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Geachte lezer,

Het voetbalseizoen zit er bij s.v. Grol op met een late seizoen afsluiting voor de jeugd nog eind 
juni, en tegelijkertijd staan veel teams alweer in de startblokken voor het komende seizoen. En 
voetbalverwante commissies draaien op volle toeren om zo vlekkeloos mogelijk aan een nieuw sei-
zoen te beginnen. Een belangrijk jaar voor Grol 1 en daarbij uitdaging voor staf en spelers. Gaan we 
eindelijk een keer stappen maken met ons vlaggenschip of blijven we het lachertje van de regio? 
Een 1e plek in de Flop 5 van De Gelderlander is niet echt een prijs die je vooraan in de prijzenkast 
zet. Misschien levert het de juiste prikkel op. Als men het over een bloeiend Achterhoeks voetbal-
landschap heeft doen wij al een tijdje niet meer mee. Misschien wel het grootste voetbalbolwerk 
van de regio en toch word je uitgelachen. Dat doet veel Grolmensen pijn.

Het voetbalbestuur is goed bezig, maar het is een begin. Er zijn bergen werk te verzetten en links 
en rechts wordt nog puingeruimd, maar het gaat deze heren geheid lukken. Aankomend jaar ook 
weer een prestatief Grol 3. Een goede zaak. Die paar weggegooide jaren maar snel proberen te 
vergeten. ‘Grol 1, 2 en 3 gaan samen optrekken,’ zo wordt gesteld. We zullen zien of Grol 3 nu wel 
serieus genomen gaat worden, maar nu heb ik er vertrouwen in vanwege een kundig voetbal-
bestuur waarmee het goed praten en overleggen is. Wat een zegen! Bij de JO-17 een trainer van 
buitenaf en ook bij Grol 3. Een goede zaak. Luisteren naar het voetbalbestuur en we pakken vanzelf 
de opgaande lijn naar boven. Wat mij betreft carte blanche! Ik geloof in goede tijden die vanzelf 
weer aan zullen breken, als al die talenten die we hebben verder opgeleid worden en blijven, die 
wie weg zijn terugkeren, of eventueel uitvliegen naar BVO’s, waar we dan later mogelijk op een 
andere manier de vruchten van plukken. 

Hopelijk kunnen de fusieperikelen ook snel afgesloten worden met voor beide partijen goede 
uitkomsten. Dan kan het weer over voetbal gaan. Over een maand of drie weten we meer, heel 
veel meer.

Ook zo genoten van onze Leeuwinnen? Magistraal! Het was misschien niet allemaal even spran-
kelend, maar wat een genieten van ons Oranje dat nog lang niet uitgegroeid is, nog steeds in 
ontwikkeling is. En wat een genot hoe ze zich presenteren, interviews ingaan, de huiskamer in 
knallen, met fans omgaan. Van supergroot belang voor het meisjes-/damesvoetbal in Nederland 
dit succes en daarmee voor al die amateurclubs, ook s.v. Grol. Het is voor velen een reddingsboei 
in een tijd van minder kinderen, kleinere gezinnen. Dit jaar bestaat het damesvoetbal bij s.v. Grol 
zelfs 50 jaar, een felicitatie waard aan allen die hier een steentje aan hebben bijgedragen. Hier zult 
u zeker nog over lezen.

Voor nu wens ik u, mede namens de voltallige redactie, veel lees- en kijkplezier toe met uw eigen 
clubblad, verder een prettige vakantie, een behouden terugreis en tot straks weer langs de lijn, of 
in ons fijne sportcafé.
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Erik Schuurmans 
Stille en gewaardeerde kracht
op de achtergrond

Door: Ronald Buesink

Wie is Erik Schuurmans 

“Ik ben 56 jaar jong en alweer 27 jaar ge-

trouwd met Ellen. Samen hebben we twee 

dochters met echte Grolse namen Niké 

en Mignon.  Niké heeft de studie Media, 

Informatie en Communicatie in Ensche-

de afgerond en werkt op dit moment in 

Hengelo Overijssel. En de jongste zit op dit 

moment in Amsterdam en ze doet precies 

dezelfde opleiding.” 

“Ik ben in Hengelo Overijssel naar school 

geweest en daar heb ik mijn MBO opleiding 

tot landmeter afgerond. Daarna heb ik nog 

automatiseringsopleidingen gevolgd en toen 

aan het werk gegaan. We hebben 18 jaar in 

de kei gewoond. Wij wonen sinds 9 jaar op 

De Kunne.” 

“Op jonge leeftijd ben ik gaan sporten bij 

gymnastiekvereniging Rap en Snel. Maar 

daar had ik het al snel gezien en toen ben ik 

lid geworden van s.v. Grol. Ik was een jaar 

of 9 toen ik begon bij de pupillen en daarna 

kwam ik terecht bij de aspiranten. Ik zat soms 

in het selectieteam. Ik heb samen gespeeld 

met Edwin Bosman, Albert Tebrake, Ronnie 

Baten, Ben Meulenman, Tonnie Zieverink, Fut 

Vaarwerk, Mark Wissink en Leo Luttikholt, 

Frans Heming om er maar een paar te noe-

men. Ik ben nu al ongeveer 45 jaar spelend lid 

bij de Grol. Trainers die ik heb meegemaakt 

zijn Hans Huijskes, Bennie Wielakker, Georg 

Peeters en Michel Frenken en Eric Detiger. 

Toen ik 49 was ben ik gestopt bij de senioren 

bij Grol 8. Ik kreeg steeds weer blessures en 

kwam steeds minder aan spelen toe.” 

“Op dit moment speel ik nog steeds bij 

45+3. Dit seizoen is voor mij het vierde 

jaar. Met veel van deze spelers heb ik jaren 

lang samen gespeeld bij de senioren. We 

kennen elkaar door en door. Om toch nog 

een beetje actief te zijn als voetballer zijn 

we toen 45+ gaan spelen. Naast het voetbal 

vind ik het sociale aspect ook erg belang-

rijk. Lekker bijkletsen op vrijdagavond on-

der het genot van een sapje blijft toch wel 

bijzonder. Je houdt op deze manier toch 

contact met elkaar. Ik vind dat erg gezellig.” 

Werk 

“Wat betreft werk was ik drie jaar in loon-

dienst bij de Provincie in Overijssel. Daarna 

heb ik nog 12 jaar gewerkt bij de gemeente 

Doetinchem. Daar heb ik mijn huidige com-

pagnon leren kennen met wie ik samen een 

eigen bedrijf ben gestart, LBA. Eerst alleen 

als landmeetkundig bureau maar al snel 

werd het groter en werd het een compleet 

projectbureau in de Geodesie, Bouw en 

Civieltechniek.” 

“Maar sinds kort heb ik mijn aandeel in de 

LBA-groep verkocht aan mijn compagnon. 

Alleen het pand is nog in mijn bezit. Hij wil-

de wel graag alleen verder. Hij heeft nieuwe 

ideeën. Maar alle personeel kan blijven en 

dat is super. Dus nu eerst even genieten 

van mijn vrije tijd samen met Ellen. Of ik in 

de toekomst nog weer wat op ga pakken is 

nog ongewis. We gaan het zien.” 

 Sport 

“Ongeveer 5 jaar geleden ben ik lid ge-

worden bij de hardlopers vereniging (LVG) 

samen met mijn vrouw. We trainen op de 

dinsdagavond en de zondagochtend. Ik 

moet zeggen dat ik dat heerlijk vind. Aan 

de hand van trainingsschema’s wordt er 

opgebouwd. Je merkt al snel dat je conditie 

steeds beter wordt en het geeft je een vol-

daan gevoel. Je bent hooguit twee uurtjes 

weg en dan heb je de hele zondag nog.  

Daarnaast heb ik een wielrennersfiets 

gekocht en ga ik af en toe lekker een rondje 

Achterhoek doen.”  

opgericht in 1977. We waren toen nog zeer 

fanatieke supporters en bezochten bijna 

elke thuis en uitwedstrijd. 

In 2011 zijn we gestart met de Business Club 

s.v. Grol waar ik de secretaris van ben. We 

hebben met LBA-groep een tweetal borden 

op het Grolveld. Maar ik wilde puur uit 

clubliefde toch wel iets meer doen voor 

de vereniging. Vandaar mijn zitting in het 

bestuur. Veel omliggende verenigingen 

hadden al iets soortgelijks en om geld te 

genereren voor verschillende doelen is dit 

een welkome aanvulling. Sponsoren zijn erg 

belangrijk voor een vereniging. 

Maar je moet ze natuurlijk ook iets bieden. 

Vandaar een aantal leuke activiteiten elk 

jaar om een beetje te netwerken en een 

gezellige dag te hebben. Op dit moment 

hebben we 150 donateurs waar we erg blij 

mee zijn. En we willen het laagdrempelig 

houden om lid te worden. Elke donateur 

brengt minimaal 175 euro op, maar moet 

wel voor minimaal 150 euro sponsor zijn om 

‘Misschien moet er ook op mentaal gebied iets veranderen’.

“Dat was in de tijd (1998) dat alles digi-

taal werd en de gemeente het onderdeel 

landmeten steeds meer ging uitbesteden. 

We zijn er toen zelf ingestapt. We zijn 

eerst begonnen in de garage van mijn huis 

in Lichtenvoorde maar dat werd al snel te 

klein en toen hebben we ons in 2002 geves-

tigd aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo. 

Qua logistiek is dit beter. We zitten nu pre-

cies in de driehoek Enschede, Doetinchem 

en Zutphen. Op dat moment hadden we 

ongeveer 8 mensen in loondienst.” 

“Langzaam groeiden we verder en we 

kregen steeds grotere opdrachtgevers 

(Waterschappen, infra en bouwaannemers, 

o.a.Dusseldorp, Rouwmaat en Heijmans, 

projectontwikkelaars, gemeenten , etc). 

Het pand aan de Lichtenvoordseweg 

werd ook al snel te klein en toen zijn we 

verhuisd naar onze huidige locatie aan de 

Barkenkamp.  Op dit moment hebben we 

ongeveer 45 werknemers.” 

Gezondheid 

“De laatste twee jaar ben ik drie keer ope-

ratief geholpen aan hartritmestoornissen. Ik 

had opeens tijdens hardlopen enorme ver-

zuring in mijn benen en mijn onderlichaam 

blokkeerde volledig. De benen voelden 

loodzwaar. Ik kwam bijna niet meer vooruit. 

Ook was ik regelmatig duizelig. Mijn longen 

kregen veel te weinig zuurstof en conditio-

neel voelde ik me zeer zwak. Eenmaal in de 

medische molen was een operatie de enige 

optie. Na de operatie voelde ik me weer een 

heel ander mens en inmiddels kan ik weer 

10 -15 km hardlopen zonder klachten. De 

genoemde problemen zijn over en ik kan je 

zeggen dat dat een heerlijk gevoel geeft.” 

Grol 

“Naast actief voetballer heb ik samen 

met Henri Walterbos, Rob Westervoorde 

en Geert-Jan Stokkers de supportersclub 

te kunnen aansluiten bij de BCG.” 

“Ook heb ik nog 14 jaar in het jeugdbestuur 

gezeten (lid van verdienste).”  

Moet Grol spelers betalen 

“Nee. De Grol moet vanaf de jongste jeugd 

vakkundige trainers aanstellen. En het liefst 

neutrale trainers die onbevooroordeeld  zijn. 

Dat is mijns inziens het allerbelangrijkste. 

Dat gaat op den duur zijn vruchten afwer-

pen. Het mooiste zou ook nog zijn dat ze 

zelf op hoog niveau hebben gespeeld, zodat 

ze de ins en outs kennen. Ik weet dat dit 

niet makkelijk is, maar dat moeten we wel 

proberen te bewerkstelligen. Talenten zijn er 

genoeg, maar ze moeten geen talent blijven. 

Ze moeten aanhaken bij ons vlaggenschip.” 

“En proberen om spelers met specifieke 

kwaliteiten aan boord te houden. Dus op tijd 

communiceren en ze eerder betrekken bij 

de toekomstplannen. Ik vind het prima als er 
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een goede voetballer van buitenaf komt die 

graag bij de Grol wil voetballen en daarvoor 

een reiskostenvergoeding krijgt. Maar dan 

wel op een positie waar we zelf geen spelers 

voor hebben. Maar vaak gaan die voetballers 

naar verenigingen die op een hoger niveau 

spelen. Maar ik vind nu al wel dat de Grol 

op de goede weg zit. De jeugd komt eraan. 

En ook in het voetbalbestuur zitten de juiste 

mensen. Zij hebben allen de nodige kennis 

van voetbal en ervaring als speler. Dat is wat 

we nodig hebben. Nog een paar jaar wach-

ten en Grol is een stabiele middenmoter in 

de tweede klasse.” 

