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Voorwoord

Voor u ligt wederom een clubblad waarin we het onderwerp corona niet kunnen vermij-
den. Geen nare statistieken of anderszins, maar wel de gevolgen voor de organisatie Grol. 
Normaliter in deze uitgave ruimte voor kampioenen, de afsluiting van het seizoen, Voet-
baller van het jaar, Super Supporter, etc. Niets van dit alles. Wel hebben we enkele succes-
jes weten te behalen bij de jeugd in de Regiocup die weer voetballen mocht. Gefeliciteerd! 
Onze vereniging heeft in ieder geval geenszins stilgestaan. Het tegendeel is waar, konden 
we al lezen in de diverse info-bulletins. Niet alleen het onderhoud van ons sportpark werd 
als vanouds keurig bijgehouden, er zijn bergen werk verzet achter beeldschermen in plan-
nen, ideeën, vergaderingen, etc. Lees hier van alles over in deze uitgave. 

Op het technisch/tactische vlak zijn grote stappen gezet. Jaren geleden spraken we over 
het kampioenschap van de toenmalige E1 als zijnde een ‘Gouden lichting’. Daan Rots hieruit 
speelt in de hoofdmacht bij FC Twente, Juul Stokkers (nog) bij HSC’21 in Haaksbergen. Ook 
in de huidige selecties zien we spelers terug. Gaan we er nu zelf ook de vruchten van pluk-
ken? Grol duikt in de sportmedia steeds vaker op als eerste club van Maxime Bennink die 
een fantastische overstap maakt van PEC Zwolle naar Feyenoord, Michael Verrips maakte 
indruk bij FC Emmen, al liet Erik ten Hag zich volgens Tubantia sportjournaliste, en voor-
malig clubbladredactielid, Fardau Wagenaar in de podcast ‘De ballen verstand’ tegen haar 
al eens uit over de kansen van Grolspelers op het hoogste niveau. “In Groenlo denkt men 
te veel aan feesten, hebben voetballers geen mentaliteit,” of woorden van gelijke strekking. 

Grol lijkt, de woorden van Ten Hag ten spijt, toch stappen te zetten op het technisch/
sportieve vlak, al zien we dat mede door de twee verloren voetbalseizoenen (nog) niet 
terug in prijzen en titels. Ondanks alle goede bedoelingen hebben we toch jarenlang stil-
gestaan, maar lijken betere tijden aan te breken sportief gezien, al moet dat uiteraard nog 
wel waargemaakt worden, maar ik heb hier met huidige beleidsbepalers en -uitvoerenden 
op dat gebied heel veel vertrouwen in. Zouden tijden van oogsten aanbreken voor onze 
club? Een club van deze statuur verdient dit, ook al die vrijwilligers. En dat kan in mijn ogen 
best in combinatie met het uiting geven aan onze Bourgondische inslag als Grollenaren 
(iets waar we zeer trots op zijn en nooit zal veranderen), maar dan nu in de juiste volgorde. 

We zullen zien. Laten we eerst genieten van onze welverdiende vakantie en dan uitzien 
naar een nieuw seizoen, een volledig en coronavrij seizoen hopelijk. Prettige vakantie en 
tot ziens langs de lijn of in ons fijne sportcafé. En als u gaat inpakken, vergeet het clubblad 
niet mee te nemen. Leest u het op een bijzondere plek, stuur een foto in de Tekkeltelefoon 
(zie verder). Vinden we leuk!
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Wim Assinck

Voor deze editie breng ik op een zon-
nige zondagmorgen een bezoek aan 
mijn oud-buurman Wim Assinck. 
Wim, ook door velen Willem ge-
noemd, is inmiddels bijna 70 jaar (op 
15 augustus mag hij weer een kaarsje 
uitblazen) en is al jarenlang vrijwil-

Wim woont al sinds 1987 samen met Ria 
in de Slingestraat en heeft ook op enkele 
andere adressen gewoond, waaronder 
in Winterswijk en op het Blik in Groen-
lo. Hij is geboren in Zwolle bij Grolle, op 
een boerderij aan de Boksveenweg. Hier 
is hij opgegroeid samen met vijf broers 
en drie zussen. Wim heeft jarenlang ge-
werkt in de bouw, waaronder 40 jaar bij 
Reinbouw, in Dieren. “Ik heb daar meer-
dere dingen gedaan, waaronder 15 jaar 
als maatvoerder bij grote bouwprojec-
ten. Door mijn burn-out ben ik vroegtij-
dig gestopt met werken. Ik was 63/64 
toen ik met pensioen ging. Dat was in 
het jaar 2015. Ik heb jarenlang veel in het 
westen gewerkt, Amersfoort, Utrecht, 
Lelystad. Reinbouw was een goede 
werkgever, een fijn bedrijf. Nog steeds.”

Wim’s voetbalgeschiedenis is begonnen 
op de boerderij van zijn ouders, waar hij 
in het weiland en achterthuis een bal-
letje trapte. Samen met een vrienden-
groepje en enkele andere jongens uit de 
regio is hij enkele jaren later gaan voet-
ballen in Holterhoek. Op het terrein 
van ‘De Goede Hoop’ is toen een eerste 
voetbalveld gemaakt. “Daar trainden 
wij ook, later hebben wij ook nog ca-
févoetbal gespeeld. Enkele jongens van 
de Grol deden daar ook aan mee.” “Wij 
hadden zelfs uitjes naar Duitsland, dat 
was echt fantastisch. Toen ik 20 werd 
ben ik gaan clubvoetballen bij Meddo. 
Daar heb ik, pfff, ongeveer tot mijn 32e 
gevoetbald. Omdat ik in Groenlo ging 
wonen zeiden veel vrienden en ken-
nissen: “Ga toch bij de Grol voetballen, 
dan hoef je niet elke keer zo ver te fiet-
sen” en dat heb ik gedaan. Wim is zijn 
carrière bij de Grol begonnen in Grol 12 
en werd ook direct dat jaar kampioen. 
Hierna is hij in Grol 7 gaan spelen en 
heeft hij met veel ‘bekende’ voetbal-
lers gevoetbald. Tonnie Theissen, Henk 
Wolters, maar ook Hein Freijer, dat was 
toen een oudkeeper en speelde toen in 
de spits. Ik heb echt een prachtige tijd 
gehad met deze jongens. Wij zijn ook 
nog een keer kampioen geworden met 
Grol 7 en hierna werden wij Grol 6. De 
jaartallen weet ik helaas niet meer, maar 

Wim Assinck: 
‘Die bunt ook lid, die moeten toch ook 
aandacht krijgen’..? Ik zeg dit al jaren en ja, 
dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen.”

de foto’s staan vast wel in de kantine.” 
Wim heeft tot zijn 39e zelf gevoetbald, 
maar is hierna helaas gestopt omdat hij 
last kreeg van zijn rug. Toen zijn zoon 
Nick ging voetballen was Wim erg blij, 
want vanaf dat moment was hij weer op 
het voetbalveld te vinden.

“Jaren geleden was ik bij Tonnie ‘Futje’ 
Vaarwerk aan het werk, om zijn huis te 
verbouwen. Tijdens een van onze vele 
gesprekken zei Futje tegen mij dat ik 
vrijwilligerswerk bij de jeugd zou moe-
ten doen. “Ik heb daar geen tijd voor”, 
reageerde ik nog. Futje zei toen: “Het 
is heel mooi en dankbaar werk, denk er 
maar eens over na…” Toen Fut overle-
den was heb ik mij gelijk aangemeld bij 
de Grol. Ik ben begonnen als trainer en 
leider van de F-jeugd. Competitievoet-
bal, samen met Linda Kok. Dat is al meer 
dan twintig jaar geleden. Met dat team 
zijn wij ook kampioen geworden. Mijn 
eigen zoon Raoul speelde daar ook in. 
Ook Dirk Wolters bijvoorbeeld. Ik weet 
niet meer precies wie er nog meer in dat 
team zaten, maar ik heb daar wel heel 
lang foto’s van gehad. Dirk zei ook vorig 
jaar toen ik weer leider van hem werd: 
‘Ik raak je ook nooit kwijt hé’, haha.” Wim 
lacht.

In het verleden heeft Wim meerdere 
jeugdelftallen getraind en begeleid. Hij 
was actief in de C jeugd, maar ook in de 
B jeugd heeft hij enkele teams begeleid. 
Hij vertelt enthousiast over alle mooie 
kampioenswedstrijden en vertelt al 
lachend het volgende verhaal. “Ooit 
hadden wij een kampioenswedstrijd 
en gingen wij met een bus van Ueffing 
naar Borculo. Robin Schuurmans had de 
avond ervoor een feest gehad van Mar-
veld. Hij was goed dronken en wij moes-
ten nog een stukje rijden. Bij het nade-
ren van Beltrum kotste hij de hele bus 
onder. Als team stonden wij bovenaan, 
maar we moesten nog wel winnen van 
Reünie. Wij verloren die wedstrijd met 
5-2 of 5-1. Maar Robin scoorde die wed-
strijd wél. Die verloren wedstrijd heb-
ben wij uiteindelijk goed gemaakt, want 
wij zijn alsnog kampioen geworden.”

liger bij de s.v. Grol. Ondanks dat hij 
geen carnaval viert en ook niet op 
de Grolse Kermis te vinden is, is hij 
voor menig persoon een bekende in 
Groenlo. 

