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Geachte lezer,

Dit is um dan. Het eerste clubblad van de nieuwe vereniging. Per 1 juli zijn Grolse Boys en 
Grol in elkaar opgegaan. Waren de rode accenten al te zien op ons sportcomplex, in het 
sportcafé hebben nu ook sinds kort Boysrelikwieën een plek gekregen. Ook de eregalerij 
is uitgebreid met Boys-coryfeeën. Van harte welkom allen, ook de leden die overgekomen 
zijn vanaf het Wilgenpark. We hopen dat jullie je snel thuis voelen en ook snel een beetje 
dat verenigingsgevoel op sportpark Den Elshof te krijgen, zoals jullie dat op het Wilgen-
park ervaren hebben. Op diverse plekken en in commissies zijn Boysmensen ingestroomd. 
Een kwaliteitsinjectie ook nog, naast het feit dat het fijne mensen zijn. Grollenaren onder 
elkaar echter. 

We hebben gemeend het clubblad een nieuwe look te moeten geven, ook de rode ac-
centen aan te brengen. Hierin is onze vormgever John Ligtenberg zeer geslaagd. Ook de 
inhoud, een goede mix van mensen uit beide voormalige verenigingen, denken wij. 

Naast dit heuglijke nieuws speelt ook de coronacrisis ons nog steeds parten. De versoe-
peling van de maatregelen ontvingen we met gejuich, maar we moeten ook erkennen dat 
we er allemaal niet even zorgvuldig mee omgaan. Het Grolbestuur gaf hiermee het foute 
voorbeeld met het niet treffen van maatregelen voor de eerste wedstrijd van Grol 1, on-
langs tegen Silvolde. 

Het leverde Grol een gele kaart op van de gemeente Oost Gelre. Onze voorzitter stak de 
hand in eigen boezem, dat mogen we zelf ook doen, althans zij die bij de wedstrijd aan-
wezig waren. We stonden dicht bij elkaar en hadden de grootste lol. “We waren er weer zo 
aan toe”, zeiden we. Laat het een les zijn, voor ons allen, en hopelijk goed aflopen. Zeker nu 
de statistieken weer oplopen en de actualiteit steeds weer vaker over de gerede angst tot 
een tweede uitbraak gaat. Laat het ons alsjeblieft bespaard blijven! We hebben het voor 
een deel zelf in de hand.

De kaart, waar we wel met zijn allen blij mee mogen zijn, is de kaart die we van de club 
kregen om hier een consumptie van te nuttigen, als dank voor onze houding gedurende 
het coronatijdperk. Laten we met deze kaart proosten op de nieuwe toekomst van onze 
mooie nieuwe club, op het leven, op onze aller gezondheid.

Ondanks dat u misschien niet op vakantie gaat vanwege de coronaperikelen, wensen we 
u allen een prettige vakantie toe. En voor nu veel leesplezier in het extra dikke clubblad. 
Liefst 8 pagina’s meer deze keer vanwege de start van onze nieuwe vereniging. ‘Groenlose 
Jongens’ en ‘Grolse Boys’ door elkaar, met elkaar, voor elkaar!
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Harry Paf
Bestuurder en 
organisator 
in hart en nieren
De oud-voorzitter van s.v. Grolse Boys en nieuwe vicevoorzitter van s.v. Grol heeft 
een lang verleden als bestuurder en organisator. Hij was negen jaar voorzitter van 
volleybalvereniging Grol, voorzitter van de medezeggenschapsraad en perso-
neelsvereniging, én meer dan 25 jaar decaan van Scholengemeenschap Maria-
num. Verder bekleedde hij tal van andere bestuurs- en coördinatiefuncties. Het 
besturen zit de geboren Haaksberger in het bloed. Harry is een echte organisator. 

Door: Paulus Maessen

Op de tribune van Den Elshof kijkt Har-
ry tevreden over het veld. “Een heel an-
der beeld hè? Weet je nog toen we drie 
weken geleden bij de Boys over het dor-
re veld liepen? Ik was er vanochtend nog 
om de archieven en prijzenkasten ver-
der op te ruimen. Het wordt nu steeds 
leger in de kantine en kleedkamers en 
op het veld groeit steeds meer onkruid.” 
Even is hij stil, maar gaat dan snel ver-
der: “Dit is toch prachtig! Wat een mooi 
veld!” Het zegt veel over hem. De laat-
ste loodjes van het werk als voorzitter 
van Grolse Boys goed af te willen ron-
den en niet te lang bij het verleden blij-
ven hangen, maar positief richting de 
toekomst kijken.

De akte van oprichting zal door Harry 
en Hans Scheinck een aantal dagen la-
ter worden ondertekend. Ondertussen 
is Harry al volop bezig met zijn nieuwe 
rol. “Ik loop al wel een tijdje mee met 
het bestuur, maar in oktober word ik 
pas officieel vicevoorzitter. Dan zal ook 

duidelijk worden welke taken ik zal gaan 
oppakken. Maar het gaat hier wel heel 
anders hoor.” 

Heb je zelf ooit gevoetbald?
“Nee, ik ben altijd volleyballer geweest, 
maar eigenlijk was ik basketballer. Ik stu-
deerde in Utrecht en daar basketbalde 
ik op een best hoog niveau, in de derde 
divisie. Ik kreeg verkering in Groenlo en 
omdat er in Groenlo geen basketbalver-
eniging was, ben ik hier gaan volleybal-
len. Dat heb ik 35 jaar gedaan. Naast het 
zelf volleyballen werd ik trainer, zat ik 
in de sponsorcommissie en in de tech-
nische commissie. Dan word je op een 
bepaald moment gevraagd om voor-
zitter te worden. Ik heb het negen jaar 
gedaan. Ik wilde nog wel langer door, 
maar had steeds meer het gevoel dat ik 
te veel zelf moest doen. Negen jaar was 
ook mooi. Ik heb nog jaren met plezier 
gevolleybald.”

En dan voorzitter van Grolse Boys?
“Ja, mijn zonen Mathijs en Arjan speel-
den bij de Boys. Henk Geurkink (destijds 

voorzitter, red.) vroeg me of ik het stokje 
van hem wilde overnemen. Ik denk dat 
mijn goede vriend en buurman Peter 
Grooten (ook bestuurslid, red.) tegen 
Henk gezegd heeft: “vraag Harry maar!” 
Ik heb het niet meteen gedaan, want ik 
was toen ook net voorzitter van de me-
dezeggenschapsraad op het Marianum 
en wilde niet te veel tegelijk oppakken. 
In 2009 heb ik dan toch toegezegd.”

Je hebt helemaal geen voetbalachter-
grond. Was dat lastig?
“Nee, eigenlijk speelt dat helemaal geen 
rol. Het ‘enige’ dat je op voetbalgebied 
doet, is een trainer benoemen en dat 
doe je dan ook niet alleen. Ik heb nooit 
het gevoel gehad dat ik die voetbalach-
tergrond mis. In Nederland is iedereen 
voetbaltrainer!”

Merkte je verschillen tussen volleybal-
lers en voetballers?
“Jawel, het klinkt misschien wat arro-
gant, maar bij een volleybalvereniging 
zijn toch meer mensen die gestudeerd 
hebben. Het zijn andere sporters. De 

meeste kinderen beginnen heel jong 
met voetbal. Bij andere sporten begin-
nen ze vaak pas op latere leeftijd. Vroe-
ger gold dat nog meer. Ik begon ook pas 
met volleybal toen ik studeerde.”

Je hebt zelf nooit gevoetbald?
“Nee, eigenlijk nooit. Handbal, basket-
bal, volleybal. Slechts een enkele keer 
op school tussen leraren en leerlingen 
of zo, dat soort wedstrijdjes. Nee, ik was 
geen geweldige voetballer. Dat laat ik 
aan mijn jongens over! “

Moeilijke tijden
Al snel na zijn aantreden zag Harry dat 
Grolse Boys het financieel moeilijk had. 
Tijdens de algemene ledenvergadering 
in oktober 2010 trok Harry samen met 
secretaris Martine Jansen aan de bel. 

Ze riepen leden op mee te gaan denken. 
De club verkeerde in zwaar weer. 

Hoe zijn jullie daaruit gekomen?
“We stonden toen drie, drie-en-een-
half duizend euro negatief en dat was te 
gek. Er moest iets gebeuren. Vervolgens 
is er van alles georganiseerd. Ik weet nog 
dat we oliebollen zijn gaan verkopen, er 
werden toernooien georganiseerd en 
een tweedehands kledingmarkt. De 
sponsoren bleven ons gelukkig trouw, 
er kwamen zelfs nieuwe sponsoren bij. 
We hadden natuurlijk weinig kosten. 
Niet te vergelijken met hier. Alleen de 
hoofdtrainer werd bij ons betaald. Dat 
leverde al met al genoeg op om het 
hoofd boven water te houden. 

Daarnaast konden we de kantine af en 

Harry Paf de oud-voorzitter van s.v. Grolse Boys 
en nieuwe vicevoorzitter van s.v. Grol
“Ik was geen geweldige voetballer. Dat laat ik aan 
mijn jongens over!” 

toe verhuren voor feesten en bijeen-
komsten. Ook aan de gemeente. Dat 
viel op een bepaald moment weg. Het 
mocht niet meer vanwege concurren-
tiebedinging met cafés. Dat was voor 
sommige leden best zuur. Mensen die 
eigenhandig de kantine gebouwd had-
den, mochten ineens geen trouwfeest 
meer geven in de kantine. Dat vond ik 
heel rot hoor!”

Ook in de jaren daarna was het volop 
improviseren. Het ledental liep terug, 
de jeugdafdeling verdween. 

Hebben jullie wel eens overwogen er-
mee te stoppen als club?
“We hebben toen wel heel goed geke-
ken of we wel of niet door zouden gaan 
wanneer we niet meer twee teams op 
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de been konden krijgen. In 2011 zijn we 
gaan praten over een fusie, maar omdat 
het 7 jaar voor de jubilea van beide ver-
enigingen was, wilden we beide, en met 
name Grol de 100 jaar graag vol maken. 
We hebben wel afgesproken om tot die 
tijd een andere vorm van samenwerking 
aan te gaan. Met de jeugd waren we ta-
melijk ver. Eén jaar hebben we ook een 
combinatie-elftal gehad. De jeugd zou 
vervolgens volledig naar Grol gaan. Wij 
wilden dat de volledige zaterdagafdeling 
bij ons zou komen. De zaterdagafdeling 
van Grol wilde dat niet en toen hebben 
wij gezegd: dan gaat het niet door!”

Jullie hebben wel woord gehouden. 
Op de receptie van het jubileum van 
Grolse Boys maakte Hans Scheinck 
van zijn speech een huwelijksaan-
zoek. Was je verrast?
“ik was zeker verrast door de manier 
waarop, ludiek, maar ik kon het echt 
waarderen. Ik kon er anderhalf jaar later 
ook mooi op ingaan op het jubileum van 
Grol. Nadat het bij eerder fusiebespre-
kingen steeds misliep, heeft Hans ook 
gezegd: “Als het in de toekomst weer 
aan de orde komt, gaan we het wel op 
een ander manier doen.”’ Hans is altijd 
voorstander geweest. Beide verenigin-
gen hebben te maken met vergrijzing 
en een terugloop van het aantal jeugd-
spelers. We wilden voorkomen dat het 
een strijd om de jeugd zou gaan wor-
den. Dan gaat het ten koste van elkaar. 

Hans en ik waren het eigenlijk heel snel 
eens. We hadden natuurlijk allebei met 
een achterban te maken, waarbij een 
bepaalde groep absoluut geen voor-
stander was. Met mensen die aardig 
mondig zijn, flink tegengas konden 
geven en heel kritisch konden zijn. De 
besprekingen en onderhandelingen zijn 
eigenlijk best wat moeizaam verlopen. 
Over de kleding, de clubkleuren en de 
samenstelling van het bestuur viel best 
overeenstemming te krijgen. Alleen met 
de naam is in feite niet veel gebeurd. Je 
kunt natuurlijk wel de poot stijf houden, 
maar op een gegeven moment moet 
het gewoon gebeuren.”

Zag je überhaupt nog een toekomst 
voor de Boys?
“Nee, we hadden nog wel twee teams. 
Dan kun je het nog wel één, misschien 
twee jaar volhouden. Het laatste jaar 
konden we nog redelijk draaien omdat we 

geen betaalde hoofdtrainer hadden. De 
mensen die nu voor de groep stonden de-
den het voor een vrijwilligersvergoeding.”

Heb je wel eens overwogen om te stop-
pen direct na het 70-jarig jubileum?
“Nee, eigenlijk niet. Wel als we geen 
twee teams meer op de been konden 
houden. We hebben ook nog even ge-
probeerd met een standaard combina-
tie-elftal van Boys en Grol, maar dat is 
nooit echt goed uit de verf gekomen. 
Daar heb ik best van gebaald. Nee, de 
handdoek in de ring gooien is nooit aan 
de orde geweest.”

Toekomst
Spannende tijden gaan aanbreken, 
een nieuwe vereniging, een andere rol 
en veel nieuwe mensen. Harry gaat in 
een iets hogere versnelling praten. De 
68-jarige bestuurder is enthousiast en 
kijkt richting toekomst.  

Harry Paf de oud-voorzitter van s.v. Grolse Boys 
en nieuwe vicevoorzitter van s.v. Grol
“Je kunt natuurlijk wel de poot stijf houden, maar op een 
gegeven moment moet het gewoon gebeuren.”
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Wat word je nieuwe rol in het bestuur 
van de nieuwe vereniging?
“Ik word in de jaarvergadering in okto-
ber officieel benoemd tot vicevoorzit-
ter, maar ben het eigenlijk al. Ik ben in 
maart meteen gaan meedraaien, zo-
dat ik de vereniging vast wat kan leren 
kennen. Als ik in september pas instap, 
wordt dat een lastiger verhaal. Op dit 
moment praat ik gewoon mee en ben 
ook nog heel druk met de ontmanteling 
van ons complex. Als dat achter de rug 
is, gaan we echt kijken naar de taken die 
ik op me ga nemen.”

Kijk je er tegenop, een club van deze 
omvang mede besturen?
“Bij een kleine vereniging pak je alles op. 
Ik bemoeide me met veel zaken en deed 
ook veel uitvoerend werk op financieel- 
en administratief gebied. Ook stond ik 
zo nu en dan in de kantine of werkte 
mee in de buitendienst. Ik had heel veel 
petten op. Straks is dat heel duidelijk. Ik 
moet nog wel wennen aan de bestuurs-
samenstelling. Je hebt het dagelijks 
bestuur, het organisatiebestuur, het 
voetbalbestuur en de vele commissies. 
Het zit goed in elkaar, dus ik zie er niet 
zo tegenop. Het grootste verschil is dat 
wanneer ik bij de Boys het clubgebouw 
binnenloop, ik eigen baas ben en hier 
ben ik te gast. Een heel andere gewaar-
wording. In het begin zal het nog af en 
toe wennen zijn, dat je iemands naam 
niet meer weet, dat soort dingen. 

Als je al wat ouder bent, breng je natuur-
lijk de nodige ervaring mee, maar ben 
je veelal niet meer zo creatief. Daarom 
moeten bestuurders m.i. ook niet te oud 
zijn en al te lang meedraaien. Maar het 
valt tegenwoordig ook niet mee om ge-
schikte kandidaten te vinden, die zo veel 
vrije tijd in een vereniging kunnen en wil-
len steken. Ik heb er veel zin in om dit een 
tijd te doen, maar ik hoop wel dat er voor 
mij snel een jonger iemand komt.”

Ik ben Paulus Maessen (52), geboren in Groningen. Ik woon sinds 1993 in Groenlo 
en ben in 1997 gaan voetballen bij Grolse Boys. Al vrij snel werd ik vrijwilliger bij de 
jeugdafdeling. Trainer, leider, medeorganisator van kampweekenden en andere activi-
teiten en ik was zelfs een aantal jaren de hulpsint. Later ben ik bij de senioren trainer/
leider geweest van het tweede elftal. 

Samen met Jasper de Kinkelder hield ik me naast het voetbal vooral bezig met alles op 
het gebied van de media. Zo hebben we de eerste website grolseboys.nl gemaakt in 
2002. Ik kan me nog herinneren dat we elke maandagavond urenlang bezig waren met 
het vullen van de site met uitslagen, wedstrijdverslagen, foto’s en video’s. Zelfs brach-
ten we in 2003 een live-verslag van een wedstrijd. Met de techniek van die tijd was dat 
best bijzonder en behoorlijk vooruitstrevend. Ook bedachten we het spel SuperTwaalf, 
dat de club twee jaar lang volledig in zijn greep had. Later hebben we verschillende 
presentatiegidsen gemaakt en een promotiefilm voor het coöperatiefonds van de Ra-
bobank, waarmee we voor de club een flinke geldprijs én de originaliteitsprijs wonnen.  