Wil je nog wat kwijt 

“Dat het bij de Grol weer over voetbal moet 

gaan. En misschien moet er ook op mentaal 

gebied iets veranderen. Een trainer moet 

passie hebben en mensenkennis. Hij moet 

de spelers kunnen raken. De denktank is al 

een goede eerste stap. Als Longa en Zieu-

went in de hoofdklasse spelen dan moet de 

Grol toch ook een stabiele tweede klasser 

kunnen zijn. We spelen al weer veel te lang 

op dit niveau.” 

Bestuurstaal Grol 2019-1
1. Het voetbalseizoen 2018-2019 zit er weer 

op. Kampioenen bij de pupillen en de junioren 

en geen degradanten. Prima gedaan. Geen 

kampioenen en geen degradanten bij de senio-

ren. Goed gedaan. De verwachtingen voor het 

nieuwe seizoen zitten op hetzelfde niveau. Bij 

de senioren gaan we wel uit van minstens één 

kampioenschap. 

2. Aan het opleiden van spelers bij de Grol 

valt weinig te verbeteren. Vanaf de pupillen 

wordt er bij de jeugd twee keer per week ge-

traind, vaak onder leiding van oud selectiespe-

lers. Daarnaast worden er meer trainingsmo-

menten aangeboden zoals bijvoorbeeld in de 

AH-competitie, de voetbalschool en clinics. 

De niet-selectieteams bij de jeugd blijven extra 

aandacht houden omdat daar elk jaar weer 

onverwachte talenten tussen zitten. De zoge-

naamde laatbloeiers. De ervaring leert dat van 

deze spelers ook een aantal Grol 1 haalt. 

3. Ons sportpark is overigens altijd open om 

een balletje te trappen. Dat gaat bijna altijd 

goed zonder overlast en baldadigheid. Daarom 

veranderen we daar ook niks aan. De s.v. Grol 

probeert een echte “open club” te zijn. 

4. Het dit seizoen ingevoerde spelersvolg-

systeem “Dotcomsport” (in plaats van Talento) 

wordt nog geëvalueerd. Vooral wordt er be-

keken of de trainers er voldoende gebruik van 

hebben gemaakt. 

5. Trainers en leiders kunnen ook gebruik 

maken van “UsportFor”. Met dit videosys-

teem worden op het hoofdveld trainingen en 

wedstrijden opgenomen. Vanaf het eind van 

het seizoen kon er op de computer zelfs “live” 

naar de wedstrijden gekeken worden via een 

zogenaamde “livestream”. 

6. De belangstelling voor de voetbalschool op 

twee doordeweekse middagen is nog steeds 

goed. Hoofd voetbalschool Max de Vries zet 

telkens met zijn assistenten mooie oefenvor-

men neer. Alle jeugdspelers van de Grol kunnen 

dus gratis aan de voetbalschool deelnemen. 

7. Het voetbalbestuur werkt nog aan de nieu-

we beleidsnotitie Voetbal. Deze notitie moet 

de bestaande notitie uit 2018 vervangen. Het 

voetbalbestuur heeft voorrang gegeven aan het 

neerzetten van een vernieuwde voetbaltechni-

sche organisatie.

8. Het vrouwenvoetbal kent al enige jaren 

een hechte samenwerking met Vios Beltrum. 

De eerste elftallen zijn nog zelfstandige teams, 

Vios 1 en Grol 1. Het tweede en derde elftal zijn 

gecombineerde teams. Dit blijft in het seizoen 

2019-2020 hetzelfde. 

9. Bij het meidenvoetbal zet de KNVB een 

nieuwe lijn in. De meiden moeten zolang 

mogelijk samen met de jongens in één team 

blijven spelen. De filosofie is dat de meiden 

daar beter van worden. De Grol gaat deze lijn in 

het komend seizoen bij de pupillen invoeren. 

10. Die pupillen sluiten het seizoen eerst nog 

volgens traditie af. Met een weekendkamp 

voor de spelers en speelsters onder 11 jaar. Dit 

jaar namen er meer dan 90 kinderen aan deel. 

Ruim 30 (!) leiders zorgden voor de begeleiding. 

Het D-kamp met ook tientallen deelnemers en 

leiders vindt eind juli plaats. 

11. Van de jongeren naar de ouderen. De 

KNVB heeft het predikaat “oudervriendelijke 

vereniging” gelanceerd. De bedoeling is om 

meer ouderen bij de vereniging te betrekken via 

activiteiten en kleine werkzaamheden. Ook de 

Grol wil dit predikaat behalen. Aan het begin 

van het nieuwe seizoen gaan we een actie 

inzetten om de ouderen te bereiken. 






Ronald Gerritsen, De Woerd 9, 7141 GK Groenlo

0544 -  840623, 06 -  51314790

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

Zoekt u iets:

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

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

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.

De top kunnen
bereiken. Door
klein te beginnen
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
Rabobank sporten waar iedereen graag naar
kijkt, maar ook sporten die iedereen kan
beoefenen. Wij zijn dan ook een troste partner
van SV Grol!

www.rabobank.nl/noa

Growing a better world together
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Met kleine stapjes werken aan een goede basis
Het voetbalbestuur één jaar later 

Door: Pim Westervoorde 

Aan het begin van seizoen 2018-2019 

is het voetbalbestuur opgericht. Een 

bestuur dat vooral met kleine stapjes 

het niveau van onze vereniging naar een 

hoger niveau wil tillen. Daarbij gaat het 

om de gehele Grol, zowel recreatieve- als 

selectie-elftallen. Wie zijn ze eigenlijk en 

waar houden ze zich mee bezig? 

Het voetbalbestuur is een zeskoppig 

bestuur, waarbij Dennis Pasman en Michel 

Hoffman aan de basis stonden van de 

oprichting. Toen bekend werd dat Bart 

Porskamp wethouder van Gemeente 

Oost Gelre zou worden kwamen beide 

heren erachter dat er eigenlijk nog geen 

duidelijke opvolger was. Zij benaderden 

onze voorzitter en na enkele gesprekken 

werd het bestuur opgericht. Al gauw werd 

duidelijk dat Bart Porskamp, samen met de 

andere Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO’s), 

in het verleden enorm veel werk hebben 

verzet. “Waarvoor echt respect”, reageerde 

Dennis Pasman. “Maar we zijn het wel eens 

geworden dat wanneer je een kwaliteitsslag 

op voetbaltechnisch gebied wil maken, er 

meerdere personen nodig zijn”.  

Daarom heeft het voetbalbestuur de huidige 

zeskoppige samenstelling, waarbij Wouter 

Scharenborg en Tom Kaak zich richten op 

de senioren; Dennis Pasman en Michel 

Hoffman zich richten op de bovenbouw van 

de jeugd (O15 t/m O19) en Ivo Versteegen 

en Bart de Vries zich richten op de onder-

bouw (t/m O13). Aan een uitbreiding zitten 

ze echter nog wel te denken. “Vooral gericht 

op het meisjesvoetbal. We kwamen erachter 

dat dat echt een andere tak van sport is. 

Daar willen we ook echt een kwaliteitsslag 

maken. We zijn daarom in gesprek met een 

tweetal enthousiaste dames.” 

Aanstelling van trainers 

Een punt dat verschillende leden van onze 

club bezig houdt is de aanstelling van een 

trainer. Hoe gaat dat in z’n werk en heeft het 

voetbalbestuur hier invloed op? “Inderdaad. 

Ten eerste: binnen de s.v. Grol hebben we een 

enorm scala aan goede trainers. Van ervaren 

trainers tot aan mensen met een Grol-hart. 

Dat zijn er echt heel veel.” Voor het voet-

balbestuur is een recreatief team evenmin 

zo belangrijk als een selectie-elftal. Daarom 

verdienen al deze teams een goede, capabele 

trainer. Hoe gaat zo’n aanstelling te werk?  

Het voetbalbestuur is dus opgericht om de 

s.v. Grol nog verder te ontwikkelen. Niet 

alleen op voetbaltechnisch gebied. “Elke 

speler van de s.v. Grol moet zich name-

lijk op zowel voetbaltechnisch, maar ook 

zeker op social-emotioneel gebied kunnen 

ontwikkelen. Wij zetten ons in hier vorm 

aan te geven”, geeft het bestuur aan. “Dat 

kunnen wij niet alleen. Nee, samen met de 

jeugdcommissie, bestuur senioren en het 

organisatiebestuur gaan we te werk.” 

Het voetbalbestuur vindt dat elk team een 

trainer verdient die bij zowel de s.v. Grol, 

de spelersgroep en de klasse past. Zo is een 

trainer en training bij de O13 natuurlijk heel 

anders dan bij de O19. Leeftijd speelt daarbij 

een enorme rol. Het gevolg is dat elke trai-

ner per klasse andere vaardigheden en com-

petenties nodig heeft. Zo wordt er voor elke 

trainersfunctie een apart profiel opgesteld, 

waarbij deze competenties vooral belangrijk 

zijn. Als eerste kijken ze of zij deze trainer 

“De focus is dus vooral op nu.”
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binnen onze eigen verenging hebben. Zo 

niet? Dan kijken ze verder. Zo is bijvoorbeeld 

Chris Weenink uit Lichtenvoorde de trainer 

van de Grol JO17-1 volgend jaar. “Omdat deze 

jongen ons echt beter kan maken.”  

“Hoe we dat weten? We vragen en krijgen 

advies van verschillende personen binnen de 

Grol, waaronder Jos Porskamp. Deze perso-

nen zien veel teams, trainingen, spelers en 

trainers. Zij weten dus echt wat wel of niet 

goed is. Wij laten ons dan graag adviseren 

door hen. Hetzelfde geldt voor de keuze 

voor een leider. Het moet echt een goed 

team vormen om zo samen met de selectie 

mooie dingen te bereiken”, geven ze aan.  

Indeling van recreatieve- en 
selectieteams 

“Samen met trainers, leiders, commissies 

maken wij deze indeling. De basis is de 

input van de trainers, waarnaar we samen 

met hen in gesprek gaan. Ook hebben 

wij dit jaar een voetbaldag georganiseerd 

waar we verschillende spelers aan het werk 

hebben gezien. We bespreken daar met de 

trainers verschillende spelers en houden 

Naast het bewaken van het niveau van de 

spelers is hetzelfde het geval voor het grote 

aantal trainers binnen de Grol. “We hebben 

een voetbalmentor aangesteld die jonge 

trainers gaat begeleiden en daarnaast kan 

deze mentor functioneren als vraagbaak voor 

andere trainers. Ook de trainers worden 

dus op het veld opgeleid. In de toekomst 

moeten deze trainers ons gaan adviseren 

in bepaalde keuzes. Zij staan immers vaak 

op het veld.”  Door met hen te discussiëren 

maakt het voetbalbestuur dan bepaalde 

keuzes, ook qua indeling van spelers. Keuzes 

maken zorgt nou eenmaal voor blijdschap 

bij de ene, maar teleurstelling bij de ander. 

“Maar als we met elkaar blijven praten en 

eerlijk blijven tegen elkaar, dan komen we 

als Grol heel ver”, concludeert het bestuur.  

Techniek als de basis 
voor succes 

Als voetbalbestuur gaan ze dus voor een 

extra kwaliteitsslag op zowel voetbaltech-

nisch en sociaal-emotioneel gebied. Is 

hiervoor dan een bepaald jarenplan? “Nee, 

er is geen meerjarenplan. Wij richten ons 

vooral op de korte termijn om een goede 

trainen. Zodoende is er onlangs weer een 

Train-de-Trainer georganiseerd. Op deze 

manier probeert het bestuur, samen met 

anderen binnen de Grol, het niveau zowel 

bij spelers als trainers op te krikken. Echter, 

bij de circuittrainingen kunnen de onder-

bouwtrainers van elkaar veel leren, bij de 

bovenbouw zijn deze trainingen er niet en 

is dit dus minder het geval. Daarom heeft 

het voetbalbestuur Walter Vrijdag (UEFA B 

op zak) aangesteld als algehele trainer voor 

de recreatieve bovenbouwteams. “Hij is er 

om trainers te helpen en om trainingen te 

helpen opbouwen. Elke maandagavond en 

woensdagavond loopt hij bij de Grol.” 

Het niveau van regionale 
buurtclubs 

Wie goed om zich heen kijkt kan opmerken 

dat niveau van clubs als Longa’30 en FC 

Winterswijk wat hoger ligt dan de Grol. “Ik 

vind niet dat we hen als concurrenten moeten 

zien, maar juist van elkaar moeten gaan 

leren. Michel Hoffman praat zodoende ook 

vaak met Jeroen Stevens van Longa’30. We 

hebben nu een mooie basis opgezet waarop 

we verder kunnen. We moeten ook niet te 

bepaalde spelers extra in de gaten. Daaruit 

volgt een basisteam voor het seizoen 2019-

2020. Waarom een basisteam? Wij staan 

voor een voetbaltechnische, maar ook een 

sociaal-emotionele ontwikkeling van spelers. 

