO17-1 vorig 

seizoen.

Ferdy is geboren en getogen in Amersfoort. 

Hij werkt in de elektronica, iets wat hij van 

huis uit heeft meegekregen. Ferdy is actief als 

vrijwilliger bij ASC Nieuwland, een club in de 

wijk waar ze wonen. Hij loopt er al meer dan 

zeventien jaar rond en heeft werkelijk alles al 

gedaan. Technische zaken, Sponsorcommis-

sie, scheidsrechter en scheidsrechter coördi-

nator, Teammanager van het eerste elftal. Nu 

actief als assistent-scheidsrechter van ASC 

Nieuwland 1. Ferdy is een fervent Ajaxsuppor-

ter, zijn ogen zijn dit weekend gericht op de 

talenten uit Amsterdam.

Donderdag: Sponsoravond

Mike: “We zijn rond 14.00 uur vertrokken 

naar Groenlo. Zoals gebruikelijk rijden we al-

tijd even langs mijn ouders in Lichtenvoorde, 

om het weekend in te luiden met een koud 

biertje. Daarna bij mijn broertje boodschap-

pen doen voor het weekend. We vertoeven 

namelijk elk jaar op Marveld, in een huisje. 

Dit jaar hebben we besloten om op donder-

dag te vertrekken. Wij zijn met zijn vieren na-

melijk ook voor het eerst balsponsor, dus zijn 

we uitgenodigd voor de Sponsoravond. Daar 

hebben we leuke verhalen over gehoord, 

dus dat is mooi om eens mee te maken. In 

een bomvolle sporthal maakte Wim Kieft 

de meeste indruk met zijn licht sarcastische 

opmerkingen. Hans Kraaij vond zichzelf weer 

eens de belangrijkste man deze avond… Beu-

vink deed het ook leuk, al was het merendeel 

van het publiek dankzij de perfecte bediening 

ietwat luidruchtig. Uiteraard werd er in de 

kantine nog even nagepraat onder het genot 

van nog maar een biertje…..”

Vrijdag: A new friend

Ferdy: “Na de Sponsoravond was het lang-

zaam opstarten. De halve liters hakten er wel 

aardig in. We hebben een stuk gewandeld 

door het mooie Groenlo en het weer hielp 

ook erg mee. Mike had geregeld dat we bij 

het Brouwersnös een tour zouden hebben 

met een bierproeverij. Daar zijn we natuurlijk 

niet vies van, haha. Het was nog een beetje 

vroeg dus we besloten bij Café Pot een potje 

te biljarten. We zijn zeker geen talenten maar 

het was erg leuk. Op een gegeven moment 

kom ik aan de praat met een man aan de 

bar, Scott Williamson uit Schotland. Hij was 

geland op Schiphol en middels drie treinen 

en twee bussen, uren later aangekomen in 

Groenlo. Hij blijkt de vader van een speler 

van Celtic FC te zijn. Het klikte gelijk tussen 

ons en na een paar biertjes hebben wij hem 

uitgenodigd om mee te gaan naar Rob, naar 

het Brouwersnös. Het mooie is: hij is het hele 

weekend bij ons gebleven en we hebben nog 

steeds contact via Facebook en Whatsapp! 

Ook de vrienden Sander en Roy hielpen nog 

even bier proeven. Daarna waren we klaar 

voor het toernooi, mooi om te zien hoe seri-

eus de teams het toernooi nemen. Daarnaast 

spatte bij de meeste teams de spelvreugde 

er van af! Na de eerste wedstrijden werd er 

uitgebreid geëvalueerd in het Sportcafé, tot in 

de kleine uurtjes….”

Zaterdag: Karaoke-avond

Ferdy: “Op zaterdag startten we fris en fruitig 

met een door Martin gebakken uitsmijter, 

bakje koffie en zijn paraat bij de eerste wed-

strijden. De eerste wedstrijd die we zagen 

was de pot van Celtic FC.

Vriend Scott was er ook. De route terug 

vanuit de kantine naar Pot had hem ruim 

twee uur gekost. Blijkbaar is Groenlo toch 

best groot…”

Al jaren blijkt de verplichte lunchpauze voor 

FC Amersfoort het einde van het kijken naar 

de wedstrijden. Af en toe nog een blik wer-

pen, maar vaak wordt het toch een lange tafel 

zoeken buiten en een potje bier drinken. 

Mike: “Traditioneel zijn Dave ten Have en 

Richard er, ook de hele familie Peeters was 

present op het terras! Onze bronnen buiten 

bevestigden wat we eigenlijk al hadden 

geanalyseerd: Ajax en Barcelona gingen als 

favorieten door. Evert ook blij: Feyenoord ook 

bij de laatste vier, alsmede het fysiek sterkste 

team: Bayer Leverkusen. 

Na een hapje eten bij Marveld werd er weer 

koers gezet naar het Sportcafé. Van de mees-

te teams was de begeleiding ook aanwezig, 

ook het scheidsrechterskorps was present. 

Traditiegetrouw werd eenieder in de gelegen-

heid gesteld de microfoon te pakken, wat als 

altijd luid wordt toegejuicht.

Brasil schalde door de kantine, ook Scott 

kreeg de handjes in de lucht met zijn versie 

van “500 Miles”. Scheidsrechter Wiedemeijer 

liet ook nog even horen dat zijn zangtalent 

niet opweegt tegen zijn scheidsrechterlijke 

kwaliteiten…

Moe maar voldaan werd in de kleine uurtjes 

de terugtocht naar de camping gemaakt. 

Topavond weer!”

Zondag: Finaledag

Mike: “De zondag wederom op tijd uit de 

poekie, de boel opruimen en inpakken. Na 

de finale rijden we terug naar Amersfoort. 

Na een stukje Celtic FC gekeken te hebben 

en s.v. Grol hebben zien winnen van de 

Koreanen, hebben we ons gesetteld op de 

tribune voor de halve finales. Ajax en Barce-

lona waren de terechte winnaars. De meest 

positieve spelopvatting, technisch vaardige 

spelers en willen aanvallen om te winnen. 

Feyenoord speelde in een 1-5-3-2 formatie, 

iets wat ze nog niet eerder hadden gedaan dit 

seizoen volgens trouwe volgers van het team. 

Leverkusen wist ook niet echt een vuist te 

maken bij balbezit.

Bij de strijd om de 3e en 4e plaats zag je dat 

bij Leverkusen en Feyenoord de fut eruit was, 

tijd voor de gedroomde finale: Ajax tegen 

Barcelona!

Het positiespel bij de Spanjaarden was prima 

verzorgd onder leiding van aanvoerder Xavi 

Simons, Ajax was constant gevaarlijk via 

de uitmuntende aanvoerder en spits. Barca 

herpakte zich prima na de 1-0 en scoorde na 

een sublieme actie de 1-1. De snelle 2-1 van 

Ajax gaf de doorslag in deze mooie finale. De 

krachten waren weg na een pittig toernooi. Al 

met al een mooie winnaar van de 29e editie!”

Mike vervolgt: “Het was weer een genot om 

bij dit toernooi aanwezig te zijn. Zoals elk jaar 

wordt FC Amersfoort hartelijk ontvangen. Er 

worden nieuwe contacten gelegd, de sfeer is 

als altijd relaxed. 

Ik ben dan ook trots dat ik elk jaar weer kan 

laten zien hoe de s.v. Grol met al zijn vrijwil-

ligers in staat is om zo’n toernooi op te zet-

ten en (zo lijkt het) zonder enige inspanning 

deze dagen alles soepel te laten verlopen. 

Klein detail: 29 jaar geleden speelde ik op 

het allereerste Marveldtoernooi zelf mee. 

Dat jaar werden we vierde na een nederlaag 

tegen DCS. Nu speelt het Grolteam tegen 

toekomstige wereldtoppers, hoe mooi is dat! 

Volgend jaar vieren we met FC Amersfoort 

uiteraard het 30-jarige jubileum enthousiast 

mee. Tot dan!”

Het was weer een geslaagd weekend 

voor de mannen uit Amersfoort. Leuk om 

te horen dat het toernooi voor hun zo 

speciaal is en dat zij er elk jaar weer naar 

uitkijken om hier in ons mooie Groenlo te 

vertoeven! En inderdaad, tot volgend jaar!