Voor het 60-jarig jubileum heb we een speciale uitgave gemaakt Als echte onder-
zoeksjournalisten zijn we gaan speuren in verschillende landelijke- en regionale archie-
ven om het allereerste begin van het voetbal in Groenlo te onderzoeken. Rond 1900 
werd al op klompen tegen een bal getrapt en niet veel later werden DOS en KW, de 
voorlopers van Grol en de Boys opgericht. Nu, 120 jaar later komt alles weer samen…

Het meest trots ben ik op het boek: 70 - de mensen van het Wilgenpark, dat we heb-
ben uitgebracht ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum. In dat boek laten we aan de 
hand van 70 persoonlijke herinneringen zien wat de club gevormd heeft: de verhalen! 
Ik ben erg blij om te zien dat beide uitgaven inmiddels een eigen plekje hebben gekre-
gen op de vernieuwde site svgrol.nl. 

En nu ben ik toegetreden tot de redactie van het clubblad van s.v. Grol. Toen Henri 
Walterbos me hiervoor vroeg, hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb er heel veel zin in 
en het sluit goed aan bij mijn werk als vormgever. Ik ga me voornamelijk bezighouden 
met de fotografie en af en toe zal ik ook een verhaal gaan schrijven. Voor de toekomst 
hoop ik dat ik ook op creatief vlak kan bijdragen aan het clubblad of andere uitingen 
van de club. Met een eerste klus ben ik inmiddels begonnen: een nieuwe vormgeving 
voor de presentatiegids 2020/2021. 

Ik verheug me op het eerste seizoen van de nieuwe club en hoop dat ik mijn rol een 
goede bijdrage kan leveren. Daar heb ik alle vertrouwen in en ik weet zeker dat we 
samen nog heel veel mooie dingen gaan maken.

Even voorstellen…
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Voor deze editie van het clubblad heb 
ik het genoegen om te spreken met 
Noud Huijskes. We hebben afgespro-
ken in hartje Groenlo, aan de Lepel-
straat, waar Noud met zijn ouders Paul 
en Angelique en zus Lynn (begeleidster 
bij het G-voetbal) woont. Er wordt me 
een heerlijk bakje koffie aangeboden 
in de woonkeuken met uitzicht op de 
Grolse basiliek, prachtig.

Kennismaken met 
Noud Huijskes

het vooral van hard werken en mijn fysiek 
hebben. Max de Vries jr. was mijn trainer 
in de C-jeugd. Van hem heb ik het meest 
geleerd. Hoe ik me moet positioneren, het 
aannemen en inspelen van de bal, dat soort 
dingen. In de B-jeugd was Max de Vries sr. 
mijn trainer. Toen ik over ging naar de O19-1 
raakte ik geblesseerd aan mijn knie. Na het 
aannemen van de bal in de lucht kwam ik 
verkeerd terecht. Ik heb nog even verder 
gespeeld maar op een gegeven moment 
ben ik toch gewisseld. Ik dacht dat het iets 
onschuldigs zou zijn, maar helaas bleek dit 
niet het geval. Inmiddels ben ik drie jaar 
verder en heb ik nog steeds knieklachten. 
Via diverse ziekenhuizen door heel het 
land, waar ze na vijf operaties uiteindelijk 

niks voor me konden betekenen, loop ik nu 
bij de clubarts van FC Twente. Binnenkort 
gaan we allerlei onderzoekjes doen om te 
kijken of daar wat uitkomt. Het is verve-
lend dat je niet weet waar je aan toe bent. 
Ik weet niet wat ik mag of kan, wat dat be-
treft is dat nog een grijs gebied.“ 

Voor zo’n jonge kerel natuurlijk erg frus-
trerend maar Noud blijft er nuchter onder. 
“We zien wel waar het schip strandt. Ik 
hoop dat er binnenkort meer duidelijk is 
zodat we aan het herstel kunnen werken. Ik 
ben ook trainer van de JO10-1 en ben nog 
te fanatiek om niet mee te doen. ’s Avonds 
denk ik dan wel eens, dat had je beter niet 
kunnen doen.”

Door: Pieter Peeters

Noud is 19 jaar en geboren en getogen 
Grollenaar. Hij volgt de opleiding CIOS in 
Arnhem en werkt in het weekend bij Frede-
rik Hendrik. Ook loopt Noud stage in Wes-
tervoort. Hij geeft bewegingsonderwijs op 
een basisschool en na schooltijd en in de 
schoolpauzes gaat hij met kinderen spor-
ten. Zijn hobby’s voetbal en tennis heeft hij 
(hopelijk) tijdelijk moeten staken door een 
vervelende knieblessure.

Voetbal
Vanaf de jongste jeugd voetbalt hij bij de 
plaatselijke SV, totdat een ernstige knie-
blessure een einde maakt aan zijn voetbal-
carrière. “Pas nadat ik mijn zwemdiploma 
A heb gehaald, mocht ik op voetbal. Voor-
al in het begin was ik geen hoogvlieger. Ik 
kon nog geen bal aannemen of fatsoenlijk 
passen. Via de F7 en F3, de E7 en E3 kwam 
ik bij Stef Oldenkotte in de D3 terecht. Hij 
heeft mij ontdekt, haha. Het jaar erop ging 
ik naar D2 en eindigde ik datzelfde jaar in 
de D1, wat nu O13-1 is. Vanaf toen heb ik 
de hoogste selecties doorlopen. Ik moest 

Noud Huijskes volgt de opleiding CIOS in Arnhem.
“Via de F7 en F3, de E7 en E3 kwam ik bij Stef Oldenkotte 
in de D3 terecht. Hij heeft mij ontdekt, haha.”
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Trainer
Noud is al een aantal jaren jeugdtrainer. “Ik 
train en begeleid de JO10 en daarnaast ben 
ik assistent trainer van Max de Vries jr. bij 
JO17-1. Waarom ik iets met de jeugd ben 
gaan doen? Voornamelijk door mijn bles-
sure, maar ik vind het vooral erg leuk om 
te doen. Kinderen iets leren, wat bijbren-
gen. Of ik echt een trainerscarrière wil 
starten, dat weet ik niet. Ik heb via mijn 
opleiding aan het CIOS in Arnhem mijn 
jeugdtrainersdiploma behaald. Met JO10 
spelen we op een kwart veld 6 tegen 6 
inclusief keeper. Er zijn geen uitslagen 
en standen meer. Dat heeft zo zijn voor- 
en nadelen. Als je als team elke week dik 
aan de kont krijgt, is dat natuurlijk niet 
leuk en kunnen de spelers gedemoti-
veerd raken. Aan de andere kant creëer je 
door wél competitief te spelen een soort 
winnaarsmentaliteit en speel je ook echt 
ergens voor. Natuurlijk gaat het vooral 
om de ontwikkeling van jeugdspelers, je 
wil dat je spelers beter worden. Je moet 
daarom ook niet spelen om perse te win-
nen, vooral in de leeftijdscategorie tot en 
met 13 jaar niet. Je kunt in jouw team de 
speler die het snelst is en het hardst kan 
schieten wel voorin zetten… dan maakt 
hij er zes per wedstrijd. Allemaal leuk en 
aardig maar hij leert er niks van. En stel, je 
hebt een jongen in je team die twee kop-
pen groter is dan de rest. Die loopt met 
zijn fysiek de tegenstanders gemakkelijk 
ondersteboven. Als hij alles alleen gaat 
doen, dan doe je de rest tekort. Ik zie bij 
sommige jeugdteams dat de begeleiding 
wel zo denkt en handelt, maar ik ben daar 
geen voorstander van. In de jongste jeugd 
moet je vooral bezig zijn met het oplei-
den van spelertjes, zowel individueel als 
in teamverband. En wanneer je richting 
de onder 13 en onder 15 gaat, het pres-
tatieve- en het mentale aspect erbij be-
trekken. Er moet een soort rode draad in 
de jeugdopleiding komen wat er per leef-
tijdscategorie van jou als trainer verwacht 
wordt, wat je je spelers moet bijbrengen 
en wat ze uiteindelijk moeten kunnen. 
Dat is er nog niet echt. Nu is het nog wat 
te vrijblijvend. Dat gaat met dit voetbal-
bestuur en met het aanstellen van Jos 
Heutinck als Hoofd Opleiding ook wel ge-

beuren. Het doel is uiteindelijk, naar mijn 
mening, om zoveel mogelijk talent op te 
leiden voor het eerste elftal.”

Videoanalist
Komend seizoen gaat Noud aan de slag 
als videoanalist van Grol 1. ”Ik heb het 
afgelopen schooljaar het keuzedeel vi-
deoanalyse gekozen. Ik heb het in de 
praktijk toegepast bij de JO15-1, als sta-
geopdracht. We hebben er niet heel veel 
gebruik van gemaakt, mede door de co-
ronacrisis. William Krabbenborg werkte 
bij Sportclub Neede al met videoanalyse 
en via Tjiko Wolberink ben ik door William 
benaderd om dat voor Grol 1 te gaan doen. 
Aangezien ik op de zondagen nog werk bij 
Frederik Hendrik ga ik niet mee naar de 
wedstrijden. Ik krijg beelden aangeleverd 
en aan de hand daarvan ga ik met een co-
deersysteem de gehele wedstrijd analyse-
ren. Je kunt het zo gespecificeerd maken 
als je zelf wil. William geeft aan mij door 
waar de nadruk op gelegd moet worden 
en welke beelden ik moet verzamelen. 
Dat kan verdedigend zijn, aanvallend, in 
balbezit of in balverlies, in de omschake-
ling, dat soort dingen. Die beelden lever 
ik dan aan de hoofdtrainer zodat hij dat 
kan gebruiken in zijn besprekingen.” Ik 
ben er een beetje sceptisch over en vind 
het allemaal te professioneel voor een 
nieuwbakken Tweedeklasser. Maar Noud 
weet me toch een beetje te overtuigen. 
“Het voordeel van videobeelden is dat je 
dingen veel duidelijker kan uitleggen. Je 
kunt tegen een speler honderd keer zeg-
gen dat ‘ie verkeerd opgesteld staat, maar 
door middel van beelden kun je het daad-
werkelijk laten zien. We gaan er nu met 
Grol 1 en Grol 2 (Bjorn Koldeweij gaat de 
videoanalyse voor het tweede elftal doen) 
mee aan de slag en het zou mooi zijn dat 
op den duur ook de selectie-elftallen in de 
jeugd gebruik gaan maken van videoana-
lyse. Ik denk dat je de jeugd ook meer 
boeit door het via beelden te laten zien. 
En dat ze daar ook sneller dingen van op-
steken. Je moet natuurlijk wel een goede 
balans daarin vinden. Niet alleen de din-
gen die niet goed gingen laten zien, maar 
juist ook die mooie voorzet, de actie, de 
doelpunten enzovoorts. 

We zijn er als Grol zijnde wel een beet-
je laat mee. Veel clubs gebruiken de vi-
deoanalyse al langere tijd. Maar voetbal in 
het algemeen loopt ook achter op andere 
sporten. Bij hockey en basketbal bijvoor-
beeld gebruiken ze videoanalyse al heel 
lang. Dus wat dat betreft hebben we nog 
wel een inhaalslag te maken. Bij Grol zijn 
ze volgens mij wel aan het oriënteren of 
er in geïnvesteerd moet worden, maar dan 
moeten er uiteindelijk wel meer teams en 
trainers gebruik van gaan maken.“ 

Toekomst
Als hij zijn opleiding heeft afgerond, gaat 
Noud naar de Calo in Zwolle. “Toen ik aan 
mijn opleiding begon, wilde ik graag spor-
tinstructeur bij het leger worden. Helaas 
gooide mijn knieblessure roet in het eten. 
Doordat ik veel in revalidatiecentra en 
ziekenhuizen ben geweest, ben ik dat in-
teressant gaan vinden. Het eerste jaar is 
een soort instroom. Na dat jaar kun je rich-
tingen kiezen. Mijn voorkeur gaat uit naar 
Psychomotorische Therapie. Dat is meer 
de kant van de revalidatie door middel van 
sport en bewegen. Een voorbeeld daarvan 
is het Roessingh in Enschede. En anders 
wordt het de ALO, de Academie voor Li-
chamelijk Onderwijs.”

De coronacrisis heeft hij redelijk doorstaan. 
“Ik ben gelukkig niet ziek geweest. Je kunt 
niet veel doen en ik ben veel thuis geweest. 
Ook niet naar school, de lessen heb ik thuis 
gevolgd. Dat vond ik eerlijk gezegd niet zo 
erg, haha. Veel dingen heb ik wel gemist. 
Wedstrijdjes kijken op het voetbalveld en 
na de tijd even de kantine in. Een terrasje 
pakken of de kroeg in, met vrienden op 
stap, dat soort dingen. En de Zwarte Cross 
ga ik wel missen, maar het is niet anders. 
Volgend jaar maar weer!”

Noud is een sportieve gast. Hopelijk 
komt het uiteindelijk goed met zijn knie 
zodat hij zijn hobby’s weer enigszins kan 
oppakken. Al is het maar voor een recre-
atief potje tennis of voetbal, dat zou al 
een hele verbetering zijn. Succes met je 
herstel!
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Door: Kyra Broshuis

Leeftijd: 9
Gezin: Samen met mijn broertje Dario (6) 
zijn wij de zonen van Bart en 
Chiara van Bergen
School: ‘t Carillon in de binnenstad 
van Groenlo
Team Grol: JO 10-3

Speler van het kwartaal

Sterke punten: Goed aannemen en 
passen.
Zwakke punten: Ik wacht te veel af. 
Andere hobby’s: Met mijn vrienden 
Brawl stars spelen, naar de camping 
met Ruus, voorzetten geven aan mijn 
vader en zwemmen met Dario.
Voetbalidool buiten Grol: 
Steven Berghuis, de beste van Feyenoord.
Voetbalidool binnen Grol: Job Roerdink, 
je kunt enorm lachen met hem in het veld 
en hij is ook nog eens erg goed. 

Voetbalhoogtepunt: Afstandschot van 
achter de middellijn, in één keer in de goal.
Voetbaldieptepunt: 5 x achter elkaar een 
corner gemist. 
Wat wil je later worden? Paleontoloog 
(overal ter wereld dinosaurusskeletten 
opgraven en onderzoeken)  
Je moeder is bekend als buutredner, 
is dat later ook iets voor jou? 
Ja, ik ben al aardig op weg, ik sta al bekend 
om mijn kleedkamerbuuts. 

Dante van Bergen
Teamgenoten en leiding: Joep Theissen, 
Carlijn van Uem, Robine Kemkens, Rosa 
van Beckhoven, Tycho Geelink, Tieme te 
Brake en als leiders Sander van Beckhoven 
en Jacco Kemkens. 
Positie: Centraal aanvaller
Wat vind je van je team: Heel leuk en 
goed. Ik zit pas net in dit team maar ze 
zijn allemaal heel aardig en we hadden 
meteen dikke lol met elkaar.
En van de leiding: Super, ze geven hele 
goede training, soms ben ik daarna 
helemaal kapot. En ze maken ook leuke 
grappen. Het is wel jammer dat Sander 
voor Ajax is, maar ach, daar kan hij niets 
aan doen. Tot een paar weken geleden 
zat ik bij de JO 9-2 en daar hadden we 
Tom klein Zeggelink en Maurice Gelinck 
als trainers. Van Tom heb ik ook heel veel 
geleerd en Maurice maakt de lekkerste 
ranja die er is!
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• Het dak van kleedkamergebouw 3 tot 
en met 9 is in juni van een dik pak isolatie 
en een nieuwe dakbedekking voorzien. De 
kosten bedroegen € 22.000,- . Naast de 
vele onbetaalde uren van de vrijwilligers 
van de woensdaggroep. 

• De onderhoud-beheergroep heeft er alles 
aan gedaan om de drie natuurgrasvelden 
weer in optimale conditie te krijgen. Daar 
zijn vele uren in gestoken voor het sproei-
en en maaien. Daar kwam in juni nog een 
sproeiverbod overheen. De velden lagen er 
medio juli door wat natte dagen erg goed 
bij, maar het sproeiverbod is gebleven. 
Daarom is het afwachten hoe de situatie 
begin september is. Aan de veldmeesters 
heeft het dan niet gelegen. Barry Janssen

Na het fuseren van de Grol en de Boys, zijn er een hoop nieuwe gezichten van de 
Boys overgekomen. Barry is er hier een van en is dan ook al enige tijd in zijn rode 
tenue op de trainingsvelden te bewonderen. Op negenendertigjarige leeftijd is hij 
dan ook nog steeds een bloedfanatieke keeper, die het liefst iedere dag aan het 
trainen is. 

Door: Okke Roorda

Wie is Barry Janssen? 
Barry, een 39-jarige Grollenaar, is zijn 
hele leven al een echte Grolse Boys 
man. Hij woont samen met zijn twee 
kinderen en vrouw in Groenlo en werkt 
bij Dusseldorp in Lichtenvoorde. Naast 
dat Barry al zijn hele leven voor de Boys 
heeft gekeept, is die ook altijd op andere 
manieren erg betrokken geweest bij de 
Boys. Zo is hij er onder andere jeugdtrai-
ner geweest en werd hij in 2002 wed-
strijdsecretaris van de jeugd. Dit heeft 
Barry een aantal jaar gedaan, waarna hij 
Jeugdvoorzitter werd. Dit hield in 2018 
helaas alleen op. Buiten al deze formele 
taken was Barry ook weleens te vinden 
achter de bar op het Wilgenpark, hoe-
wel hij meestal aan de goeie kant van de 
bar te vinden was.