Door: Carmen Arendsen

Wim, die al enige tijd met pensioen 
is, houdt ervan om te klussen, te 
prutsen, te hobbyen en lekker be-
zig te zijn met zijn vogeltjes. Daar-
naast is hij wekelijks te vinden op het 
voetbalveld waar wij zo over verder 
gaan babbelen. Hij is al jaren geluk-

kig met Ria (ook niet onbekend door 
haar dankbare loopbaan bij het Ma-
rianum) en samen hebben zij twee 
adoptiezonen; Nick en Raoul. Daar-
naast hebben zij een hond, Balou en 
er zal ook binnen enkele dagen een 
tweede hond komen, Toy.
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Wim is in zijn element en ik vraag naar 
nog meer hoogtepunten. Zijn ogen 
beginnen met glimmen en hij vertelt 
verder. “Het kampioenschap met de 
A2 in 2011/2012. Eén van mijn hoog-
tepunten. Dat was echt giga-mooi, wij 
stonden een heel seizoen bovenaan in 
de competitie. De wedstrijden werden 
gewonnen met grote uitslagen en het 
team was ook echt leuk. Een écht team. 
In dat team zaten uiteindelijk ook jon-
gens die later nog in het eerste hebben 
gevoetbald. Thijs Nibbelink, Siem Huis-
kes, maar ook een Luc Stortelder en Tim 
Mentink. Daarover gesproken, Tim was 
echt een topspits. Hij scoorde dat jaar 
wel 37 keer. Tim heeft helaas een hernia 
gehad, maar anders was hij wel in het 1e 
team van de Grol gekomen.”

Wim is elf jaar lang leider geweest van 
de A2. Maar in 2015 kwam een keer-
punt. Wim kreeg een burn-out en liet 
zijn voetbaltaken overnemen door 
Wally. Het was aan het einde van een 
voetbalseizoen waarna Stephan Arink 
Jos Heutinck heeft benaderd. Wim is 
teruggekeerd als leider en vlagger van 
de Grol A2/A3 in combinatie met de 
Grolse Boys. Samen met Wally, Step-
han, Jos en Willy Groot Kormelink wa-
ren zij verantwoordelijk voor dit com-
binatieteam. “Een mooie tijd”, aldus 
Wim waarbij elke maandagavond werd 
getraind bij de Grolse Boys en op de 
donderdagavond bij de Grol. Omdat er 
toen nog geen sprake was van een fu-
sie zijn de boys-jongens teruggekeerd 
naar de senioren van de Grolse Boys en 
viel het combinatieteam uit elkaar. “Ik 
dacht toen bij mijzelf, ik blijf doorgaan. 
Het bleef ook wel leuk. Want elke keer 
kwam er nieuwe aanwas bij de A. Maar 
op een gegeven moment had ik een 
leeftijd waarbij ik dacht, misschien kan 
ik beter wat bij de senioren gaan doen. 
Ik zat er niet zo dicht meer op, dus ik kon 
beter afstand nemen. Op dat moment 
benaderden Wally Walterbos en Max 
de Vries mij of ik wilde gaan vlaggen bij 
Grol 3. Max de Vries was daar eerst een 
jaar trainer en daarna nam John Ligten-

berg dit van hem over. Helaas koos Grol 
ervoor om Grol 3 niet meer prestatief te 
laten voetballen. Ik ben toen met John 
naar Dames 1 gegaan.

Vlaggen bij de Dames 1 deed ik met heel 
veel plezier. Ik ben echt een doener, ik wil 
echt wat doen langs het veld. Ik wil niet in 
de ochtend een tas pakken en wat verzor-
gen. Daarom vind ik het vlaggen zo leuk.” 
Wim heeft al met al twee jaar gevlagd bij 
Dames 1 en zal ook komend voetbaljaar 
weer als grensrechter functioneren in dit 
nieuwe damesteam. Daarnaast zal hij ook 
weer bij het Marveldtoernooi vlaggen en 
als vierde official functioneren, dit doet 
hij al twintig jaar.

‘Wellicht is dit wel het einde van mijn 
carrière bij de Grol, wie weet. Ik moet het 
gewoon aankijken. Ik ben natuurlijk ook 
geen 25 meer. Ik wil niet zo’n grensrechter 
zijn die alleen maar wat langs de lijn sjokt.” 
Op de vraag of er ook nog hoogtepun-
ten zijn bij de Dames 1 twijfelt Wim 
en moet hij lachen. “Uh nee, ik hoop 
dat nog wel mee te maken. Maar nee, 
wel leuke dingen. Maar nog niet echt 
een hoogtepunt! Daarnaast vind ik wel 
dat het damesvoetbal op een (te) laag 
niveau staat bij de Grol. Ik heb mij er 
vroeger zelf ook niet in verdiept, maar ik 
heb het idee dat de Grol daar wel wat 
meer aandacht aan besteden kan. Maar 
ook over het algemeen, Grol heeft altijd 
aandacht voor de eerste teams, ter-
wijl lagere teams voor mijn gevoel wat 
minder aandacht krijgen. ‘Die bunt ook 
lid, die moeten toch ook aandacht krij-
gen’..? Ik zeg dit al jaren en ja, dat wordt 
mij niet altijd in dank afgenomen.”

Wim heeft naast zijn vlag- en leidersca-
paciteiten ook een diploma gehaald om 
keeperstrainingen te verzorgen. Omdat 
Tonnie Vaarwerk overleden was had 
de Grol een tijdje geen keepertrainers. 
“Om deze reden heb ik samen met Roy 
Reinders een cursus gevold in Didam, 
in het jaar 2011. Willy van Oort gaf deze 
cursus, hij was toendertijd keeperstrai-
ner bij Ajax. Hij zei tegen mij: “Je mag nu 

overal gaan trainen, als het maar niet bij 
Ajax is, want daar werk ik al haha.”

Wim is zoals velen weten een fervent 
Graafschap supporter. Elke wedstrijd 
zit hij graag op de tribune en moedigt 
hij ‘zijn club’ aan, samen met Marc van 
Meurs en Gerry van Dongeren. Het ko-
mende seizoen zal ook Marc’s vader, 
Rob van Meurs mee gaan. Op de vraag 
wat hij ervan vond dat de Graafschap 
geen promotie heeft gemaakt? ”Ik was 
een paar dagen ontzettend chagrijnig, 
maar ja wat kan je eraan doen? Gerry en 
ik wisten precies hoe het moest. Maar 
het is helaas niet zo gebeurd…”

Wim bedankt voor je eerlijkheid, en-
thousiasme en humor. En ook Ria, 
dankjewel voor de koffie!

Wim Assinck: 
“Daarom vind ik het vlaggen zo leuk.”



Camper & Caravan verhuur

En nog heel veel meer...

Bovag camper- en caravan onderhoud

Omnia & Focwa schadeherstel

In- en verkoop van campers en caravans

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

Henk Pen campers en caravans is trotse sponsor van Grol!

Kampeershop met uitgebreid assortiment

Voortenten Megastore

Kijk ook op www.henkpen.nl




Ronald Gerritsen, De Woerd 9, 7141 GK Groenlo

0544 -  840623, 06 -  51314790

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

Zoekt u iets:

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

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

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.

Rabobank & Grol
Samen bouwen aan
een duurzame regio!
Wil jij weten hoe je kan verduurzamen? Neem
contact op met een van onze adviseurs via
(0544) 47 47 47

Kom maar op met de toekomst
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Door: Hans Scheinck

Zijn er nog wel onderwerpen om te 
vermelden in deze bondige nieuwsru-
briek van de voorzitter. Het was toch 15 
maanden coronatijd zonder wedstrijd-
voetbal. U zult zien dat de tijd bij Grol 
nooit stil staat. De organisatie draait 
altijd en haar kracht zit in het vooruit 
kijken. Bezig met de dag van morgen 
en niet met die van gisteren. Stilstand 
is tegenwoordig niet meer achteruit-
gang maar ondergang. De leden zijn in 
de afgelopen coronaperioden actueel 
op de hoogte gehouden in 15 (!) leden-
berichten en extra nieuwsberichten 
op de website en via social media. Zo 
hoort het bij een grote club als Grol. 
Voor onze aanpak zijn we een aantal 
keren als landelijk voorbeeld gesteld 
door de KNVB. 