Scott: “Having visited The Netherlands 

many times. Nothing prepared me for 

the warm welcome, friendliness and 

hospitalitiy of the boys from Amers-

foort and the great people of Groenlo 

and Marveld. Within one hour of my 

arrival at Hotel Pot, I met four gentle-

men who welcomed me as a long lost 

friend and invited me to spend the 

weekend eating, drinking and laughing 

with them! In addition the people at 

the Marveld Tournament were friendly 

and helpful. I thoroughly enjoyed my 

weekend and hopefully I will not return 

just for the tournament, but so see my 

new Dutch friends again. My only re-

gret was a big headache each morning, 

maybe it had something to do with the 

Grolsch, haha!”
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Japanse voetballers 
genieten van weekje Groenlo 
en Sportpark Den Elshof
“Brandweerlieden die terugzwaaien terwijl ze uitrukken, 
dat vonden ze geweldig. Dat maak je bij ons niet mee”

Door: Henri Walterbos

In het straatbeeld van Groenlo doken ze 

tijdens hun verblijf op Marveld recreatie 

diverse keren op. De jonge voetballers 

van Kashiwa Russell en Shirayuri Sea-

gulls, beiden uit Japan afkomstig. Een 

week lang verbleven ze in Groenlo voor 

een trainingskamp op Marveld Recreatie 

en Sportpark Den Elshof. Voor Kashiwa 

Russell de 6e keer dat ze met het O15 

team in Groenlo verblijven. Shirayuri Se-

agulls is voor de 1e keer in Groenlo met 

hun O12 team, enthousiast geraakt door 

de positieve ervaringen van Kashiwa. 

De warme contacten tussen de Japanse 

voetbalclubs zijn er via het Internationaal 

Marveldtoernooi. Tussenpersoon hierin 

is reisorganisator Kaz Keneko, Japanner 

maar sinds juni 2017 woonachtig in Den 

Haag, die op zijn beurt al 7 jaar contact 

heeft met Marco Frank, voorzitter van 

het Marveldtoernooi.

Vol programma

Ondanks dat de teams schoolvakantie 

hebben en ze begin april in Japan aan het 

nieuwe schooljaar beginnen, wordt een 

uitgebreid programma afgewerkt. 

Naast voetbalwedstrijden tegen gerenom-

meerde tegenstanders als De Graafschap, 

AZSV, HHC Hardenberg, SML Arnhem en 

Grol JO13-2 en JO16-1, met aansluitend een 

gezamenlijke barbecue, trainingen onder lei-

ding van een KNVB-trainer, zijn er bezoekjes 

aan Marianum (015), Basisschool de Ni-je 

Veste (012), Borussia Dortmund, Amsterdam, 

Feyenoord, de Zaanse Schans en een kook-

clinic met leerlingen van het Marianum. 

Ideale combinatie

“Het zijn allemaal kinderen van goed be-

middelde ouders,” weet Marco Frank, die 

namens sv Grol betrokken is bij het verblijf 

en het regelen van zaken voor de Japanse 

teams. “De combinatie van Marveld en het 

complex van Grol zo dichtbij elkaar is een 

ideale combinatie voor ons,” is Kaz lyrisch. 

Het is voor de jonge voetballers een eerste 

trip buiten Japan. “Zeer leerzaam,” gaat Kaz 

verder. “Mentaal gezien zijn de Nederlandse 

kinderen een stuk verder dan onze kinderen. 

Zo’n gezamenlijke barbecue met de jongens 

van het team van Grol O16-1 waar ze tegen 

gespeeld hebben is erg goed voor ze. 

De eerste dagen voelden ze zich toch enigs-

zins ongemakkelijk, maar na het spelen van 

enkele spelletjes en zo’n barbecue voelen 

ze zich inmiddels aardig op hun gemak, 

maken ze nieuwe vrienden, ondanks dat 

onze voetballers geen Engels spreken.” Het 

is aandoenlijk om te zien hoe beide culturen 

door elkaar heen zitten en ze plezier met 

elkaar beleven. Als Grolspeler Sem Huisman 

iets wil vertellen tegen een van de Japan-

se spelers die naast hem zit in de serre in 

het Sportcafé Den Elshof, tikt hij dit in het 

Nederlands in op zijn mobiel en doet Google 

translate en non verbale communicatie de 

rest. Met succes, want regelmatig lachen 

de jongens met elkaar. Rik Gockel, trainer 

van het Grol 016-1 team geniet als hij ziet 

hoe de spelers elkaar over en weer, soms 

ietwat verlegen, een cadeautje geven en een 

poging moeten doen elkaar uit te leggen wat 

het cadeautje is. “Een zeer leerzame ervaring 

ook voor onze spelers.” 

Naar Nederland verhuizen

Kaz is inmiddels zo onder de indruk van de 

Nederlandse samenleving dat hij besloot 

met zijn Mexicaanse vrouw en zoons van 2 

en 4 naar Nederland te verhuizen. “Ik zocht 

een gemeubileerd huis in deze regio maar 

dat is onvindbaar hier. We wonen in Den 

Haag. Het opgroeien in een meer inter-

nationale samenleving is goed voor ze, ze 

worden hier sneller volwassen. Hun school 

kent meer dan 50 nationaliteiten. Japan is 

een zeer bijzondere cultuur maar ook iets 

bekrompen. Dat is ook nadelig voor de op-

voeding, ervaren wij. We zijn hier gelukkig.” 

Wel nadelig ervaart het gezin de medische 

zorg. “Als je in Japan naar de dokter wilt dan 

kan dat gewoon. Als je hier naar de dokter 

wilt moet je eerst de huisarts bellen, moet 

je thuis blijven en mag je pas komen als je je 

echt erg slecht voelt.” 

Het contact met de bevolking in Groenlo 

ervaart Kaz als zeer positief. “Toen we 

vanuit het centrum van Groenlo terug liepen 

naar Marveld zwaaiden de jongens naar 

alle auto’s onderweg. En iedereen zwaait 

gewoon terug, prachtig,” lacht Kaz. “Toen 

we bij de brandweerkazerne liepen moest 

de brandweer net uitrukken. Reden ze met 

blauw zwaailicht en sirene weg, zwaaiden 

onze jongens naar de brandweermannen 

in de brandweerauto, zwaaiden ze gewoon 

terug. Brandweerlieden die terugzwaaien 

terwijl ze uitrukken, dat vonden ze geweldig. 

Dat maak je bij ons niet mee. Het is fantas-

tisch dat ook de scholen hier zo open staan 

en ons graag ontvangen, ook de gastvrijheid 

hier is warm.”

Shirayuri Cup

Afsluiter voor Shirayuri Seagulls is de eerste 

Nederlandse versie van de Shirayuri Cup, 

een initiatief van Shirayuri Seagulls, op 

Sportpark Den Elshof. “In Japan hebben 

zij sinds twee jaar een toernooi waarbij de 

spelers naast het spelen ook zichzelf moeten 

coachen, de stand moeten bijhouden, zelf 

moeten scheidsrechteren, de lunch uitdelen 

en de prijsuitreiking verzorgen. Dat kennen 

wij bij ons niet,” vertelt Marco. “Een speciaal 

project waarbij de spelers centraal staan 

en het gaat om de algemene ontwikkeling 

van de spelers, dat zelf leren nadenken, pro 

actief zijn,” weet Marco. 

Een unieke toernooivorm, met deelname 

van Grol, Longa ’30, FC Eibergen, FC Trias 

en Bon Boys, die allen met een JO13-2 team 

deelnemen aan dit toernooi en ook zaken 

verzorgen. Winnaar van het toernooi wordt 

FC Eibergen, dat de penaltyserie na de 1-1 

beter neemt dan Bon Boys. Derde wordt 

Grol, FC Trias 4e, Longa 5e en de Japanse 

gastheer zelf 6e.  

TEKKELS
06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

* Tijdens de geweldige avond op 

de ‘Supportersclub het jaar uit’ 

nam Tim Hubers zijn bingokaart 

mee naar het toilet. Tijdens het 

toiletteren kwam Barend Soer naast 

hem staan. Tim zegt: “Ik heb mijn 

bingokaart meegenomen zodat ze 

geen nummers kunnen aanstrepen.” 

Waarop Barend Soer zegt: “Ik dacht 

hetzelfde, daarom heb ik mijn pen 

meegenomen.”

* Op weg na het tussenfeest 

van Grol 7 zegt Ewald ‘Hakkie’ 

Brockötter: “Ik hop neet da’w ne 

klimwand ofzo goat doon want 

ik heb al hoogtevrees bi-j het 

aardbeien plukken.”

* Wally in de bestuurskamer als 

hij de koelkast aldaar opent: “Goh, 

Pepsi Max hier? Dat ze dat bij de 

Grol in de bestuurskamer hebben.”