Daarnaast heeft Barry als keeper een 
succesvolle carrière bij de Boys gehad. 
Hij wist met zijn team in 2013 name-
lijk promotie naar de 4e klasse veilig 
te stellen, hoewel hij tijdens de beslis-
sende wedstrijd niet in staat was om 
te keepen. Na een ernstige botsing liep 
Barry namelijk een schedelbasisfrac-
tuur op, waarna hij ruim driekwart jaar 
niet meer onder de lat heeft kunnen 
staan. Wat scheelde, is dat Barry niet 
snel bang is, dit is ook een van de rede-
nen waarom Barry ooit is gaan keepen. 

Keepen doet Barry nog steeds met veel 
plezier en fanatisme. Vlak nadat de trai-
ningen hervat waren bij de Grol stond 
ook hij alweer te keepen. Hij had voor 
zichzelf namelijk een extra plekje weten 
te regelen bij de keeperstraining, waar-
na Barry zich al snel in de kijker speelde 

en aan mocht sluiten bij de selectietrai-
ning van Grol 2 en 3. 

Ook heeft Barry zijn eerste wedstrijd 
er alweer opzitten, hierin keepte hij 
een oefenwedstrijd voor Grol 4 tegen 
Grol 3. Hij wist hierin helaas de nul niet 
te houden, maar speelde volgens zijn 
teamgenoten en tegenstanders een 
prima eerste pot. 

Toekomst bij de Grol
Naast dat Barry nog al te graag zelf 
voetbalt, is hij ook bezig met het ver-
duurzamen van het sportpark. Dit is 
een van de fusieafspraken, deze groep 
houdt zich bezig met de aanschaf van 
bijvoorbeeld zonnepanelen en ledver-
lichting. De Grol is momenteel namelijk 
veel geld kwijt aan het verwarmen van 
de kleedkamers en het verlichten van 
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de velden. In de toekomst is het de be-
doeling dat Grol hierin zelfvoorzienend 
of deels zelfvoorzienend wordt. Barry 
heeft zich hierbij aangesloten omdat hij 
hier met zijn werk ook veel mee in aan-
raking komt, hierdoor vindt hij het erg 
interessant om bij zijn nieuwe club hier 
ook mee bezig te zijn. Voor voetbalclubs 
als Grol, zijn de energiekosten vaak de 
grootste lastenposten. Iets waarop dus 
veel bespaard kan worden. 

Ook is Barry betrokken geweest bij het 
ontwerpen van de nieuwe kledinglijn, hij 
is dan ook erg tevreden over het nieuwe 
rood wit blauwe tenue. Zijn oudste zoon 
mag volgend jaar in het, mede door hem 
ontworpen, tenue gaan schitteren. Hier 
is Barry dan ook erg trots op, “Zo blijft 
het Grolse Boys bloed door de gefu-
seerde vereniging heenvloeien”, vertelt 
Barry. 

Ook al is Barry al 39, hij voelt zich nog 
net zo jong en fit als een A-junior en wil 
dus nog zeker niet stoppen met keepen. 
Aankomend seizoen is hij namelijk van 
plan om voor Grol zaterdag 4 te gaan 
keepen. Hier zullen een aantal ex-team-
genoten van de Boys een nieuw team 
vormen. Verder laat hij andere opties 
nog openstaan. Zo vindt Barry Grol 3 
ook een leuk team en blijft hij, als het 
aan hem ligt, volgend seizoen ook lekker 
de keeperstrainingen van Tjiko volgen.

Barry is in het verleden altijd al erg be-
trokken geweest bij de Grolse Boys en 
is dat nu ook bij de fusievereniging blij-
ven doen. Gefuseerd of niet, voor Barry 
maakt het dus allemaal niks uit. Volgens 
Barry is dit dan ook het moment dat 
de fusie gaat leven en dat er dus een 
erg leuke periode aankomt. Leden als 
Barry zijn dan ook fantastische aanwin-
sten voor onze vereniging. Ze zorgen er 
namelijk mede voor dat de club blijft 
voortbloeien. 

Door: Henri Walterbos

Met ingang van 1 juli 2020 kent Groen-
lo nog maar één voetbalvereniging. Na 
decennialang gesteggel en onderhan-
delingen werden eindelijk de handte-
keningen gezet onder een fusieover-
eenkomst die alle betrokken partijen 
tevreden stelde. Onder aanvoering van 
beide kapiteins, Hans Scheinck en Har-
ry Paf, werd het fusieschip feilloos de 
veilige haven binnen geloodst en voor 

Fusie bekrachtigd 
met handtekeningen

Door de coronacrisis kwam ook de 
Grol in een moeilijke financiële situa-
tie terecht. Veel kosten liepen gewoon 
door en de inkomsten (contributies en 
sponsorbijdragen) werden onzeker. 

Door: Hans Scheinck

Elke euro werd belangrijk. Zeker bij het 
doen van uitgaven, ook al stonden ze in 
de begroting. 

De competitie werd stil gelegd en de 
verwachting was dat het seizoen was 
afgelopen. Ook de spelers, trainer en 
begeleiding van Grol 3 zagen de ernst 
in van de mogelijke gevolgen voor de 
vereniging. Ze besloten gezamenlijk af 
te zien van de vergoeding van de al ge-
maakte reiskosten en de teambijdrage 

voor het lopende seizoen. Daardoor 
bleef in totaal ruim € 850,-  in de kas 
van de Grol. 
Een geweldig gebaar van dit team. Als 
tegenprestatie hebben de bestuurders 
van de Grol alles op alles gezet om een 
vurige wens van Grol 3 te vervullen. Om 
toch te mogen promoveren naar de 3e 
klasse. Ze stonden er in de competitie 
goed voor en een eerste plaats in de 
eindstand was mogelijk. 

Die actie is geslaagd. De KNVB heeft 
Grol 3 (het derde selectieteam bij de se-
nioren) in het nieuwe seizoen geplaatst 
in de 3e klasse. 

Zo heeft Grol er een nieuwe en zeer ge-
lukkige sponsor bij! 

altijd aan het anker gelegd aan de Grol-
se kade. Beide voorzitters tekenden 
met een brede lach de akte van oprich-
ting ten kantore van Notariskantoor 
Roerdink & Stevelink in Groenlo. No-
taris Edwin Roerdink in eigen persoon 
heeft de akte bekrachtigd.

S.v.Grol feliciteert ieder lid met de nieu-
we vereniging, met in het bijzonder de 
voormalige leden van Grolse Boys, die 
van harte welkom worden geheten op 
sportpark Den Elshof en in het sportca-
fé. We hopen dat allen snel hun plekje 
vinden binnen de nieuwe vereniging. 
Vanwege de coronamaatregelen was 
een feestelijke inwijding nog niet mo-
gelijk. Deze wordt nog even uitgesteld. 
Waarschijnlijk tot aan de start van de 
nieuwe competitie in september.

Grol 3 extra sponsor 
van Grol 



Rouwmaat regelt het gewoon!
Kijk voor de actievoorwaarden op www.rouwmaat.nl/rolcontaineractie

Hoofdsponsor
seniorenRegel een nieuwe zakelijke 

klant en scoor een

DINERBON
Bel (0544) 47 40 40

www.veld.nl

Expert in 
koudetechniek

Hoofdsponsor
Jeugdafdeling Grol

21

Michel Kamphuis 
en Thomas Porskamp 
stoppen bij Grol 1

In de afgelopen 10 jaar werden er twee afscheidswedstrijden gespeeld op ons mooie 
sportpark. In 2012 werd er afscheid genomen van Dennis Dibbets en Tom Kaak en in 
2015 van Sander Nijhoff. Grol neemt nu afscheid van aanvoerder Michel Kamphuis 
en Thomas Porskamp. Na een lange periode in de hoofdmacht van Grol gespeeld te 
hebben zullen Michel en Thomas in een afscheidswedstrijd een punt zetten achter 
hun voetbalcarrière als speler van het eerste elftal. Zondag 16 augustus spelen zij 
nog één maal in Grol 1, in een wedstrijd tegen ‘oud Grol 1’, een elftal dat volledig zal 
bestaan uit voetballers waarmee zij in al die jaren hebben gespeeld. Met beiden 
blikken we terug op hun geweldige staat van dienst in ons eerste elftal.

Thomas Porskamp en Michel Kamphuis
“Door de Circuit-trainingen zag je dat de meeste 
jeugdspelers veel technischer werden” 
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Door: Henri Walterbos

Jeugd
Wanneer zijn jullie begonnen met voet-
bal en welke teams hebben jullie door-
lopen?
Michel: “Ik ben begonnen op vijfjarige 
leeftijd bij de F2 waarna ik via de F1 bij de E1 
van Mike Peters ben terecht gekomen. Na 
één jaar E1 ben ik vervroegd overgegaan 
naar de D1 van Frank Walterbos en Mar-
cel ten Barge. Na twee jaar D1 ben ik weer 
vervroegd overgegaan naar de C1 waar 
wederom Frank Walterbos en Marcel ten 
Barge mijn trainers waren. Na één jaar in 
de C1 te hebben gespeeld heb ik de over-
stap gemaakt naar De Graafschap C1. Hier 
heb ik in totaal zeven seizoenen gespeeld.”

Thomas: “Volgens mij ben ik begonnen 
met voetballen bij de Grol toen ik 5 jaar 
oud was. In de jeugd heb ik uiteindelijk 
in alle selectie elftallen gevoetbald. In de 
vroege jeugd wel eens een uitstapje ge-
maakt naar het tweede team van een leef-
tijdscategorie.”

Hoe kijken jullie terug op jullie jaren in de 
jeugd en de jeugdopleiding? Hebben jul-
lie de jeugdopleiding zien veranderen?
Michel: “Ik kijk met heel veel plezier terug 
op mijn jaren in de jeugd van de s.v. Grol. 
Met name in de D1 en C1 onder Frank Wal-
terbos en Marcel ten Barge hadden we 
een heel mooi team, waar we meerdere 
keren kampioen mee zijn geworden. Frank 
en Marcel waren twee geweldige trainers. 
Zij hebben veel spelers gevormd die later 
in Grol 1 gespeeld hebben. Door de jaren 
heen is er natuurlijk veel veranderd binnen 
de jeugdopleiding van de s.v. Grol. Door de 
Circuit-trainingen die werden ingevoerd, 
zag je bijvoorbeeld dat de meeste jeugd-
spelers veel technischer werden. Later 
met de komst van de kunstgrasvelden zag 

je het aantal technisch begaafde voetbal-
lers alleen maar groter worden. Helaas zie 
je hierdoor wel dat de kwaliteiten van de 
meeste jeugdspelers op elkaar beginnen 
te lijken. Het aantal typische buitenspe-
lers en/of spitsen is naar mijn mening de 
laatste tien jaar wel afgenomen. Gelukkig 
zit er in iedere lichting nog wel één of twee 
van deze specifieke spelers met kwalitei-
ten die andere spelers niet bezitten.” 

Thomas: “In mijn jeugd was ik alleen maar 
met voetbal bezig. In de pauzes op school, 
na schooltijd, in de buurt en op de club. 
Vanaf de pupillen heb ik het geluk gehad 
om met jongens te voetballen waarvan er 
nu nog veel in mijn vriendengroep zitten. 
De ‘A’, nu onder 19, was de mooiste leef-
tijdscategorie. Onder leiding van Arean 
Arink en Frank ter Bogt hadden we een 
leuke en hechte groep met goede voetbal-
lers. Veel jongens hebben later nog Grol 1 

gehaald. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de 
verandering van de jeugdafdeling niet 
van dichtbij heb meegemaakt en vind het 
daarom lastig om daar iets van te vinden.”  

Senioren
Hoe lang hebben jullie in Grol 1 gespeeld? 
Michel: “In totaal heb ik 12 seizoenen in 
Grol 1 gespeeld.” 

Thomas: “Afgelopen seizoen was mijn 9e 
seizoen bij Grol 1. Waarvan 8 jaar als spe-
ler en 1 jaar als assistent, in het jaar waarin 
ik aan het revalideren was van mijn kruis-
bandblessure.”

Michel: Jij hebt bij De Graafschap ge-
speeld. Welke jaren? Hoe kijk je erop 
terug? Om welke kwaliteiten was je 
gescout en waarom heb je het daar 
net niet gered? Stond het voor jou vast 
daarna terug te gaan naar Grol of wa-

Michel Kamphuis

ren er ook Hoofdklassers, 1e klassers 
geïnteresseerd?  
Michel: “Na enkele jaren bij de KNVB-se-
lectie teams te hebben gespeeld, werd ik 
als D1 speler gescout door De Graafschap. 
Ik zou als 11-jarige jongen de overstap 
moeten maken naar een basisschool in 
Doetinchem. Na goede gesprekken met 
zowel Frank Walterbos als mijn ouders 
hebben we ervoor gekozen om niet dage-
lijks naar een basisschool in Doetinchem 
te gaan maar bij de Grol te blijven spelen. 
Het jaar later trainde ik wekelijks mee bij 
FC Twente. Uiteindelijk kon ik daar in de 
C2 spelen en bij De Graafschap in de C1. Ik 
heb destijds de keuze gemaakt om naar De 
Graafschap te gaan. Door een goede sa-
menwerking met het Marianum in Groen-
lo kon ik hier naar school en iedere middag 
voetballen in Doetinchem. Ik moest het in 
die tijd met name van mijn snelheid heb-
ben. Doordat ik de jaren ervoor altijd met 
medespelers speelde die ouder waren dan 
ik, was ik in die tijd fysiek sterker dan mijn 
leeftijdsgenoten. In totaal heb ik zeven sei-
zoenen in Doetinchem gespeeld. Ook daar 
kwam ik terecht in een goede lichting waar 
we zowel in de B1 als in de A1 op eredivisie 
niveau speelden. Na enkele jaren linksbui-
ten te hebben gespeeld, werd ik door Jan 
Vreeman als tweedejaars B speler links-
back gezet. Hij achtte de kans groter dat ik 
het op die positie eerder zou halen in het 
eerste van De Graafschap. Als eerstejaars 
A speler heb ik enkele weken met het eer-
ste elftal mee mogen trainen en in totaal 
vier oefenwedstrijden gespeeld. Dit was 
voor mij een geweldige ervaring om met 
die profs op één veld te mogen staan. He-
laas scheurde ik een aantal weken later bij 
de wedstrijd De Graafschap A1- AZ A1 mijn 
linker kruisband. In totaal heb ik 10 maan-
den moeten revalideren waarna ik in het 
beloftenteam van De Graafschap terecht 
kwam. Na vier wedstrijden scheurde ik, 
uit bij Jong Sparta, mijn rechterkruisband 
waarna ik weer maanden moest gaan re-
valideren. De Graafschap wilde mij op 
amateurbasis nog wel een kans geven 
maar ik studeerde destijds in Nijmegen 
voor docent lichamelijke opvoeding. Ik 
wist dat ik nu voor mijn maatschappelij-
ke carrière moest gaan. Ik kon bij enkele 

hoofdklassers in de buurt van Nijmegen 
gaan spelen maar ik koos ervoor om terug 
te gaan naar de s.v. Grol en mijn studie af 
te maken.”

Thomas: Jij bent een paar keer zeer 
zwaar geblesseerd geweest. Hoe heb je 
dat ervaren en hoe heb je de moed en 
kracht opgebracht steeds weer terug te 
keren op je oude niveau?
Thomas: “Toen ik voor de tweede keer mijn 
net geopereerde kruisband afscheurde en 
de fysiotherapeut adviseerde om te stop-
pen met voetbal, was dat even schrikken. 
Ik kon me niet voorstellen dat ik niet meer 
zou kunnen voetballen. De liefhebberij 
voor het spelletje, het teamgebeuren en 
alles wat daarbij komt kijken, heeft ervoor 
gezorgd dat ik het opnieuw wilde probe-
ren. Met behulp van een donorpees heb 
ik een nieuwe kruisband gekregen en is de 
revalidatie gestart onder Gert Oeds Kris-
ten. Met een meer doordachte opbouw 
(eerst Grol 2, na de winter Grol 1) en meer 
tijd voor herstel, heb ik uiteindelijk nog 
anderhalf seizoen elke wedstrijd in Grol 1 

kunnen voetballen. Uiteindelijk was dat 
het zeker waard.”