Het zou jammer zijn dat een “vast team” dit 

in de weg gaat zitten. Wij analyseren zo door 

het jaar heen de spelers en anticiperen op 

ontwikkelingen.”  

Door het analyseren is het voetbalbestuur 

er ook achter gekomen dat de functie van 

HJO eigenlijk een enorme functie is. En dat 

wanneer je deze graag goed wilt bekleden 

je meerdere mensen nodig hebt. Een echte 

HJO is daarom niet aangesteld. Het bestuur 

gelooft er meer in dat er op het veld meer 

bereikt kan worden. Daarom hebben ze 

een techniektrainer aangesteld en gaan ze 

de circuittraining voor de O9- en O11-jeugd 

weer intensiveren.  

basis te creëren waarop we straks verder 

kunnen uitbreiden. Dat proces moet goed in 

gang worden gezet, waarbij een goede basis 

enorm belangrijk is. We staan als bestuur nu 

goed en gaan ons het komende jaar meer 

op het voetbalinhoudelijke focussen, waarbij 

we ons laten adviseren door trainers, leiders 

en anderen binnen de Grol. De focus is dus 

vooral op nu.”  

Techniek is hierbij erg belangrijk. Ze vinden 

dan ook dat meer balcontacten leiden tot 

een hoger niveau van voetbal. Zo is de 

ontwikkeling van Voetbalschool OPA (Max 

de Vries) een belangrijk onderdeel hierin, 

evenals de circuittrainingen voor de onder-

bouw. Iedereen moet hier dan ook gebruik 

van kunnen maken. “Spelers die maken we 

beter met de bal.” Techniek vormt dus nu 

de basis voor succes. Techniek in voetballen, 

maar ook zeker techniek in de manier van 

snel willen gaan. Daarbij hebben onze trainers 

echt wel kundigheid en een visie op voetbal. 

Door onze eigen krachten te bundelen kun-

nen we een eigen visie creëren en een eigen 

gaan koers varen. Tussendoor moeten we 

met de clubs om ons heen in gesprek blijven 

om te kijken of onze visie iets van hen kan 

leren. Stapje voor stapje gaan we zo naar een 

hoger niveau”, aldus Dennis Pasman.  

Het bestuur is van mening dat wanneer de Grol 

straks weer structureel op een hoger niveau 

speelt dit ook meewerkt aan de terugkomst van 

spelers en trainers die nu naar andere clubs zijn 

overgevlogen. “We moeten als Grol daarom 

voor hen een warm bad blijven. Voetbaltech-

nisch dan hè! Dat de Grol een bourgondische, 

gezellige club is weet iedereen. Maar zoals 

gezegd moet dat stapje voor stapje, we moeten 

totaal niet te snel gaan. We willen geen afspra-

ken maken die we niet na kunnen komen.”  

“Door onze eigen krachten te bundelen kunnen we een eigen visie creëren.”
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Door het aanstellen van techniektrainers, 

het luisteren naar bijvoorbeeld de scou-

tingscommissie en door met veel personen 

te praten gaan ze voor een algehele visie, 

die tegelijkertijd haalbaar als vooruitstre-

vend moet zijn! 

Overgang van jeugd 
naar senioren 

De overgang van jeugd naar senioren wordt 

vaak als lastig gezien, zoals in het verleden 

ook meegemaakt. Hebben jullie hier een 

specifieke gedachtegang over en wat beteke-

nen teams als Grol 2 en Grol 3 hierin? “Wij 

vinden dat we nog meer moeten gaan sa-

menwerken. Wij willen dat, wanneer spelers 

er klaar voor zijn, ze mee gaan trainen met 

de prestatieve selecties. De communicatie 

tussen de O19-jeugd, Grol 1, 2 en 3 moet 

daarom ook echt nauw zijn. Wij zitten hier 

bovenop. Zo organiseren wij sessies met 

de trainers van de selecties om spelers te 

analyseren. We willen deze overgang dan 

ook bevorderen.”  

Met enkel het bevorderen van de overgang is 

nog niet alles gedekt. Ook de periode na de 

overgang is zeker zo belangrijk. Het voetbalbe-

stuur is op zoek naar een manier van monito-

ring. Belangrijk hierbij is om te blijven praten. 

Zo zijn er wat spelers die misschien helemaal 

nog niet echt klaar zijn voor de senioren en 

beter een jaar in de O19 kunnen blijven. Terwijl 

voor anderen juist een vervroegde overstap 

als goed kan worden ervaren. Door in gesprek 

te blijven denkt het bestuur deze overgang zo 

goed mogelijk te kunnen laten verlopen.   

SV Grol in 2025 

Waar staat de Grol dan in 2025? “Dat is erg 

lastig te voorspellen. Vooral op korte termijn 

willen wij dus een goede basis creëren. Op 

het moment dat die basis er staat moet die 

dan ook worden uitgebreid, in welke zin dan 

ook. Er is zo geen echte visie naar 2025. 

Persoonlijk vind ik wel dat we tenmin-

ste een stabiele tweede klasser moeten 

worden. Maar dat is nu. Misschien stellen 

we het doel wel bij binnen twee jaar. We 

richten ons dus vooral op de korte termijn 

momenteel. Het belangrijkste is dat elke 

speler zich op voetbaltechnisch en soci-

aal-emotioneel vlak het beste kan en moet 

ontwikkelen. Daarvoor vormen wij nu de 

basis”, besluit Dennis.  

12. In de laatste tientallen jaren in het 100-jarig 

bestaan hebben we veel leden die 50 jaar lid 

waren gehuldigd. Een goed moment om even 

te kijken hoe we hiermee verder gaan. Er 

komen namelijk grote groepen jubilarissen aan. 

Elk jaar weer. Ook leden die 75 jaar lid zijn in 

beeld! We hebben besloten deze jubilarissen 

te blijven huldigen. De gouden speld wordt 

vervangen door een ander tastbaar aandenken.

 

13. De Grol heeft haar identiteit, plannen en 

voornemens opgeschreven in een Beleidsplan. 

Het plan kijkt twee jaar vooruit. Elk jaar wordt 

dit plan door het hoofdbestuur tegen het licht 

gehouden. Wat is er gerealiseerd, wat is er niet 

gelukt, wat schrappen we alsnog, wat zetten 

we door en wat zijn de nieuwe activiteiten. 

In de maand mei hebben we het Beleidsplan 

2019-2021 vastgesteld. Dit soort zaken kunt u 

altijd op de website van de Grol vinden. 

14. Onder andere afgeleid van het beleids-

plan is er nu door het organisatiebestuur een 

compleet seizoensdraaiboek gemaakt. Daar 

staat precies in op welk moment er welke 

actie moet worden gedaan. Alle acties van elk 

orgaan binnen de Grol zijn in het draaiboek 

opgenomen. Iedereen weet precies wat hij/zij 

doen moet en wanneer. 

15. Dat zijn dus zo’n 400 vrijwilligers die 600 

functies uitoefenen binnen de Grol. Ze zijn ook 

allemaal opgenomen in het digitale bestand van 

het programma Sportlink. 

16. Wij vragen die vrijwilligers altijd een 

vrijwilligersverklaring in te vullen. Dat is een 

overeenkomst tussen de vrijwilliger en de 

vereniging. Daarin staan de persoonlijke 

gegevens van de vrijwilliger en wat de taken 

en verantwoordelijkheden van de vrijwilli-

ger zijn. Er staat ook in waar de vereniging 

verantwoordelijk voor is. Een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) vraagt de Grol van 

een vrijwilliger niet. De Grol heeft voldoende 

andere mechanismen om ongewenste vrijwil-

ligers niet op te nemen in de vereniging. 

17. Het hoofdbestuur heeft de bestaande 

attentieregeling bekeken. Wie krijgt een 

(kleine) attentie en wanneer. Dat kan gelden 

voor zowel personen als teams. Met een 

enkele aanpassing is de attentieregeling weer 

vastgesteld. 

18. De Grol werkt sinds een jaar met een 

nieuwe organisatiestructuur. In dit club-

blad vindt u daar een apart artikel over. Het 

hoofdbestuur heeft zich daarnaast gebogen 

over de belastbaarheid van de bestuurders in 

de vereniging. Wat vraag je allemaal van die 

bestuurder, hoever mag je hierin gaan en wat 

is er nog te verbeteren zodat de belastbaarheid 

aanvaardbaar blijft. Want ook bestuurders 

zijn vrijwilligers, iets wat nogal eens vergeten 

wordt. Het hoofdbestuur heeft hierover twee 

bijeenkomsten gehad waarbij een externe 

organisatie-adviseur aanwezig was. Met zijn 

adviezen gaat het hoofdbestuur aan de slag in 

het komende seizoen. 

19. De bestuurders hadden het afgelopen 

seizoen naast de gebruikelijke taken hun han-

den vol aan het fusietraject met Grolse Boys, 

de vervanging van het kunstgras, het 100-jarig 

bestaan en een aantal gemeentelijke projecten 

waarbij de Grol betrokken werd. 
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Ruurlose Fenne 
en Annemaj
versterken dames 1 

Geen echte Grolsen, 

wel verknocht aan 

blauw-wit

Door: Kyra Broshuis 

Voordat heel Nederland in de ban raakte 

van Sherida Spitse, Jill Roord, Lieke 

Martens en Shanice van de Sanden 

speelden Annemaj en Fenne al op de 

velden van VV Ruurlo. En zoals dat gaat 

in de voetbalwereld, keken ook deze 

dames verder. Waar is het leuker, waar 

kan ik beter spelen en waar liggen meer 

mogelijkheden? 

Voor zowel Annemaj als haar nichtje Fenne 

bleek het antwoord in Groenlo te liggen, bij 

de s.v. Grol. Ze spelen nu allebei bij dames 1 

onder leiding van John Ligtenberg en Diana 

Nijland.  

Ik vond het altijd al 
een mooie club 

Annemaj Wichers is 25 jaar, pedagogisch 

medewerker en woont, samen met vriend 

Rogier Koenders, in Groenlo. “Ik voetbal al 

vanaf mijn tiende. Bij VV Ruurlo heb ik in de 

vierde en vijfde klasse gespeeld. Nu speel 

ik alweer voor het tweede seizoen bij De 

Grol. Met ons team in Ruurlo liep het niet 

allemaal meer zo lekker dus ik was al aan het 

kijken naar een andere vereniging. Dat ik in 

Groenlo ging wonen, was natuurlijk de per-

fecte reden om bij De Grol te gaan spelen.” 

In Ruurlo zat Annemaj bij Fenne van Wessel 

in het team. Hun moeders zijn zussen. Fen-

ne voetbalt al vanaf de F-jes. “Daarna zat ik 

samen met één ander meisje in een jongen-

steam. In de D waren er gelukkig wat meer 

meiden. In de C heb ik in een echt meiden-

team gespeeld en hebben we zelfs nog in 

de eerste klasse gevoetbald. Ik ben wel blij 

dat ik eerst tussen de jongens heb gespeeld, 

daar heb ik veel van geleerd.” Fenne is blij 

met haar huidige team bij Grol: “In Ruurlo 

hadden we een, met alle respect, vrij oud 

team. Veel dames die al kinderen hadden 

bijvoorbeeld. Daar voelde ik me niet echt bij 

thuis. Ik ben nog maar 21 jaar. Annemaj was 

Annemaj 

Fenne
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in dat team de jongste en hier bij de Grol de 

oudste. Toen Annemaj naar de Grol ging, 

ben ik me ook gaan oriënteren. Natuurlijk 

ben ik vooral voor haar naar Groenlo gegaan 

maar ik vond het altijd al wel een mooie 

club.” Fenne heeft geen plannen om op 

korte termijn naar Groenlo te verhuizen. 

“Nee, dat niet. Het wonen in Ruurlo bevalt 

me prima. Ik studeer Facility Management 

in Deventer en vanuit Ruurlo is dat prima te 

doen met de trein.” 

Goed om tussen jongens 
te voetballen 

Annemaj en Fenne vinden het een goede 

ontwikkeling dat vrouwenvoetbal zo enorm 

in opkomst is. “Daar heeft het succes van de 

Leeuwinnen natuurlijk wel aan bijgedragen. 

Toch zou het goed zijn voor meiden om 

altijd eerst tussen de jongens te spelen, daar 

leer je echt veel van. We zouden zelf best in 

een gemengd team willen voetballen. Het is 

natuurlijk fysiek heel anders, het gaat alle-

maal wat harder maar dat is prima. Het zou 

mooi zijn als de teams in het voetbal langer 

gemengd blijven.” 

Over het voetballen bij De Grol zijn de 

nichtjes erg enthousiast: “Het damesvoetbal 

wordt hier echt serieus genomen. Natuurlijk 

is er nog altijd verschil in behandeling tussen 

heren 1 en dames 1, maar het is al veel beter 

geworden.” De sfeer in het team is goed 

en dat is erg belangrijk, zo zegt het duo. 