* Pim Huijskes vraagt voor de 

wedstrijd aan Pieter Peeters of hij 

fit is, antwoordt deze: “Zeker ben ik 

fit!” Waarop Björn Koldeweij gevat 

opmerkt: “Modderfit.”

* Op een warme zondagochtend 

staat Tom Kaak in zijn blote ‘balg’ 

tegenover Niels Ars die in de dug-

out zit. Zegt Tom trots; “Hier Ars, 

PT Robin,” terwijl hij naar zijn buik 

wijst. Waarop Niels vraagt “Heb je 

‘m opgegeten ofzo?”

* Frank en Petra ter Bogt waren 

25 jaar getrouwd. Bij het feest was 

ook geheel Grol 4 uitgenodigd. Wat 

een succes! Alleen zondagochtend 

was minder succesvol. Met 11 

‘beschonken’ spelers werd met 11-0 

verloren!
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s.v. Grol viert dit jaar haar 100-jarig 

bestaan; een mooie mijlpaal en ook een 

uitstekend moment om eens met de 

voorzitter om tafel te zitten en te horen 

hoe hij de ontwikkelingen binnen de club 

ziet en vooral, hoe hij naar de toekomst 

van de voetbalclub kijkt.

Door Mark Wessels

Hans, hoe lang ben je inmiddels voorzit-

ter en heb je zelf ook gevoetbald?

“In 2010 ben ik aangetreden als voorzitter 

van de club en ik ben nu dus bezig aan mijn 

achtste jaar. Ik heb inderdaad in de jeugd 

gevoetbald en zelfs nog in Grol 2 gespeeld. 

Ik mag wel stellen dat ik aardig mee kon 

komen alhoewel snelheid niet mijn sterkste 

punt was. In het tweede elftal liep ik uitein-

delijk tegen een blessure aan waardoor ik 

moest stoppen. Men adviseerde me binnen 

de club om scheidsrechter te worden. Dit 

heb ik gedaan en ik heb vervolgens jarenlang 

in de regio op bondsniveau gefloten.” 

Hoe bevalt de nieuwe organisatie-

structuur?

“We zijn eigenlijk pas net begonnen en de 

huidige structuur staat. We hebben een 

goede start gemaakt en bepaalde onderde-

len zoals ledenadministratie, wedstrijdzaken 

en scheidsrechterszaken lopen gesmeerd. 

Het voetbalbestuur staat ook maar daar zal 

nog wel het nodige gaan veranderen. In 

het voetbalbestuur proberen we nog meer 

voetbal er in te krijgen; het is nog iets te 

organisatorisch.  Het organisatiebestuur 

staat ook en daar voeren we ook nog een 

aantal aanpassingen door. We zijn ook nog 

op zoek naar een nieuwe voorzitter nu Bart 

Porskamp is teruggetreden. Alles zal zich 

uiteindelijk onder die twee groepen bege-

ven; zowel werkgroepen als commissies. 

De nieuwe structuur zal zich nog wel door 

ontwikkelen en dat moet ook; we hebben de 

nieuwe opzet trouwens zeker niet onder-

Hans 
Scheinck, 
een gedreven 
voorzitter

We hebben zeker al stappen gemaakt; Grol 

is goed georganiseerd en heeft een goed en 

sociaal imago in de regio. Ik ben er heilig 

van overtuigd dat er in de komende jaren 

goede sportieve prestaties worden geleverd; 

dat zit er gewoon aan te komen. Voor wat 

betreft het eerste elftal is het streven om 

een stevige tweedeklasser te worden met 

een uitschieter naar boven. De hoofdklasse 

is niet aan de orde, want dan moet je als 

vereniging echt gaan betalen.” 

Wanneer hebben we beste jeugdoplei-

ding in de regio?

“Die vraag is niet aan de orde; elke club 

doet immers met de jeugd goede dingen 

en dan ieder op hun eigen manier. Er staat 

nu een goede jeugdopleiding en je ziet de 

resultaten bij alle leeftijdscategorieën. Er 

wordt technisch veel beter gevoetbald. Er 

is een voetbalschool opgericht met een 

derde trainingsmoment. Dat zijn echt goede 

ontwikkelingen; er is gewoon meer aandacht 

voor het voetbal zelf. De lagere elftallen, 

zeg maar de “breedte elftallen” zijn net zo 

belangrijk, want zij zijn  de dragers van de 

club. Na de puberteit kun je trouwens pas 

zien of een voetballer echt een bepaald 

niveau kan halen; daarvoor kan er nog van 

alles gebeuren. Je moet dus ook in de breed-

te goede trainers hebben en dat is nog veel 

lastiger dan een trainer voor bijvoorbeeld 

JO17-1. Bovendien haal je uit die groep van 

de recreatieve elftallen op termijn ook weer 

veel vrijwilligers, maar dan moet je ze nu wel 

behouden voor de vereniging.” 

Hoe keek je tegen het voorzitterschap 

aan voor je aantreden en hoe sta je er 

nu in?

“Het heeft mij zeker niet verrast. Je moet er 

veel tijd in stoppen. Ik ben vooral van het 

delegeren. Dat betekent niet dat ik er niet 

ben, want ik ben er altijd. Vrijwillig is niet 

vrijblijvend en mensen moeten dus wel hun 

verantwoordelijkheid nemen, maar je moet 

als voorzitter ook regelmatig gaten dicht 

lopen. Bepaalde processen lopen stroperig, 

veel mensen bemoeien zich ermee omdat  

mensen nu allemaal een eigen mening 

hebben. Maar je krijgt er van de andere kant 

ook weer veel voor terug en dat is mooi. 

Het gaat mij om de hele club; alle elftallen 

zijn voor mij even belangrijk en dat blijf 

ik zeggen. Verder is het geweldig dat het 

meidenvoetbal het zo goed doet, mede 

dankzij de KNVB.  Voor het meidenvoetbal 

hebben we ondertussen ook goede trainers 

aangesteld.” 

Wanneer wordt de fusie met de Grolse 

Boys afgerond? Zijn er verder verhuis-

plannen in verband met een mogelijke 

uitbreiding van camping Marveld?

“De fusie met de Boys zal in de komende 

ledenvergadering moeten worden behan-

deld. Zoals het er nu uitziet gaan we zowel 

met de jeugd als met de senioren volgend 

jaar samen voetballen. En met volgend jaar 

bedoel ik volgend seizoen. De wens van het 

bestuur van de Boys is dat het Wilgenpark 

als sportpark ook wordt ingebracht. Echter 

zal Den Elshof uiteindelijk de nieuwe geza-

menlijke accommodatie worden, omdat je 

daar ook voldoende capaciteit hebt om alle 

spelers te huisvesten. Dat is allemaal uitge-

rekend en ook de enige optie. En dat is dan 

ook weer de reden weer dat de gemeente 

meewerkt aan het vervangen van de toplaag 

op het hoofdveld. 

Op termijn hebben we te maken met krimp 

en dan hebben we weer een nieuwe situatie. 

Een verhuizing van sportpark Den Elshof is 

totaal niet aan de orde en daar wordt ook 

niet over gesproken.”

Men zegt dat kunstgras al weer op zijn 

retour is en dat de meeste clubs over tien 

jaar weer op gewoon gras voetballen. 

Dus in de toekomst gewoon weer lekker 

slidings maken en doorglijden tot onder 

de reclameborden?

“Kunstgrasvelden komen uit de steden 

waar een geweldig gebrek was aan ruimte. 

Gemeentes hebben dit in de steden de 

laatste jaren alleen maar gestimuleerd. 

Clubs met een hoge bezettingsgraad 

kregen op een gegeven moment ook in de 

gaten dat je op kunstgras altijd kunt voet-

ballen. De trainingen kunnen strak achter 

elkaar ingepland worden en de wedstrij-

den in het weekend gaan altijd door. We 

schat. Toen ik als voorzitter aantrad was mijn 

eerste constatering dat we veel te veel met 

randzaken bezig waren. Er was te weinig 

focus op het voetbal en er was geen goede 

jeugdopleiding. Het hele plaatje helde in 

die tijd iets te veel over richting gezelligheid 

en samen zijn. Daar ben ik in die periode 

door oud-trainers en oud-voetballers ook op 

aangesproken.”

Spelers als Tim Penterman en Jules Stok-

kers ruilen de Grol in voor een andere 

club in verband met hun sportieve ambi-

ties. Wat vind je hiervan en wat doet het 

bestuur om deze jongens te behouden 

voor de vereniging?

“Dat is altijd weer een stevige discussie. 