Wat waren jullie successen, hoogtepun-
ten en dieptepunten? Zowel persoonlijk 
als speler, als ook in teamverband.
Michel: “In de eerste vier seizoenen be-
haalden we één keer een periode en voor 
de rest handhaafden we ons zonder moei-
te in de tweede klasse onder leiding van 
Henry Golstein en later Peter Bokma. In 
het seizoen 2012-2013 werd Jos Heutinck 
de trainer van ons. Zoals bekend wonnen 
we de eerste periode en promoveerden 
we via de nacompetitie. Zowel persoonlijk 
als in teamverband was dit een hoogte-
punt in mijn carrière. Het seizoen 2013-
2014 was voor mij persoonlijk ook een 
hoogtepunt. We werden met Grol 1 knap 
zevende in de eerste klasse, we speelden 
de finale van de Achterhoek Cup en als 
trainer van Grol A1 promoveerden we naar 
de hoofdklasse. De dieptepunten volgden 
in de twee seizoenen daarna. We degra-
deerden maar liefst twee keer op rij van 
de eerste klasse naar de derde klasse. De 

Thomas Porskamp
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balanceerd team met een echte teamspi-
rit. Ook buiten het veld kon iedereen goed 
met elkaar opschieten. In die tijd hebben 
we mooie wedstrijden mogen spelen te-
gen Babberich, Silvolde, Winterswijk en 
Longa. Het team van afgelopen jaar is ook 
een waardevolle herinnering en zal ik niet 
vergeten.”

Wat stellen jullie je voor van de af-
scheidswedstrijd waarbij jullie bij ieder 
team een helft meespelen?
Michel: “De afgelopen jaren zijn er behoor-
lijk wat spelers gestopt bij Grol 1. Ik kwam 
erachter dat ik met meer dan 60 jongens 
heb gespeeld bij Grol 1 die al gestopt zijn. 
Helaas kunnen we voor de afscheidswed-
strijd niet iedereen uitnodigen. We heb-
ben daarom de 30 spelers gekozen waar 
wij het langste mee gespeeld hebben. Het 
is alweer enkele jaren geleden dat er een 
afscheidswedstrijd geregeld is. Niet alleen 
voor ons wordt dit een fantastisch weer-
zien van oud spelers en trainers maar ook 
voor alle andere mensen die aanwezig zijn. 
Ik heb de afgelopen weken dan ook veel 
leuke reacties gekregen van oud-spelers 
en oud-trainers die erg veel zin hebben in 
16 augustus.” 

Thomas: “Volgens de reglementen zou ik 
eigenlijk geen afscheidswedstrijd krijgen 
omdat je daarvoor 10 jaar in Grol 1 gevoet-
bald moet hebben. Het is gaaf dat Michel 
en het voetbalbestuur mij erbij hebben be-
trokken. Zeker ook omdat ik volgend jaar 
niet meer bij Grol zal voetballen en afge-
lopen seizoen op een abrupte manier tot 
zijn einde kwam. De afscheidswedstrijd 
wordt hopelijk een leuke, maar vooral ook 
gezellige middag waarbij er veel spelers 
zijn waarmee je vroeger gevoetbald hebt. 
Oud-Grol 1 zal er natuurlijk alles doen om 
het huidige Grol 1 te verslaan. Hopelijk 
geeft dat vuurwerk.”

Hoe kijken jullie tegen de eerste selectie 
en haar kansen voor aankomend seizoen 
aan? Er is talent doorgestroomd, er is 
routine.
Michel: “Voor zowel de club als het team 
is het geweldig dat ze komend seizoen 
uitkomen in de tweede klasse. Als ik zie 

hoe professioneel en gedreven ze de af-
gelopen weken getraind hebben, heb ik 
er alle vertrouwen in dat ze er een mooi 
seizoen van gaan maken. De concurrentie 
is volgens mij de laatste jaren nog nooit 
zo groot geweest en dat houdt iedereen 
superscherp.” 

Thomas: “Af en toe spreek ik de jongens 
waar ik vorig jaar nog mee gevoetbald heb. 
Ze zijn enthousiast over de nieuwe trainers 
en het niveau van de jonge jongens en de 
jongens die nieuw zijn.  De Twentse 2e 
klasse is geen makkelijke klasse verwacht 
ik, maar Grol heeft voldoende kwaliteit 
om een rol van betekenis te spelen. Hand-
having zal in eerste instantie het doel zijn 
verwacht ik, maar ze kunnen ons zomaar 
verrassen.”

Hebben jullie nog een boodschap voor 
de supporters en de spelers van Grol 1 
komend seizoen?
Michel: “Ik heb niet direct een boodschap 
voor de supporters. Ik wil wel via deze 
weg alle supporters bedanken die week 
in week uit bij Grol 1 aan de zijlijn stonden. 
Met name van de vaste groep supporters 
die ook bijna alle uitwedstrijden aanwezig 
waren, heb ik enorm genoten de afgelo-

pen 12 jaar. Ik wens alle spelers waar ik de 
afgelopen seizoenen mee in Grol 1 heb 
gespeeld nog heel veel mooie en blessure-
vrije jaren in Grol 1.”

Thomas: “Grol heeft een grote schare 
trouwe supporters. Als Grol 1 speler heb 
ik meegemaakt dat, zelfs bij verre uit-
wedstrijden, het aantal supporters dat uit 
Groenlo meekwam, het aantal supporters 
van de thuisclub overtrof. Hopelijk blijven 
jullie ook volgend seizoen in groten getale 
komen. De jongens en staf van Grol 1 wens 
ik veel succes komend seizoen en ik blijf 
jullie volgen!”

Wat willen jullie verder nog kwijt?
Michel: “Ik wens iedereen een fijne zomer-
stop en hoop dat onze club nog vele mooie 
sportieve jaren tegemoet gaat.” 

Thomas: “Ik wens iedereen een fijne zo-
mervakantie en ik hoop jullie volgend jaar 
allemaal weer te zien bij de Grol. Op de 
zondagen zal ik nog regelmatig terugke-
ren om bij mijn vrienden en broertje (Wie-
be,HW) te gaan kijken, maar ook om de 
selectie aan te moedigen.”

degradatie uit de eerste klasse heb ik door 
een langdurige knieblessure in die tijd niet 
als een groot dieptepunt ervaren. Helaas 
denk ik nog wel vaak terug aan de verloren 
nacompetitiewedstrijd uit bij Varsseveld 
waardoor we degradeerden naar de derde 
klasse. Ondanks dat het ons de vier seizoe-
nen erna niet was gelukt om weer terug te 
promoveren naar de tweede klasse, heb ik 
wel vier hele mooie seizoenen gehad. Met 
als hoogtepunt de promotie afgelopen 
seizoen naar de tweede klasse in mijn laat-
ste jaar als Grol 1 speler.” 

Thomas: “Met Grol 1 zijn we voor het 
eerst in de historie naar de eerste klas-
se gepromoveerd. Dat was een absoluut 
hoogtepunt. De degradaties naar de 2e 
en uiteindelijk 3e klasse waren natuur-
lijk pijnlijk. Het afgelopen seizoen zijn we 
uiteindelijk alsnog gepromoveerd. Helaas 
hebben we geen feest kunnen vieren met 
alle Grolsupporters. Ondanks dat het niet 
als een kampioenschap voelt, hebben we 
een heel mooi jaar gehad.  Als speler zijn 
de eerdergenoemde blessures natuurlijk 
een dieptepunt. Wat mij bijstaat als speler 
is dat ik na mijn revalidatie in één van mijn 
eerste wedstrijden een belangrijk doel-
punt maakte en deze kon vieren met Gert, 
waarbij ik toen ruim een jaar had gereva-
lideerd.”   

Wat betekent Grol voor jullie?
Michel: “Ik zie de club als een ontmoe-
tingsplek waar ik erg graag naar toe ga. In 
de periode dat ik bij De Graafschap speel-
de, kwam ik vaak iedere zondag kijken 
naar het eerste elftal. De jaren voordat ik 
vader werd, ben ik naast speler ook acht 
jaar lang trainer geweest van verschil-
lende jeugdelftallen. Als docent van het 
Marianum gaf ik in die tijd ook overdag 
gymlessen in de sporthal van Den Elshof. 
Ik was dan ook in die tijd soms vaker op 
het sportpark te vinden dan thuis.” 

Thomas: “Misschien wat cliché, maar Grol 
is meer dan een club. De gezelligheid, 
de ontspanning, de wedstrijden, de fan-
cy fair, veld- en zaalvoetbal, de kantine, 
vrienden en teamgenoten. Alles komt 
daar wel zo’n beetje samen.”

Met welke trainers hebben jullie sa-
mengewerkt en welke herinneringen 
komen als eerste boven en om welke 
reden? Wat was jullie favoriete trainer?
Michel: “Toen ik in 2008 bij het eerste 
elftal kwam was Henry Golstein de trai-
ner. Voor mij als jongeling een erg fijne 
trainer die veel spelers vertrouwen kon 
geven. Hij zette altijd zijn 11 beste spelers 
in de basis, het kwam dan ook regelma-
tig voor dat we met meer dan 5 aanval-
lers in het veld stonden. Na één seizoen 
met Peter Bokma, waarin ik dat seizoen 
zelf veel blessures heb gekend, kwam 
Jos Heutinck. Jos bracht binnen enkele 
weken een geweldige mentaliteit binnen 
de groep. De trainingsintensiteit werd 
een stuk hoger en we wonnen veel wed-
strijden in het laatste kwartier, doordat 
we conditioneel sterker waren dan vele 
tegenstanders. In de jaren erna onder Je-
roen Burghout kregen we veel gevarieer-
de trainingen en werden we tactisch ster-
ker. Jeroen probeerde echt een systeem 
in ons spel te krijgen wat mij erg aantrok. 
Veel spelers die nu in Grol 1 spelen heb-
ben veel geleerd van de spelsystemen 
van Jeroen Burghout. De afgelopen vier 
seizoenen onder Hoopman gingen we 
ieder jaar beter voetballen. Sander Hoop-
man heb ik als zeer prettig ervaren, hij kan 
als trainer consequent blijven en duide-
lijkheid geven aan spelers.  Het is dan ook 
geweldig dat Sander Hoopman en Fran-
cis Malawau afscheid kunnen nemen bij 
onze club met een promotie.”

Thomas: “Ik heb vanaf de jeugd tot aan het 
eerste met veel trainers mogen werken.  
In de jeugd zijn de volgende trainersduo-
’s mij goed bijgebleven; Rob van Meurs en 
Ben Hoitink (C2) en Arean Arink en Frank 
te Bogt (A1). Zij hadden oog voor het hele 
teamgebeuren. Sfeer en prestaties gingen 
hand in hand. In Grol 1 heb ik meerdere trai-
ners gehad. Elke trainer had afzonderlijk van 
elkaar weer aspecten die je aanspraken. Om 
daarop in te gaan, is het clubblad te klein 
ben ik bang. Er is niet één specifieke trainer 
die er voor mij uitspringt als favoriet.”  

Waarom stoppen jullie bij Grol en wat 
gaan jullie doen?

Michel: “Na zeven operaties aan mijn 
knieën merkte ik dat mijn hersteltijd na 
een wedstrijd steeds langer duurde. Het 
was tijd om te stoppen bij Grol 1 en te gaan 
afbouwen. Ik ben nog te fanatiek om in 
een lager recreatief team te gaan spelen. 
Doordeweeks trainen heb ik nodig om fit 
te blijven. Daarom heb ik ervoor gekozen 
om naar Grol 2 te gaan. Ik hoop nog enkele 
jaren zonder blessures in Grol 2 te mogen 
blijven spelen.” 

Thomas: “De reden dat ik stop bij Grol 1 is 
omdat ik samen met mijn vriendin in Teu-
ge ga wonen. Bij Apeldoorn in de buurt. 
Volgend jaar sluit ik aan bij de eerste selec-
tie van Teuge op zaterdag.”

Op 16 augustus is er een afscheidswed-
strijd voor jullie georganiseerd. Grol 1 
tegen Oud-Grol 1, bestaande uit spelers 
waar jullie in jullie jaren mee gespeeld 
hebben. Aan welke spelers bewaren jul-
lie speciale herinneringen?
Michel: “Ik heb met zoveel spelers gevoet-
bald waar ik speciale herinneringen aan 
heb, dat zijn er eigenlijk te veel om hierop 
te noemen. Als ik terugdenk aan die tijd 
heb ik wel enorm genoten van de eerste 
paar jaar in Grol 1. Als 20-jarige jongen heb 
ik toen veel geleerd van de oudere spelers 
in het team. In het jaar van de promotie 
naar de eerste klasse hadden we ook een 
geweldig team dat mij altijd bij zal blijven. 
De laatste paar jaar werd soms het leef-
tijdsverschil voor mij wel erg groot maar 
dat heb ik nooit als vervelend ervaren. De 
meesten jongens had ik lesgegeven op het 
Marianum of was ik vroeger de trainer van 
geweest. Op het moment dat ik samen in 
één team zat met deze jongens dacht ik 
daar vaak niet eens aan. Het hield me op 
de één of andere manier ook weer jong. 
Behalve de twee dagen na een wedstrijd 
voelde ik weer hoe oud ik echt was.” 

Thomas: “Niet specifiek bepaalde spelers, 
maar wel bepaalde teams. Het team in 
de jaren waarin we zijn gepromoveerd en 
in de eerste klasse speelden is het beste 
Grol 1 waar ik in heb mogen voetballen. 
Het was ook flink aanpoten om met dat 
niveau mee te kunnen. Het was een uitge-

Afscheidswedstrijd Michel en Thomas

Ter gelegenheid van het afscheid van beide boegbeelden van Grol 1 wordt 
hen op zondag 16 augustus een afscheidswedstrijd aangeboden. Om 13.00 
uur zal het huidige Grol 1, dat inmiddels zijn voorbereidingen gestart is op 
het nieuwe seizoen, aantreden tegen een team dat bestaat uit spelers die 
meerdere jaren met beiden hebben samengespeeld in het vlaggenschip van 
onze vereniging.

Uitgenodigd voor de wedstrijd zijn: Johan Houben, Mathijs Warnar, Sander 
Nijhoff, Tim Peters, Bram Huls, Robin Schuurmans, Lennard Walterbos, Luc 
te Veluwe, Bas Stortelers, Bjorn Koldeweij, Bart Porskamp, Bjorn te Braake, 
Christian Pillen, Erwin van de Wolfshaar, Wouter Scharenborg, Max de Vries, 
Mark Peters, Wouter Pillen, Kevin Stoteler, Julien Harbers, Tom Meulenbeek, 
Jordy Oonk, Simon Dibbets, Jelle Kornegoor, Tom Kaak, Dennis Pasman, 
Bram Rhebergen, Jorrit Splithoff en Dennis Dibbets. Het team ‘Oud Grol 1’ 
zal gecoacht worden door Henry Golstein, Jeroen Burghout, Jos Heutinck, 
Frans Klein Gunnewiek, Henny Schovers en mogelijk ook nog Peter Bokma. 
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De fusieaktes zijn allen al getekend, Groenlo kent met ingang van 1 juli 2020 nog 
slechts één voetbalvereniging. Op zaterdag 4 juli komen de leden van Grolse Boys 
echter nog een keer samen om met elkaar de warmte en de verhalen van de vereni-
ging die officieel niet meer bestaat te delen. Nog één keer ‘samen sv Grolse Boys 
zijn’ delen en voelen met elkaar. Zoals oorspronkelijk ook gepland, maar in een ge-
heel andere vorm vanwege de coronamaatregelen. Een vijftigtal ‘oud gedienden’ 
komen samen op het Wilgenpark, waar het gras op de velden stevig doorgroeit, 
voor een voetbaldartspel, bubbelbal en enkele onderlinge potjes voetbal. De sfeer 
is ‘des Boys’; gemoedelijk, gezellig.

Willie Hagens Erelid, 
Barry Janssen ‘Vrijwilliger van het jaar’, 
Jaap Jansen 40 jaar lid en ‘eregrensrechter’

Grolse Boys nog 
één keer samen

Door: Henri Walterbos

Eindfeest later
“Het eindfeest komt er nog wel maar 
we weten nog niet wanneer. We hopen 
september, maar dat is afhankelijk van 

de versoepelingen van de coronamaat-
regelen. Ik ben bang van nog niet dan,” 
is Arjan Paf reëel en vult Sander Wij-
gerink hem aan, eveneens realistisch. 
“Zolang de anderhalvemetermaatregel 
geldt, kunnen we dat feest niet geven. 

Het toernooi dat we in gedachten had-
den kunnen we nog wel doen maar het 
feest daarna in de tent, dat werkt niet 
met anderhalve meter, maar het gaat 
sowieso gebeuren. Voor het toernooi 
dat we hier vandaag eigenlijk zouden 

houden, hadden we 120 aanmeldingen. 
Dat vindt later plaats op een alternatie-
ve locatie. We hebben al iets in gedach-
ten. Het feest hopen we hier op het 
Wilgenpark te houden, maar dat hangt 
af van wat er met het terrein gebeurt en 
moeten we in overleg met de gemeen-
te. Het zal dan een reünie-achtig iets 
worden dan. Op het feest verwachtten 
we 200/220 mensen.”