“Iedereen kan goed met elkaar. We doen 

ook dingen samen buiten het voetbal om 

zoals weekendjes weg of samen stappen. 

En natuurlijk doen we mee met de Grol-tra-

ditie van beginfeesten, tussenfeesten en 

eindfeesten. Het is hier altijd gezellig en we 

doen een hoop contacten op hier. Ook met 

de prestaties gaat het goed; we voetballen 

in de derde klasse en dat bevalt ons prima. 

Of we de club bij anderen zouden aanra-

den? Absoluut! Qua voetbal maar ook qua 

gezelligheid. De sfeer in de kantine, dat vind 

je nergens anders.” 

Fotos: René van de Mosselaar

Annemaj 

Fenne
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E- en F-kamp

Van 28 mei tot en met 1 juni met ruim 80 

kinderen op pad. Een grote opkomst. Thema 

dit jaar ‘marvel helden’.  Veel kinderen 

kwamen donderdags aan in een superhelden 

pak. Spider-Man, Ironman, Batman, alles 

kwam voorbij. 

Donderdag begonnen met slaapplek inrich-

ten en lunchen. En ‘s middags survivalen: 

klimmen zwemmen, eieren koppen en 

snoep happen in bloem. ‘s Avonds bon-

te avond met een heuse bingo. Er werd 

gedanst van Johnny Depp tot de Snolle-

bollekes. Iedereen ging met een prijs naar 

huis. Vrijdag was het warm en kwamen de 

pups een dagje meedraaien. Waterspellen, 

Zeskamp en een voetbaltoernooi. En ook 

lekker gezwommen in de zwemvijver daar. 

‘s Avonds dieren geluidenspel, laser gamen, 

wat de meesten heel vet vonden. Tot slot 

een film gekeken. Zaterdag de boel oprui-

men, nog wat spelletjes. Om 2 uur kwamen 

de ouders. Het was een geslaagd kamp met 

leuke leiders en kinderen.
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De Maan Glasbewassing & Schoonmaakdiensten

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Glasbewassing, binnen- en buitenzijde

• Tuckerpole (osmose) glasbewassing

• Houtwerkreiniging

• Dakgootreiniging

• Schoonmaak (van kantines, sportcentra, enz.)

• Vloeronderhoud

• Trespa- en kunststofreiniging

• Glasetsing- en glaspolijsting 

• Zonnepanelenreiniging & Vogelroosters plaatsing
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IN EEN NIEUWE STIJL HET VOETBALSEIZOEN UIT! 
Door: Pim Westervoorde  

Binnen de Grol zijn er ieder jaar weer veranderingen. Dit jaar is een van deze veranderingen 

een compleet nieuw bestuur van de Supportersclub s.v. Grol. Respectievelijk treedt vanaf vol-

gend seizoen het huidige bestuur af en worden deze bestuurders vervangen door een geheel 

nieuwe mix van jeugdige leden. Tijdens de afsluiting van het seizoen, 26 mei jl., mochten deze 

nieuwe leden dan ook al de organisatie in handen nemen. Daarvoor is er gekozen voor een 

geheel nieuwe stijl wat betreft de afsluiting van het seizoen. 

Wanneer je als Grol-lid normaliter denkt aan de afsluiting van het seizoen, dan denk je 

aan een Huistoernooi met vervolgens een avond vol toespraken en huldingen. Het nieuwe 

bestuur heeft hier echter een andere mening over en vond daardoor een combinatie met de 

laatste competitiedag een leuke opzet. Vanaf een uur of één werd deze zonnige middag dan 

ook met Hollandse Muziek afgetrapt… Muziek die over de gehele dag een gezellig, joviale 

sfeer bracht. Dit jaar is er niet voor gekozen om een lange zit aan toespraken te houden, maar 

verdeeld over de dag verschillende bekendmakingen te doen. Iets wat veel leden positief is 

bevallen!  

Tussen alle bekendmaking en toespraken door was er daarnaast nog tijd voor een enorme 

dosis aan gezelligheid. Dat het 8e team van onze vereniging dan wel geen kampioen - in een 

kampioensduel tegen onze zuiderburen - is geworden, viel niet te merken. Deze gezelligheid 

was ook te danken aan volkzanger Dani Raben, die menig lid op de banken kreeg!  

De prijs voor speler van het seizoen (recreatieve teams) is toegekend aan Erik Thuinte, die na 

een lange tijd stopt met voetballen bij Grol 4. Aan Hennie Schovers was het de taak om de 

Supersupporter van Grol 1 te benoemen. Deze onderscheiding werd dit jaar toegekend aan 

Willem te Kolste. Rita Arink werd dit jaar benoemd door vrijwilligster van het jaar, door haar 

inzet bij verschillende commissies binnen onze vereniging. Voornamelijk is zij de kartrekster 

van de kledingcommissie.  

Tot slot was het aan onze hoofdtrainer Sander Hoopman om de speler van de seizoen bekend 

te maken. Op de derde plaats eindige Luc Berentsen, die deze middag nog verantwoordelijk 

was voor een hattrick. Op plek twee eindigde dit jaar Mart Zieverink. De eerste plek was voor 

Mart Willemsen, die het afgelopen seizoen als onmisbare kracht binnen onze eerste selectie 

kan worden gezien. 

Na afloop van de deze uitreikingen was het nog tijd voor een warme hap (en wat kleine 

drankjes..) 

Zoals gezegd vonden tussen het muzikale geweld verschillende uitreikingen plaats. Zo werd 

Grol 8 (geëindigd op een 2e plek) verkozen tot team van het jaar. De Zilver Schoen – toen nog 

niet bekend – is in handen gekomen van Dennis Pasman. Die bij zijn team Grol 35+4 er dit 

seizoen 21 in wist te leggen. Naast de Zilveren Schoen, was het klassement Gouden Schoen 

evenmin een spannende aangelegenheid. Kelly Bokstart (Vrouwen 1) wist op de laatste speel-

dag nog 2 keer te scoren. Aangezien Mart Zieverink deze dag niet wist te scoren mocht Kelly 

- met een grote glimlach - haar prijs in ontvangst nemen.  
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Geschiedenis

Ooit was het sportcafé, toen nog de Grol-

kantine, een op zich zelf staand gebouw. 

De sporthal is pas later gebouwd en was 

een van de eerste sporthallen in de regio. 

Henk Porskamp kreeg vijftig jaar geleden de 

vraag of hij de kantine wilde exploiteren op 

verzoek van toenmalig Grol voorzitter, Johan 

Koehorst.  Henk weet het zich nog goed te 

herinneren. “Andries Huitink was de eerste 

beheerder van de kantine die toen nog on-

der de tribune gevestigd was. Na twee jaar 

was de nieuwe kantine al te klein. Een grote 

kantine werd hem te veel af en wilde hij er 

niet aan beginnen. Johan Koehorst kwam 

toen bij me of ik het over wilde nemen. 

Ik kwam veel op het voetbalveld, want ik 

woonde er tegenover, waar mijn ouderhuis 

was. En een horecadiploma was toen nog 

niet nodig. Maar ik werkte toen nog op de 

Nedap. Johan vroeg me een keer bij hem 

op bezoek te komen. Ik heb het toen naast 

mijn werk gedaan, vier dagen in de week. 

Dinsdagavond, donderdagavond, zaterdag 

en zondag. De plannen voor de nieuwe 

kantine waren toen al klaar, de midget-

golfbaan lag er al. Mijn moeder hielp mee 

schoonmaken, mijn zus Koos ook en tussen 

de middag bij de Nedap ging ik soms 

schoonmaken.” Henk herinnert zich nog het 

eerste kasboek dat hij aantrof van de kanti-

ne toen hij er de scepter zwaaide. “Aan de 

zijde van inkomsten stond niks. Bij uitgaven 

stond ‘weggegeven; twaalf rookworsten en 

twintig halve liters.’ Ik heb hem bewaard.” 

Hij kan er nog om lachen.   

“Toen de sporthal er eenmaal stond en 

scholen en verenigingen er gebruik van 

gingen maken  werd het steeds drukker 

en kon ik het lastig met mijn werk bij de 

Nedap combineren. Koehorst opvolger Ton 

Kaak vroeg me bij hem te komen werken, 

bij Kaak-Vultink, zodat ik werk met kantine 

kon combineren. Ton zei ‘dat regelt wi-j al-

lemoal wal. Dan hoof ie moandags neet zo 

vrog te beginnen.’ Toen Kees geboren werd 

in 1975 en ik er een dagtaak aan had, omdat 

de voetbalclub steeds groter werd, en de 

sporthal steeds drukker werd, ben ik bij 

Kaak gestopt. Later zijn wij het beheer van 

de sporthal erbij gaan doen, op verzoek van 

de gemeente. Met de gemeente hebben we 

trouwens altijd prima samen gewerkt.” 

Horecapapieren

Inmiddels runde Henk de zaak al samen met 

zijn Annelies, die alle benodigde horeca-

papieren behaalde, voordat de kantine een 

volledige horecavergunning kreeg. “Dat 

was bij de Grolsch in Enschede. Eddy “de 

Keu” Achterberg zat op dezelfde cursus,” 

weet Annelies nog, die haar werk in de zorg 

inruilde voor een volledig dienstverband in 

de kantine. 

Na diverse verbouwingen en uitbreidingen 

met onder meer een kegelbaan is het sportca-

fé door de jaren heen uitgegroeid tot een 

horecabedrijf met een ver buiten de regio 

bekende grootse uitstraling, met wijn- en 

bierproeverijen en allerhande feestjes. Niet in 

de laatste plaats door de unieke sfeer in ‘De 

Huiskamer van de s.v. Grol’, zoals het sportca-

fé ook genoemd wordt, wordt het sportcafé 

geprezen. S.v. Grol in de breedste zin van 

het woord inmiddels. “Iedereen is welkom 

hier. Voor ons is iedereen gelijk,” benadrukt 

Annelies. “Met de clubs onderling gaat het 

goed. Ook met de leraren van het Marianum 

die er overdag zijn gaat het prima, ook met 

de buren.” “Het is hier lekker laagdrempelig,” 

vult Rob aan. “Niemand staat ergens boven 

of onder.” Ook Henk. “De sfeer is erg goed 

hier. Ook handbalclubs die zaterdag nog laat 

komen spelen vinden het gezellig hier. Zijn 

ze compleet verrast. Ze zijn helemaal niet 

gewend in een kantine op zaterdagavond 

te komen waar veel mensen zitten. Wij zijn 

zeven dagen in de week open.”

Annelies werd er tijdens het Marveldtoer-

nooi ook nog over aangesproken, vertelt 

ze met een Rotterdams klinkende tongval. 

“Kump zonne kearl bi-j mien an de koare. 

‘Hallo mevrouw. U nog steeds hier? Twintig 

jaar geleden kwam ik ook al hier. Rook ik 

de frikandellen ook al op de parkeerplaats. 

Gezellig man!”

Erfpachtconstructie

Met s.v. Grol geldt reeds 20 jaar een 

erfpachtconstructie. De gronden zijn van 

Grol, de opstallen van de familie Porskamp. 

Naast enkele kegelclubs hebben ook twee 

biergenietschappen de serre van het sport-

café als hun proeflokaal. Voortgekomen uit 

de interesse van het zelf brouwen van bier 

door bijna afgestudeerd biersommelier Rob 

Porskamp en de ontwikkeling van de markt 

voor speciaalbier. 

In 1999 trad Rob toe tot het bedrijf. Na zijn 

horecaopleiding kwam Rob via allerlei om-

wegen terecht in het bedrijf van zijn ouders, 

iets dat aanvankelijk nooit zijn bedoeling 

was. “Nadat ik in Amsterdam had stage 

gelopen en gewerkt, kon ik daar verder, 

maar dat was niet helemaal mijn ding. Toen 

ben ik parttime op Marveld gaan werken en 

parttime op het sportpark. In 1999 ben ik er 

fulltime begonnen in een vof-vorm. Nu is 

het een eenmanszaak.” Nadat Rob toetrad 

voerde hij ook de nodige aanpassingen 

en wijzigingen door. “We hebben er toen 

een nieuwe bar in gezet voor een betere 

logistiek, en een nieuwe snackbar.” Ideeën 

heeft hij nog volop met het sportcafé. “Dat 

komt allemaal nog wel. We willen nog heel 

veel leuke dingen doen en organiseren. We 

zoeken eerst nog twee nieuwe mensen. We 

hebben Brouwersnös ook nog. Dat loopt 

hartstikke goed, maar daar zijn we nog volop 

mee in ontwikkeling en je weet niet wat er 

in de toekomst met de sporthal gebeurt.” 