Inhoudelijk beslissen de spelers en de ou-

ders natuurlijk zelf waar ze volgend seizoen 

gaan spelen; daar kunnen wij niet zo veel 

aan sturen. Als ze denken dat ze zich bij een 

andere club beter kunnen ontwikkelen of op 

een hoger niveau kunnen spelen, dan is dat 

hun keus. 

Als ik naar de getalenteerde lichtingen kijk 

die er nu aankomen, dan moeten we pro-

beren om deze spelers beter te binden. Dan 

betekent dat wij voor betere voorzieningen 

moeten zorgen en een goede compensa-

tie voor kosten die ze maken. Bij betere 

voorzieningen denk ik dan aan het aantal 

trainingen, de kwaliteit van de trainingen, 

het vervoer rondom de wedstrijden. Bij 

andere clubs zie je de trend dat voor spelers 

van de eerste selectie een trainingskamp 

in het buitenland wordt belegd. Daar zijn 

spelers nu eenmaal gevoelig voor. Dat is dan 

ook meteen weer een lastige discussie bij de 

Grol want men roept dan dat je gaat betalen 

en dat is pertinent niet zo. Je moet niet 

vergeten dat we nu elk jaar 100.000 euro in 

de jeugdopleiding steken, waarbij je aan het 

eind van het seizoen ziet dat je ze opleidt 

voor een andere club. We willen geen oplei-

dingscentrum worden voor de andere clubs. 

Je zult de spelers in de senioren ook meer 

moeten bieden. Dat kost allemaal geld en 

dat is lastig omdat we als club eigenaar zijn 

van de accommodatie en dus al veel kosten 

hebben. Als je die keuze niet maakt is dat 

ook prima, maar dan moet je tevreden zijn 

met datgene wat je nu hebt. 
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hebben bij de Grol met ons kunstgras de 

groei van de pupillen en de meiden vanaf 

2008 uitstekend op kunnen vangen. Ik 

geloof nooit dat we over 10 jaar weer terug 

bij af zijn; in de steden kan dat al helemaal 

niet. Kunstgras wordt daarnaast ook steeds 

beter. Kurk wordt bijvoorbeeld steeds 

meer gebruikt omdat het minder warmte 

opneemt, maar het heeft daarentegen 

sporttechnisch minder goede eigenschap-

pen dan rubber. Zoals bekend investeren 

we nu in een nieuwe toplaag, maar we 

weten nog niet hoe de samenstelling van 

deze laag eruitziet.”

Ben je tevreden over de sportieve pres-

taties van afgelopen seizoen? Hoe kijk 

je verder tegen het succesverhaal van 

RKZVC aan?

“Over afgelopen seizoen ben ik erg tevreden. 

Over de prestaties bij de senioren, maar 

zeker ook de jeugdelftallen waar verschil-

lende teams kampioen zijn geworden. Er is 

niemand door het ijs gezakt. Zieuwent: je 

moet niet vergeten dat ZVC een fantastische 

lichting heeft en dat daar ook nog eens een 

erg goede trainer rondloopt. Lau Knippen-

borg vult daarnaast ook slim enkele posities 

van buitenaf in en zet er professionele voor-

zieningen omheen. En last but not least: een 

uitstekende wedstrijdmentaliteit. Ik heb daar 

respect voor, maar het doet me tegelijkertijd 

zeer. Ik kijk daarnaast ook met een schuin 

oog naar Longa waar ze de zaakjes ook goed 

voor elkaar hebben. Als ik naar onze eigen 

club kijk, dan is de beleving in het eerste 

elftal toch wat minder; spelers stoppen ook 

eerder met voetballen op niveau en gaan 

naar mijn mening te snel in een lager elftal 

voetballen. Het voordeel is natuurlijk wel dat 

je elk jaar weer een jeugdig Grol binnen de 

lijnen hebt. Conclusie: er moet bij ons nog 

het nodige omgebogen worden.” 

Wat is de houdbaarheidsdatum van een 

voorzitter van een amateurclub?

“Als je een manager bent, dan is je houd-

baarheid met 10 a 12 jaar afgelopen en dat 

geldt ook voor dit soort functies. Daar moet 

je gewoon reëel in zijn. Er moet dan nieuw 

bloed in met nieuwe ideeën. Dat verdient 

een club ook, want de vereniging moet nu 

eenmaal professioneel geleid worden. 

Ik heb de gemeente wel eens verteld dat 

het runnen van clubs als Grol, Trias, FC 

Winterswijk, FC Eibergen en Longa met 

vrijwilligers op termijn niet meer te doen is. 

Bij amateurclubs in Doetinchem zie je al de 

eerste betaalde managers rondlopen die er 

bijvoorbeeld ook kinderopvang bij doen, een 

dagbesteding bieden en trainingsschema’s 

opstellen. Dat is nu nog een moeilijke dis-

cussie, maar die kant gaat het wel op. Sport 

is buitengewoon belangrijk voor gezondheid, 

sociale binding en vorming van jeugdigen. 

Sport levert een grote bijdrage aan het wel-

zijn van mensen. Uitgaven aan de amateur-

sport verdien je als overheid dubbel terug, 

dat wil zeggen je hoeft op andere terreinen 

niet twee keer zoveel geld uit te geven.” 

Wat verwacht je van de jubileumfeest-

week? Heb je daar een bepaald verwach-

tingspatroon bij?

“We moeten nu niet denken dat dit  hét 

geweldige hoogtepunt wordt in de histo-

rie, want de tijdsgeest is veranderd. Het 

jubileumbestuur erkent dat ook en heeft 

een prachtig programma samengesteld met 

voor iedereen wat. Voor oud- leden is het 

mooi om terug te komen naar de club. We 

moeten het met ons allen vieren, maar het is 

natuurlijk niet meer zoals 25 of 50 jaar gele-

den, want de wereld is behoorlijk veranderd. 

De jeugd moet er natuurlijk wel aan herin-

nerd worden dat de club 100 jaar bestaat. 

Iedereen is welkom, maar ik heb er nuchtere 

verwachtingen van. Ik ben er zelf trouwens 

nog wel druk mee, want ik ben bezig om in 

totaal 19 (!!) toespraken te schrijven.”

Wat is voor Grol de grootse uitdaging 

voor de toekomst?

“s.v. Grol moet zich aanpassen aan de tijd 

waarbij de club minder leden heeft en zo 

zorgen dat er een stabiele basis blijft voor 

het voetbal. De samenhang die moet natuur-

lijk blijven in een wereld die snel verandert 

zoals al eerder gezegd. Samenwerken in 

het jeugdvoetbal met de kleine clubs in de 

omgeving wordt erg belangrijk. Alleen op 

die manier kunnen de kleine clubs in stand 

blijven. Want de seniorenafdeling bij hen kan 

dan blijven bestaan en wordt telkens weer 

aangevuld met jeugdleden die terugkeren als 

ze naar het seniorenvoetbal over moeten.  

Dichter bij huis moeten we ook in gesprek. 

Namelijk met de andere sportclubs in Groen-

lo, want die krijgen het nog veel moeilijker 

als de vergrijzing echt doorzet. Dat is de 

maatschappelijke uitdaging die we geza-

menlijk moeten oppakken. Ook die sporten 

moeten in stand blijven.

Tenslotte: de sociale samenhang 

binnen de Grol zelf moet blijven, 

want die is uniek en dat DNA mag 

er beslist niet uit!”

Nadat Grol JO-15 1 de overwinning in de wacht had gesleept in de finale om de Achter-

hoek Cup, werd de kampioenen van de Achterhoek niet alleen de bijbehorende bokaal 

uitgereikt, maar viel het team nog een leuke geste ten deel. Voor het team van opponent 

FC Eibergen waren petjes gemaakt met hierop de titel ‘Winnaars Achterhoek Cup 2017-

2018’. Nadat deze voor hen tot een waardeloos artikel waren gedegradeerd was het een 

delegatie van FC Eibergen die de blauwe petjes als ‘cadeautje’ overhandigde aan Marc 

Rots, leider van Grol JO15-1, die zich erg verheugd voelde met het gebaar en ze dankbaar 

in ontvangst nam. Een mooi en bovenal zeer sportief gebaar van FC Eibergen.

Chapeau! Chapeau!



 

 
 

 
 

 

‘Wij verzorgen 
uw uitvaart 
zoals ú dat 
wilt.’

Wij adviseren en inspireren, maar 
willen er vooral ook zijn voor de 
nabestaanden.