“We zijn al blij dat we dit vandaag heb-
ben kunnen organiseren. Na de ver-
soepeling van de regels hebben we dit 
nog snel kunnen doen. Het is dan wel 
niet het gedroomde afscheid, maar een 
mooi alternatief, gezien de omstandig-
heden. Wel jammer dat het coronavirus 
er ook voor zorgt dat we mogelijk twee 
kampioenschappen misliepen. Zowel 
met het eerste als tweede stonden we 
bovenaan. Je hebt nu de laatste wed-
strijd gespeeld zonder dat je het wist. 
We hebben nog wel een uitnodiging 
van Bastion liggen, de nummer twee. 
Zij willen, zodra het weer kan, een soort 
finalewedstrijd spelen waar dan de of-
ficieuze kampioen uit komt. Daar zijn 
we ons nog over aan het beraden,” gaat 
Arjan verder, nog in het roodwitblauw 
wedstrijdtenue gestoken, na zojuist zijn 
laatste potje op het Wilgenpark te heb-
ben gespeeld. Staand naast Sander, de 
laatste ‘officiële’ doelpuntenmaker op 
het complex, die vlak voor het eindsig-
naal van de allerlaatste wedstrijd op het 
Wilgenpark, doelman Vincent Warnar 
heeft gepasseerd. 

Warm welkom
Beide mannen kijken met een goed ge-
voel terug op het fusietraject, de laatste 
dag en de nieuwe toekomst. “Het was 
fantastisch vandaag. Lekker ouderwets 
door elkaar, wat we altijd hebben gehad. 
Jong en oud,” is Arjan kort, aangevuld 
door Sander. “We gaan straks naar Den 

Elshof. Een club bestaat vooral bij de ge-
dachten van de leden. De Grolse Boys-ge-
dachte en herinneringen nemen we mee 
naar Den Elshof. Grolse Boys blijft altijd 
wel een beetje bestaan. De eerste accen-
ten zijn aangebracht op Den Elshof en ik 
zit daar al in een paar commissies. Het 
commerciële team en de website doe ik 
samen met Marco Frank. Het voelt echt 
als een warm welkom, nu al.”

Toespraak
De anderhalvemeter wordt keurig ge-
hanteerd op het park, totdat voorzitter 
Harry Paf de aanwezige leden nog een 
keer kort toespreekt. Ze staan dicht bij 
elkaar. Maar wat maakt het uit. Het is al-
lemaal familie van elkaar, de Boysfamilie.

“Beste leden van Grolse Boys,” be-
gint Harry, “met ingang van afgelopen 
woensdag zijn we gefuseerd met Grol. 
Proficiat daarmee, ofschoon we dat 
waarschijnlijk niet zo voelen. De nieuwe 
website is sinds woensdag in de lucht 
en ik moet de makers complimente-
ren met de uitvoering. Ook de historie 
van Grolse Boys is er mooi in verwerkt. 
We vinden de fusie waarschijnlijk wel 
de beste oplossing, maar hebben als 

verdwijnende vereniging toch moeite 
met alles. Wij verlaten ons complex en 
moeten maar afwachten wat er mee ge-
beurt. Veel onderdelen van het complex 
en het gebouw zijn al verhuisd naar Grol 
of verdwenen, en dat geeft geen fijn ge-
voel. Aankomende week worden plan-
nen gepresenteerd aan de buurt, maar 
het complex zal waarschijnlijk vooral 
een groenstrook worden met vijvers. 
Of het gebouw nog zal blijven bestaan 
is nog onzeker, ofschoon ook hier wel 
plannen voor zijn. Het is afwachten of 
een en ander te combineren valt.”

Paf maakt tijdens de laatste officië-
le toespraak als voorzitter van Grolse 
Boys van de gelegenheid gebruik nog 
enkele Boys coryfeeën in het zonnetje 
te zetten. Jaap Jansen wordt bedankt 
voor zijn grootste diensten voor de club. 
“Wij willen jou even in de picture zetten 
al weet ik dat je daar helemaal niet van 
houdt,” begint Paf richting Jansen, he-
lemaal achteraan staand. Jansen voet-
balde vele jaren bij de club, maar was 
binnen de club  echter bekender als 
grensrechter van het eerste elftal. “Je 
was bijna altijd zeer objectief, misschien 
een keertje wat minder, maar dat hoort 

Het laatste bestuur van Grolse  Boys. 
Vlnr Gino Kleverwal, Harry  Paf, Peter Grooten,  
Barry Janssen. Op de foto ontbreekt Hendrik Warnar.

Jaap Jansen krijgt voor bewezen diensten een 
ouderwetse grensrechtervlag aangeboden met 
hier gebrand zijn naam en de verenigingsnaam, 
Grolse Boys.
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ook eigenlijk bij een goede grensrech-
ter.” Jaap kan er om lachen. “We hebben 
je naar voren gehaald, omdat je sinds 1 
augustus 1980 lid van onze vereniging 
geweest bent. Dat is dus nu bijna 40 
jaar. Je ontvangt daarvoor de bijbeho-
rende Grolse Boys speld en verder nog 
een persoonlijk cadeau.” Het persoon-
lijke cadeau blijkt een ouderwetse offi-
ciële grensrechtervlag te zijn, met hierin 
gebrand zijn naam en de naam en logo 
van de vereniging. Jaap is zichtbaar blij 
met het eerbetoon van de club die hem 
na aan het hart lag. Hij heeft zijn plekje 
binnen de nieuwe fusieclub al gevon-
den. “Ik kwam al veel bij Grol, ging er op 
zondagmorgen al het tweede kijken en 
’s middags het eerste elftal. De nieuwe 
trainer William Krabbenborg heeft me 
al wel gezegd: ”Ie komt wal weer kieken 
hè.” Zeker ga ik dat doen.”

Verenigingsman
Na Jansen is het Barry Janssen die toe-
gesproken wordt. “Barry is bijna 40 jaar 
en nog steeds fanatiek bezig. In 1999 
werd hij al keeperstrainer bij de jeugd. 
Hij keepte op de zondag, maar wilde in 
noodgevallen ook wel keepen bij zater-
dag 1. Daarnaast was hij in 2002 al be-
stuurslid bij de jeugd. Barry ging altijd 
mee op jeugdkamp, zijn naam kwam 
vaak het meest voor in de notulen van 
vergaderingen. Vanaf 2008 was je 10 
jaar jeugdvoorzitter en was je in die hoe-
danigheid lid van het hoofdbestuur. Je 
was keeper van het eerste en tweede en 
traint nu al fanatiek bij Grol. Je was de 
leider en aanvoerder van ons eerste elf-
tal. Je durft te zeggen wat hij op je hart 
hebt. Barry heeft een echt Boys hart, 
maar is wel realistisch. Je was bijna altijd 
op de training, alleen rond carnaval was 
hij wel eens afwezig.” “Maar dan wel in 
het rood,” roept Barry de voorzitter toe, 
hiermee naar de kleding behorende bij 
zijn lidmaatschap van de Raad van Elf 
van CV De Knunnekes verwijzend. Voor 
al zijn verdiensten werd Barry benoemd 
tot tweede vrijwilliger van het jaar, na-
dat Gerry Grooten deze eer al eerder dit 
jaar te beurt viel.

Erelid
Eerder op de dag was het Willie Ha-
gens die voor al zijn verdiensten voor 
de roodwitten benoemd werd tot 
erelid van Grolse Boys en sprak hij de 
jubilaris toe. “Willie, je hebt een be-
langrijke rol gespeeld in de geschie-
denis van Grolse Boys. In 1983 nam 
je het kantinegebeuren van Grolse 
Boys over van de heer Siegers. Van 
1984 tot 1990 ben jij, in een roeri-
ge tijd, voorzitter van Grolse Boys 
geweest. Opvallende gebeurtenis-
sen in die tijd waren onder meer het 
tragisch overlijden van Wim van de 
Veen en zijn zoon Edwin, het invoeren 
van bingoavonden om de clubkas te 
spekken, de klinkerloop in 1986 om 
het plein voor de kleedkamers te ver-
harden, die 6600 gulden opbracht en 
het 40-jarig jubileum van Grolse Boys 
in 1988. Je ontving toen ook al de 
eerste waarderingsspeld van KNVB 
voor je werk voor de KNVB. Je was, 
na je voorzitterschap, lid van de fu-
siecommissie in 1998/1999. Je hebt 
toen de uitspraak gedaan, dat zo lang 
je een snik kon uitbrengen er geen fu-
sie met Grol zou gebeuren. Inmiddels 
is dat wel gebeurd, maar toen waren 
het andere tijden en andere mensen. 
Tijdens je voorzitterschap, maar ook 
daarna, heb je veel werk verricht voor 
de KNVB. Daar ben je drie keer voor 
gehonoreerd; Waarderingsspeld in 
zilver en goud van de KNVB in 1996 
en 2003 en Lid van verdienste in 
2009. Het was normaal geweest, dat 
je daarvoor het erelidmaatschap van 
Grolse Boys had ontvangen, maar dat 
is in die tijd niet gebeurd. We vonden 
het nu op het allerlaatste moment 
een mooie gelegenheid om je alsnog 
het erelidmaatschap van Grolse Boys 
te bezorgen. Je bent het langst lid 
geweest van de vereniging, liefst 68 
jaar. Niemand zal dat meer kunnen 
inhalen nu de fusie per 1 juli een feit 
is. Je komt nu samen met de andere 
ereleden van Grolse Boys ook te han-
gen in de eregalerij van Grol.”

Na een periode van carnavalsgedruis, 
wintersport en de hervatting van de 
tweede seizoenshelft in het amateur-
voetbal was het daar: het coronavirus 
deed ook Nederland aan. Als gevolg van 
deze verschrikkelijke pandemie stond 
de wereld even stil: Nederland sloot zich 
massaal op, voetbaltrainingen en -wed-
strijden werden afgelast, thuiswerken 
en tegelijkertijd een kind lesgeven was 
dagelijkse kost voor velen, het blokje om 
moest plots alleen gelopen worden en 
horecazaken werden gedwongen mas-
saal de deuren te sluiten. Oké, het is een 
cliché, maar 2020 kan worden bestem-
peld als een grauwe periode. 

Niemand kan meer om het virus heen 
en ieder maakt ook nu nog steeds zijn 
of haar eigen manier de nadelen van het 
virus mee. Ook de Grol. Tot voorkort was 
het stil op sportpark “Den Elshof”, erg 
stil. Wat heeft dit met de club gedaan? 
En hoe gaat in de toekomst een training 
of een wedstrijd eraan toe?  In dit stuk 
kijken we terug naar de effecten van het 
virus, maar kijken we juist ook vooruit; 
want we mogen weer voetballen! 

Door: Pim Westervoorde

27 februari 2020
We waren amper bekomen van een zwaar 
carnavalsweekend en gezellige winter-
sportreizen en Nederland werd opge-
schrikt door de constatering van de eer-
ste corona-infectie in ons kikkerlandje. 
In navolging van deze infectie ging het in 
sneltreinvaart. Begin maart werd handen 
schudden de ban in gedaan, werd thuis-
werken de normaalste zaak van de wereld 
en moesten sportclubs de deuren sluiten. 

Van twee keer trainen op het hoofveld, 
naar thuis achter de PlayStation. Van het 
kijken naar het vlaggenschip, de strijd tus-
sen Ajax en Feyenoord in de kantine, naar 
thuis de volledige film reeks van Harry Pot-
ter op tv. Corona had Grol in de greep. Het 
seizoen zat erop, klaar. De prullenbak in.

Maar hoe nu verder? Al gauw werd er door 
het algemeen bestuur van onze club snel 
geschakeld. Een zevental nieuwsitems, be-
titeld als Covid-19@Grol, werden verzon-
den en ieder persoon binnen de club wist 
waar we aan toe waren: samen het virus 
overwinnen. 

Verboden terrein
Dat het virus zijn weerslag had op verschil-
lende geledingen binnen de Grol werd 
snel duidelijk. Geen voorjaars fancy fair in 
maart, de verschijning van het clubblad 
werd uitgesteld, competities werden per 
direct beëindigd en de strijd om het kam-
pioenschap van onze eerste selectie moest 
worden gestaakt. 

Thuiszitten viel bij iedereen zwaar, maar 
voornamelijk ook bij onze jeugdige leden. 
Zo sprak ik Kjell Riteco (O17) voor mijn bij-
drage in de vorige editie van het clubblad: 
“Shit, dat is wat ik dacht. We mogen niet 
meer”. Toch probeerde onze voorzitter de 
jeugd nog wat in beweging te houden: “De 
afgelopen 10 dagen heb ik van alles gepro-
beerd om jullie aan het voetballen en een 
beetje aan het chillen te houden. Daarom 
was het sportpark van de Grol voor jullie nog 
toegankelijk. Ik heb dat gedaan door tot het 
randje van de voorgeschreven coronaregels 
te gaan. En randje buitenspel is ook geen 
buitenspel, dat weten jullie”, schreef onze 
voorzitter. Op 20 maart was het definitief 

klaar. Het werd te druk op “Den Elshof” en 
het moest hermetisch worden afgesloten 
door de gemeente: met bouwhekken werd 
onze “club” afgesloten en het was letterlijk 
en figuurlijk over met de pret.  

“De kleintjes doen geen kwaad”
Een lange periode van wachten volgde. De 
timers werden aangeslingerd en het af-
tellen kon beginnen. Maar voor hoe lang? 
Niemand wist het. Misschien wel eerder 
dan gedacht was daar op 21 april het ver-
lossende woord van de hoge heren in Den 
Haag: vanaf 29 april mag er weer gevoet-
bald en dus getraind worden! Het virus zou 
minder snel verspreid worden onder jeugd 
en voornamelijk ouderen treffen. Kortom: 
de jeugd mocht weer het veld op. Maar 
niet zonder slag of stoot. Er moest namelijk 
thuis gedoucht worden, ouders en verzor-
gers mochten het sportpark niet betreden 
en hoewel de lichtingen tot en met 13 jaar 
weer ‘gewoon’ mochten trainen was dit 
voor de oudere lichtingen niet het geval. 
Zo ontstond er een nieuw fenomeen: een 
contactsport op 1,5 meter! 

We mogen weer!
Ruim een maand later, vanaf 1 juni, was het 
voor iedereen weer feest. Tot en met de 
leeftijd van 18 jaar mocht er weer ‘gewoon’ 
gesport worden en ook de oudere lichtin-
gen binnen onze vereniging mochten de 
velden weer op, wel met de inachtneming 
van de 1,5 meter afstand. 

De weken voorafgaand aan 1 juni werd het 
sportpark coronaproof gemaakt. Zo wer-
den looproutes gecreëerd, stond bij de 
ingang van het sportpark een grote desin-
fenctie-containter (gesponsord door Uni-
vé) en werden in de kantine ook de eerste 

maatregelen getroffen. Er werden kruizen 
op de vloer aangebracht en met flyers op 
de tafels en op de bar werden verschillen-
de aanwijzingen meegeven. Gelukkig hoeft 
er tussen het glas en de mond vooralsnog 
geen 1,5 meter gehanteerd te worden. We 
mogen weer!

Seizoen ‘20/’21
Zoals beschreven eindigde het seizoen 
voor onze vereniging begin maart: een 
periode waarin verschillende elftallen van 
onze club er enorm goed voorstonden. Zo 
jaagde Grol 1 op kampioenschap in de 3e 
klasse en draaiden zowel JO19 als JO15 
bovenin mee in respectievelijk de hoofd-
klasse en de 4e divisie. Voor JO17 kwam de 
corona ‘net op tijd’. Deze selectie bungelde 
onderin de 4e divisie mee en moest zelf re-
kening houden met nacompetitie. 

Als gevolg van deze plotse beëindiging 
werd ons vlaggenschip alsnog als kampi-
oen bekroond! Daarnaast spelen volgend 
voetbalseizoen zowel de JO19, als de JO17 
en JO15 op divisie niveau, een unieke situa-
tie in de geschiedenis van de Grol! Van har-
te gefeliciteerd allemaal! 

Hoe nu verder?
Tussen als het coronageweld heeft er begin 
deze maand nog een ander heugelijk mo-
ment plaatsgevonden: De fusie tussen de 
s.v. Grol en de sv. Grolse Boys is beklonken. 
Zo werden de afgelopen tijd al verschillen-
de rode elementen aan ons sportpark toe-
gevoegd. Prachtige voortekenen voor een 
goed huwelijk! 

Voor nu genieten we allemaal even van 
onze welverdiende vakanties. Trekken we 
misschien toch nog de grens nog over, pak-
ken de auto naar de Nederlandse stranden 
of fietsen we gezellig rondje door Groenlo 
en over Marveld Recreatie. Hopelijk kun-
nen we dan vanaf eind augustus met veel 
spelvreugde het seizoen ’20-’21 aftrappen, 
kunnen onze selecties weer twee keer in de 
week trainen, mogen teambesprekingen 
weer in een gezamenlijke ruimte en kun-
nen we hopelijk proosten op de prachtige 
overwinningen van alle teams van de Grol!

Het coronavirus op 
Sportpark “Den Elshof”
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Trainer 
Chris Weenink
Afgelopen seizoen, ook wel coronaseizoen genoemd, was zijn eerste jaar als trainer 
bij de Groljeugd. Hij was trainer van de JO17-1. Ondanks dat de resultaten enigszins 
tegenvielen heeft hij het goed naar zijn zin gehad bij onze vereniging. En aanko-
mend seizoen mag hij zijn trainerskwaliteiten laten zien bij de JO19-1. Na Dennis 
Seesink is hij de tweede trainer uit Lichtenvoorde die het hoogste jeugdteam van 
de Grol onder zijn hoede heeft. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Wie Chris 
nog niet kent volgt hier een kleine introductie.