Toch nog even achteruit, naar de vorige 
bestuurstaal in december 2020, waarin 
het plan werd beschreven om een wa-
terbron op het sportpark te boren voor 
het besproeien van de natuurgrasvel-
den. Deskundigen zoals het Waterschap 
hebben we daarvoor ingeschakeld. Hun 
oordeel was op het eind heel duide-
lijk en teleurstellend. Het gaat niet. De 
aardlagen in de bodem van het sport-

Bestuurstaal Juni 2021

park laten boren niet toe. Je komt er niet 
doorheen. Misschien nog wel door de 
eerste aardlaag maar daar zit te weinig 
water. Plan doorgestreept. We moeten 
het met het water van de beek De Slinge 
blijven doen, als er geen sproeiverbod is. 
Dat sproeiverbod is de laatste jaren een 
blokkade en die wilden we juist voorko-
men door eigen water op te pompen. We 
gaan nu toch investeren in nieuwe pom-
pen voor de huidige installatie. Nieuwe 
slangen zijn intussen aangeschaft uit de 
opbrengst (€ 1.700,-) van de Rabobank 
actie ‘Rabo Clubsupport’. Een mooie op-
brengst omdat veel mensen toen op de 
Grol gestemd hebben. 

1. In de coronatijd zijn onder leiding van 
het hoofd opleidingen intensieve ‘onli-
ne-trainingen’ ontwikkeld. Met mede-
werking van trainers en jeugdige voet-
ballers. Dit was de eerste stap, bedoeld 
voor de selectieteams bij de jeugd. De 
volgende stap is online-trainingen voor 
de niet-selectieteams. Laten we hopen 
dat die voorlopig nog niet nodig zijn en 
dat we op het veld kunnen blijven trainen 
én wedstrijden spelen. 

2. De stap naar de oudere (oudste) voet-
ballers. Het 60+ voetbal. Er wordt geke-
ken of Grol aan die regionale competitie 
kan gaan meedoen. Geen walking foot-
ball, gewoon rennen. 

3. Gezien de sterkte van de selectie van 
Grol 2 in het komende seizoen heeft 
Grol, op verzoek van Grol 2, bij de KNVB 
aangevraagd in de hoofdklasse te mo-
gen spelen in plaats van de 1e klasse. Het 
verzoek is afgewezen, er was geen open-
staande plek. Met zo’n verzoek weet 
Grol 2 wel wat ze te doen staat. Minder 
dan een kampioenschap is niet meer 
mogelijk. 

4. FC Twente en De Graafschap heb-
ben de Grol gevraagd een samenwer-
kingsovereenkomst aan te gaan voor het 
jeugdvoetbal. De Grol wilde dit wel, maar 
dan met beide betaald voetbalclubs. Wij 
liggen precies tussen Doetinchem en En-
schede in. Voor De Graafschap was dit 
akkoord, maar voor FC Twente niet. De 
club uit Enschede wilde dat Grol alleen 
met FC Twente een overeenkomst zou 
sluiten en verder met geen enkele be-
taald voetbalclub. De Grol bleef bij haar 
standpunt wat nu betekent dat er alleen 
met De Graafschap een overeenkomst 
wordt getekend. 

5. De Grol stapt bij de jeugd over naar 
een andere kleur voor de trainingspak-
ken voor de trainers en de coachjassen 
voor de leiders. Het huidige blauw werd 
door scheidsrechters als verwarrend ge-
zien en soms verboden. Team in blauw 
en trainer/leider in blauw is een lastige 



www.johnligtenberg.nl     06 222 16 396

Al les  voor  de  u l t i eme 
bu i tenbe lev ing

TUINEN       OMHEINING       OUTDOORSTYLING

Tatelaarweg 20, 6941 RB Didam - +31 (0)316 268107 - www.hendrikshoveniers.nl
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combinatie. Besloten is over te stappen 
van het blauw van het merk Hummel 
naar het zwart van het merk Adidas. De 
Vrienden van de Grol zullen daarbij fi-
nancieel ondersteunen. De vervanging 
gaat wel in fasen gezien de kosten van de 
vervanging. 

6. Alle oude clubkleding die niet meer 
gedragen wordt, krijgt altijd een nieuwe 
bestemming. Shirtjes, broekjes, jassen, 
sweaters, polo’s en sokken gaan meest-
al naar Afrika. De laatste keer heeft de 
Vincentiusvereniging  in Groenlo ook een 
grote partij gekregen. Naast een deel dat 
weer naar Afrika is gegaan.

7. Er komt steeds meer clubkleding. Het 
Commerciële Team wilde namelijk dat 
elk jeugdlid bij de Grol dezelfde kle-
ding krijgt. Daar hebben ze ontzettend 
hun best voor gedaan. Het is gelukt met 
ondersteuning van vele sponsoren. Alle 
clubkleding moet ingeleverd worden na 
het seizoen, wordt beoordeeld en gesor-
teerd en wordt dan netjes in de zomer-
stop. De kledingbeheergroep krijgt ex-
tra opslagruimte. De oude garageboxen 
voor algemene opslag zijn gesloopt en op 
die fundering komt een nieuw gebouw 
voor de kledingopslag. De kosten zijn ge-
raamd op € 27.500,-. De bouw gebeurt 
in eigen beheer door de Woensdaggroep. 

8. Die vele nieuwe kledingsponsoren zijn 
telkens in een kort filmpje op de website 
gepresenteerd. Heel professioneel ge-
maakt. Met een mooie uitstraling voor 
het bedrijf van de sponsor.

9. Met de Rabobank Noord Oost Achter-
hoek is een nieuw driejarig sponsorcon-
tract afgesloten. We zijn daar erg tevre-
den mee. Bovendien gaat de Rabobank 
mee doen aan ons verduurzamingspro-
ject ‘Zo Groen als Grol’. Zeer vooruitstre-
vend voor een bank. 

10. Er wapperen heel wat vlaggen op ons 
sportpark. Meestal bedrijfsvlaggen van 
onze sponsoren. Mooi voor de aankle-
ding van ons sportpark. Het Commerci-
eel Team gaat daar toch wat meer lijn in 
brengen. Door in sponsorcontracten daar 
afspraken over te maken.

11. De Grol was enorm verrast dat de 

Business Club Grol toch de jaarlijkse 
schenking aan de Grol deed ondanks 
de coronacrisis. De Grol ontving een 
schenking van € 5.000,- voor de jeugd 
en een schenking van € 8.500,- als bij-
drage voor de bouw van een extra kle-
dingruimte. 

12. Na 21 jaar in het bestuur senioren 
stopt Bert Franssen als wedstrijdsecre-
taris bij de senioren. Hij wordt opge-
volgd door Bas Brinke. Op de ledenver-
gadering (4 oktober) wordt nog even bij 
het afscheid van Bert stil gestaan. 

13. Op die ledenvergadering worden er 
geen jubilarissen van 50 jaar lid meer 
gehuldigd. Voor hen komt er een apar-
te ‘jubilarissenavond’ op 4 november. 
Wegens de coronamaatregelen is dat 
vorig jaar ook apart georganiseerd. Dat 
is bijzonder goed bevallen, dus zetten 
we dit op die manier voorlopig voort. 

14. We zijn met de gemeente Oost Gel-
re nog steeds in gesprek over de rub-
berkorrels van de kunstgrasvelden. Het 
gaat vooral om het verspreiden van de 
korrels op het sportpark en daarbuiten 
tegen te gaan. De gemeente heeft nu 
met Longa, RKZVC en Grol zogenaamde 
maatwerkvoorschriften opgesteld. Wat 
moet de vereniging op zijn sportpark 
aan voorzieningen treffen? Uitloopmat-
ten verdiept aanleggen, alle opstelplaat-
sen voor de doelen moeten verhard zijn, 
korrels moeten in de regenwaterputjes 
worden afgevangen, de korrels moeten 

per week opgezogen worden en ze moe-
ten regelmatig terug het veld op worden 
geblazen. Dit zijn de maatregelen op 
hoofdlijnen voor de Grol. Het bestuur 
van de SEAG is bezig met de uitvoering 
van deze maatregelen in overleg met de 
Woensdaggroep. De gemeente staat in 
zijn recht, want bij de vervanging van 
het kunstgras (2019) zijn daar al afspra-
ken over gemaakt. Als onderdeel van de 
subsidie van de gemeente voor de ver-
vanging van de toplaag van het hoofd-
veld. Door de coronatijd is de aanpak bij 
de gemeente en bij de clubs vertraagd. 

15. Wit gespoten pupillendoelen met 
witte netten in het nieuwe led-licht bij 
de trainingen. Een magnifiek gezicht. 
Wat een professionele uitstraling. Met 
dank aan Eeftink Rensing uit Lich-
tenvoorde (uitvoering) en Welgro uit 
Groenlo (sponsoring). 

16. De verlichting onder de luifel van 
de kleedkamers 3-9 bij het hoofdveld 
wordt nog aangepakt. Er wordt een 
nieuw plafond met nieuwe verlichting 
gemaakt. Het staat op de werklijst van 
de Woensdaggroep. 

17. Er staat nog veel meer op die werk-
lijst. Ondanks dat de Woensdaggroep 
in de coronatijd gewoon heeft doorge-
werkt.  Zo moet elke week het groen 
worden onderhouden. Daarbij komt 
veel groenafval vrij. Met Rouwmaat 
Groep is afgesproken dat er een grote 
groencontainer permanent op de par-
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keerplaats blijft staan. Periodiek wordt 
de container dan geleegd. Voor iedereen 
gemakkelijker en meer netheid op de 
parkeerplaats. 