Feest

Op zondagmiddag 7 juli was er in het sport-

café volop gelegenheid om Henk, Annelies, 

Rob, Caron en de kinderen te feliciteren met 

dit prachtige jubileum. Voor de receptie werd 

er binnen een gedenksteen onthuld met de 

namen van de kinderen. ’s Middags waren 

veel leden van de Grol  van de partij maar 

daarnaast ook een afvaardiging van zusterver-

eniging Grolse Boys, leden van Handbalvereni-

ging HV Grol, volleybalvereniging VV Grol en 

last but not least de familie en de buurt. Rob 

Porskamp deed in zijn toespraak een dank-

woord naar iedereen en in het bijzonder naar 

zijn ouders Henk en Annelies. “Het sportcafé 

is een plek waar ruimte is voor een lach en 

een traan. We hebben hier in al die jaren veel 

hoogtepunten meegemaakt maar ook diep-

tepunten.” De familie Porskamp was jaren 

geleden de grote initiator van de gedenksteen 

bewogen staan wij stil (red.). “Mijn ouders 

hebben al die jaren hard gewerkt maar zo af 

en toe werd je d’r ook wel mesjogge van” zei 

Rob met een kwinkslag. Na de speech van 

Rob was het de beurt aan Frank Lageschaar, 

oerAjacied en Johan Cruijffkenner bij uitstek. 

Ceremoniemeester Wally gaf daarna achter-

eenvolgens het woord aan voorzitter Hans 

Scheinck en buurman Jan Analbers. Analbers 

kwam namens de buurt met enkele mooie uit-

spraken voor de dag. “ Sportief gezien is Grol 

al jarenlang een stabiele derdeklasser met zo 

af toe een uitstapje naar de tweede klasse 

maar het sportcafé van de familie Porskamp 

is in al die jaren naar grote hoogten gegroeid” 

zei Analbers. Uiteraard deden Teus, Coot en 

Ruus ook nog een stukje voor hun ouders en 

grootouders. “Dankzij al dat gesjikker hier, 

hebben wij het goed” vertelde Teus. Het was 

een geweldige middag in een gemoedelijke 

sfeer waar het sportcafé al sinds jaar en dag 

bekend om staat. 

De familie Porskamp: 
het cement van de Grol
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Internationaal Marveldtoernooi
Door: Okke Roorda 

Foto”s: John Ligtenberg, Marcel houwer 

en René van de Mosselaar

In het weekend van 14 juni vond dit jaar 

weer het Marveldtoernooi plaats. Op dit 

toernooi, dat inmiddels al voor de 30e keer 

is gehouden, wordt een verschrikkelijk hoog 

niveau bereikt door de C-jeugd van allemaal 

verschillende clubs van over de hele wereld. 

Naast vele verschillende soorten voetbal, zijn 

er natuurlijk ook veel verschillende culturen 

aanwezig, hierdoor heeft het toernooi echt 

zijn eigen charmes en heerst er tijdens het 

toernooi een gemoedelijke sfeer op het sport-

park. Dit alles kan natuurlijk niet gecreëerd 

worden zonder de fantastische vrijwilligers, 

zo hadden we er dit jaar weer 320 rondlopen. 

Van afwasser tot diskjockey en van ballenjon-

gen tot columnist, allemaal hebben ze dit hele 

weekend hun volle aandacht op het Marveld-

toernooi gericht.

Zoals gewoonlijk vond de avond voor het 

toernooi de sponsoravond plaats. Hier kwam 

in de 30e editie van het toernooi ruim 500 

man op af, allemaal met een super goed 

humeur en veel dorst. De voorzitter Hans 

Scheinck trapte de avond af met een aardig 

woordje over de Grol. Hierin sprak hij onder 

andere zijn dank uit over alle vrijwilligers, die 

dag en nacht klaar staan voor de club. Toen 

de avond afgetrapt was kwam Matthijs Roor-

da aan het woord, voorzitter van de BCG. Hij 

mocht een check uitreiken van maar liefst 

9.000 euro. De Grol kan dit uiteindelijk inves-

teren in de voetbalschool en in het jeugdbe-

leid. Toen alle officiële praatjes er op zaten 

kwam scheidsrechter en supermarktmanager 

Bjorn Kuipers aan het woord. Die een leuk 

stuk voor droeg met allerlei voorbeelden over 

het zijn van een scheidsrechter en het nemen 

van ‘’splitsecond-decisions’’, hoe lastig dit 

wel niet is en hoe het kan helpen een VAR 

ter beschikking te hebben, maar ook hoe het 

lastiger kan worden. 

Nu de show inmiddels al ruime tijd was uit-

gelopen, waren eindelijk Joost en Martijn aan 

de beurt die natuurlijk stonden te popelen om 

hun droge grappen te vertellen.  Dit viel in-

derdaad goed in de smaak bij het publiek en 

de tijd vloog voorbij. Zo snel zelfs dat het voor 

het gevoel al op tijd afgelopen was, maar 

gelukkig was er nog een kleine afterparty in 

de kantine. Nadat de meesten vrijdagochtend 

weer uit hun bed waren gekomen, begonnen 

de kriebels wel echt te komen. De laatste 

voorbereidingen werden gedaan en de teams 

die al aangekomen waren konden inmiddels 

alweer ontbijten in een sporthal die geweldig 

mooi was ingedekt. Zo mooi, dat wanneer je 

donderdag avond al op tijd in bed lag, je het 

vrijdag morgen niet eens door zou hebben 

dat er de avond hiervoor nog een feestje was 

geweest. Nu konden de teamfoto’s gemaakt 

worden en de teams zich voorbereiden op 

de eerste wedstrijden. Ook de jongens en 

meisjes voor de scoreborden werden nog 

even opgepept door Stef, die ieder jaar weer 

allemaal onder 13 pupillen weet te verzamelen 

voor het halen van ballen en het bedienen 

op een fantastisch hoog niveau gespeeld en 

de mooiste bewegingen en dribbels werden 

uitgeoefend, een genot om naar te kijken. 

Ook een genot om naar te kijken zijn ook de 

scheidsrechters met hun assistenten. Die op 

net zo’n hoog niveau hun spel beoefenen. Er 

werden nog net geen dribbels gemaakt, ook 

al leek het daar af en toe wel op. Ook dit jaar 

waren er weer verschillende scheidsrechters 

vanuit het betaald voetbal te zien met onder 

andere Dennis Higler, Richard Martens en 

Jeroen Sanders. Er kwamen zelf een aantal 

arbiters uit het buitenland om de wedstrijden 

te begeleiden. Nadat de wedstrijden waren 

afgelopen en de spelers alweer in bed lagen, 

was het merendeel alweer vrij dorstig gewor-

den. Gelukkig had Rob hier al lang rekening 

mee gehouden en stonden de koude biertjes 

weer klaar gezet, zodat  onder het genot van 

een biertje er nog wat kon worden nagepraat. 

Voor sommigen bleef het echter niet alleen bij 

wat napraten in de kantine, maar dat is weer 

een verhaal voor een andere keer.

Zaterdagmorgen zat iedere vrijwilliger samen 

met de teams weer lekker op tijd aan het ont-

van het scorebord. Het mag nu eindelijk be-

ginnen, kon je iedereen horen denken, nadat 

de openingsceremonie was begonnen. Deze 

werd onder andere in goede banen geleid 

door Ellen, de enige vrouw in het bestuur en 

de vrouw die je het hele weekend over de 

Grolse sportvelden hoort zingen om te vragen 

of er iemand naar het wedstrijdsecretariaat 

kan komen.  De wedstrijden werden weer 
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bijt, zodat ze hierna allemaal hun post weer 

konden innemen; de kassa medewerkers bij 

de ingang, de ballenjongens en meisjes weer 

langs de velden en de dj’s, Jan, Harmen en 

Okke, weer in hun eigen zeer matig ge-

ventileerde en dus zeer mannelijk ruikende 

dj-hokje. Nu kon de tweede dag beginnen, de 

dag waarop het meeste voetbal kon worden 

gekeken. Zoveel goed voetbal, dat er ook 

weer super veel scouts aanwezig waren op 

het toernooi. Iedere speler wilde zich hierom 

natuurlijk enorm graag in de schijnwerper 

spelen om zo misschien wel bij de beste van 

de beste clubs te belanden. Hierdoor was er 

de hele dag door ook maar niks van ver-

moeidheid te merken en zat de lange voetbal-

dag, waarop uiteindelijk de laatste poulewed-

strijden werden gespeeld, er dus ook zo weer 

op. De spanning was inmiddels zeer hoog 

opgelopen. De top vier teams waren bekend 

en gingen allemaal volledig voor de eerste 

plek, PSV, Barcelona, Feyenoord en Chivas. 

Deze spanning werd natuurlijk zaterdag ook 

weer even nabesproken in de kantine en  de 

echte diehards haalden zelfs City Lido nog.

Terwijl bijna heel Groenlo alweer lag te 

slapen, zaten er nog een aantal scheidsrech-

ters te bubbelen in de jacuzzi’s op Marveld, 

waar inmiddels ook al een aantal vrijwilligers 

beland waren.

Zondag morgen begon de dag zoals ge-

woonlijk weer met een gezamenlijk ontbijt, 

zodat iedereen even rustig wakker kan 

worden. Na dit ontbijt begonnen de eerste 

kruisfinales al, om de plekken 9 tot en met 

12. Deze konden helaas niet gewonnen wor-

den door de Grol, waardoor ze uiteindelijk 

op de 12e plek eindigden. Na alle kruisfinales 

waren we inmiddels aangekomen bij de 

wedstrijd om de 3e en 4e plek, die gespeeld 

werd door Chivas en Feyenoord. Na 2 keer 

20 minuten gespeeld te hebben kwamen 

de teams op gelijke stand uit. Er moesten 

penalty’s genomen worden! Om te bepalen 

welk van de 2 teams uiteindelijk met de 3e 

prijs naar huis ging, hadden de teams bijna 

40 penalty’s nodig. Uiteindelijk ging Feyen-

oord er met de winst vandoor.

Na het lange wachten door de twee finalis-

ten, Barcelona en PSV, was het eindelijk tijd 

voor de finale. Deze wist Barcelona te win-

nen en er volgde nog een hoop gezellig in 

de kantine, waar de vrijwilligers nog bedankt 

werden voor hun hulp.

Na weer een toernooi met veel strijd en mooi 

voetbal, was het op zondagmiddag weer 

afgelopen. De teams, die inmiddels alweer 

thuis zijn, verheugen zich inmiddels alweer 

net zo hard als ik op het volgende toernooi. 
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20. De gemeente vroeg de medewerking 

en inbreng van de Grol bij de opvang van 

statushouders, de subsidiebijdrage voor sport 

van kinderen uit minima-gezinnen, een nieuwe 

sporthal in Groenlo, de verkeerssituatie bij de 

Rabobank en het project 65+ sport. De Grol 

heeft daaraan voldaan. Daar stond tegenover 

dat de gemeente haar volle medewerking gaf 

aan de vervanging van het kunstgras op ons 

hoofdveld en aan de fusie met Grolse Boys. 

De relatie gemeente Oost Gelre – Grol is dus 

uitstekend. 

21. Voor de vervanging van het kunstgras op 

veld 1 heeft de Grol een nieuwe lening afgeslo-

ten bij de Rabobank. De lening voor het eerste 

kunstgras (2008) is helemaal afgelost. De jubile-

umbijdrage van € 43.000,- heeft ervoor gezorgd 

dat de lening van nu met € 160.000,- een stuk 

lager is dan de vorige lening. 

23. De KNVB heeft de balans en de resul-

tatenrekening van de Grol over het seizoen 

2017-2018 beoordeeld. Dat doet men elk jaar. 

De financiële huishouding van de Grol werd als 

“goed” beoordeeld, met een compliment aan 

de penningmeester. 

24. Die financiële huishouding stut voor een 

derde deel op sponsoren. Een unieke situatie 

voor een amateurvereniging. Als vereniging 

moet je wel voortdurend scherp blijven om 

de sponsoren iets terug te geven. De spon-

sorcommissie heeft dan ook met het bestuur 

van de Business Club Grol gesproken over de 

sponsorpakketten, de organisatie van activitei-

ten en over een nauwere samenwerking in de 

sponsoren-administratie. 

25. De kledinglijn van Adidas verkeert nog in 

uitstekende staat. Deze kledinglijn was bedoeld 

voor vijf seizoenen. De kledingcommissie 

heeft besloten nog een seizoen met deze 

kledinglijn verder te gaan. Ook hier wordt de 

medewerking van de shirtsponsoren gevraagd 

het contract nog met een seizoen te verlengen. 

De beslissing van de kledingcommissie heeft 

ook te maken met de fusiebesprekingen met 

Grolse Boys. Gaat die fusie door, dan zal er een 

nieuwe kledinglijn moeten komen. 

26. We blijven bezig met onderhoud, uitstra-

ling en verbetering van onze accommodatie. 

Het “slangenhuisje” is bijna gereed en het 

beachveld is verbreed. De verbreding van het 

beachveld was een wens van de volleybalver-

eniging. Men kan nu drie velden naast elkaar 

uitzetten voor partijen van 2 tegen 2. De volley-

balvereniging heeft de materialen betaald en 

de woensdaggroep heeft de werkzaamheden 

gratis uitgevoerd. 