Door: Ronald Buesink

Wie is Chris Weenink? 
 
Iets over je privéleven.  
“Ik ben Chris Weenink, 31 jaar en woon 
in Lichtenvoorde. Ik ben opgegroeid in 
Lievelde en heb 2 zussen. In Lievelde heb 
ik ook mijn basisschooltijd doorgebracht 
en ben ik daarna naar het Marianum in 
Lichtenvoorde gegaan. Via de opleiding 
Sport en Bewegen op het Graafschap 
College in Doetinchem heb ik uiteindelijk 
de CALO in Zwolle afgerond en ben nu al 
een jaar of 6 gymleraar op het speciaal 
onderwijs.” 

Trainer. 
“13 jaar geleden heb ik mijn TC3 diplo-
ma, nota bene bij de s.v. Grol behaald. Ik 
liep toen stage bij de B1 dat onder leiding 
stond van Walter Vrijdag. Na het behalen 
van mijn diploma heb ik vanaf de E1 tot 
en met de B1 alle eerste selectie-elftallen 
als trainer bij Longa doorlopen. Dat was 
zeer leerzaam omdat elke leeftijdsca-
tegorie weer een andere aanpak vergt. 
Daarna ben ik er een jaartje mee gestopt 
als trainer. Afgelopen seizoen heb ik het 
trainerschap weer opgepakt en ben bij 
s.v. Grol aan de slag gegaan als trainer 
van JO17-1. Komend seizoen zal ik JO19-1 
onder mijn hoede hebben met in de staf 
Luc Berentsen, Jeroen Gerretsen en Nick 
Oude Luttikhuis.”

Als actief voetballer. 
“Mijn voetbalcarrière begon bij V.V. Erix 
in Lievelde. Toen ik 2e jaars A werd, ben 
ik naar Lichtenvoorde vertrokken en daar 
kwam ik in Longa’30 A1 terecht. In de 
jaren die volgden heb ik een aantal sei-
zoenen in Longa’30 1 gespeeld. Maar in 
die periode ook regelmatig mijn wedstrij-
den gespeeld in Longa’30 2. Momenteel 
speel ik mijn wedstrijden bij Longa’30 2 
in de reserve hoofdklasse. Omdat we al-
tijd op zondag spelen is dat goed te com-
bineren met mijn baan als trainer bij de 
JO19-1.”

“Mijn leukste jaar was zonder meer het 
jaar in Longa’30 A1. Onder trainer San-
dor Wijkamp hebben we een topseizoen 
gehad, ondanks dat we overal net naast 
grepen, haha. We waren dicht bij pro-
motie, maar helaas in de finale van de 
nacompetitie werden we uitgeschakeld. 
Ook kwamen we nog in de bekerfinale, 
waar we uiteindelijk werden uitgescha-
keld door penalty’s.  Maar al met al was 
het een seizoen om nooit te vergeten. Dit 
kwam vooral door ons sterke teamgevoel 
en de gezelligheid (probeer ik als trainer 
ook na te streven) er omheen. Dit werd 
met name gecreëerd door onze trainer 
en de vaste supportersgroep die elke uit- 
en thuiswedstrijd aanwezig was.” 

Wat heeft je doen besluiten om als 
trainer voor de Grol te kiezen? Hoe 

is dat proces gegaan? Wat voor soort 
trainer ben je, waar sta je voor, welke 
speelstijl speel je het liefst? Hoe is je 
eerste jaar bij de Grol O-17 bevallen? 
Heb je eruit gehaald wat erin zit? Vol-
doende kwaliteit? Wat is je tegenge-
vallen/meegevallen? Wat zou je an-
ders doen? Wat zijn je verwachtingen 
voor aankomend seizoen? Gaan er 
veel van O17 over? Hoe maak jij spe-
lers beter? Wat vind je van het sport-
park/faciliteiten? Verbeterpunten 
voor de Grol? Hoe ben je opgevangen 
toen je begon?
“In januari 2019 werd ik gebeld door Grol 
of ik op gesprek wilde komen. Na een 
prima gesprek en een goed gevoel van 
beide kanten, heb ik besloten om de stap 
naar Grol te maken. Ondanks dat we een 
raar en zwaar seizoen hebben gehad, 
ben ik nog altijd blij met de keuze die ik 
destijds gemaakt heb. Vandaar ook dat ik 
heel veel zin heb om komend seizoen bij 
de JO19-1 aan de slag te gaan.” 

“Toen ik vorig seizoen bij Grol begon, ben 
ik erg goed opgevangen en werd ik al 
snel wegwijs gemaakt door verschillende 
mensen binnen de club. Mede door de 
samenwerking met Lars de Vries voelde 
Grol al snel vertrouwd en wist ik waar ik 
moest zijn voor alle voorzieningen. Ik vind 
dat Grol een geweldige accommodatie 
heeft en dat alle faciliteiten aanwezig zijn 
die bij zo’n grote club horen.”

“Als trainer wil ik natuurlijk dat mijn 
team vlot en aanvallend voetbal speelt. 
Maar ik ben er daarnaast wel van over-
tuigd dat dit het best werkt vanuit een 
goede (verdedigende) organisatie. Af-
gelopen seizoen hebben we dit helaas 
niet vaak genoeg kunnen laten zien door 
een tamelijk passieve spelersgroep en 
een blessuregolf die het spel flink be-
invloedden. Ik wil voor komend seizoen 
een spelersgroep creëren die voor elkaar 
door het vuur gaat en zo ook van betere 
tegenstanders kan winnen. Dit, gepaard 
met wat ik al zei een goede organisatie, 
moet ervoor gaan zorgen dat we goed 
mee gaan draaien in de 4e divisie. Want 
we hebben een prima selectie met enke-
le spelers die uitzonderlijke kwaliteiten 
hebben. Een aantal daarvan moeten we 
in de toekomst terug gaan zien in Grol 1.”

Wat vind je van de gezonde rivaliteit 
tussen Grol-Longa? Zie je Grol en Longa 
ooit nog weer eens in dezelfde klasse 
spelen? Ligt Grol ver achter op Longa? 
En zoja waar ligt dat aan? Wat is het 
verschil tussen beide clubs?
“De rivaliteit tussen Grol en Longa is toch 
prachtig. Al merk ik wel dat dit steeds 
minder wordt. Dit zal vast te maken heb-
ben met het feit dat Longa een stuk ho-
ger speelt en er dus geen derby’s meer in 
competitieverband worden gespeeld.” 

“Ik denk dat ik te weinig weet van de 
1e selectie van Grol om te oordelen of 
Grol ver achterloopt op Longa. Ik vind 
de 1e selectie van Longa ijzersterk en ik 
denk dat de combinatie Erik Zandstra 
en Dave Bus de perfecte combinatie is 
voor de spelersgroep. Ik weet natuurlijk 

wel dat er bij beide clubs een hele ster-
ke jeugd aan zit te komen en dat maakt 
het zeer interessant en onvoorspelbaar 
wat de komende seizoenen gaan bren-
gen. Wel denk ik dat bij Longa iets meer 
de absolute wil (mentaliteit) aanwezig 
is om het maximale eruit te halen. Het 
zou voor Oost-Gelre natuurlijk fantas-
tisch zijn dat deze streekderby weer 
eens terug gaat komen.”

Hoe zie jij je toekomst als trainer? Oplei-
ding? Altijd jeugd? Welke niveau? Welke 
leeftijdscategorie? Of op den duur naar 
de senioren? Doelstelling? Waar train 
je op? Wat vind je belangrijk? Fysiek, 
mentaal, techniek, snelheid, inzet e.d.? 
Heb je een voorbeeldtrainer amateurs 
of profs? Wat verwacht je van spelers?
“Op dit moment heb ik plezier in wat ik 

Chris Weenink trainer JO19-1
“Als trainer wil ik natuurlijk dat mijn team vlot en 
aanvallend voetbal speelt.” 
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doe en ben ik nog niet bezig met een 
eventueel hoger trainersdiploma. Echter 
vraag ik me wel af en toe af hoe het zou 
zijn om een seniorenelftal te trainen en 
te coachen, maar de jeugd heeft momen-
teel nog mijn absolute voorkeur. Daarin 
werk ik het liefst in de bovenbouw, om-
dat de basistechniek dan vaak al vorm 
heeft gekregen en het langzaam steeds 
meer richting tactisch spel gaat. Wat de 
toekomst brengt zullen we wel zien.”

“Ik probeer te trainen op alle bovenge-
noemde facetten die belangrijk zijn in 
de voetballerij. Afhankelijk van de spe-
lersgroep zal ik er, in de voorbereiding 
op een nieuw seizoen, erg op letten 
waar verbeterpunten mogelijk zijn. Op 
basis hiervan maak ik bepaalde keuzes 
om het team sterker te maken. In de 
voorbereiding kun je hierop dan gericht 
gaan trainen. Door het spelen van veel 
wedstrijden in de beginfase zal ik kijken 
hoe we er als spelersgroep voorstaan. 
En eventueel de trainingen, individueel 
of collectief, hierop aanpassen. Daar-
naast zullen we erop moeten letten dat 
we onze sterke punten verfijnen om zo 
een sterk en moeilijk verslaanbaar team 
te vormen. Op basis van wat ik afgelo-
pen seizoen geleerd heb, zullen ook het 
teamgevoel en motivatie hoog op het 
lijstje staan. Hoe graag wil je zo hoog 
mogelijk spelen? We werken nu toe rich-
ting senioren en we willen natuurlijk zo-
veel mogelijk spelers straks in de eerste 
selectie van Grol zien voetballen.”

Wat vind jij van spelers betalen bij een 
amateurvereniging?
“Ik vind het zonde! Met Longa heb ik te-
gen veel betalende clubs mogen voetbal-
len en als ik dan zie hoe weinig publiek er 
dan langs de kant van het veld staat bij 
uitwedstrijden is dat harstikke jammer. 
Juist de betrokkenheid van clubmen-
sen en dorpsgenoten is mooi om te zien. 
Daarnaast kan ik me goed voorstellen dat 
je als jeugdspeler minder gemotiveerd 
bent als een club spelers betaald. En dat 
je je dan afvraagt waar je het voor doet.  
Het is toch zonde dat een eerste elftal 
van een betalende club voor meer dan de 

helft uit spelers van buitenaf bestaat. De 
supporters hebben dan totaal geen affi-
niteit met het eerste team van je eigen 
club. Meestal gaat dat ook maar een paar 
seizoenen goed en zodra de resultaten 
minder worden vertrekken ze weer naar 
een andere club. Daar zijn genoeg voor-
beelden van. Nee niet aan beginnen.” 

Al gesprekken gehad met William 
Krabbenborg en Jos Heutinck?
“Ja we hebben al een keer met elkaar ge-
sproken maar dat was een soort van ken-
nismaking. We zullen op korte termijn 
weer met elkaar om tafel gaan zitten om 
afspraken te maken wat betreft jeugd-
spelers die al dicht tegen het eerste team 
aanzitten. Ik ga er nu van uit dat ze za-
terdag bij JO19-1 mee gaan spelen. Of ze 
moeten basis spelen bij het eerste team 
dan zullen ze sneller doorschuiven. Maar 
goed, daar moeten we het nog een keer 
over hebben. En we moeten nog een keer 
met de selectietrainers bij elkaar komen 
om over een soort van rode draad bin-
nen de vereniging te praten wat betreft 
spelstijl/systeem. Dat we daarin op één 
lijn komen.”

Hobby’s naast voetbal? 
“Naast voetbal heb ik interesse in sport 
algemeen. Zelf tennis ik in de zomer en 
ski ik in de winter.”
 
Favoriete club? Amateur, Nederland. 
Buitenland? Favoriete spelers?
“Mijn favoriete club in Nederland is Ajax. 
In het buitenland ben ik fan van Liverpool 
en Borussia Dortmund. Een favoriete 
speler heb ik niet echt.”

Invloed van corona op het afgelopen 
seizoen?
“Corona heeft natuurlijk een enorme im-
pact gehad op alles. Voor ons heeft het 
niet verkeerd uitgepakt omdat we er niet 
goed voor stonden op de ranglijst maar 
toch in de 4e divisie zijn gebleven. Per-
soonlijk heeft het me vooral het gevoel 
gegeven dat we niet af hebben kunnen 
maken waar we aan begonnen zijn. Je 
werkt in een seizoen met zijn allen ergens 
naartoe en maakt met z’n allen stappen 

om beter te worden. Zo’n abrupt eind aan 
alles is dan erg raar en vervelend. Hoop 
dat het nieuwe seizoen weer op een nor-
male manier zijn gang kan gaan en dat 
het virus weer snel verdwijnt.”

“We hopen dat het nieuwe seizoen weer 
op een normale manier kan starten. Het 
is een grote uitdaging om met deze spe-
lersgroep het maximale eruit te halen 
in de 4 divisie. Een klasse hoger spelen 
is natuurlijk altijd goed voor de spelers. 
Daar worden ze beter van. Ze worden nog 
meer uitgedaagd en zullen elke wedstrijd 
weer vol aan de bak moeten. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we ons in ieder geval 
veilig kunnen spelen en misschien zit er 
nog wel meer in het vat. We zullen zien 
hoe het loopt.”

We wensen Chris alle succes.
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Bestuurstaal
Vanaf half maart 2020 lag door het coronavirus een groot deel van het leven ook 
in Nederland plotseling stil. Er ontstond een unieke situatie, ook voor de sport en 
de sportverenigingen. De voetbalcompetitie werd definitief gestaakt. Vanaf juni 
werden de maatregelen tegen de verspreiding van het virus wat verder versoepeld en 
begon het leven zich weer wat te normaliseren. 

In de maanden maart tot en met juni zijn 
alle leden van de Grol op de hoogte gehou-
den in zeven ledenberichten. De club heeft 
de coronacrisis heel goed doorstaan. Maar 
het coronavirus is niet weg en de maatre-
gelen zullen zeker in het nieuwe seizoen 
nog een rol blijven spelen. Zoals het nu lijkt, 
zullen de competities wel gewoon gaan 
starten. 

Dat zal een historische start worden, met 
één voetbalvereniging in Groenlo. Dit eer-
ste clubblad van de nieuwe fusieclub is 
daarom een bijzondere uitgave. Met groot 
respect voor de twee gefuseerde vereni-
gingen Grol en Grolse Boys. De fusiedatum 
van 1 juli 2020 is een groot moment in de 
Groenlose sportgeschiedenis. 

In zo’n grote vereniging die richting de 
1.500 leden gaat, is altijd wat te melden. 
Vandaar dat deze halfjaarlijkse rubriek een 
vaste waarde in het clubblad blijft. 

Een clubblad dat op 1.400 adressen wordt 
bezorgd of naartoe wordt gestuurd. Die 
honderd verschil heeft met meer leden op 
hetzelfde adres te maken.

• Fusieclub Grol gaat met 68 teams de 
competitie 2020-2021 in. Een record door 
de teams die van Grolse Boys zijn overge-
komen. 

• De samenwerking met Vios B. Bij het 
meiden- en vrouwenvoetbal is niet uit-
gebreid, hoewel dat wel de bedoeling 
was. De samenwerking blijft nog beperkt 
tot het vrouwenvoetbal. Beide verenigin-
gen blijven in gesprek over een gezamen-
lijke toekomst in het meiden- en vrou-
wenvoetbal. Wellicht dat Longa hierbij 
betrokken wordt. 

• Een aantal heel jonge meiden heeft alvast 
de toekomst in eigen handen genomen. Ze 
hebben zich losgemaakt van de jongen-
steams en zelf het team Grol Meiden On-
der 11-3 opgericht. 

• Het grote aantal seniorenteams bij de 
Grol valt op voor het komend seizoen. 
Mannen en vrouwen samen zijn dat 30 
teams, waarvan 11 teams 35+ / 45+, 14 op 
de zondag, 3 op de zaterdag en 2 in de zaal. 
Daarvan zijn er 3 vrouwenteams. 

• Het aantal seniorenteams wordt positief 
beïnvloed door het grote aantal van bijna 
30 A-spelers (JO-19) dat naar de senioren 
is overgegaan. Bijna niemand is gestopt 
met voetballen. Een goede beslissing van 
deze jonge mensen voor hun gezondheid 
en sociale verbindingen.

• Het aantal jeugdteams ligt dus op 38 
meiden- en jongensteams. De piramide 
is nog steeds stabiel met 4x O-19 (1x mei-
den), 5x O-17 (2x meiden), 5x O-15 (1x mei-
den) en 5x O-13. Daaronder vanaf O-11 dus 
19 teams in zeventallen en pups. 

• Bij het pupillenvoetbal komt in het 
nieuwe seizoen een grote verandering. 
Er is geen najaars- en voorjaarscompe-
titie meer. Er komen vier blokken van elk 
6 wedstrijden. Dat zijn 24 wedstrijden in 
totaal. Door met korte blokken te wer-
ken, kan er sneller een herindeling van 
teams plaatsvinden. Daardoor worden 
grote uitslagen zoveel mogelijk voor-
komen. Het leidt natuurlijk wel tot veel 
meer kampioenschappen! En in de win-
ter komt er meer ruimte in het wedstrijd-
schema voor zaalvoetbal. Het nieuwe 
systeem geldt tot met O-12. Bij Grol zal 
dit betekenen tot en met O-11.  