18. Die parkeerplaats is bij de gemeen-
te in beeld voor de plaatsing van zon-
nepanelen. Om een beeld te schetsen. 
Het zijn eigenlijk carports met zonne-
panelen erop. In de vorm van een open, 
overdekte fietsenstalling met schuin 
aflopend dak naar de binnenkant. Twee 
auto’s kunnen onderdak tegenover el-
kaar staan. Als de gemeente het plan 
doorzet, gaan we met de gemeente in 
gesprek. De carportplaatsen kunnen 
dus nog niet worden gereserveerd. 

19. Het beleidsplan van de Grol wordt 
weer geactualiseerd. Wat zijn de plan-
nen voor komende jaren en hoe gaan we 
die uitvoeren. Natuurlijk spelen de kos-
ten hierin mee. Voor velen waarschijnlijk 
een ‘niet in beeld plan’ maar voor het 
algemeen bestuur, het organisatiebe-
stuur, het voetbalbestuur en het accom-
modatiebestuur de streep naar de toe-
komst. Je kunt niet sturen en besturen 
als je niet weet waar je heen wilt. 

20. In het laatste clubblad van 2020 
stond een uitdagende uitspraak van niet 
zomaar iemand. Maurice Krabbenborg, 
financieel directeur bij Party Rent, advi-
seerde het huidige sportpark te verko-
pen aan Marveld Recreatie en elders aan 
de rand van Groenlo een modern sport-
park aan te leggen. Op dit moment nog 
niet aan de orde maar wel een advies om 
in je achterhoofd te houden. 

21. De Woensdaggroep is al heel ge-
lukkig met de vervanging van de klei-
ne vrachtwagen. De oude Piaggio was 
helemaal op. Met dat vrachtwagentje 
wordt veel oud ijzer opgehaald. De aan-
schaf is voor een deel bekostigd uit de 
opbrengst van het oud ijzer. Zo heeft de 
oude Piaggio aan zijn eigen vervanger 
meebetaald.

22. Opnieuw is studie gedaan naar de 
afwatering op het sportpark bij grote 
hoosbuien. Er zijn aanbevelingen uitge-
komen die we eerst gaan uitvoeren. Dat 
is waarschijnlijk nog niet voldoende. Dan 
gaan we weer verder in overleg met het 
waterschap en de gemeente. De sloot 

achter het hoofdveld langs de Elshof-
laan kan onvoldoende water afvoeren. 
Deze sloot moet beter verbonden wor-
den met de sloot langs de Elshofweg. Bij 
de opgang naar de velden 3 en 4 moet 
weer een brug komen in plaats van de 
huidige duiker, zodat het water vanaf 
die velden niet als een waterval naar het 
hoofdveld stroomt. 

23. Het maken van een overdekte ingang 
naar het sportpark is enkele jaren geleden 
in de koelkast gezet, omdat er andere 
zaken waren die belangrijker waren. De 
kosten waren namelijk geraamd op ruim 
€ 25.000,-. Het bestuur van de SEAG is 
weer bezig gegaan met een nieuw ont-
werp. De wens is er ook nog steeds. 

24. Bij Grolse Boys was een vaste groep 
die zich liet inhuren voor bardiensten bij 
de Zwarte Cross. Een mooie inkomsten-
bron voor de vereniging. De bedoeling 
is dat bij de Grol voort te zetten. Extra 
jammer dat de Zwarte Cross in 2020 en 
2021 is afgelast wegens corona. 

25. Per 1 juni 2021 had Grol 365 vrijwilli-
gers in functie. Deze vrijwilligers hebben 
als blijk van waardering voor hun blij-
vende inzet en betrokkenheid in de co-
ronatijd een attentie thuis ontvangen in 
de vorm van een levensmiddelenpakket 
van Albert Heijn of Jumbo. 

In Memoriam

Erik Stokkers

Onverwacht is onze oud-trainer Erik 
Stokkers uit Haakbergen overleden. 
Hij werd maar 63 jaar. Erik was trainer 
van Grol 1 in het seizoen 1995-1996. Hij 
speelde daarvoor jarenlang in het eer-
ste elftal van HSC’21 in Haaksbergen. 
Hij is ook trainer geweest van HSC. Te-
vens van Kon. UD Deventer, DOS Dene-
kamp, Losser en de FC Twente jeugd. 
Een rijke carrière van een beminnelijke 
trainer. Een voetballiefhebber van de 
hoogste graad. Wij wensen zijn gezin, 
zijn verdere familieleden en vrienden 
erg veel sterkte toe bij dit zware verlies. Foto: Frans Nikkels Tubantia
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Mooi artikel over familie Westervoorde. 
Alleen die zinnen van zoon Pim. 
Weer over Grol en al die commissies.
Hans mailt Pim, “Zal ik jou een interview geven?
En nog een keer heel kort uitleggen?”
Pim antwoordt: “Ik ben met ons jonge bedrijfje druk.”
Dat heb je met die Media Doctors, denkt Hans. 
Hans geeft niet op, Hans geeft nooit op. 
“Samen artikel maken voor clubblad, Pim?”  
“Ik doe al veel voor de Grol,” antwoordt Pim. 
Dat klopt, weet Hans. 
“Zal ik voorzet maken en jij kijken of iedereen het snapt?”
“Nou vooruit dan,” reageert Pim. 
Daar heeft Hans zichzelf een voorzet gegeven. 
“Grol heeft twee seizoenen geleden organisatie veranderd. 
Hoofdbestuur is Algemeen Bestuur geworden. 
Niks meer hoofd, we doen het samen. 
Naast Algemeen Bestuur zijn er nog drie besturen.
Voor Voetbal, Organisatie en Accommodatie.
De drie voorzitters zitten in Algemeen Bestuur.
Grolvoorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester dan? 
Dat is het Dagelijks Bestuur. Die vier mensen zijn voor de dagelijkse gang van zaken.
Houden het geheel in de gaten. 
En zijn aanspreekpunten voor binnen en de buiten de vereniging. 
Zitten ook in het Algemeen Bestuur. 
Die drie aparte besturen zijn zogenaamde Deelbesturen. 
Ze houden zich bezig met een deel van de vereniging.
En zijn heel zelfstandig, ze mogen veel zelf beslissen.
Dat was het eigenlijk al. Zo simpel is het.”
“En al die commissies, werkgroepen, projectgroepen dan?”
“Elke groep valt onder één van die drie deelbesturen. 
Niks apart, alles loopt via die Deelbesturen of het Dagelijks Bestuur. 
Dus als je iets wilt weten of vragen, kijk op de website en je vindt een contact.
Kom je er niet uit, gebruik info@svgrol.nl .”
“Maar ik zie toch nog meer bij de Grol?” 
“Klopt, maar dat zijn zelfstandige organen. 
Supportersclub, Stichting Vrienden van de Grol, Business Club, 
Marveld Toernooi, Wissink Toernooi, De 12e Man, Redactie clubblad.
Ze ondersteunen de Grol allemaal geweldig op hun eigen manier. 
Natuurlijk overleggen ze veel met het Algemeen Bestuur. 
Onafhankelijk en onmisbaar voor een club als Grol.”
“Maar Hans, gaat het dan voornamelijk nog wél om voetbal?”
“Ze brengen het voetbal bij de Grol naar een hoger niveau. 
Ieder op zijn manier, die verschillen zijn juist goed. 
Bovendien zijn ze belangrijk voor het imago van de Grol.”
“En nog een getekend schema van dit alles?”
“Dat is er niet, Pim, wij denken niet van boven naar beneden. 
Wij doen het samen, we maken het samen rond. 
Bij de Grol heet dat het Rondogram, in de vorm van een blauw witte bal.”
“Interessant Hans, maar als iemand er een werkstuk over wil maken?”
“Dan kijken ze gewoon op de website van de Grol. 
Klik op Organisatie, klik op Organisatiestructuur. Met bal en al.” 
“Voor deze uitleg hadden we toch nog 55 zinnen nodig, Hans.” 
“Maar ze zijn het waard Pim.”  

Door: Hans Scheinck   

Voorzitter Hans leest clubblad december 2020 



Beltrumsestraat 13, 7141 AJ Groenlo   T 0544 – 46 12 23
info@weeninkbloemsierkunst.nl

17

Samenwerking sv Grol met De Graafschap 
en FC Twente/Heracles academie

Vanuit de Betaald Voetbal Orga-
nisaties (BVO’s)  is er de behoefte 
ontstaan om met de amateurvereni-
gingen in hun regio nauwer te gaan 
samenwerken. Dit plan is al dan niet 
ingegeven door de KNVB die de for-
mule Regioplan heeft gelanceerd voor 
de betreffende BVO’s. Contactper-
soon Ivo Versteegen blikt terug op de 
totstandkoming en kijkt vooruit op 
deze samenwerking.