27. Een grote wens van de woensdaggroep is 

vervuld. Er zijn twee machines aangeschaft, één 

voor het blad blazen en één voor het blad op-

vegen. De machines worden op de velden ge-

bruikt en op de grote openbare parkeerplaats. 

Met de blazer kunnen ook de rubberkorrels op 

het veld worden teruggeblazen.

29. Onze ruim 30 verenigingsscheidsrechters 

zijn begin juni op een bijscholingscursus ge-

weest. Gegeven door de scheidsrechtersvereni-

ging Winterswijk en omstreken. In het nieuwe 

seizoen zijn er namelijk diverse spelregelwijzi-

gingen. 

30. We krijgen vaak vragen om als vereniging 

deel te nemen aan onderzoeken van studenten 

en onderzoeksorganisaties. Bijna altijd nemen 

we deel, zeker als het gaat om studenten die 

aan hun afstudeeronderzoek werken. Zo ook in 

afgelopen mei aan een onderzoek van een stu-

dente aan de Universiteit in de stad Klaipéda in 

Litouwen ! 

31. De gemeente maakt samen met de 

brede burgerwerkgroep vorderingen om de 

verkeerssituatie bij de Rabobank veiliger te 

maken, zeker voor fietsers. De voorzitter van 

de Grol vertegenwoordigt de sportverenigingen 

op Den Elshof en De Blanckenborg. Tot dat er 

echte maatregelen worden uitgevoerd, blijft 

de verkeersregelaar van 14.30.18.30 uur op elke 

werkdag aanwezig, behalve in de komende 

zomervakantie van de scholen.

32. DE SEAG heeft een instructie beheersing 

legionella gevaar opgesteld. Daarin staat 

precies beschreven op welke manier en op 

welk moment de leidingen van de kranen en 

douches worden doorgespoeld. Weer een 

voorbeeld van de breedte van de taken binnen 

een voetbalvereniging. 

33. Om nog even bij de gezondheid van 

spelers, bezoekers en toeschouwers te blijven. 

Vanaf 1 juli is er een rookverbod op het sport-

park op alle 7 dagen van de week, 24 uur per 

dag. 

34. De KNVB heeft een onderzoek gehouden 

naar de tevredenheid van de voetbalverenigin-

gen over de dienstverlening en de service van 

de KNVB. De algemene tevredenheid scoort 

een 7.2. Ruim voldoende dus. 

35. Het bestuur van de Grol wenst u allemaal 

een heel fijne zomervakantie en een goede 

voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

6 juni 2019

Hans Scheinck. 

22. Als we de energielasten op het sport-

park naar beneden willen brengen, zullen 

we aanzienlijke duurzaamheidsmaatregelen 

moeten treffen. Overal LED verlichting binnen 

en buiten, zonnepanelen op twee of drie 

daken, warmtepomp gekoppeld aan vloerver-

warming. Met gebruikmaking van de landelijke 

subsidiemaatregelen zullen we altijd nog zelf € 

100.000,- moeten betalen. Dat bedrag moeten 

we dan gaan lenen bij de bank. Dat is financieel 

niet haalbaar op dit moment. We hebben nu 

eerst de gemeente om een duurzaamheidsbij-

drage gevraagd. Daarmee wordt de investering 

waarschijnlijk aantrekkelijk omdat de terug-

verdientijd korter wordt. Die periode waarin 

je de investering afbetaalt met de bespaarde 

energiekosten moet korter zijn dan de levens-

duur van LED-lampen, de zonnepanelen, de 

warmtepomp. 



Lievelderstraat 16   Groenlo

T 0544 - 461619

www.warenhuispost.nl

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

‘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

31

Veel plezier bij jeugdafsluiting van het seizoen 2018 - 2019
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onze opstelling!

Betting Ressing
Batterij 12  Groenlo

T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

tegen
stuntprijzen!

Wand- en

vloertegels

BCG
BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en 
profiteer van 
ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!

WIJ ZIJN 
THUIS IN ALLE 
FACETTEN 
VAN HET 
SCHILDEREN

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

www.teboome.nl

Doneer aan CliniClowns
Draag jij CliniClowns een warm hart toe?
Er zijn veel manieren om aan CliniClowns te doneren.
Een online donatie waarderen we enorm!
Ga naar www.cliniclowns.nl
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DE ORGANISATIE VAN DE S.V. GROL 

Door: Hans Scheinck 

Veel mensen vragen nog wel eens: “hoe 

zit de organisatie van de Grol nu in elkaar 

? Zijn er nog steeds zoveel commissies en 

werkgroepen ? Wie gaat eigenlijk waar over?” 

Ik zal proberen het simpel uit te leggen. 

In 2016 zijn we begonnen aan een project 

met de naam “Versterking s.v. Grol” onder 

leiding van Marco Frank. Dit project 

moest antwoord geven op de vraag of 

de onderlinge afstemming tussen de vele 

organen in de vereniging beter zou kunnen 

en of vergelijkbare taken niet samen kunnen 

worden gedaan. Bijvoorbeeld kunnen de 

penningmeesters uit het hoofdbestuur, 

het jeugdbestuur en bestuur senioren 

niet samen de taken gaan doen in plaats 

van ieder voor zich. En hoe kun je de vele 

commissies en groepen meer met elkaar 

verbinden en ook taken samen laten 

uitvoeren? 

Het was een stevig traject waarover 

telkens werd teruggekoppeld aan de leden. 

Berichten op de website, in het clubblad en 

in het jaarverslag 2017-2018 bijvoorbeeld. 

Eind 2018 stond de nieuwe organisatie 

overeind die weergegeven werd in een 

rondogram, de organisatie neergezet in 

een voetbal. De ronde vorm die moet 

benadrukken dat we de vereniging samen 

besturen, met centraal de voetballende 

leden en de trainers/leiders. En dat een 

structuur van een organisatie een middel is 

om de taken en verantwoordelijkheden van 

iedereen in beeld te brengen.

Binnen de Grol zijn op dit moment vier 

besturen actief. Het hoofdbestuur, het 

voetbalbestuur, het organisatiebestuur en 

het accommodatiebestuur.

Het hoofdbestuur heeft een 

samenbindende rol en legt verantwoording 

af aan de ledenvergadering. Het bepalen 

van het beleid – hoe doen we het in grote 

lijnen – is een belangrijke taak. De leden 

van het hoofdbestuur hebben allemaal 

ook een plek in het voetbalbestuur, 

in het organisatiebestuur of in het 

accommodatiebestuur. 

Binnen het hoofdbestuur functioneert 

het dagelijks bestuur. Dat bestaat 

uit de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester van de vereniging. Het 

stemt bijna letterlijk dagelijks vele lopende 

zaken af en vertegenwoordigt de vereniging 

bij een groot aantal interne en externe 

aangelegenheden. 

Het voetbalbestuur is nieuw. Dit bestuur is 

verantwoordelijk voor de voetbaltechnische 

lijn, stelt de trainers aan, stelt de 

selectieteams samen (jeugd en senioren), 

zorgt voor scouting binnen de eigen 

vereniging en is het eerste aanspreekpunt 

van het hoofd jeugdopleidingen. 

Het organisatiebestuur is ook nieuw in 

zijn vorm maar de taken bestonden al. In 

dit bestuur zijn alle commissies en groepen 

vertegenwoordigd door hun voorzitter. Die 

commissies zijn niet afgeschaft maar in dit 

bestuur vindt de goede afstemming plaats. 

Het langs elkaar heen werken of dingen 

dubbel doen is daarmee aardig uitgebannen. 

Er wordt overlegd en afgestemd 

over wedstrijdzaken, sponsorzaken, 

voetbalmaterialen, nevenactiviteiten, 

communicatie, kledinglijn, contracten, 

paramedische zaken, vrijwilligerszaken 

en verenigingszaken. Voor de taken en 

activiteiten in de hele vereniging is een 

gedetailleerde jaarplanning opgesteld. 

Het voormalige bestuur jeugd en bestuur 

senioren zijn als commissies in dit 

organisatiebestuur opgenomen. 

Beide nieuwe besturen (Voetbalbestuur 

en Organisatiebestuur) functioneren op dit 

moment gewoon al goed. En ze hebben genoeg 

plannen om de volgende stappen te zetten. 

Het accommodatiebestuur is het bestuur 

van de Stichting Exploitatie Accommodatie 

s.v. Grol (SEAG). Dit bestuur houdt 

zich bezig met de natuurgrasvelden, 

de kunstgrasvelden, de gebouwen, de 

installaties maar ook met de energie, 

de sportmaterialen, het beachveld, de 

veldverlichting en de groenvoorzieningen op 

het sportpark. 

In het organisatiebestuur – bij vrijwilli-

gerszaken en verenigingszaken – wordt de 

bezetting van alle besturen, commissies en 

groepen bijgehouden. Dit is een belangrijke 

én omvangrijke taak omdat er voortdurend 

wisselingen zijn. Per seizoen zijn er zeker 100 

wisselingen op een bestand van 400 vrijwil-

ligers (dat is telkens 25%) . Die vrijwilligers 

voeren samen 600 functies bij de Grol uit. 

Het nadenken over de organisatie is 

niet gestopt en stopt eigenlijk nooit. 

Een organisatie als de s.v. Grol moet 

voortdurend met de tijd mee. Met een 

extern deskundige zijn we nu bezig te kijken 

naar de belastbaarheid en taakomvang van 

de leden van het hoofdbestuur. Er wordt 

daarbij onderzocht of er nog meer dagelijkse 

verantwoordelijkheid naar de andere drie 

besturen kan worden overgedragen. Dit kan 

betekenen dat de rol, het takenpakket en 

de bezetting van het hoofdbestuur en het 

dagelijks bestuur verandert. 

De organisatie van de s.v. Grol wordt 

zeer ondersteund door nog een aantal 

zelfstandige organen binnen de s.v. Grol. 

De Business Club Grol, de Vrienden van 

de s.v. Grol, de Supportersclub, de 12e 

Man, het Marveld Toernooi, het Wissink 

Toernooi, de Woensdaggroep zijn allemaal 

grote steunpilaren voor onze vereniging. 

Zonder hen zouden we nooit de naam 

hebben die we nu hebben bij de sponsoren, 

de voetbalbond, de andere verenigingen, 

de gemeente Oost Gelre en de grote 

Nederlandse clubs. 
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Onderstaande mail kwam binnen op het 

info@svgrol.nl mailadres. De afzender 

Jos ten Bulte, fanatiek Grol supporter. 

Met zijn toestemming mogen we het 

opnemen in het clubblad.

“Nu het rookverbod op het gehele sportpark 

“Den Elshof“ van kracht is vraag ik u om dit 

ook door te voeren v.w.b. het gebruik van 

I-phones, Smartphones, I-Pads en Tablets. 

Dat getik van de jeugd op die schermpjes, 

daarvan word je toch horensdol. Gevolg 

stress en dat kan weer leiden tot psychische 

klachten die uiteindelijk weer uitmonden in 

een bezoekje aan de huisarts. Ook valt er te 

denken over het verbieden van alcoholische 

dranken. Ik word kotsmisselijk van die stank 

die uit de mond komt als je met iemand 

staat te praten die dat vergif heeft genuttigd 

en dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor 

de gezondheid, toch? Waar zijn we in Neder-

land in Godsnaam mee bezig daar ook nog 

eens een keer een landelijke verordening van 

te maken. Het is allemaal pure demagogie 

die ons door de overheid (Lees: publiciteits-

geile, overjarige pubers) door de strot wordt 

gedrukt. En zo kan ik nog wel tig voorbeel-

den aanhalen van soortgelijke strekking. Ik 

zou zeggen: proost, drink er nog een.

Dat ik dat zeg in een stad waar uitgerekend 

“ons” Grols bier is uitgevonden neem ik dan 

maar op de koop toe. Ik heb tenslotte ook 

gezopen en ben dus ook hypocriet. Het is 

allemaal puur een geldkwestie. Hoe komt 

jouw poen in mijn pocket.. Let wel: dit alles 

is geschreven met een snedige knipoog en 

mag wat mij betreft ook worden gebruikt als 

kopij voor ons clubblad.”

We hebben het volgende bericht ontvan-

gen via Contact Formulieren Algemeen.

Achternaam: ten Bulte

Roepnaam: Jos

Voorletters: J.A.