• In het voetbalbestuur heeft Dennis Pas-
man het voorzitterschap overgenomen 
van Wouter Scharenborg. Hij blijft als lid 
van het voetbalbestuur. Daarmee is Den-
nis in de plaats van Wouter gekomen in het 
algemeen bestuur. 

• De seniorenteams doen meer dan voet-
ballen. In de seniorenteams waren afgelo-
pen seizoen ook meer dan 50 vrijwilligers 
te vinden. Daarbij moet je nog optellen de 
4 jeugdscheidsrechters die de selectie-
teams elk weekend leveren. 

• De 6 projectgroepen die de fusie-projec-
ten uitvoeren liggen ondanks de coron-
acrisis aardig op schema. (1) Bestuurlijk/
juridisch is afgerond, (2) financiën is bijna 
klaar, (3) kledinglijn is in productie en de 
sponsoring op de kleding is bijna rond, (4) 
de verduurzaming start met de LED-ver-
lichting op de velden en in de gebouwen, 
(5) de historie van Grolse Boys op sport-
park Den Elshof is al goed zichtbaar en (6) 
voetbalzaken is nog bezig met de lastige 
puzzel voor een pannakooi of speedcourt 
op het sportpark en houdt nog geld achter 
de hand voor de versterking van het voet-
bal in brede zin. 

• De vrijwilligers bij de Grol zijn de basis 
van alles. Er zijn er op dit moment zo’n 350 
die samen 550 functies uitvoeren. Zeer 
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positief is dat van die vrijwilligers 98% 
een vrijwilligersovereenkomst met de Grol 
heeft. Rechten en plichten zijn daarin van 
beide kanten kort en duidelijk vastgelegd. 

• De Grol gaat proberen meer Opa’s en 
Oma’s aan de Grol te binden. Voor allerlei 
zaken zijn ze uitstekend in te zetten. En 
het is ook nog gezellig. Welke dag van de 
week, hoeveel uur per week, alleen of met 
een groepje, alles is mogelijk. Bij het begin 
van het seizoen wordt begonnen met het 
werven van Opa’s en Oma’s. 

• Het nieuwe Commercieel Team heeft de 
taken van de vroegere Sponsorcommissie 
overgenomen. Veel nieuwe mensen zijn 
toegetreden tot het team. De start van dit 
nieuwe team was zeer voortvarend, zeker 
met betrekking tot de sponsoring van de 
nieuwe kledinglijn. 

• Die nieuwe kledinglijn vergt een enorme 
organisatie. Meer dan 1000 voetballers 
krijgen nieuwe wedstrijdkleding (blauw-
wit met rode accenten in shirt, broek en 
kousen). De kledingbeheergroep is al 
maanden bezig met de voorbereiding. Dat 
loopt voortreffelijk. 

• De organisatiestructuur bij de Grol is 
aan het begin van het jaar veranderd. Alle 
groepen en commissies van de Grol vallen 
onder het Voetbalbestuur of het Organisa-
tiebestuur of het Accommodatiebestuur. 
Deze drie besturen zijn vertegenwoordigd 
in het algemeen bestuur (1 lid per bestuur). 
Het algemeen bestuur kent daarnaast een 
dagelijks bestuur (4 leden). Om geen “dub-
bele petten” te krijgen, kunnen leden van 
het dagelijks bestuur niet meer in andere 
groepen of commissies zitten. 

• Voor het bestuur van de SEAG (het ac-
commodatiebestuur) betekent dit dat de 
twee leden van het dagelijks bestuur van 
de Grol binnenkort uit dit bestuur gaan. De 
twee opvolgers zullen uit de gelederen van 
Grolse Boys komen. 
• Het algemeen bestuur heeft een coach 
van buiten voor de invoering van de nieu-
we organisatiestructuur. Die coach wordt 
betaald door de Rabobank. 

• Begin maart was er een bijeenkomst voor 
de sportverenigingen over het gebruik van 
alcohol en drugs onder jeugd. De gemeen-
te had de bijeenkomst georganiseerd. Een 
avond die bestuurders van de verenigingen 
met de feiten confronteerde. Afgesproken 
werd een vervolg te organiseren om er die-
per op in te gaan en te kijken wat de vereni-
gingen kunnen doen. De coronacrisis heeft 
het proces een half jaar vertraagd. 

• De gemeente Oost Gelre heeft een on-
derzoek gedaan bij Grol, Longa en RKZVC 
naar het beheer van de kunstgrasvelden. 
Met name hoe de drie verenigingen er-
voor zorgen dat de rubberkorrels niet in de 
sloten of in de riolering terecht komen. De 
verwachting is dat de gemeente met aan-
vullende maatregelen zal komen in overleg 
met de verenigingen. Aanleiding was de 
veroordeling door de rechter van een ver-
eniging in Enschede. Die vereniging kon 
onvoldoende aantonen dat ze zorgvuldig 
met het milieu in de omgeving was omge-
gaan. De vereniging kreeg een fikse boete 
voor dit milieudelict.  

• Het lijkt heel lang geleden, maar de 
Nieuwjaarsloop 2020 is gewoon gehou-
den en succesvol verlopen. Dat bleek ook 
uit de evaluatie die de organisatie van deze 
loop heeft gehouden. 

• Met de eigenaar van het sportcafé is 
door het organisatiebestuur gesproken 
over de BHV-organisatie van het sportcafé 
(Bedrijfs Hulp Verlening). Brandblussers, 
bordjes nooduitgang, aangegeven vlucht-
wegen en opleiding bedrijfshulpverleners 
zijn doorgenomen. Het sportcafé werkt 
samen met de gemeente (sporthal) om 
tot een nieuwe ontruimingsplattegrond 
te komen. De eigenaar van het sportcafé 
is verantwoordelijk bij calamiteiten, maar 
de Grol voelt zich mede-verantwoordelijk 
voor de veiligheid van alle aanwezigen. 

• Het lokaal beweeg- en sportakkoord voor 
de gemeente Oost Gelre is er nog niet ge-
komen. Het proces is stil gevallen door de 
coronacrisis. Een groep vertegenwoordi-
gers uit de sportverenigingen was op dat 
moment bezig een concept-akkoord op te 
stellen. De Grol was vertegenwoordigd in 
die groep. 

• De ere-galerij van de fusievereniging is 
uitgebreid vanuit de Grolse Boys met 11 
oud-voorzitters, 8 ere-leden en 18 vrijwilli-
gers van het jaar. 

• De ledenberichten in de coronaperiode 
konden grotendeels per e-mail worden 
verzonden. Er zijn bij de Grol bijna 1.400 
e-mailadressen door de leden doorgege-
ven. De ledenberichten werden ook altijd 
nog op de website geplaatst. 

• Zoals in de fusievoorbereiding is afge-
sproken met de leden, is er per 1 juli 2020 
geen contributieverhoging geweest. Beide 
penningmeesters hebben per 30 juni een 
analyse uitgevoerd op de verschillen in 
contributie op dat moment. 

• Door de fusie krijgen we van de gemeen-
te Oost Gelre in totaal € 320.000,-. Voor 
de afkoop van de subsidie aan Grolse 
Boys is dat € 150.000,- . Dat geld wordt 
in de zomer ontvangen. Voor de verkoop 
van het complex van Grolse Boys wordt € 
170.000,- ontvangen. Die koopovereen-
komst is in wederzijds overleg opgeschort. 
De fusievereniging is nu eigenaar van  het 
complex en wil graag nog betrokken wor-
den in de plannen die worden gemaakt 
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voor het Wilgenpark. Dit ook om de buren 
van het Wilgenpark netjes achter te laten. 
In september ligt er een eerste schetsont-
werp van de plannen. 

• Van het grote naar het kleine geld. Heel 
belangrijk voor gezinnen die het financieel 
moeilijk hebben. De Grol heeft besloten 
dat kinderen uit de zogeheten minima-ge-
zinnen een korting van 25% op de contri-
butie krijgen. Dat loopt via de zogeheten 
Meedoen-app van de Sociale Dienst Oost 
Achterhoek. 

• Ook in het buitenland komen kinderen te 
kort. Daarom gaan alle shirts uit de huidige 
kledinglijnen gratis naar Afrika. Daar wor-
den dan de komende jaren nog wel derby’s 
tussen Grol en Grolse Boys gespeeld! 

• De broeken en kousen mag iedereen van 
de Grol voor niks houden. Deze zijn nog 
prima als trainingskleding. De kledingbe-
heergroep organiseert deze teruggave. 
Wat over is, gaat ook naar Afrika. 

• Alle leden kunnen overigens zelf nog een 
extra, nieuwe trainingset bestellen. Na een 
heuse internetstemming is dit geworden: 
een lichtblauw shirt met een donkerblau-
we broek en donkerblauwe kousen. 

• De Grol heeft zich opgegeven om mee te 
doen aan de zogenaamde Grote Clubactie 
die in september wordt gehouden. Loten 
verkopen van € 3,- waarbij de club € 2,40 
mag houden. De bedoeling is dat elk team 
zijn eigen teambijdrage verdient. Door de 
coronacrisis moet de Grol kosten besparen 
en is er geen geld voor de teambijdragen in 
het komende seizoen. 

• De teams zijn in het afgelopen en afge-
broken seizoen gelukkig zuinig omgegaan 
met de trainingsballen. Er waren in totaal 
maar 18 ballen zoek geraakt of stuk gegaan. 

• De doucheruimtes in de kleedkamers 3 
tot met 9 worden in de zomer door een 
schoonmaakbedrijf grondig gereinigd. 
Tegels, voegen en kitranden krijgen een 
extra beurt. 

Door: Henri Walterbos

De gehele vereniging was in shock toen het bericht kwam dat Henk Porskamp 
(77) op 30 mei plotseling was overleden. De grote man van ‘de Grolkantine’, 
de man met zijn onafscheidelijke bladblazer. Samen met echtgenote Anne-
lies en zoon Rob zorgden zij ervoor dat onze club, mede door deze ‘huiskamer 
van de s.v. Grol’, het hart van s.v. Grol, een grote aantrekkingskracht had tot 
ver buiten de Achterhoek. Vooral door de manier waarop het horecabedrijf 
gerund werd. Een bedrijf dat onze vereniging geen windeieren opleverde. 

Afgelopen jaar was Henk nog een van de stralende middelpunten tijdens het 
grote feest ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de kantine. Temid-
den van zijn Annelies, kinderen, schoondochter en kleinkinderen. Henk was 
echter meer dan dat voor s.v. Grol. Hij was op verschillende terreinen actief 
als vrijwilliger, zoals elftalleider en lid van de Woensdaggroep. Daarnaast vele 
ontelbare ‘hand- en spandiensten’. Ook is het familiebedrijf altijd een zeer 
groot sponsor geweest voor vele geledingen en teams binnen s.v. Grol, waar-
onder vele stille sponsoring en shirtsponsoring. Voor al zijn verdiensten voor 
s.v. Grol werd Henk benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. 

Een wedstrijd van Grol 1 ging hem niet snel mis. Daar zag hij altijd weer 
naar uit. Zowel uit als thuis stond hij langs de lijn. Na afloop van het seizoen 
1985/1986 werd Henk uitgeroepen tot Super Supporter tijdens de ‘Afslui-
ting van het seizoen.’ Henk was 55 jaar lid van s.v. Grol en hij ontving de Gou-
den speld voor zijn 50-jarig jubileum in 2015. 

Henk kreeg een groots afscheid in zijn eigen kantine. Vele honderden voet-
balvrienden en bekenden namen op Den Elshof afscheid van Henk. Er valt 
een grote leegte met zijn heengaan. In de eerste plaats bij zijn familie, die 
wij veel sterkte wensen het overlijden van hun (t)rots in de branding een 
plekje te geven. 

In Memoriam 
Henk Porskamp
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In het voorjaar van 2019 starten Grol en 
VIOS Beltrum een verkenning die moet 
leiden tot een verregaande samenwer-
king in het meiden- en vrouwenvoetbal. 
Dat Vrouwen 2 en 3 al een gecombineerd 
gezelschap is, smaakt naar meer. Beide 
verenigingen hebben een gezonde am-
bitie en het in elkaar schuiven van nog 
meer teams kan zorgen voor enerzijds 
een prestatieve afdeling met meer conti-
nuïteit en anderzijds meer uitwisselbaar-
heid in het recreatieve deel. Hoewel de 
nieuwjaarstoespraak begin januari van 
dit jaar nog hoop biedt, blijkt dat voor-
al bij s.v. Grol te weinig draagvlak is om 
het partnerschap verder vorm te geven. 
Reden: het eerste vrouwenelftal van Grol 
ziet het niet zitten om in Beltrum te voet-
ballen. Plan B komt uit de kast en na vele 
gesprekken met betrokkenen staat de 
boel inmiddels weer op de rails.

Door: Rik Gockel

Ongeveer de helft van het vrouwenteam 
is na afgelopen seizoen om uiteenlopen-
de redenen gestopt en het vervroegd 
over laten komen naar de senioren van 
enkele jeugdige meiden bleek niet haal-
baar. Daarom gaat Vrouwen 1 in het sei-
zoen 2020/2021 op vrijdagavond in een 
‘zeven-tegen-zeven’ competitie spelen. 
Enkelen daarvan gaan om wedstrijdritme 
te behouden zelfs een dubbel programma 
draaien in het weekend en sluiten aan bij 
Vrouwen 3, een gemengd team dat ook 
komend seizoen bestaat uit speelsters van 
VIOS Beltrum en s.v. Grol. 

Vrouwen 1 schakelt 
tandje terug om daarna 
weer gas te kunnen geven

Overbruggingsjaar 
Milou Groot Kormelink - ooit werd ze ge-
inspireerd om de handen uit de mouwen 
te steken door het EK Vrouwenvoetbal 
in 2017 -  is vanuit het voetbalbestuur 
verantwoordelijk voor het voetbaltech-
nische gebeuren binnen het meisjes- en 
vrouwenvoetbal. Ze heeft een, in alle op-
zichten, enerverend jaar achter de rug. De 
teleurstelling over de samenwerking met 
VIOS was amper verwerkt of de eerste ge-
sprekken over de nieuw ontstane situatie 
stonden alweer in haar agenda. En die ge-
sprekken, dat waren er heel veel. Dat heeft 
opgeleverd dat het restant van Vrouwen 
1 nu traint met de meiden onder 19 jaar. 
Hoewel de nieuwe trainer in aantocht is 
en Mark Houwers tot die tijd de honneurs 
waar neemt, zijn de eerste ervaringen 

goed. Deze gecombineerde trainingen van 
meiden en vrouwen moeten in het seizoen 
2021/2022 uitgroeien tot een nieuw vol-
waardig Vrouwen 1. 

Slachtofferrol 
Een vaak gehoorde kwestie op het sport-
park: “Het vrouwenvoetbal hangt er een 
beetje bij en wordt niet serieus genomen.” 
Om er bij een vereniging onbelemmerd bij 
te horen, is het van belang om je als speel-
ster gedisciplineerd te gedragen, wat terug 
te doen voor de club en open te staan om 
je aan te laten spreken. Dan heb je recht 
om je mening te verkondigen en gebruik te 
maken van faciliteiten. Die wederkerigheid 
laat nu nog te wensen over. Volgens Milou 
is op dit vlak nog winst te behalen, ook al 
is er met de saamhorigheid en gezelligheid 
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niets mis; nog te vaak ziet ze dames in de 
slachtofferrol kruipen. “Waarom moet ik 
dat doen en waarom krijgen de mannen 
bepaalde faciliteiten wel en wij niet… ?” 
De komende jaren gaat daar ook aan ge-
werkt worden en staan er ideeën op stapel 
om de betrokkenheid van de meiden en 
dames bij de club te vergroten. Met andere 
woorden: niet alleen goede trainers zorgen 
voor ontwikkeling, ook de inzet van mei-
den en dames binnen andere disciplines 
van de vereniging zorgen voor kruisbestui-
ving en vooruitgang. 

Voetbalbestuur 
Zelf heeft Milou al ondervonden dat haar 
zetel in het voetbalbestuur veel oplevert. 
“Het selecteren en het aanstellen van een 
trainer is een complex proces. Dat heb ik 
nu van dichtbij meegemaakt. Dat was een 
mooi leerproces. Maar ook lastige vraag-

stukken heb ik kunnen klankborden.” De 
afvaardiging van Milou in het voetbal-
bestuur zorgt voor meer evenwicht en 
aandacht voor het meiden- en vrouwen-
voetbal. De vrouwentak kan leren van het 
mannenvoetbal en je kunt samen dingen 
organiseren. In de persoon van Dalibor 
Repija is versterking gekomen. Dalibor gaat 
samen met Milou de voetbaltechnische ta-
ken oppakken zodat ook het kader beter is 
uitgerust komend jaar. 