Door: Ivo Versteegen/Pieter Peeters

Hoe is de samenwerking
tot stand gekomen?
“Zowel De Graafschap als later ook FC 
Twente/Heracles hebben ons als s.v. 
Grol benaderd met de vraag of wij hier-
aan willen meewerken. Hiervoor ben 
ik in februari naar de Grolsch Veste in 
Enschede geweest om met zes andere 
amateurclubs een start te maken. Later 
is Matthijs Blijham, coördinator Regio-
plan voor de FC Twente/Heracles aca-
demie, samen met Arnold Bruggink op 
sportpark Den Elshof geweest om met 
een delegatie van het voetbalbestuur 
de inhoud van het Regioplan met ons 
te bespreken. Tussendoor zijn wij met 
Sjoerd Voerman, coördinator Regioplan 
van De Graafschap, in gesprek geweest 
om ook te gaan samenwerken aan hun 
plan.”

Waarom willen deze profclubs samen-
werken met de Grol, en andersom?
“Beide verenigingen waren enthousiast 
over de club Grol en willen graag met 
ons de samenwerking aangaan. Dit Re-
gioplan is zo bedoeld dat er niet alleen 
maar ‘gehaald’ wordt door de BVO’s 
maar ook ‘gebracht’. Dit betekent dat er 
veel mogelijkheden zijn tot kennisover-
dracht over en weer en dat deze clubs 
ook iets voor ons willen betekenen in 

de vorm van regio bijeenkomsten die bij 
de Grol gegeven kunnen worden, indivi-
duele bijeenkomsten met gerichte vra-
gen aan de BVO’s, scholing van trainers 
en kader en het meedoen van één van 
onze jeugdteams aan een door hun ge-
organiseerd toernooi. Al zal het uitein-
delijk wel om onze talenten gaan die de 
overstap gaan maken naar de BVO.”

Vanaf welke leeftijd wordt er gescout 
door beide clubs?
“FC Twente kiest er bewust voor om de 
talenten pas vanaf de O12 categorie aan 
zich te binden, vanaf de O9 tot O11 leef-
tijd organiseren zij één keer per week 
regiotrainingen. Hier zou bijvoorbeeld 
ook een trainer van de s.v. Grol aan kun-
nen meewerken om zo ook je eigen ka-
der te kunnen scholen. Of dat deze trai-
ningen in de toekomst op ons sportpark 
kunnen plaatsvinden. 

De Graafschap haalt de talenten al op 
jongere leeftijd naar Doetinchem, zodat 
wij dit seizoen ook weer 4(!) spelers naar 

De Graafschap zien vertrekken. De con-
tacten tussen de scouts van deze clubs 
en de vorderingen die deze spelers bij 
de BVO’s maken, worden ook intensie-
ver teruggekoppeld naar de s.v. Grol.”

Wat betekent dit voor de Grol?
“Al met al zien wij als voetbalbestuur dit 
als een positieve ontwikkeling en wer-
ken wij hier graag aan mee. Maar omdat 
wij precies tussen Doetinchem en En-
schede liggen en uiteindelijk de spelers 
en ouders zelf willen laten beslissen, 
willen wij geen voorkeur uitspreken voor 
één van beide clubs en met beiden in 
zee gaan. Helaas kiest FC Twente/He-
racles voor exclusiviteit, dat wil zeggen 
dat de s.v. Grol enkel en alleen met FC 
Twente/Heracles mag samenwerken. 
Hierdoor hebben wij besloten de sa-
menwerkingsovereenkomst op 18 juni 
niet te ondertekenen. Voor De Graaf-
schap staat het tekenmoment op 6 juli 
gepland op de Vijverberg in Doetin-
chem. Wij blijven onze talenten bij beide 
BVO’s met veel belangstelling volgen!” 

Ivo Versteegen 
“ Wij als voetbalbestuur zien dit 
als een positieve ontwikkeling”.
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Dirk Tuinte
Neemt na 10 jaar 
afscheid als leider 
van Grol 11

Tien jaar lang leider van Grol 11. Een 
goede reden om eens nader kennis 
te maken, was het idee. Echter, komt 
begin april het bericht dat Dirk na 10 
jaar afscheid zal nemen als leider en 
het stokje zal overdragen aan het ein-
de van het huidige seizoen. Het einde 
van een tijdperk. Ofwel, hoog tijd om 
kennis te maken, terug te blikken en 
vooruit te kijken.

Door: Christian Buiël

Aangekomen in het buurtschap Avest 
worden we hartelijk begroet op de boer-
derij van de familie Tuinte waar we heb-
ben afgesproken met Dirk (29). Voor ve-

len wellicht geen bekend gezicht, maar 
met name op de zondagochtend zal me-
nigeen hem toch weleens langs de zijlijn 
hebben zien zitten in zijn rolstoel. Het is 
voor Dirk dan ook geen enkel probleem 
als we hem vragen naar de reden voor zijn 
rolstoel: “Mijn beperking is al ontstaan bij 
de geboorte. Ik ben dus spastisch, waar-
door ik niet zoveel kracht heb en mijn 
uithoudings- en coördinatievermogen 
beperkt zijn.” Het vormt voor Dirk echter 
geen enkele reden om niet datgene te 
doen waar hij plezier aan beleeft. Doorde-
weeks is hij werkzaam bij de Rechtbank 
Gelderland in Zutphen als juridisch me-
dewerker, terwijl hij zijn vrije tijd vult hij 
met de nodige hobby’s.

Ondanks zijn beperking kan Dirk zich 
op meerdere manieren snel en pro-
bleemloos verplaatsen, maar heeft 
daarbij altijd wel iets van hulp nodig. 
“Thuis is het met de rollator goed te 
doen; grotere afstanden zijn makkelij-
ker met een rolstoel. Bijvoorbeeld op 
onstabiel terrein, zoals een voetbal-
veld”, vertelt Dirk. Een mooie inhaker 
om eens te vragen hoe rolstoelvrien-
delijk sportpark Den Elshof is: “Verge-
leken met andere clubs in de omge-
ving, is het bij de Grol wel aardig goed 
geregeld. Het meeste is wel verhard en 
sinds een paar jaar is er ook een inva-
lidetoilet. Bij uitwedstrijden is dat niet 
altijd zo, zoals bij kleinere clubs.” 

“Echte natuurgrasvelden kunnen wat 
lastiger zijn”, maar daar kan een club niet 
veel aan doen volgens Dirk. Bij kunstgras-
velden is het een ander verhaal: “Ik heb 
vaak wel hulp nodig bij de entree vanwe-
ge die opstaande randen, maar dan word 
ik ook geholpen door de jongens van het 
team. Die weten precies waarmee ze mij 
moeten helpen. Voor mijn omgeving is 
het namelijk allemaal vanzelfsprekend”, 
zo vertelt Dirk. “Sommige taken van 
een leider kan ik dan ook niet doen, zo-
als de ballen opruimen, de kleedkamers 
schoonmaken of thee halen in de rust. 
Dat wordt dan door het team of de ande-
re leiders opgepakt.”
 
Voor Dirk komen veel hobby’s samen in 
het leiderschap: “Ik kijk veel voetbal, lees 
er veel over en daarnaast ben ik bij Grol 11 
dus leider van een aantal van mijn vrien-
den.” Deze voetballiefhebber gaat echter 
ook graag fietsen, voornamelijk rondom 
Beltrum, en is daarnaast dus onderdeel 
van een ondernemende vriendengroep. 
“We doen mee met de carnavalsoptocht, 
gaan regelmatig een weekendje weg en 
bij verjaardagen en andere zaken wordt er 
uitgebreid versierd en gevierd”, omschrijft 
hij zijn vriendengroep vol trots.

Terug naar het begin
Iets meer dan tien jaar geleden staan zijn 
vrienden op het punt om de overstap te 
maken naar de senioren. Echter wouden 
ze met elkaar in een team blijven voet-
ballen op recreatief niveau. Met Café 
Grolzicht, ofwel Cappie van Uem, werd er 
een shirtsponsor gevonden en daarnaast 
moest er ook een staf komen. Aangezien 
zijn vrienden Dirk graag overal bij betrek-
ken, werd hij al snel gevraagd om leider te 
worden en zo geschiedde: “Ik was tot op 
dat moment amper bij de Grol geweest en 
had vrijwel geen ervaring. In de beginjaren 
hebben we het dan ook opgepakt met drie 
leiders, namelijk samen met Patrick Pos en 
Tim Rouwmaat. Patrick had namelijk al heel 
wat jaren ervaring, uitstraling én overwicht 
op zo’n groep. Dat was ook wel nodig met 
een heel jonge groep, met jongens zoals 
Joey Pos, Daan Schurink, Kevin Rooks en 
Tom Goossens om er een paar te noemen.”

In het seizoen 2011/2012 begon het 
avontuur in de 7e klasse, tegenwoordig 
ook wel bekend als ‘de Kelderklasse’. 
Dirk herinnert zich al lachend de reac-
tie van zijn vrienden: “Oh, de 7e klasse 
dat lukt ons nog wel. Maar het was toch 
niet zo makkelijk als gedacht met veelal 
slimmere, ervaren en met name fysie-
ke tegenstanders. Het was echter altijd 
wel heel gezellig”. Dat gezelligheid en 
plezier hoog in het vaandel staan, blijkt 
wel aan het einde van het eerste seizoen. 
“De jongens hadden een huifkar gere-
geld voor de laatste uitwedstrijd tegen 
Neede. Die dag konden wij namelijk het 
‘Kampioenschap Rechterrijtje’ binnen 
halen, en dat lukte. Dat werd uiteraard 
uitbundig gevierd met heuse kampi-
oensshirts en aansluitend een huldiging 
op de Meimarkt in Zwolle”. 