Lichtenvoordseweg 58 | Groenlo
0544 46 15 15 | ventura@dela.org

v.l.n.r. 
Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser
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Door Theo Huijskes

Het 100-jarig bestaan van de sportvereni-

ging Grol loopt als een rode draad door het 

gehele kalenderjaar 2018. Maar dinsdag 

18 september a.s. is de geboortedag en 

dientengevolge de dag waarop de 100e 

verjaardag wordt gevierd. Desondanks werd 

het eeuwfeest reeds opengeschoten op 

zondag 7 januari van dit jaar tijdens de tradi-

tionele Nieuwjaarsloop met aansluitend de 

Nieuwjaarsreceptie in het Sportcafé op het 

sportpark Den Elshof. Sedertdien hebben er 

diverse activiteiten plaatsgevonden die van 

een jubileumsausje zijn voorzien. 

Maar de laatste weken is aan alles merk- en 

tevens zichtbaar dat er naar een soort climax 

van het jubileumfeest wordt toegewerkt. Zo 

waren het Grolvrijwilligers, die in verband 

met een viertal op komst zijnde, tevens 

noemenswaardige aangelegenheden de 

Oude Winterswijkseweg en de Elshofweg in 

Groenlo hebben aangekleed met een reeks 

van kleurrijke vlagen. Het betreft hier het 

50-jarig jubileum van Marveld Recreatie, het 

Internationaal Marveldtoernooi, de Special 

Olympics en uiteraard de viering van het 

100-jarig bestaan van de sportvereniging 

Grol. Een en ander heeft een kleurrijke 

entree tot gevolg ten behoeve van alle activi-

teiten en festiviteiten die de komende maan-

den op het sportpark Den Elshof alsmede 

op het vakantie- en recreatiepark Marveld 

Recreatie nog gaan plaatsvinden.

De jubileumloterij in het kader van het 

100-jarig bestaan is een groot succes ge-

worden. Niet in de laatste plaats vanwege 

het feit dat de hoofdprijs (de fonkelnieuwe 

Toyota Aygo) werd gewonnen door Franklin 

Reijerink, spelend lid van Grol.

De finaledagen van de loterij vonden plaats 

op de zaterdagen 19 en 26 mei. Onder het 

toeziend oog van notaris Edwin Roerdink 

werd op zaterdag 19 mei reeds de trekking 

van de winnende 160 nummers gehouden. 

Voor deze trekking, die plaatsvond in het 

Sportcafé, had de werkgroep jubileumloterij, 

onder aanvoering van de in het jubileumbe-

stuur zitting hebbende leden Erik Schuur-

mans en Tom Hoffman, een speciale (beton)

molen ter beschikking gekregen van Huijs-

kes-Boevink BV om een zo’n eerlijk mogelij-

ke trekking te bewerkstelligen. Voorafgaande 

aan de trekking vond er in de bestuurskamer 

van het sportpark Den Elshof een voorbe-

reidingsklus plaats, waarbij door de extra 

versterkte werkgroep jubileumloterij, aan de 

hand van de daarvoor door notaris Edwin 

Roerdink in een speciaal protocol aangereik-

te instructies, alles werd geteld, geverifieerd 

c.q. gecontroleerd.

Spanning tot het laatste 
moment   

Door de organisatie was er bewust voor 

gekozen om de spanning tot het laatste 

moment op te voeren. Anders gezegd, er 

werd gewerkt richting een ware apotheose 

op zaterdag 26 mei. Wel werden de 160 

winnende lotnummers, zowel online als in 

de Groenlose Gids van woensdag 23 mei 

gepubliceerd. Op die manier kon iedereen 

zien of er op zijn of haar jubileumlot(en) een 

prijs was gevallen. Maar welke prijs (een 

auto, een fiets, een voetbalreis, een koelkast, 

een ballonvaart, gratis winkelen, cadeau- of 

dinerbonnen enzovoort), bleef tot het laatste 

moment ongewis. Vervolgens werden alle 

160 prijswinnaars persoonlijk uitgenodigd 

om zaterdagmiddag 26 mei aanwezig te 

zijn bij de bekendmaking. Onder het motto: 

‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!’, wer-

den ook familieleden, vrienden en bekenden 

     PROGRAMMA 
     S.V. GROL 100 JAAR 
     NADERT EEN CLIMAX
Jubileumweek van 18 tot en met 23 september

100
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van de prijswinnaars en overige belangstel-

lenden van harte welkom geheten.

En het werd een gezellige happening, die 

gepaard ging met een ongekend grote op-

komst van de zijde van de prijswinnaars en 

andere belangstellenden. Een prijzenfestival 

dat past bij een 100-jarig bestaan van een 

dergelijke grote voetbalclub.  Het hoogte-

punt van de jubileumloterij werd bereikt op 

het moment dat de laatste ‘extra grote’ 28 

prijzen bekend werden gemaakt. Uiteindelijk 

werden de winnaars van de drie hoofdprij-

zen, te weten Franklin Reijerink, Bart Pors-

kamp en Erwin Porskamp, uitgenodigd om 

naar voren te komen. Nadat eerst de naam 

van Erwin Porskamp werd gekoppeld aan 

de derde prijs (een herenfiets) en vervolgens 

de naam van Bart Porskamp aan de tweede 

prijs (eveneens een herenfiets), mocht Fran-

klin Reijerink een vreugdedans maken en 

van naamgenoot Franklin Groot Kormelink 

(van Toyota-dealer Kormelink uit Groenlo) 

de autosleutels in ontvangst nemen.  

Hulde aan het adres van 
alle sponsoren

In het bomvolle Sportcafé was het 

spreekstalmeester Jordy Overkamp, die 

naast de winnende lotnummers de daarbij 

horende prijswinnaars met vermelding van 

de prijs, alsmede de naam van de prijs-

sponsor bekend maakte. Een en ander te 

beginnen met de 160e prijs en geleidelijk aan 

toewerkende naar de hoofdprijs. Daaraan 

voorafgaande ging Erik Schuurmans als 

vertegenwoordiger van het jubileumbestuur 

in een welkomstwoord in op de totstand-

koming, invulling en uiteindelijke uitvoering 

van de loterij. Een speciaal woord van dank 

werd daarbij besteed aan het grote aantal 

sponsoren dat de prijzen beschikbaar had 

gesteld. “Dit geeft alleen maar aan dat niet 

alleen ondernemers in Groenlo zelf, maar 

ook daarbuiten erg betrokken zijn bij deze 

club. Zonder hun spontane medewerking 

hadden wij nooit een dergelijke groot-

scheepse loterij kunnen organiseren. Hulde 

derhalve aan het adres van alle sponsoren”, 

aldus Schuurmans, wiens woorden met een 

ovationeel applaus van alle aanwezigen werd 

ondersteund.

Jubileumboek en jubileum 
Grolsch (s.v. Grol) beugel

Een volgende activiteit in het kader van het 

100-jarig bestaan is de voorinschrijving voor 

het jubileumboek en de jubileumbeugel.  

In het kader van het 100-jarig bestaan wil het 

jubileumbestuur alle leden, en dat van jong 

tot oud en van spelend lid tot ondersteu-

nend lid, verrassen met een leuke aanbie-

ding. Dat wil men in dit geval doen door 

iedereen in de gelegenheid te stellen om 

onder aantrekkelijke condities het jubile-

umboek ‘100 jaar s.v. Grol’ aan te schaffen 

en daarnaast indien gewenst tevens de 

jubileum Grolsch (s.v. Grol) beugel. Omdat 

het jubileumbestuur van mening is dat een 

100-jarige sportvereniging in haar jubileum-

jaar iets terug moet doen richting haar leden, 

zijn deze bijzonder interessante zaken tot 

en met 24 augustus 2018 te bestellen tegen 

sterk gereduceerde prijzen. 

Bij dit clubblad is een inschrijfformulier 

gevoegd. Belangstellenden kunnen dit for-

mulier invullen, ondertekenen en vervolgens 

retourneren naar info@svgrol100.nl of be-

zorgen dan wel opsturen naar: s.v. Grol 100, 

p/a Jan Steenstraat 25, 7141 XH Groenlo. Ook 

kan het bestelformulier worden afgegeven 

in het Sportcafé van de sportvereniging Grol 

op het sportpark Den Elshof in Groenlo. 

Vervolgens krijgt een ieder, die een bestel-

ling heeft geplaatst, persoonlijk bericht waar 

en wanneer de bestelde zaken afgehaald 

kunnen worden.