Stip op de horizon 
Het komend seizoen zal vooral geduld 
nodig zijn. Het plezier en enthousiasme 
erin houden en gestaag werken aan be-
tere voorwaarden. Het beleidsplan moet 
afgestoft worden en een plan van aanpak 
toegesneden op de huidige situatie lijkt 
broodnodig. Milou schat in dat Grol over 
vijf jaar misschien wel weer drie vrouwen-

teams heeft. Dat is potentieel mogelijk 
gezien het aantal speelsters in de oudere 
jeugdteams. 

Milou is blij dat, ondanks het roerige jaar en 
het stapje terug, er serieus wordt gewerkt 
aan een betere positie voor het vrouwen-
voetbal. “We moeten ook niet vergeten 
dat er tussendoor mooie, positieve dingen 
gebeuren binnen het meiden- en vrou-
wenvoetbal. Nikki Meusert traint volgend 
jaar bij de MVVA, een regionale selectie 
voor getalenteerde meisjes. Marc Houwer, 
de trainer van ‘onder 17 jaar’, gaat onder 
begeleiding van Jos Porskamp de cursus 
voetbaltrainer TC3 doen. En er komt een 
extra meisjeselftal bij in de leeftijdscate-
gorie ‘onder 11 jaar’. Rianne Boschker, een 
nieuwe trainster afkomstig van HMC, gaat 
dit team begeleiden.”
 

Door: Henri Walterbos

Op koers van promotie liggen en dan toch 
terug naar af het nieuwe seizoen in de klas-
se waar je het zo goed deed. De Graafschap 
en sc Cambuur weten er alles van. Ook Grol 
stond er megagoed voor toen de competi-
tie op slot ging en bij de amateurs in prin-
cipe niemand zou promoveren of zou de-
graderen. Dit scenario hing Grol ook boven 
het hoofd, maar gelukkig kwam daar het 
verlossende woord van de KNVB en start 
Grol komend seizoen in de 2e klasse Oost. 
Het verzoek voor promotie is ingewilligd 
op basis van het beste puntencoëfficiënt in 
de 3e klasse (gemiddeld aantal punten per 
wedstrijd). De zeer goede prestaties tot nu 
toe in de niet afgemaakte competitie in de 
3e klasse A (koploper met 39 punten uit 16 
wedstrijden) wordt hiermee beloond. Dat 
is een felicitatie waard aan een ieder die 
hier verenigingsbreed zijn/haar steentje 
heeft bijgedragen, de spelers en staf in het 
bijzonder. 

Ook voor Grol 3 kwam goed nieuws. Het 
team onder leiding van trainer Patrick te 

Voortwisch stond fier bovenaan toen de 
bal stil kwam te liggen. Niet het beste pun-
tencoëfficiënt maar de KNVB zag voldoen-
de reden om ook het verzoek van Grol te 
honoreren. Een mooie opsteker. Ook hier is 
een felicitatie op zijn plaats. 

Er kwam nog meer goed nieuws van de 
KNVB-burelen. Grol JO19-1, afgelopen 
seizoen uitkomend in de Hoofdklasse, 
is beloond voor haar goede prestaties 
en mag komend seizoen uitkomen op 
divisie niveau. Grol JO17-1 en Grol JO15-

1 speelden al op divisieniveau en zullen 
dat komend seizoen ook doen. Grol 
JO15-1, dat als 2e eindigde in de onaf-
gemaakte competitie, was zelfs toege-
laten tot een hogere divisie, maar Grol 
besloot, in het belang van de ontwikke-
ling van de spelers die over gaan komen, 
zo is de lezing, om hier geen gebruik 
van te maken. De indeling voor het ko-
mende seizoen: JO19-1 in divisie 4 Oost, 
JO17-1 in divisie 7 Oost, JO15-1 in divisie 
6 Oost. Een mooie frisse start voor de 
nieuwe fusieclub.

Geen kampioenen, wel promoties
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Hij zit net een maand in zijn nieuwe 
onderkomen aan de Lichtenvoordse-
weg 11 in Groenlo, waar voorheen het 
bedrijf en woonhuis van schilder Bert 
Wicherink gevestigd was. Arne Poel-
huis (48) heeft nu veel meer ruimte 
voor zijn bedrijf Poelhuis Promo, en 
dat was nodig ook. In zijn vorige wo-
ning had hij de garage als werkruimte 
en dat was veel te klein. Een deel van 
zijn werkspullen kon hij gelukkig bij 
een buurman onder de carport kwijt. 
Nu heeft hij volop de ruimte voor zijn 
gezin én zijn bedrijf. Poelhuis Promo 
bedrukt en borduurt werk- en vrije-
tijdskleding, voorziet bedrijfsauto’s 
van passende belettering en verzorgt 
reclameborden. Daarnaast levert 
Poelhuis allerhande relatiegeschen-
ken en gadgets met professionele 
bedrukking of gravering. Zijn klanten 
komen uit het hele land en variëren 
van eenmanszaken tot grote bedrij-
ven. Zo mocht hij recent voor de NOS 
paraplu’s met logo leveren.

Door: Kyra Broshuis

Kraanmachinist
Arne Poelhuis is een geboren en geto-
gen Grollenaar. Hij is getrouwd met Ta-
mara Terbraak uit Zwolle en vader van 
dochter Pien van 14 en zoon Milan van 
12 jaar. Van origine is Poelhuis kraanma-
chinist, iets heel anders dus. “Ik heb 15 
jaar in Duitsland gewerkt als kraanma-
chinist, lange dagen en veel van huis. Ik 
zat toen in een zaalvoetbalteam, nog 
steeds trouwens, en we zaten met ons 
team bij Grenszicht. We moesten een 
nieuw tenue hebben en natuurlijk het 

liefst met een sponsor erop. Ik heb toen 
gelijk Raymond Holtkamp gevraagd of 
hij sponsor wilde zijn en dat wilde hij 
wel. Ik ben een beetje gaan rondkijken 
wat het kost, die bedrukte shirts, en 
kwam via een collega bij een bedrijf in 
Duitsland terecht dat in de sportkleding 
deed. Na een gesprek kreeg ik daar een 
baan aangeboden maar dat leek me 
niks. Eenmaal thuis heb ik er nog eens 
goed over nagedacht en natuurlijk met 
Tamara overlegd. Het idee om voor 
mezelf te beginnen en bij dat bedrijf in 
Duitsland in te kopen, werd geboren. 
Zo is het begonnen. Mijn eerste klant 
was de klootschietvereniging in Zwolle. 
Wally schreef een stukje over Poelhuis 
Sportkleding in de Groenlose Gids en er 
kwamen steeds meer klanten.” 

Zolder, garage, bedrijfspand
Arne werkte in eerste instantie vanuit 
een zolderkamer, verhuisde daarna naar 
de garage en heeft nu een prachtig be-
drijfspand met woning aan de Lichten-
voordseweg. “In 2015 heb ik pas de stap 
gezet om me helemaal op mijn bedrijf 
te richten en het werk als kraanmachi-
nist op te geven. Mijn vrouw heeft een 
baan in het ziekenhuis; we hadden dus 
wel een vast inkomen maar toch is het 
een grote gok. Ik had nooit gedacht dat 
ik ooit voor mezelf zou beginnen, laat 
staan in deze branche. Ik heb de afge-
lopen jaren veel geleerd en weet nu dat 
echt gaat om doen en durven. En eer-
lijke communicatie met de klant en in 
andere zakelijke contacten, dat is heel 
belangrijk. Ik heb het geluk dat ik veel 

klanten krijg via mond-tot-mondrecla-
me, dat is toch nog altijd de beste recla-
me die je kunt hebben.” 

Band met de Grol
Net als zoveel andere Grolse jongens 
kwam ook Arne al op jonge leeftijd bij 
de Grol voetballen. “En tot mijn vijftien-
de ben ik actief geweest op het veld. 
Ik was spits en mocht vaak het laatste 
tikkie geven. Ik heb er altijd veel plezier 
gehad, zeker met de voetbalkampen. 
In de B ben ik gestopt in verband met 
werk. We woonden in het buitengebied 
en ik had een baantje bij de buurman, 
een varkensboer. Voor het middageten 
moest ik eerst douchen anders mocht 
ik het huis niet in. Daarna weer werken, 
vervolgens weer douchen en dan naar 
de Grol. Daar moest ik uiteraard na de 
wedstrijd wéér douchen. Dat werd me 
teveel, haha! Ik wilde liever geld verdie-
nen, zeker om we toen ook begonnen 
met uitgaan. We gingen altijd met de 
vrienden naar de Radstake of City. Die 
jongens zijn nog steeds mijn kamera-

den. Ik speel nog één keer in de twee 
weken een potje zaalvoetbal in Beltrum.
Via mijn zoon Milan kwam ik weer terug 
bij de Grol. Hij werd lid van de F-pups 
en ik werd gevraagd om te assisteren. 
Dat heb ik tot en met afgelopen seizoen 
gedaan en toen ben ik niet meer bena-
derd. Heel jammer.” 

Kermis en carnaval
Stilzitten is echter niks voor Arne. Hij is 
actief bij het kermiscomité en bij de Kn-
unnekes. Bij de kermis zorgt hij voor de 
inkoop. “Alles van drank tot ehbo. We 
werken met een hele fijne groep men-
sen. Dit jaar is er helaas geen kermis, ik 
heb al mijn hoop op carnaval gevestigd. 
Ik ben samen met Berry Temminghoff 
begeleider van het jeugdprinsenpaar. 
Fantastisch om te doen! We gaan 5 da-
gen met die kinderen en hun ouders op 
pad. We zorgen ervoor dat ze overal op 
tijd zijn en dat ze carnaval kunnen bele-
ven zoals het echt is. Ik help ook bij het 
bouwen van het decor voor het jeugd-
carnaval. Dat zijn mooie dagen. Mijn 

Arne Poelhuis 
van Poelhuis Promo

dochter Pien helpt ook mee en je komt 
dan helemaal in de carnavalsstemming. 
Sommige ouders zeggen van tevoren 
niks met carnaval te hebben en vervol-
gens kom ik ze elk jaar weer tegen, drie 
dagen op rij. Voor komend seizoen is het 
nog heel onzeker allemaal. Ik hoop zo dat 
het doorgaat, alleen die voorbereidingen 
al. Daar verheug ik me enorm op!”

De verbouwing van het nieuwe onderko-
men van Poelhuis Promo loopt gestaag. 
“Heel wrang, maar wel met dank aan 
de coronacrisis. De eerste weken heb ik 
het echt heel rustig gehad en kon ik veel 
aan het huis doen. Gelukkig loopt het nu 
weer mooi door. Hier kan ik veel beter uit 
te voeten met het werk; het is een hele 
goede beslissing geweest om naar de 
Lichtenvoordseweg te verhuizen.”

www.poelhuispromo.nl

Door: Hans Scheink

Al een aantal jaren vormen de spelers en 
speelsters van de Grol uit de categorie G 
gezamenlijke teams met Longa ’30.  Een 
samenwerking die uitstekend loopt. Alles 
gaat altijd heel ontspannen. Er is over al-
les goed overleg. De trainingen zijn uitda-
gend en de wedstrijden worden fanatiek 
gespeeld. Er vallen ook gewoon gele en 
rode kaarten. Het spelplezier is groot en 
maar de uitslag is net zo belangrijk. 

De kleur van het shirt valt op. De kleuren 
oranje en blauw zijn ooit gemengd en toen 
kwam er paars uit. Daarmee vallen ze op de 
sportparken van Longa en Grol mooi op. 

Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat de 
samenwerking tussen Longa en Grol werd 

voortgezet. Voor de vorm moest de sa-
menwerkingsovereenkomst voor het ko-
mende seizoen worden verlengd. De voor-
zitters van beide jeugdcommissies hebben 
met volle overtuiging de handtekening 

GrolGLonga 
Paars blijft winnen

onder de overeenkomst voor het volgen-
de seizoen weer gezet. Beide verenigingen 
zijn daar erg trots op. De drie gezamenlijke 
teams zijn er erg blij mee. Beste tegenstan-
ders, let op die paarse ploegen! 
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Column

Van harte gefeliciteerd met onze 
nieuwe club! Per 1 juli zijn wij officieel 
Sportvereniging Grol. Voor het Grol-kamp 
zal er gevoelsmatig niet veel veranderd 
zijn. Hooguit een aantal rode accenten 
op het sportpark, kleine aanpassingen 
aan de clubkleuren en een kleine Hall of 
Fame van Grolse Boys in de entree. Voor 
de sympathisanten van de Boys is het 
toch anders. Zij verlaten het vertrouwde 
‘Wilgenpark’, met al haar nostalgie. Ik kan 
me voorstellen dat het voor de diehard 
Boysmensen toch even slikken is geweest, 
om voor de laatste keer het terrein te 
verlaten. Het sportcomplex verdwijnt 
op den duur, maar de herinneringen en 
mooie verhalen over het verleden blijven 
bestaan. 

Het vlaggenschip start komend seizoen 
in de tweede klasse. We zijn wederom 
ingedeeld in regio Twente. Dus geen 
Varsseveld, Concordia Wehl of SDOUC, 
maar Barbaros, GVV Ellermark en FC 
Suryoye-Mediterraneo. Ik blijf het zonde 
vinden maar ach, zo kom je ook nog eens 
ergens…

De versoepelingen van de regels met 
betrekking tot het coronavirus zijn een 
verademing voor de voetbalsport. De 
trainingen kunnen weer met partijspel 
georganiseerd worden, er worden 
weer wedstrijden gespeeld en de 
competitie gaat als het goed is gewoon 
in september beginnen. In het dagelijks 
leven zijn de regels versoepeld. Er kleven 
een hoop voordelen aan de nieuwe 
anderhalvemetersamenleving. Een aantal 
dingen mis ik niet en ga ik ook niet missen. 
Het handen schudden bijvoorbeeld. Een 
slappe handdruk of een heel klam, warm 
handje… verschrikkelijk. De drie zoenen 
op een verjaardag. Wanneer het een 
mooie verschijning betreft is het jammer, 
erg jammer. Maar tante Truus met d’r 
klapzoenen of de gebrilde buurvrouw die 

Blauw - WitWit  - Rood
je drie kopstoten geeft, mij niet gezien. 
De gezelligheid mis ik wel. Bomvolle 
terrassen en kroegen. De Zwarte Cross, 
concertbezoeken, cabaret, dat soort 
dingen. Laten we hopen dat het zo snel 
mogelijk weer kan. Dan kan iedereen weer 
doen en laten wat ie wil. Want nu hebben 
mensen tijd over. Men verveelt zich. Men 
gaat dingen bedenken om te doen. Men 
gaat demonstreren. Men gaat dingen 
groter maken dan dat ze zijn.

Natuurlijk is racisme een gevoelig 
onderwerp. Iedereen met gezond 
verstand weet dat racisme niet door de 
beugel kan. Wat er in Amerika is gebeurd 
met George Floyd is verschrikkelijk. 
Zwarte Piet is niet meer van deze 
tijd. Als mensen zich achtergesteld of 
gediscrimineerd voelen doordat deze 
pieten zwart zijn, dan moeten we er 
gewoon vanaf stappen en ze in allerlei 
kleuren schminken. Iedereen tevreden. 
We moeten met zijn allen wél inzien dat 
je niet alles wat er gezegd wordt serieus 
moet nemen. Sommige dingen zijn als 
grap bedoeld, laat gaan. Niet alle grappen 
zijn goed, er zitten ook hele slechte tussen. 
Het platform dat social media heet is wat 
dat betreft erg gevaarlijk. Iedereen kan 
een pagina aanmaken. Geen profielfoto, 
lekker anoniem. Een beetje zoals ik dus. 

Maar ik probeer het beschaafd te houden. 
Je kunt Facebook of Twitter niet openen 
of iedereen heeft een mening. Het is heel 
makkelijk om direct de racismekaart te 
trekken, vind ik. Als Johan Derksen een 
slechte grap maakt over Akwasi is hij gelijk 
een racist, als Akwasi een zwarte piet op 
zijn hoofd gaat trappen wanneer hij er een 
tegenkomt is hij een woordkunstenaar. 
Beide hebben het niet zo bedoeld, dus 
laat lekker gaan. Anders komt er straks 
een moment dat er een groep gingers 
gaat protesteren, omdat ze ‘rooie’ 
genoemd worden, terwijl het grootste 
gros er misschien wel trots op is. 

Ik heb het lichaam van een peer. Mensen 
mogen dat tegen mij zeggen. Je moet er 
ook een beetje tegen kunnen. Het ene 
oor in, het andere oor uit. Ik ben niet van 
plan naar het Malieveld te reizen met 
een groep ‘peertjes’, te protesteren tegen 
discriminatie en eisen dat het stuk fruit uit 
de winkels moet. Laten we met zijn allen 
gewoon weer lekker normaal gaan doen.

Ik wens jullie een hele fijne vakantie toe, 
geniet er van!

De Stamgast.



Wij zijn al

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 
Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl

Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. 
Bel gerust en vraag naar alle mogelijkheden.

Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. 

40 JAAR40 JAAR40 JAAR
drukker voor u!

01-04-1980 01-04-2020

Westerlaan_adv_A4_40 jaar drukker voor u_04-20.indd   1Westerlaan_adv_A4_40 jaar drukker voor u_04-20.indd   1 09-04-20   12:0509-04-20   12:05