Het seizoen 2017/2018
Na vier jaar als Grol 11 volgde een fusie met 
Grol 10, op dat moment onder leiding van 
Manfred Huijskes. Beide teams kenden 
wat personele problemen en besloten om 
samen verder te gaan vanaf het seizoen 
2015-2016. Ondanks het leeftijdsverschil 
klikte het vanaf begin af aan tussen beide 
teams, en ging men gezamenlijk verder 
als Grol 10. Daarbij ontbraken ook zeker 
de nodige tussen- en eindfeesten niet, 
en wordt vrijwel geen enkele derde helft 
overgeslagen door de meesten als we Dirk 
mogen geloven.

“Bij het samengaan van de teams had 
Manfred al aangegeven dat hij eventueel 
wou gaan stoppen, wat na twee seizoe-
nen gebeurde. Zo kwam het leiderschap 
bij mij te liggen, dit keer met ondersteu-
ning van Bart Wildenborg, Niels Noorder-
meer en Wouter Wensink als vaste grens-
rechter”, gaat Dirk verder. Het seizoen 
2017-2018 werd er weer zoals vanouds in 
de 7e klasse gespeeld, en werd er afge-
trapt in en tegen Neede. 
“De eerste wedstrijd van het seizoen werd 
verloren, met het idee van het zal wel en 
het is uiteindelijk de 7e klasse”, begint 
Dirk. “De wedstrijden die volgden werden 
niet verloren, er kwamen bepaalde vastig-
heden in en gewoon veel jongens die er 

wekelijks waren. Gaandeweg het seizoen 
begon het heel erg te leven bij de jongens: 
“Dit kan weleens wat worden.” En dat 
werd het inderdaad, er was af en toe wel 
een gelijkspel maar verloren werd er niet 
meer. Zo ging de blik ook vaker richting de 
ranglijst. “Wat heeft Rietmolen gedaan? 
Wat is het onderlinge verschil? De jon-
gens werden fanatieker, ze kwamen in-
eens op tijd en je had niet meer met maar 
12/13 man te doen. Dat was wel heel mooi 
om mee te maken als leider,” vertelt Dirk 
en vult al lachend aan: “Op zondagoch-
tenden mensen uit bed halen of achter de 
vodden zitten is immers niet mijn groot-
ste kracht.”

Een zinderend competitieslot
De ontknoping van het seizoen 2017-2018 
naderde waardoor de spanning toenam: 
“Fränklin Reijerink was al vaker begonnen 
over de platte wagen en controleerde re-
gelmatig de bandenspanning, als we hem 
mochten geloven”. Grol 10 raakte uitein-
delijk verwikkeld in een tweestrijd met 
Rietmolen. “Vier/vijf wedstrijden voor het 
einde wonnen wij met 3-2 van Rietmolen, 
met een fraaie goal van Bas te Brake vlak 
voor tijd. Daardoor naderden wij Rietmo-
len tot op 1 punt. We gingen op een gege-
ven moment zelfs wedstrijden van Riet-
molen kijken”. Zo werden de spelers van 
Mariënvelde een aanmoedigingspremie 
in het vooruitzicht gesteld van maar liefst 
25 kratten bier. “Bij Mariënvelde kenden 
sommige jongens een aantal spelers, 
waardoor zelfs spelers van het 1e elftal 
werden geregeld voor de wedstrijd tegen 
Rietmolen. Dat mocht niet baten, Riet-
molen wist te winnen. Donderdags erop 

Dirk Tuinte 
“Dat werd uiteraard uitbundig 
gevierd met heuse kampioensshirts 
en aansluitend een huldiging op 
de Meimarkt in Zwolle”.
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naar Barchem voor de inhaalwedstrijd 
SVBV – Rietmolen, waarbij ze pas vlak 
voor tijd de overwinning over de streep 
wisten te trekken”, vat Dirk het zinderen-
de competitieslot samen.

Het kwam dus aan op de laatste speeldag. 
Grol 10 wist wat het te doen stond en zet-
te de laatste wedstrijd om in een overwin-
ning. Rietmolen moest aantreden tegen 
laagvlieger Klein Dochteren, waardoor er 
weinig hoop was op een stunt. “We gin-
gen alsnog met een delegatie richting 
Rietmolen om hun kampioenswedstrijd 
te kijken. Toen ze op een gegeven mo-
ment vrij eenvoudig de score wisten uit te 
bouwen in de eerste helft, liep Fränklin tij-
dens de wedstrijd het veld in met een krat 
bier om Rietmolen alvast te feliciteren 
met het aanstaande kampioenschap. On-
danks dat het wat onhandig en ongemak-
kelijk was, werd het wel gewaardeerd.” Hij 
blikt nog een laatste keer terug: “Ja, dat 
was toch wel dé kans om ooit kampioen 
te worden. Sommigen waren nog nooit 
kampioen geworden, zelfs in de jeugd 
niet.” Het team eindigde dus uiteindelijk 
één punt achter kampioen Rietmolen, 
waardoor die ene verliespartij tegen Nee-
de aan het begin van het seizoen een erg 
dure bleek achteraf. 

Leider zijn bij de Grol
Als we Dirk vragen hoe het is om leider te 
zijn van een van de lagere recreatieve elf-
tallen binnen de Grol antwoordt hij: “Tij-
dens het mogelijke kampioenschapsjaar 
was het wat minder, maar normaal ge-
sproken speelt altijd iedereen. Dat vond ik 
wel belangrijk, iedereen betaalt ja contri-
butie. Ik probeerde dan ook de balans te 
vinden tussen kwaliteit, speeltijd en ple-
zier in het spelletje. Soms was dat belang-
rijker dan puur het sportieve. Iedereen 
weet het en accepteert het ook.” 

Normaal gesproken wisselt Dirk zodoen-
de niet tijdens de eerste helft, echter één 
uitzondering daar gelaten. “In de kantine 
probeerde ik altijd even te kijken: Wie kan 
er vandaag beter niet voetballen. Wellicht 
heb ik daarbij een keer een misvatting ge-
maakt bij linksback Nick Garstenveld. De 

eerste drie ballen leverde hij in, de rechts-
buiten kwam er twee keer overheen, en 
gaf hij min of meer nog een assist.” Als we 
zijn woorden volgen is het anders altijd 
een stabiele kracht, die er vrijwel altijd is 
maar het schijnt die avond ervoor nogal 
gezellig te zijn geweest. “Ik riep: Wissel!” 
Hij kwam meteen naar de kant. Eenmaal 
langs de kant was Nick’s reactie: “De kop 
wil wel, maar de benen willen niet.” Waar-
op ik antwoordde: Ja, dat heb ik ook altijd. 
Waarna de bank in lachen uitbarstte, in-
clusief Nick”, zo vat Dirk een van de vele 
anekdotes samen.

Wat volgens Dirk ook bijdraagt aan een 
goede sfeer is wanneer het materiaal in 
orde is. “De laatste jaren is het aardig goed 
geregeld, maar daarvoor had je geluk als 
je drie goede intrapballen had. Sinds de 
komst van ‘De 12e man’ kun je het verschil 
merken, met bijvoorbeeld nieuwe ballen 
en nieuwe bidons. Het zijn kleine dingen, 
die wel voor irritaties kunnen zorgen bij 
de spelers.” De eigen materiaalhokken per 
elftal ziet hij ook als een mooie ontwikke-
ling: “We hoeven niet meer te slepen met 
het spul. Dat was de jaren daarvoor nog 
weleens een probleem.”

Naast de hoogtepunten, de gezelligheid 
en het plezier zijn er ook mindere momen-
ten geweest. “Een sportief dieptepunt is 
misschien wel de uitwedstrijd tegen Hoe-
ve Vooruit. Een klassiek voorbeeld van de 
‘Wet van Murphy’. We kwamen 1-0 voor, 
maar zonder echte keeper, keepershand-
schoenen en vervolgens 4 keeperswissels 
werd het vrij lastig. Uiteindelijk gingen 
we met een 16-2 nederlaag weer richting 
Groenlo. Een ander moment, niet zozeer 
een dieptepunt, is het vergeten van speler 
Richard Silberie voor een uitwedstrijd. Hij 
was al aan de late kant, maar moest nog 
even naar het toilet. Bij aankomst in Die-
penheim kwamen we er pas achter dat 
wij hem vergeten waren… Hij heeft nog 

gevlagd bij een andere wedstrijd op Den 
Elshof, en zat aansluitend keurig op tijd in 
de kantine.”