Franklin Reijerink wint hoofdprijs in jubileumloterij
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TEKKELS
06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

* Nadat bekend werd gemaakt dat Frånklin 

Reijrink en zijn vrouw de Toyota hadden 

gewonnen in de jubileumloterij werd een 

paar dagen later een bericht uitgedaan 

dat de sleutels werden overhandigd. 

Een week later een foto met daarop de 

uitreiking van de verzekeringspapieren in 

Lichtenvoorde, weer een paar dagen later 

werd hen de echte auto overhandigd in 

plaats van het showroommodel. We zullen 

u op de hoogte houden wanneer de auto 

voor het eerst tankt, naar de wasstraat 

gaat en zomerbanden voor winterbanden 

inwisselt.

* Volgens historici zijn er na afloop 

van de Sponsoravond van sv Grol 

meer gewonden gevallen dan tijdens 

de echte Slag om Grol in 1627. Volgens 

een ooggetuige kan de schuld van al 

deze valpartijen bij de gemeente Oost 

Gelre neergelegd worden omdat er niet 

gestrooid was deze avond.

Jubileumweek in september

Zoals inmiddels bij een ieder bekend, vindt 

de jubileumweek plaats van dinsdag 18 

tot en met zondag 23 september a.s. Op 

dinsdag 18 september, als zijnde de dag van 

de oprichting van Grol, wordt er ’s avonds 

om 19.30 uur begonnen met een herden-

kingsbijeenkomst op het hoofdveld van het 

sportpark Den Elshof. Een bijeenkomst, 

waarbij toespraken worden gehouden, 

gedichten worden voorgelezen en waarbij de 

zang wordt verzorgd door de mannenzang-

vereniging Inter Nos. Het is de bedoeling 

dat na het officiële gedeelte alle aanwezigen 

langs het monument ‘Bewogen staan wij 

stil!’ lopen (alwaar brandende kaarsen staan 

en een drietal vlaggen: Gemeente Oost Gel-

re, s.v. Grol en Jubileumvlag halfstok hangen) 

om daar een bloemetje neer te leggen. 

Vervolgens wordt om 20.30 uur in het 

Sportcafé het startsein gegeven voor de 

viering van de 100e verjaardag. Het daarbij 

af te werken programma zal onder andere 

bestaan uit de huldiging van een aantal 

leden door Hans Scheinck, voorzitter van de 

sportvereniging Grol. Ook zal die avond de 

presentatie plaatsvinden en vervolgens de 

uitreiking van het jubileumboek ‘100 jaar s.v. 

Grol’ aan een aantal bevoorrechte personen. 

Ook zal de jubileumsong ten gehore worden 

gebracht en wordt er verder gezorgd voor 

mechanische muziek en zal er door een nog 

niet bekend te maken buutredenaar een 

‘jubileum’ buut worden verzorgd. Bij zowel 

het eerste als het tweede gedeelte van deze 

avond zijn Grolleden van harte welkom. 

De donderdag staat in het teken van de 

officiële jubileumreceptie, die ’s avonds bij 

Marveld Recreatie wordt gehouden. De 

gezamenlijke feestavond voor alle leden 

staat gepland op de vrijdag en dat in een 

drietal lokaliteiten van het staphuis City 

Lido. De jeugd vanaf de B-klasse mag zich 

dan uitleven in De Pelikaan, de grootste 

categorie leden in de grote theaterzaal en de 

oudere leden in de Irish Pub. Er zal gezorgd 

worden voor een gevarieerd programma. 

Nadere mededelingen hieromtrent volgen. 

Op de zaterdag is gedurende de gehele dag 

de aandacht gericht op de Groljeugd. Dit zal 

gebeuren met tal van activiteiten, waaron-

der een gevarieerde kinderkermis op het 

parkeerterrein en de door trainers en spelers 

van Feyenoord Rotterdam te verzorgen voet-

balclinics op het sportpark. De afsluiting op 

zondag 23 september wordt met name vorm 

en inhoud gegeven met een oecumenische 

dienst op het hoofdveld van het sportpark 

Den Elshof met na afloop voor de bij de 

dienst aanwezige personen een gezellig 

samenzijn met koffie/thee en een broodje. 

Aan de dienst zelf zal worden deelgenomen 

door de katholieke en de protestantse ge-

meenschap. De vocale omlijsting zal worden 

verzorgd door het gemengde koor Vocales.

De nieuwe voetbalcompetitie in het seizoen 

2018-2019 start weliswaar in het weekend 

van 22 en 23 september. Maar het is nu 

al bekend dat alle teams van Grol in dat 

weekend niet in competitieverband in actie 

hoeven te komen vanwege de viering van 

het 100-jarig bestaan.

Verder zal de afsluiting van de jubileumweek 

nog niet de afsluiting van het eeuwfeest 

betekenen. Zo staat er aan het eind van het 

jaar, en dat op zaterdag 29 december, in het 

staphuis City Lido nog een grootscheepse 

avond op het programma met de titel ‘Met 

s.v. Grol 100 het jaar uit!’. Maar daarover in 

een later stadium meer.
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Dubbel feest voor G-team
Door: Henri Walterbos

Het kon niet op voor de G-voetballers van 

Grol/Longa de laatste maanden. Werden ze 

met knalconfetti en champagne verrast door 

Kanjers voor Kanjers met maar liefst zes trai-

ningsdoeltjes om optimaal te kunnen trainen, 

niet veel later mochten twee teams deelne-

men aan de Special Olympics Achterhoek op 

het eigen sportpark Den Elshof. Hartstochte-

lijk aangemoedigd door de grootste suppor-

tersschare werd alles in het werk gesteld om 

een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 

Het thuisvoordeel kan echter ook verlam-

mend werken en zich tegen de teams keren. 

Niets van dit alles echter. De mouwen werden 

opgestroopt en er werd zelf diverse keren 

fabelachtig voetbal op de mat gelegd. Het 

feestvoetbalweekend kon dan ook afgeslo-

ten worden met een 1e en een 6e plek. Een 

fantastische prestatie van beide teams, en 

spelers van het andere team die aan kwamen 

moedigen. Een collectieve prestatie. De felici-

taties zijn dus op hun plaats voor alle spelers 

en begeleiders van het G-voetbal Grol/Longa. 

Het gehele weekend werd één groot feest. 

Sv Grol toonde zich een waardig gastheer 

voor het grootste onderdeel van de Special 

Olympics Achterhoek door 400 voetbal-

lers, oftewel 40 teams, een onvergetelijk 

weekend te bezorgen. Beide dagen waren in 

totaal 200, vooral Grol, vrijwilligers betrok-

ken bij het welslagen van dit historische 

sportweekend. Namens sv Grol waren het 

Rolf Meuleman, Ben Meuleman, Annemarie 

Groot Zevert, Natascha Dankbaar, Rob Wes-

tervoorde en Yanique Veld die het toernooi 

in goede banen wisten te leiden.

Sv Grol kreeg de nodige complimenten uit-

gereikt voor de organisatie en uitvoering van 

het toernooi. De vertegenwoordigers van het 

overkoepelende Special Olympics Nederland 

kenden sv Grol het cijfer 9,0 toe voor het 

organiseren van het onderdeel voetbal.

Een week later werd deelgenomen aan een 

de Friends Cup bij Ajax, op trainingscomplex 

De Toekomst. Ook hier werd een prachtig 

resultaat behaald. Leider Ben Meuleman was 

dermate euforisch dat hij zich zelfs brood-

nuchter, zonder onder schot te worden ge-

houden, als rasFeyenoorder geheel vrijwillig 

liet fotograferen met een Ajax-haas, volgens 

ingewijden vernoemd naar het feit dat Ajax 

de laatste jaren zowel in de competitie als in 

de beker het haasje is. 
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Eindbalans
Dit jaar wordt uitgebreid stilgestaan bij het 100-jarig jubileum. 
In het vorige clubblad gingen we even terug naar 1918. In deze bijdrage een korte, 
onvolledige en subjectieve eindbalans 1918-2018.

Door: Rik Gockel

Mooiste kampioenschap: 
Grol 1 onder leiding van Peter Schulte in de derde klasse C in 1993. 
Grol promoveert voort het eerst in de geschiedenis naar de tweede 
klasse met aantrekkelijk voetbal en een onoverwinnelijke uitstraling. 
Schulte is onomstreden, heeft gezag en een bepaalde flair die uitste-
kend past bij s.v. Grol.

Grootste sportieve drama: 
eind jaren ‘90 werd door gebrek aan spelers besloten het A-jeugd-
team terug te trekken uit de competitie. s.v. Grol, met meer dan 
duizend leden, heeft dan geen A-jeugd. Een aantal jaren was er niet 
of nauwelijks doorstroming vanuit de jeugd naar de eerste selectie.