Mobiel nummer: 0640853992

E-mailadres: jostenbulte@lijbrandt.nl

Straat en Huisnummer: Borculoseweg 50

Postcode: 7141VM

Plaats: Groenlo

Opmerkingen:

Nu het rookverbod op het gehele sport-

park “ den Elshof “ van kracht is vraag ik 

u om dit ook door te voeren v.w.b. het 

gebruik van I-phones, Smartphones, I-Pads 

en Tablets. Dat getik van de jeugd op die 

schermpjes, daarvan word je toch horens-

dol. Gevolg stress en dat kan weer leiden 

tot psychische klachten die uiteindelijk 

weer uitmonden in een bezoekje aan de 

huisarts. Ook valt er te denken over het ver-

bieden van alcoholische dranken. Ik word 

kotsmisselijk van die stank die uit de mond 

komt als je met iemand staat te praten die 

dat vergif heeft genuttigd en dat is natuur-

lijk ook niet bevorderlijk voor de gezond-

heid, toch? Waar zijn we in Nederland in 

Godsnaam mee bezig daar ook nog eens 

een keer een landelijke verorderning van te 

maken.Het is allemaal pure demagogie die 

ons door de overheid (Lees: publiciteitsgei-

le, overjarige pubers) door de strot wordt 

gedrukt. En zo kan ik nog wel tig voorbeel-

den aanhalen van soortgelijke strekking. Ik 

zou zeggen: proost, drink er nog een.

Dat ik dat zeg in een stad waar uitgerekend 

“ons” Grols bier is uitgevonden neem ik dan 

maar op de koop toe.Ik heb tenslotte ook 

gezopen en ben dus ook hypocriet. Het is 

allemaal puur een geldkwestie. Hoe komt 

jouw poen in mijn pocket.. Let wel: dit alles 

is geschreven met een snedige knipoog en 

mag wat mij betreft ook worden gebruikt als 

kopij voor ons clubblad.WW
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Speler van het kwartaal 

René Landeweerd
‘’Koekoek, ben d’r niet. Doei!’’ 

Ten tijde van jouw overstap eind 2016 van 
Grol 10 naar Grol 7 stelde je: ‘’Dit worden 
de vijf belangrijkste jaren van allemaal, 
omdat ik mijn team moet blijven helpen de 
doelen te bereiken.’’ Dit valt te lezen in een 
Facebookbericht van Bas Nieuwhoff van 20 
juli 2016. Hoe staat het nu halverwege met 
deze doelen? 
‘’Welke doelen? De doelen die ík wil bereiken?’’ 
Hij lacht. ‘’Ga er maar vanuit dat dat door ie-
mand verzonnen is. Het enige wat ik wil is elke 
zondag een lekker potje voetballen. Ik dacht 
twee jaar geleden meer plezier te hebben in 
Grol 7: méér voetbal dan in Grol 10. Maar toch, 
het is ook wel jammer dat ik bij 10 ben weg 
gegaan, want daar heb ik altijd al mee gevoet-
bald. Qua voetbal denk ik dat ik een goede keus 
gemaakt heb.’’  

Critici, waaronder ikzelf, stellen dat bier 
drinken in de Grol kantine voor de elite is 
geworden; de gewone man wordt met de 
torenhoge prijzen de kantine uitgejaagd. 
Wat vind jij hiervan? 
‘’Aan de ene kant ben ik het helemaal met je 
eens. Het is van de zotte. Speel je uit, dan heb 
je een bal gehakt en een flesje bier voor vier 
euro. Bij ons: een bal gehakt en een glas bier 
voor tien euro!’’ Maar…,’’ zegt René er direct 
bij, ‘’Zo’n kantine als de Grol ben ik in heel 
Twente en de Achterhoek nog nooit tegengeko-
men. Er is geen kantine zo gezellig als de Grol. 
Het is in principe ook geen kantine hè, het is 
een café waar je café prijzen betaalt. Het enige 
wat ik graag zie veranderen is dat ze de koffie 
voor de ouders wat goedkoper zouden maken 
op zaterdagochtend. Koffie uit een plastic beker-
tje voor €1,85 vind ik wel heel erg schandalig.’’  

Velen hebben in de kantine hun mening 
altijd paraat – gevraagd of ongevraagd – , 
maar hebben hier bij interviews voor het 
clubblad plotseling moeite mee. Jij lijkt hier 
geen last van te hebben. 
‘’Nee, ik vind het niet moeilijk daar eerlijk over 
te zijn. Mijn vrouw zegt weleens: ‘Zou je dat 
niet anders kunnen zeggen?’. Ik ben soms te 
recht door zee, je mag mij wél of je mag mij 
niet. Als je mij niet mag, ga je lekker de andere 
kant op. Simpel.’’ 

palet van René is overzichtelijk: ‘’Ik heb gewoon 
twee kleuren wit en twee kleuren rood. Lichtwit 
en soort van donker wit. En er is maar één kleur 
paars.’’ Heb je de overgang van bruine naar 
groene pijpjes kunnen meemaken? Een bulde-
rende lach volgt: ‘’Ja, dat zie ik wel, ja.  

In een interview met Bolk Magazine, het 
blad van je vorige werkgever, zei je in 2014: 
‘’Ik doe alles met een lach, ben eigenlijk 
nooit chagrijnig.” Hoe is dit vijf jaar later?  
‘’Nog steeds hetzelfde. Ik ben nergens ontevre-
den over. Ja… Ja, soms heb je wel een dag 
dat je denkt: ‘gadverdamme, waarom moet ik 
aan ’t werk?’ Maar negenennegentig procent 
van wat ik doe, doe ik met een lach.’’ Geen 
chagrijn over Rutte of de EU? ‘’Dat helpt toch 
niks. Klagen over Mark Rutte heeft geen zin, 
want volgend jaar zit er weer iemand anders. 
Belasting betalen moet je toch, of Rutte er nou 
zit of Pietje. Ik doe mijn werk graag, dus ik vind 
het allemaal goed.’’  

Na één keer voicemail krijg ik hem te 
pakken. Ik hoor een harde aanwezige ruis. 
Het geluid van een vrachtwagen dat over 
de snelweg raast klinkt door de telefoon. 
Ik moet hard praten. Om de speler van dit 
kwartaal te spreken, wijken we uit naar 
onze zuiderburen. René Landeweerd is op de 
weg in België, die naar verluid nog slechter 
is dan in landen als Rwanda en Namibië. 
Met de vlam in de pijp is hij voor zijn werk 
op doorreis naar Orléans in Frankrijk, 130 
kilometer ten zuiden van Parijs.  

Door: Dirk Naaijkens 

‘’Eerlijk. Rechtvaardig. Hardwerkend. En altijd in 
voor een geintje.’’ Is dat hoe René is? Het is in 
ieder geval hoe hij zichzelf zou omschrijven. Hoe 
typeren anderen hem? Zijn dochter omschrijft 
René als ‘’een lieve zorgzame vader’’. In ieder 
geval, dat denkt hij. ‘’Maar, ik denk wel dat ik 
gelijk heb’’, voegt hij direct toe.    

Hij keept bij Grol 7 en 45+2 en na een iets te 
lange denkpauze weet hij ook weer dat hij 15 
jaar getrouwd is. Met Mariël.  

René, wat is het geheim van jullie huwelijk? 
‘’Eerlijk zijn tegen mekaar. Af en toe mekaar 
vrij laten en altijd de waarheid durven zeggen. 
Nooit ergens mee blijven zitten.’’ 
In de Radstake, waarschijnlijk bij de paarden-
stallen, kwamen ze elkaar ooit tegen. Liefde op 
het eerste gezicht? 
‘’Nee, dat niet. Liefde na een paar vaten bier, 
dat wel!’’ Hij geniet van het leven en ergens 
spijt van heeft hij niet. ‘’Nou ja, eigenlijk niet. 
Wel dat ik de vrouw niet eerder ben tegenge-
komen.’’ 

Wanneer heb je voor de laatste keer ge-
huild? 
Er valt een stilte. Even klinkt alleen het geluid 
van zoemend asfalt door de telefoon. Dan: 
‘’Toen onze hond was overleden, in augustus. 
Dat was heel triest moment. We hebben die 
hond gekregen toen mijn dochter was geboren. 
De hond was haar hele leven bij haar, mijn 
dochter kende niet anders. En dan op gegeven 
moment is je vrouw aan het huilen en je doch-
ter… Ja, dan begin je zelf ook.’’ 

Vroeger wilde je militair worden, vind je het 
nog steeds jammer dat dit niet gelukt is? 
‘’Ik heb ’t tweeënhalf jaar gedaan. Toen hebben 
ze mij nogmaals gekeurd en bleek ik kleuren-
blind te zijn! Toen moest ik eruit. Vroeger op 
school zag ik de kleuren al niet goed, maar dat 
was eigenlijk nooit een probleem.’’ Het kleuren-
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Ruim een half jaar geleden bereikte ons 

het verzoek of wij met het Grol 1, dat in 

de kampioenswedstrijd van Spcl. Neede 

speelde in Groenlo in Mei 1998, zouden 

willen deelnemen aan het Jubileumtoer-

nooi van hetzelfde Neede dat zou plaats 

vinden op zondag 23 Juni jl.

Met dat verzoek werd contact op genomen 

met onze archivaris Jan Schut, en zo kon het 

wedstrijdverslag en dus ook de opstelling 

weer worden achterhaald. Met dank aan 

Jan...super. Toen alles en iedereen was be-

naderd en had toegezegd kon op zondag de 

23e Juni om 12.00 uur de bestelde bus van 

Hartemink richting Neede afreizen.

Maar eerst was er weer het weerzien van de 

‘oude’ voetbalvrienden van Grol dat direct al 

een geweldige sfeer opleverde. Bij aan-

komst was er een warm onthaal (letterlijk en 

figuurlijk) met koffie en gebak, en 31 graden 

(!!!!) en een hernieuwde kennismaking met 

de spelers van Eibergen en Neede.

Nadat er een openingswoord werd gespro-

ken werd duidelijk dat ze met Grol korte 

metten wilden maken door ons maar liefst 

de twee wedstrijden á 40 minuten achter 

elkaar te laten spelen. Hoewel de eerste 

wedstrijd werd gewonnen van Eibergen 

Toernooi met drie 100-jarigen……
Spcl. Neede, FC Eibergen en Grol 100 Jaar

bleek op het laatst toch tegen Neede de 

hitte een grote rol te gaan spelen.

Helaas werd die wedstrijd dan ook verloren 

en kon het toernooi worden afgesloten met 

een tweede plaats voor Grol en de geplande 

derby Neede – Eibergen wat een overwin-

ning opleverde voor de thuisjubilaris. Grol 

had toen allang een veilige zonloze plaats 

opgezocht en moet alleen voor de prijsuitrei-

king en de BBQ nog maar naar buiten.

De tweede plaats en tevens reünie werd 

dan ook ruimschoots gevierd en werden er 

spontane acties georganiseerd als de eigen 

speler van het toernooi, mooiste vrouw in 

de kantine van Neede, (ondanks de BBQ) 

schalen bittergarnituur. En de uitreiking van 

de oorkondes. Bijna winnaar van de Zilveren 

schoen 2019.

Tegen 20.00 uur werd de terugreis aanvaard 

en werd geheel uit het niets nog een tussen-

stop gemaakt (met dank aan onze chauffeur 

Hessel Meijer) bij een huis waar alles was 

versierd.

Geen moment werd er getwijfeld om daar te 

gaan feliciteren en, omdat het bier op was, 

ook nog eens een bak koud bier en een maf 

dames drankje kon worden meegenomen 

voor een koopje. Tot onze grote verbazing 

kwamen er ook nog een tropische verras-

sing en een aantal tirolerdeerns (die op dat 

feestje waren) de bus in waarna onder het 

clublied van Grol, gezongen door oud-trainer 

van Grol 2 Kevin Vos (den was d’r ok op dat 

feestje) tot een ware polonaise leidde.

Eenmaal weer in de bus ging het verder naar 

Groenlo waar tot in de kleine uurtjes nog 

werd nagepraat bij o.a. Café Frieling en bij 

een huis op de Barakkenplaats achter ‘t huis. 

Samengevat; een fantastische dag met vele 

oude verhalen en gebeurtenissen van 20 jaar 

geleden. Ook zijn er weer nieuwe verhalen 

en die gaan we een volgende keer, bij de 

herhalingen vervolg van deze dag, dan weer 

bespreken.

Dank ook aan de huidige leider van Grol 

1 Frank Slüter die er geen probleem van 

maakte om de kleding van Grol 1 ter 

beschikking te stellen. Weliswaar ook nog 

een extra reclame voor de hoofdsponsor 

van Grol omdat de letters het hele jaar nog 

niet zo duidelijk te lezen waren geweest dan 

deze zondag. Gelukkig dus ook dat iedereen 

er nog (zij het met moeite) in paste. Allen 

nogmaals hartelijk dank en graag tot een 

volgende keer…Die er zeker komt.

De lijer Hennie en 

penningmeester(es) Betsie.
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Hoe ben je dit met dit initiatief gestart?  

“In het jaar 2000 heb ik afscheid genomen 

van zalencentrum Meijer. In die tijd bege-

leidde ik al een kookclub. Na wat omzwer-

vingen (o.a. Weenink in Lievelde en City 

Lido) ben ik terecht gekomen in de schuur 

naast het huis van Peter Scheinck aan de 

Oude Aaltenseweg. De schuur is langzaam 

uitgebouwd en aangekleed. Nu is het een 

perfecte plek om in groepen van 8 tot 20 

personen samen gezellig te koken en eten.”  