Een laatste moment dat Dirk ook niet zo 
snel zal vergeten is de zware nekblessu-
re van Niels Noordermeer: “Dat was uit 
bij Witkampers in Laren. Er viel een forse 
jongen wat ongelukkig bovenop Niels. 
De scheids had snel door dat het goed 
mis was en de andere jongens ook. Niels 
ging uiteindelijk met een ambulance het 
veld af en werd naar Enschede gebracht. 
De wedstrijd hebben we niet meer uit-
gespeeld.” Al met al heeft Niels heel veel 
geluk gehad aldus Dirk, die daarmee aan-
geeft dat het ook snel mis kan gaan in de 
kelderklasse.

Vooruitblik 
Na tien jaar leiderschap is het einde toch 
echt in zicht: “We hebben als team veel 
leuke dingen meegemaakt. Ik heb heel 
veel jongens voorbij zien komen en heb er 
zo ook veel leren kennen. Ik heb me dan 
ook altijd thuis gevoeld bij de Grol.” Hele-
maal afscheid nemen van het team gaat 
dus niet gebeuren: “Het voetbal heeft al-
tijd op de eerste plek gestaan de afgelo-
pen tien jaar, maar het is straks allemaal 
wat vrijblijvender. Ik ben dus ook zeker 
van plan om te blijven kijken, als het alle-
maal weer kan uiteraard.”

Een uitermate aangenaam gesprek 
komt daarmee ten einde. Het is mooi 
om te horen hoe Dirk als enthousiaste 
vrijwilliger jarenlang een steentje heeft 
bijgedragen aan onze vereniging, en 
daarbij als liefhebber op zijn manier van 
het voetbal en het sociale aspect van 
een team heeft kunnen genieten. Een 
welgemeend dankjewel is daarom zeker 
op zijn plaats. We gaan Dirk dus nog ze-
ker terugzien op Den Elshof, zeer waar-
schijnlijk op een zondagochtend bij zijn 
vrienden en ‘zijn’ Grol 11.
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hebben gemist trainen, we zo lang mo-
gelijk door. We willen fit de vakantiepe-
riode in. Gezien de huidige versoepelin-
gen verwachten we dat we vanaf 26 juni 
weer oefenwedstrijden mogen spelen 
en hebben we besloten om op zater-
dag 10 juli het seizoen af te sluiten met 
een oefenwedstrijd tegen AZSV. Daar-
na krijgt iedereen een welverdiende 
vakantie en beginnen we de voorberei-
ding weer op donderdag 12 augustus.” 

Wat hebben jullie gedaan om toch 
de conditie en de teamspirit te 
houden en de tijd door te komen?
“Zoals ik al eerder aangaf zijn we altijd 
blijven trainen en is deze groep fit ge-
bleven. Ook in de winter toen de weers-
omstandigheden het niet toelieten zijn 
we door middel van online-core trai-
ningen in beweging gebleven. Iedereen 
volgde vanuit huis deze onlinetraining 
want ‘stilzitten’ was geen optie. Opval-
lend als nieuwe trainer vind ik de manier 
hoe deze hechte groep met elkaar om-

gaat. Jong en oud beweegt door elkaar 
heen en dat zie je niet alleen op het veld 
maar ook daarbuiten. Mooi om te zien.”

Heb je nog contact gehad met collega 
trainers, voor adviezen of te sparren 
over voorliggende of aanverwante za-
ken waar niemand nog mee te maken 
heeft gehad? 
“We hebben iedere keer weer intern een 
plan van aanpak gemaakt, gebaseerd op 
wat er volgens het RIVM mogelijk was. 
Ik denk dat we daar als staf goed mee 
zijn omgegaan met als doel om de spe-
lers te blijven uitdagen in deze moeilijke 
periode waarbij je het uiteindelijke doel 
mist en dat is het spelen van wedstrij-
den. We hebben veel circuittrainingen 
gegeven waarbij de brede staf een uit-
komst was. Veel variatie in de oefen-
stof geprobeerd aan te bieden en dat 
hebben we gekoppeld aan een interne 
competitie waarbij ‘het willen winnen’ 
centraal stond.”

Heb je er ook nog iets van geleerd?  
“Je wordt er als trainer een stuk crea-
tiever van, ondanks dat het een tijdro-
vende periode was. Iedere situatie was/
werd weer anders en hierdoor heb ik 
wel geleerd om gevarieerde oefenstof 
aan te bieden, gebaseerd op de situa-
tie op dat moment en veel te schakelen 
met de staf en spelers waarbij voor ie-
dereen op tijd duidelijk moest zijn wat 
de doelstelling van de training was. Ook 
belangrijk was het sociale aspect en dat 
je met je spelers in contact moet blij-
ven, hoe moeilijk dat soms ook was. Ze-
ker toen de avondklok erbij kwam. Een 
bizarre periode waarbij je ervan uitgaat 
dat je dat toch nog nooit gaat meema-
ken. Inmiddels weten we wel beter.”

Welke gevolgen heeft afgelopen 
seizoen voor de voorbereidingen op 
het nieuwe seizoen? Denk aan tijdstip 
van beginnen, blessures, conditie, 

selectiesamenstelling (je hebt 
mogelijke kandidaten niet aan het 
werk gezien)? 
“Zoals al eerder aangegeven trainen we 
bewust zo lang mogelijk door waarbij 
het doel moet zijn om zo fit mogelijk de 
zomerstop in te gaan. De spelers hebben 
een maand vakantie en dan beginnen 
we aan de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Normaal gesproken snak je na 
een lang seizoen, met iedere week een 
wedstrijd in competitieverband, naar de 
zomervakantie maar die verhouding is 
compleet weg. Zowel fysiek als mentaal 
sta je er nu geheel anders voor. Spelers 
die geblesseerd zijn of terugkomen van 
een langdurige blessure trainen wel ‘ge-
woon’ door. Gelukkig kunnen we dit sei-
zoen toch nog afsluiten door het spelen 
van 3 oefenwedstrijden tegen goede 
tegenstanders (VVG’25, Longa’30 en 
AZSV). Uiteraard zal er ook door gese-
lecteerd gaan worden, waarbij het be-
langrijkste is dat we alle selectiespelers 
hebben kunnen behouden voor Grol 1 
en 2. Als trainer/coach ben ik daar zeer 
content mee.”

Hoe kijk je tegen het nieuwe seizoen
aan, met de wijsheid en kennis 
van nu?
“Na een jaar hoofdzakelijk trainen ver-
lang je als sportman naar het spelen van 
competitiewedstrijden waarbij onze 
trouwe supporters hopelijk weer in gro-
ten getale aanwezig zullen zijn. Met een 
fijne staf, jonge, enthousiaste en leer-
gierige spelersgroep streven we ernaar 
om langzaam door te groeien waarbij 
we hopelijk eindelijk weer eens een 
volledig seizoen te kunnen voetballen 
waarbij de gezondheid het allerbelang-
rijkste is. Dat dat niet vanzelfsprekend 
is hebben we mogen ervaren. Wens ik 
iedereen alvast een goede vakantie en 
hopelijk treffen we elkaar zo snel moge-
lijk weer op ons mooie sportpark.”

Een jaar geleden, de wedstrijd 
Grol-Silvolde. De eerste wedstrijd 
weer na een competitie zonder ein-
de. Liefst 600 toeschouwers kwamen 
eropaf, het was weer een klein beetje 
feest in de kantine. We dachten im-
mers dat we het ergste gehad had-
den, niet wetende dat het ergste nog 
moest komen. Een week of twee na de 
bewuste wedstrijd tegen Silvolde sta 
ik langs de lijn naar een wedstrijdje te 
kijken. Ook Jos Heutinck staat erbij. 
Ook hij geniet. “Ik geloof er niks van 
dat we het komend seizoen weer een 
volledig seizoen zullen spelen. We zijn 
er nog lang niet vanaf.” Nog wel eens 
aan zijn woorden teruggedacht. Hij 
kreeg gelijk….. De vaccinatiebereid-
heid is in Nederland met bijna 90% 
gelukkig groot. Het is de enige weg 
naar ‘oude tijden.’ Hopelijk kunnen we 
komend seizoen weer vol aan de bak. 
Binnen en buiten de lijnen, en in ons 
sportcafé. Met Hoofdtrainer William 
Krabbenborg kijken we terug op afge-
lopen seizoen.