Grootste wederopstanding: 
(voormalig) keeper Max de Vries Jr. leek na zijn heftige blessureleed 
niet meer rijp voor prestatievoetbal, maar knokte zich via Grol 2 als 
veldspeler in de basis van onze hoofdmacht en scoorde zelfs een 
doelpunt.

Beste consul: 
Anton ten Hoopen. Hij kon aan de hoeveelheid water in zijn dakgoot 
zien of de velden van Grol bespeelbaar waren.

Trouwste supporter: 
Henk Porskamp. Laat zich niet uit de wind slaan en zeurt nooit over 
verminderde oogcapaciteit.  Kijkt niet alleen Grol 1 maar ook lagere elf-
tallen, junioren en de jongste jeugd. Aangenaam persoon langs de lijn.

Geniet het meest van broodje hamburger: 
Jan van Groessen. Al jarenlang vrijwilliger bij onze club. Komt nu op 
leeftijd maar nog steeds erg betrokken bij onze club.

Voorzitter met het meeste ontzag: 
Johan Koehorst. Man met visie en daadkracht. Was voorzitter in een 
tijd zonder social media en ‘bottom-up’ benadering.

Mooiste traptechniek: 
William Krabbenborg. Heel klein voetje, zet perfect de schoen tegen 
de bal, alles op souplesse.

Grootste droogkloot: 
Jan Baks. Was jarenlang verzorger bij zowel senioren als jeugd. Heel 
bijzondere en droge humor.

Cultuurbewaker:
op geheel eigen wijze: Annelies Porskamp. Haalt niet alleen glazen 
op maar souffleert ook menig bestuurslid. Scherpe kantjes zijn er nog 
lang niet vanaf.  

Beste ballenbewaarder: 
een functie die nu niet meer bestaat; Teetje Konnik was, in een 
periode dat men een stuk zuiniger op de ballen was dan nu, jaren-
lang verantwoordelijk voor behoud en beheer van de trainings -en 
wedstrijdballen.

Meeste zorgvuldige contributie ophaler: 
in de beginjaren werd de contributie bij de leden aan de deur opge-
haald. Dorus ten Brinke was daar zeer bedreven in.

Meest gewiekste mollenvanger: 
de mol is geen vriend van de terreinknecht. Op het kunstgras hebben 
we geen last van molshopen. Het vangen van een mol is een vak 
apart. In de woensdaggroep was Appie Wolterink een zeer geslepen 
mollenvanger.

Scherpste lijnentrekker: 
Anton Frank. Voormalig postbezorger was jarenlang actief in de 
woensdaggroep en zijn aanwezig zorgde voor veel hilariteit.

Meest sympathieke hoofdtrainer: 
Jos Heutinck. Promoveerde twee keer en had bovengemiddeld veel 
aandacht voor andere teams en geledingen. Na zijn vertrek bij Grol 1 
werd hij op vrijwillige basis jeugdleider bij Grol A2/Grol A3.

Grootste kilometervreter: 
Tonny Hartman. Heeft waarschijnlijk de meeste vlieguren gemaakt 
op Den Elshof. Heeft zelf zijn ‘eigen kantoor’.

Beste en meest getalenteerde voetballer: 
Theo Kaak. Speelde betaald voetbal bij SVV in Schiedam en De 
Graafschap. Nog altijd iedere dag op Den Elshof.

Meest legendarische inhaalrace: 
onder leiding van Harry Notten won Grol 1 in 1979 alle wedstrijden 
in de tweede seizoenshelft en werd kampioen. Voor de winterstop 
werd nog gevreesd voor degradatie.

Grappigste veteraan: 
Tonny Hoffman. Speelde op gouden schoenen zijn laatste wedstrijd. 
Was 50 jaar spelend lid.

Grootste druktemaker: 
Hennie Schovers. Echte clubman; voelt zich nergens te groot voor. 
Altijd nadrukkelijk aanwezig en hart op de tong.

Meest productieve spits: 
Michel Hoffman. Scoort altijd en overal. Net zo blij met een doelpunt 
in Grol 1 als in 45+. Koptechniek is van eredivisieniveau.
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Diderik Corts, 
eigenaar van Hendriks Hoveniers en Hendriks Omheining

Door Kyra Broshuis

Voor de 40-jarige Diderik Corts was het 

bijna een verplichting om lid te worden 

van de s.v. Grol. Dat kan niet anders 

als je schoonvader Theo Kaak is en je 

zwager Tom Kaak. Diderik was vroeger 

lid van de Grolse Boys, maar kwam later 

bij de Grol in het vriendenteam Grol 8. 

Vanwege zijn blessuregevoeligheid voet-

balt hij niet meer, maar betrokken bij de 

club is hij gebleven. “Mijn zoon Jakob 

voetbalt in de JO13-1, de D1. 

Wanneer ik maar even kan, sta ik langs 

de lijn. Mijn vrouw Suzan is er altijd, 

vaak samen met Theo”, vertelt Diderik 

thuis in zijn prachtige tuin. “Mijn vrien-

den voetballen bij de Grol en mijn broer 

Bram is leider van het team waar zijn 

zoon Timo in speelt. Ik ben dus met veel 

lijntjes verbonden met de Grol.”

De Businessclub

Michel Hoffman benaderde Diderik vanuit 

de sponsorcommissie voor een reclamebord 

en later vroeg Matthijs Roorda hem voor de 

Businessclub. “Veel leden kende ik al vanuit 

kegelclub de Zon en ik vind het goed om op 

deze manier iets te doen voor de club. Het 

ontbreekt me aan tijd om leider of trainer 

van de pupillen te zijn en dit is een mooie 

manier om mijn steentje bij te dragen. 

Mijn vrouw Suzan heeft regelmatig foto’s 

gemaakt voor de Grol; het is mooi dat we 

ons op onze eigen manier kunnen inzetten 

voor de club.”

Hendriks Hoveniers

Na zijn studie Tuin- en Landschapsarchi-

tectuur in Velp kwam Diderik terecht bij 

Hendriks Hoveniers als bedrijfsleider. Sinds 

2017 is hij mede-eigenaar van de Hendriks 

Hoveniers, Hendriks Omheining en Hendriks 

Landscape in Didam. Hendriks staat bekend 

om de toonaangevende ontwerpen voor 

tuinen, parken, landgoederen en bedrijfstui-

nen. Daarnaast ontzorgt Hendriks onderne-

mers die een paardensportcentrum willen 

opzetten met ondermeer begeleiding bij 

procedures en hulp bij vergunningen. Het 

bedrijf hoort bij de zogenaamde Topho-

veniers van Nederland; een selecte club van 

negen hoveniersbedrijven die staan voor 

vakmanschap en exclusiviteit.

Topkwaliteit en 
unieke ontwerpen

Van oudsher is Hendriks vooral actief in de 

Liemers en Arnhem en omgeving maar sinds 

de komst van Diderik zijn de activiteiten 

door het hele land verder uitgebouwd, en 

uiteraard ook in de Achterhoek. “We doen 

veel in de particuliere sector maar ook bij-

voorbeeld het Wenholtpark in Lichtenvoorde 

is een ontwerp van ons. Het draait in deze 

business, net als bij veel andere onderne-

mers, vooral om gunnen. Zelf werk ik ook 

graag samen met mensen die ik ken. Zo be-

steden we al onze online marketing uit aan 

Marotura, die jongens ken ik van vroeger; 

ik heb met hen gevoetbald bij de Boys. Het 

spreekt zich rond dat we kwaliteit leveren en 

dat elk ontwerp uniek is bij ons. 

We werken samen met zes architecten en ik 

bekijk per opdracht welke architect het beste 

past bij de opdrachtgever. Na het vaststellen 

van het ontwerpplan is het mijn taak om de 

uitvoering te coördineren en de contacten 

te onderhouden met de klant.” Hendriks 

Hoveniers heeft 35 man personeel in dienst 

en, naast de showroom in Didam, ook een 

showroom in Winterswijk bij Slijkhuis. “We 

werken altijd met ons eigen personeel en 

we beschikken dan ook over een team met 

specialisten zoals een timmerman, een 

elektricien en vijverspecialist en een zwem-

badbouwer. Je moet doen waar je goed in 

bent. Als de basis goed is kun je gefaseerd te 

werk gaan. Niet alles hoeft in één keer. Het 

gaat om creativiteit en het zien van mogelijk-

Oproep trainers/leiders G-voetbal

heden.” Bij Hendriks staat kwaliteit voorop 

en daarnaast is het bedrijf altijd bezig met 

innoveren. “Op dit moment zijn we erg druk 

met het ontwerpen van daktuinen, dat is een 

heel snel groeiende business. We realiseren 

deze tuinen op overheids- en semi over-

heidsgebouwen maar ook bij particulieren. 