Waaruit bestaat een kookworkshop?  

“Ik deel de groep op in tweetallen of drietal-

len. Iedereen krijgt een schort voor en doet 

een koksmuts op. Samen maken ze op basis 

van een door mij gemaakt recept een gerecht. 

Dat presenteren ze aan elkaar, voordat het 

wordt opgegeten. Ze maken zelf ook de saus-

jes en marinades. Op verzoek of naargelang 

het seizoen verbind ik er een thema aan. 

Bijvoorbeeld: diverse gerechten met asperges, 

hapjes met wild of barbecuespecialiteiten. Ik 

verzorg dan tussendoor de drankjes en als het 

nodig is geef ik wat uitleg.”  

Wie heb je zoal op bezoek?  

“Dat is heel divers. Ik heb een aantal 

vaste kookclubs die iedere maand komen. 

Daarnaast meidengroepen, bedrijfsuitjes en 

familieaangelegenheden.” 

Samen eten, dat verbroedert toch?  

“Ja, dat kun je wel zeggen. Je bent actief be-

zig in een sfeervolle omgeving. Het is mooi 

om te zien dat sommige groepjes elkaar ook 

uitdagen met het maken van de gerechten 

en op een hilarische manier aan elkaar 

presenteren. Het verbaast mensen dat het 

samen bereiden van gerechten zo gezellig is. 

Zelfs samen de afwas doen is ineens geen 

probleem.” 

Hoe blijf je innovatief?  

“Vanuit mijn eigen ervaring maak ik alle 

recepten zelf. Ik google wat en kijk regel-

matig kookprogramma’s op televisie. Soms 

probeer ik recepten en nieuwe thema’s uit 

op school. Ook met wijn en bier kun je alle 

kanten op. Ik merk dat ‘live cooking’ aan 

populariteit wint. Dat is trendy; mensen zien 

dat in bladen en op tv.”  

Wat leren deelnemers ervan?  

“In eerste instantie gaat het om de gezellig-

heid. Sommigen hebben nog nooit gekookt 

en bij anderen kan ik aan het vasthouden 

van het mes al wel zien dat ze regelmatig 

in de keuken staan. Alle gerechten die ze 

maken, kunnen ze thuis ook bereiden. Alle 

ingrediënten zijn in de supermarkt te koop. 

Het is dus geen hogere wiskunde.”   

Heb je nog ruimte om (vaste) groepen te 

ontvangen?  

“Jazeker. Een groep die een paar keer per 

jaar wil koken en wat begeleiding nodig 

heeft of een ruimte zoekt, is van harte 

welkom. Maar een eenmalige activiteit kan 

natuurlijk ook. Alleen rond de Carnaval ben 

ik een paar weken niet beschikbaar. Naast 

koken zijn Carnaval en hardlopen namelijk 

mijn grote passies.”  

Wilt u gebruik maken van ‘ff anders’ 

of bent u geïnteresseerd in de 

mogelijkheden: kijk dan verder op 

www.ffanderskoken.com.  

Door: Rik Gockel

Ronald Gerritsen (56 jaar) voetbalt jaren-

lang bij s.v.Grol. Hij stopt omdat het na 

verloop van tijd niet meer te combineren 

is met werken in de horeca. Later keert 

hij terug bij onze club als jeugdleider van 

C-2 en sponsor van het Marveldtoernooi. 

Nu is hij nog ondersteunend lid, balspon-

sor en adverteert hij met “ff anders” in 

het clubblad. Ronald werkt als docent 

koken in het speciaal onderwijs met 

vooral autistische kinderen. Hij is ge-

trouwd met Adelheid en woont met haar 

in een nieuwbouwwoning op ‘De Woerd’. 

Hun kinderen Jurre en Niké zijn al uit 

huis en wonen samen in respectievelijk 

Groenlo en Lichtenvoorde. In dit artikel 

geven we een beeld van “ff anders”. Wat 

maakt dit concept dat het allemaal net 

even anders gaat?  

Wat houdt in een notendop “ff anders” in?  

“Onder deze naam verricht ik verschillen-

de activiteiten. Denk aan: begeleiden van 

kookclubs, kookworkshops, catering en ‘live 

cooking’. Bij dit laatste kook ik bij mensen in 

hun eigen keuken of in de tuin.” 

Op bezoek bij een sponsor 

Bij “ff anders” 
is alles net even anders 

TEKKELS
06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

• Stephan Arink, Rik Gockel en Bennie Rots 
hebben het over dikke lichamen op de vrijdag-
avond, waarop Rik zegt: “Ik heb er wel eens 
dunner uitgezien.” Stephan haakt hierop in. 
“Ik ga op vrijdag wel eens bij de 45+ onder 
de douche staan. Krijg je spontaan een goed 
lichaam, met zoveel dikke pensen en behaarde 
ruggen.”

• Bij Grol kun je ruimtes afhuren schijnbaar, 
gezien de activiteiten in de medische ruimte. 
Komt iemands die daar ook van gehoord heeft 
vragen of hij een kleedkamer mag huren om er 
een partij winterbanden in op te slaan. 

• Ruus Porskamp vraagt voorafgaand aan de 
uitwedstrijd tegen GSV aan zijn vader of deze 
nog mee wil rijden. “Nee,” zegt Rob, “Bij Kevin 
Stöteler kan een heel elftal in zijn auto.”

• Grolse Boys heeft nog 70 actieve leden. Zegt 
een Grolman daarop: “Volgens mien hebt ze 
bie Grol 700 sloapende leden.”

• Als dezelfde Ruus vertelt dat hij met 28-0 
heeft gewonnen vraagt opa Henk of hij nog 
gescoord heeft, waarop Ruus met een diepe 
zucht antwoordt: “Opa, ik ben balafpakker, 
verdediger.”

• Rik Gockel moest thuis voetballen tegen het 
team uit Japan dat in Groenlo op trainings-
kamp was. Zegt zoon Faas tegen hem: “Wees 
maar blij met een thuiswedstrijd, anders moet 
je een hele week weg.”

• Loopt Rik een keer met zijn dochter Katja 
langs de kerk te wandelen, komt koster Henny 
Schovers de deur uitgelopen, zegt Katja: 
“Papa, heeft Henny zo’n groot huis?”
*De enquête van Grol en Grolse Boys was niet 
hetzelfde. “Ja,” zegt Randy Keunekamp: “Bij 
de Boys snapten sommigen de vraagstelling 
niet.”

• Als Tim Bomers (Marveld Recreatie) na de 
wedstrijd gevraagd wordt wat hij ‘gemaakt’ 
heeft, antwoordt Tim: “We hebben heel goed 
gespeeld. Helaas wel met 9-0 verloren.”

In Memoriam 

Gerry klein Gunnewiek
Op 9 april 2019 overleed plotseling Gerry klein Gunnewiek op 61-jarige leeftijd. Gerry was al 

jaren lid van onze vereniging. Een echte supporter die het niet zozeer ging om het winnen 

maar veel meer om het plezier en de ontspanning van de spelers en de toeschouwers. 

Het sociale gevoel binnen de vereniging vond hij van grote waarde. Daarnaast was hij met 

zijn bouwbedrijf Klein Gunnewiek een belangrijke sponsor van de s.v. Grol en het Marveld 

Toernooi. Vaak bleef Gerry met zijn broer John wat langer op het sportpark hangen, zeker 

als de halfjaarlijkse fancy fair plaatsvond. Ze genoten gezamenlijk van de betrokkenheid 

en het enthousiasme van de leden in een gemoedelijke, gezellige sfeer. Wij zullen hem als 

een warm mens, een trouw lid en een fijne sponsor zeer gaan missen. Wij wensen zijn 

echtgenote Marian, de kinderen en hun partners, Sandra en Hannes, Janny en Tom, Joyce 

en Anne, Arno en kleinkinderen heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Gerard Maarse
Op de leeftijd van 79 jaar overleed op 30 juni jongstleden gewaardeerd lid Gerard Maarse, 

trouw supporter van Grol. Hij kon de laatste jaren niet meer langs de lijn staan maar bleef 

‘de Grol’ volgen. Hij was dan ook al 52 jaar lid. Vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap ontving 

Gerard in 2017 de daarbij behorende gouden speld. Die uitreiking gebeurde in verpleeg-

huis De Molenberg waar het een gezellige avond werd. Hij genoot er zichtbaar van. Mooie 

herinneringen werden opgehaald over zijn betrokkenheid bij de Grol. Met veel sympathie 

sprak hij over onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw Marietje, de kinderen, hun partners, 

Wouter, Cindy, Ingrid, Marc en de kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 
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Column

Het seizoen 2018/2019 is ten einde. Een kleine terugblik laat ons inzien dat het een teleurstellend 

seizoen is geworden. Goed begonnen, minder goed geëindigd. Geen nacompetitie voor ons 

vlaggenschip, nog een jaar voetballen in de 3e Klasse. Voor trainer Sander Hoopman misschien zijn 

laatste kans om nog iets van zijn tijd bij de s.v. Grol te maken. Nóg een seizoen voor spek en bonen 

meedoen lijkt me geen optie, dan wordt het tijd voor een frisse wind. Zeker niet als het seizoen 

daarop de s.v. Grol naar alle waarschijnlijkheid onder een andere vlag verder gaat. Ik moet er nog niet 

aan denken. 

Zoals het er naar uit ziet hebben we vanaf het seizoen 2020/2021 een andere naam. Ik heb de meest 

vreemde opties voorbij zien komen. Groenlo United, SV Grolle, Groll, FC Groenlo, noem het allemaal 

maar op. Dat klinkt toch nergens naar? Geef mij maar gewoon s.v. Grol. Met een blauw shirt, witte 

broek en blauwe sokken. Gewoon zoals het hoort. Ook geen rood streepje, rode rugnummers, rode 

schoenveters of wat dan ook. Voor mij is de enige optie de velden 3 en 4 “Het Wilgenpark” noemen 

en verder gewoon alles laten zoals het is. Ik begrijp heel goed dat de meningen verdeeld zijn, maar 

wat mij betreft hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Als ik naar het ledenaantal kijk en het feit dat de 

jeugd ook al is geïntegreerd, is naar mijn mening de eventuele inbreng van Grolse Boys toch vrijwel 

nihil? Dus van een fusie of samenwerking is toch geen sprake meer? 

De afsluiting van het seizoen was dit jaar anders dan normaal. Een feestelijke middag rondom de 

laatste competitiewedstrijd van Grol 1, in plaats van één weekend voor zowel de jeugd op zaterdag 

als het Huistoernooi op zondag voor de senioren en JO-19. In eerste instantie jammer dat hiervoor 

gekozen is, maar achteraf kunnen we terugkijken op een geslaagde afsluiting bij de senioren. Een 

mooi opgezet programma en het gele goud vloeide rijkelijk. Bij sommigen net iets té rijkelijk, want 

menigeen is met Taxibedrijf Porskamp of onder begeleiding van een ander thuis gebracht…  

Het Internationale Marveld Toernooi 2019 zit er ook weer op. Het was weer een grandioze editie, 

met FC Barcelona als terechte winnaar. Helaas hebben onze eigen jongens niet weten te stunten, 

al waren ze erg dichtbij! Het lijkt erop dat het niveau van het toernooi steeds maar hoger wordt, 

waarvoor mijn complimenten aan de organisatie. Ook neem ik mijn petje af voor de vele vrijwilligers 

die zich elk jaar weer met ziel en zaligheid inzetten om dit toernooi zo geslaagd te maken. Van de 

grensrechters tot de afwashulp, van het toernooibestuur tot de jongens van de nevenactiviteiten. 

Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest. Hulde! 

In de wandelgangen hoor ik dat de teamindeling van de jeugdteams voor komend seizoen zo goed 

als rond is. Ook de vacatures van trainers en leiders voor alle jeugdteams zijn op enkele plekken na 

ingevuld. Dat is ook wel eens anders geweest, top!  

Wat mij het meest verheugt is de terugkeer van Carry Walterbos en Dalibor Repija als begeleiders 

van de MO17-1. In de winterstop hebben zij besloten te stoppen bij de MO15-1 om diverse 

(persoonlijke) redenen, doordat het bestuur een vervelende situatie volkomen verkeerd heeft 

ingeschat. Zonder de ins en outs te weten lijkt het er echter op dat het bestuur haar fouten heeft 

ingezien. Zo ga je niet met je vrijwilligers om. Misschien een wijze les voor de volgende keer: pak 

deze situaties gelijk goed aan, dat scheelt een hoop ellende. 

Vanaf mijn vaste stekkie wens ik iedereen alvast een fijne vakantie. Voor je het weet begint het 

voetbalseizoen alweer. Ik kijk er in ieder geval weer erg naar uit! 

De Stamgast 

ZOMERSTOP

S.V.GROL

2000
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