Er is, ook als je geen ruime tuin hebt, heel 

veel mogelijk.” 

Meer inspiratie en informatie over Hen-

driks Hoveniers is te vinden op www.

hendrikshoveniers.nl , www.hendriksom-

heining.nl en www.hendrikslandscape.nl. 

Door: Henri Walterbos

Ook zo genoten van de Special Olympics, 

en misschien nog wel wezen kijken naar 

het G-voetbalfeestje op ons eigen sportpark 

9 en 10 juni? Was u er getuige van dat het 

2e team van Grol/Longa een zeer verdien-

stelijke 6e plek wist te behalen en het 1e 

team zelfs goud? Het G-voetbal floreert 

als nooit tevoren. Steeds meer mensen 

met een verstandelijke beperking willen 

voetballen. Zo ook bij s.v. Grol waar het 

G-voetbal opereert onder de naam Grol/

Longa’30, naar aanleiding van een nauwe 

samenwerking sinds 2017. Bij een G-team 

hoort een brede begeleidingsstaf. Omdat 

het aantal spelers toeneemt wordt vanuit 

de begeleidingsstaf van het G-voetbal een 

oproep gedaan om de staf uit te breiden. 

“We kunnen nog wel enkele trainers/leiders 

gebruiken die ondersteuning kunnen bie-

den op de trainingen op donderdagavond 

en er op wedstrijddagen bij kunnen zijn,” 

laat Ben Meuleman weten. “We komen 

een beetje in de knel. Er zijn er al wat die 

op woensdagavond bij Longa bijspringen 

omdat hun kinderen dan ook daar trainen. 

Longa heeft maar één trainer, wij een stuk 

of tien. We kunnen de hulp goed gebrui-

ken. Op donderdagavond trainen 20 spelers 

van 19.00 uur tot 20.15 uur.”  “Het zou 

extra mooi zijn dat het mensen betreft die 

ook affiniteit met de doelgroep hebben, er 

misschien wel een opleiding in volgen,” vult 

Natascha Dankbaar aan. “Echt trainers die 

iets voor die doelgroep kunnen doen.” Ben 

je geïnteresseerd, neem dan contact op met 

Natascha Dankbaar via nataschadankbaar@

hotmail.com of 06 1296 2468.
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Op naar het échte feest

Column

Nu de afsluiting van het seizoen plaats heeft gevonden zit het seizoen 2017-2018 er voor de Grol 

officieel op. Tijdens deze editie van de afsluiting van het seizoen was er wederom voor alle 

leeftijdsklassen wat leuks georganiseerd door de club. Waar ik vorig jaar nog kritisch was op een 

aantal teams die schitterden door afwezigheid op het huistoernooi was de opkomst in dit jublile-

umjaar verbluffend. 

Naast de vele prijzen en waarderingen die ieder jaar weer uitgedeeld worden was er dit jaar ook 

een nieuwe bokaal, te weten de gouden schoen. Deze prijs is bestemd voor de seniorenspeler 

die gedurende het gehele seizoen de meeste punten weet te scoren door doelpunten te maken. 

Eerder dit kalenderjaar heb ik al benoemd dat dit initiatief voor meer egoïsme heeft gezorgd 

in sommige gevallen. Echter heeft het ook de saamhorigheid en het onderlinge dollen tussen 

de teams gestimuleerd en dat was voor de organisatie naar eigen zeggen het grootste doel. De 

winnaar van deze gouden schoen was dit seizoen Lennart van Melis, maar dat kon je eigenlijk in 

de winterstop met potlood al wel intekenen. Iedere zondag dat Lennart de kantine binnen kwam 

wandelen hoefden we maar naar hem te kijken en hij gaf met zijn vingers (vaak drie, vier of 

vijf) alvast aan hoe vaak hij het net had laten bollen die dag. Waar Lennart uiteraard de terechte 

winnaar is begon ik een aantal wedstrijden voor het einde toch te twijfelen nadat ik op de Face-

bookpagina van de Grol had gelezen dat er een dame wel tachtig (!) punten had gescoord. Nadat 

ik navraag deed bij de organisatie was bij hen niets bekend en ging de bokaal dan ook ‘gewoon’ 

naar de spits van Grol 3. 

Ik heb het woord jubileum al een aantal keer laten vallen deze column, maar toch heb ik nog niet 

écht het idee dat dit het kalenderjaar is waarin deze mooie club 100 jaar bestaat. Misschien had 

ik dat wel gehad als ik de nieuwe auto had gewonnen van de jubileumloterij, maar een echte 

verklaring voor dit gevoel heb ik niet. Het jaar 2018 is zowel sportief als organisatorisch tot nu 

toe tenslotte een mooi jaar voor de vereniging s.v. Grol. Diverse selectieteams hebben promotie 

afgedwongen, Grol 1 heeft een keurige vijfde plek behaald in de competitie en Zaal 1 kroonde zich 

tot kampioen. Het Marveld Toernooi was wederom een daverend succes dit jaar en de gemeente 

heeft bekend gemaakt een bijdrage te leveren voor een (zeer noodzakelijke) nieuwe toplaag van 

het hoofdveld op sportpark Den Elshof. 

Tegen het einde van het vorige seizoen kwamen ook de eerste berichten naar buiten met betrek-

king tot een eventuele samenwerking tussen s.v. Grol en de Grolse Boys. Helemaal uit de lucht 

vallen deed het in mijn ogen niet aangezien onze voorzitter op de verjaardag van de Boys al een 

verkapt huwelijksaanzoek deed. Persoonlijk merk ik heel duidelijk dat er twee kampen zijn met 

betrekking tot deze kwestie. Eén kamp is pertinent tegen en wil in geen enkel opzicht iets te ma-

ken hebben met de gebruiken van de Grolse Boys. Het andere kamp vind het allemaal wel prima 

en is niet gebonden aan een naam of clubkleur. Ikzelf voel niets voor het voetballen in een ander 

kleur shirt dan het blauwe of het spelen onder een andere naam, maar ik begrijp ook dat het be-

staansrecht van de Grolse Boys steeds kleiner wordt. Ik vertrouw erop dat er door de gevormde 

werkgroep een realistisch besluit wordt genomen. 

Waar het afgelopen seizoen nog maar net is afgesloten hebben diverse nieuwe teams alweer 

getraind in aanloop naar het nieuwe seizoen. Misschien dat ik in de eerste helft van het seizoen 

2018-2019 dan wel écht het gevoel ga krijgen dat 2018 een bijzonder jaar is voor de club s.v. Grol. 

In de jubileumagenda was onder voorbehoud ook opgenomen dat er een oefenduel zou plaats-

vinden tussen een bekende betaald voetbal organisatie en s.v. Grol  , dat zou toch nog een mooie 

happening zijn op Den Elshof. Eén ding is zeker; op 18 september is Grol jarig en dat gaat zeker 

gevierd worden.  

Ron Klein Gebbink
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Na een groot aantal jaren gaf ons zeer 

gewaardeerde redactielid Tim Ebbers aan 

dat hij wilde stoppen met zijn activiteiten 

voor het clubblad. Tim is een zeer druk 

bezet man. Wij respecteren en begrijpen zijn 

keuze maar vinden het uiteraard ontzettend 

jammer. Tim heeft zeer grote verdiensten 

voor het clubblad, een aansprekende manier 

van schrijven maar daarnaast is zijn inbreng 

tijdens de vergaderingen en in het bedenken 

van ideeën van onschatbare waarde. Tijdens 

de laatste vergadering hebben we Tim be-

dankt en uitgezwaaid, in het bijzijn van zijn 

lieve dochter Jasmijn. Tim gaat niet verloren 

voor s.v. Grol, want zoon Jesse voetbalt bij 

s.v. Grol en Tim levert ook een aanzienlijke 

bijdrage aan het jubileumboek en er wordt 

regelmatig een muzikaal beroep op hem 

gedaan. Zo is Tim ondermeer de zanger en 

medecomponist van ‘Het Kantinelied,’ een 

lied dat op gezette tijden en bij bijzondere 

Grol-gelegenheden nog wel eens voorbij 

komt. Tim ontzettend bedankt!

TIM BEDANKT!
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