Door: Henri Walterbos

Het voetbalseizoen zit erop. 
Waarschijnlijk het meest bizarre 
seizoen ooit. Hoe zijn jullie 
het seizoen als eerste selectie 
doorgekomen, omgegaan met 
alle maatregelen, 
de aanpassingen ervan?
“Medio december 2019 wordt bekend 
dat ik als hoofdtrainer aan de slag ga bij 
Grol vanaf seizoen 2020-2021 en ruim 
1,5 jaar later kun je concluderen dat dit 
wel een heel bizar seizoen is geweest 

waarbij voetbal zeker niet het belang-
rijkste is geweest. Een pandemie die 
iedereen heeft teruggeworpen naar de 
basis, waarbij het leven letterlijk een 
wending kreeg en waarbij de gezond-
heid van iedereen voorop stond. Vanuit 
sportief oogpunt hebben we, ondanks 
alle beperkte maatregelingen, ‘gewoon’ 
doorgetraind. Gemiddeld twee keer 
in de week en de laatste maanden zijn 
we weer overgegaan naar drie keer in 
de week trainen. Als trainer vind ik het 
belangrijk om fit te blijven en ook vanuit 
sociaal oogpunt dat je elkaar blijft zien 
en in contact blijft met elkaar. Tenslot-
te ben je sportman en wil je doen wat 
je het liefst doet: voetballen! Ik denk 
dat we als staf ook goed zijn omgegaan 
met de opgelegde beperkingen waarbij 
de brede staf een uitkomst was. Nadat 
in oktober de competitie stil kwam te 
liggen zijn we noodgedwongen over-
gegaan naar het trainen in tweetallen 
en na verloop van tijd naar viertallen. 
De volgende stap was het trainen in 

groepsverband waarbij de spelers ou-
der dan 26 jaar nog wel apart moesten 
blijven trainen. Begin mei kwam het 
verlossende bericht dat we weer met de 
hele groep konden trainen waarbij we 
eindelijk weer grote partijvormen kon-
den spelen. Op moment van schrijven 
hebben we dit seizoen 86 keer getraind 
en staan we aan de vooravond om weer 
oefenwedstrijden te mogen spelen en 
daar kijken we enorm naar uit. We kun-
nen concluderen dat we, ondanks alle 
beperkingen, met Grol 1 volop hebben 
doorgetraind waarbij de trainingsop-
komst erg goed is geweest en dat alle 
selectiespelers en overige stafleden 
daar op een voorbeeldige manier mee 
zijn omgegaan. Vanaf deze plaats een 
groot compliment aan alle direct be-
trokkenen!”

Zijn jullie al gestopt met trainen?
“Ondanks dat we een heel bijzonder 
seizoen achter de rug hebben, waarbij 
we het spelen van wedstrijden enorm 

Terugblikken op een bizar seizoen 
met Hoofdtrainer William Krabbenborg

“Zowel fysiek-als mentaal 
sta je er nu geheel anders voor”
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Online Sponsoravond groot succes, 
maar hopelijk eenmalig

De online sponsoravond vanuit ons 
sportcafé, donderdagavond 3 juni. 
En dat 36 uur voor het officieel weer 
opengaan van de sportkantines sinds 
oktober. Met toestemming van de ge-
meente Oost Gelre mocht deze avond 
plaatsvinden vanuit de Huiskamer 
van de s.v. Grol, twee dagen voordat 
we elkaar weer echt konden treffen op 
de plek waar we dat het liefste doen. 
Het vergde de nodige voorbereiding 
en een strakke regie. Geen gasten 
live aanwezig maar voor de buis, ge-
nietend van hun pakketje dat ze een 
week eerder al hadden ontvangen 
namens de organisatoren, Internatio-
naal Marveldtoernooi en s.v. Grol zelf. 
Geen enkele vergelijking gaat op met 
eerdere edities. Geen hoorbare bul-
derende lachsalvo’s, geen derde helft 
en een verlenging daar weer van in het 
sportcafé, ook geen ‘vandefietseklat-
jenverhalen’ een dag later, of zoals de 
beroemde nummer 14 altijd zei; ‘Ieder 
nadeel heb zijn voordeel’.  

Door: Henri Walterbos

Toch kan gesproken worden van een 

zeer succesvolle editie. Organisatoren 
vinden het enorm belangrijk in contact 
te blijven met de leden, sponsoren en 
overige contacten. Gastvrij als we als 
vereniging te boek staan, mocht een-
ieder die maar wilde meekijken. De set-
ting aan tafel was immers interessant 
genoeg. Waarschijnlijk heeft u het wel 
live gezien of middels de link terugge-
keken. Nog niet in de gelegenheid ge-
weest? Dat kan nog steeds. Het is de 
moeite waard. Hieronder middels een 
QR-code een directe link naar de uit-
zending.

Goed gastheerschap
Het was Eddy van der Ley die de avond 
professioneel aan elkaar praatte en goed 
voorbereid was, zoals we dat van hem 
gewend zijn als presentator en hiermee 
zo ook een stukje goed gastheerschap 
van Grol vervulde. Naast hem vaste ge-
legenheidssidekick deze avond, Hans 
Martijn Ostendorp, Algemeen Direc-
teur van Betaald Voetbal Organisatie 
De Graafschap, warm en sympathiek 
boegbeeld van de club. Een waardig uit-
hangbord van de club der superboeren 
die sinds zijn aantreden zo nadrukkelijk 

de verbinding zoekt met de gehele Ach-
terhoek en niet alleen Doetinchem en 
nabije omgeving. Als geboren Achter-
hoeker (Dinxperlo,HW) weet hij op een 
oprechte manier de juiste snaar te raken 
bij zijn streekgenoten en wordt de club 
steeds meer gemeengoed in de streek, 
een club van iedereen. Een verbinder 
pur sang. Dat deze lijn tot in lengte van 
jaren mag voortduren, want dit was lang 
niet altijd het gevoel in de Achterhoek 
terwijl het recht doet aan de club en de 
streek. 

Tijdens de digitale sponsoravond Grol 
Inside kwam het onderwerp ‘verduur-
zaming’ uitgebreid aan bod, met aan 
tafel Barry Janssen van de werkgroep 
Zo Groen Als Grol en Bert van Oostveen 
van Kenniscentrum Sport en Bewegen, 
die Grol complimenteerde met haar 
vooruitstrevende werk. Ook zeer de 
moeite waard om terug te kijken met 
een Barry Janssen die het Grol-verhaal 
uitstekend verwoordde. 

100% omzetverlies
Indrukwekkend waren de verhalen van 
ondernemers Elco Rouwmaat van de 

Rouwmaatgroep uit Groenlo en Luuk 
Domhof van De Timp uit Zieuwent, 
hoe zij de coronaperiode waren door-
gekomen, dat het ook voor nieuwe in-
zichten en benaderingen had gezorgd. 
Zeer positieve ondernemers met een 
ware Achterhoekse D’r An mentaliteit 
of zoals de sterke slogan van Luuk en 
zijn corona-overleefcompanen in de 
nieuwe LONK BV; ‘Loat ow neet kisten.’ 
En dat terwijl Luuk vertelde 100% om-
zetverlies te hebben gehad. “Ik heb vier 
minuten met de kop voorover op tafel 
gelegen, maar toen direct verder.”

Voorzitter Hans Scheinck vertelde zo-
wel op beeld, in een van de vooraf opge-
nomen filmpje, als live aan tafel, enorm 
blij te zijn met de steun die de vereni-
ging heeft ondervonden gedurende de 
coronaperiode. Zowel leden, die hun 
contributie bleven voldoen, als sponso-
ren die aanbleven en samenwerkingen 
zelfs verlengden, bleven de club trouw. 
Ook mocht op steun van de gemeente 
Oost Gelre gerekend worden.

Aan tafel ook ruimte voor de ontwik-
kelingen in het voetbal bij s.v. Grol, met 
aan het woord Hoofd Opleidingen Jos 
Heutinck die aan de hand van, en ge-
steund door het voetbalbestuur en het 
technisch kader, grote stappen zet in de 
ontwikkeling van de opleiding van voet-
ballers/trainers en -sters, met het ple-
zier voorop, en hiermee de gehele voet-
baltak binnen s.v. Grol. Hier was immers 
een inhaalslag te maken. Met de juiste 
mensen op de juiste plek gaan plezier 
en prestaties inmiddels hand in hand, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
toch alom wel bekende bourgondische 
sfeer binnen de club en Groenlo als ge-
heel. In het panel ook Wout Walterbos 
die zich in een sterke ontwikkeling be-
vindt als aanstormend voetbaltrainer. 
Aankomend seizoen is Wout actief als 
assistent bij de O11 van De Graafschap. 
Raymond van Meenen, manager Fey-
enoord Academy, maar eveneens on-
derdeel van de Grolfamilie na ruim 20 
jaargangen Marveldtoernooi, vertelde 
dat hij ‘gewoon’ een lang weekend op 

Marveld geboekt had, ondanks dat het 
toernooi niet doorging. Van Meenen is 
een graag geziene gast op sportpark 
Den Elshof. Hij vertelde over de ontwik-
kelingen bij Feyenoord en gaf voor de 
camera hoog op van het toernooi waar 
Feyenoord, en hiermee zijn persoontje, 
ware ambassadeurs van zijn. 
 
‘Kantinekind’
Ook deze keer ruimte voor humor. 
Niemand minder dan ons eigen ‘kanti-
nekind’ Sam de Vries mocht met haar 
unieke helikopterkijk vertellen over 
Grol, met hierin volop ruimte voor een 
‘ode’ aan haar vader Max de Vries die 
komend seizoen terugkeert op het 
oude nest, na enkele jaren uitgevlogen 
te zijn geweest naar FC Winterswijk. Hij 
kreeg hiermee een voorschot op Vader-
dag, ruim een week later. Hans Martijn 
Ostendorp keek en luisterde enigszins 
verbaasd naar deze lofzang, met om 
hem heen enkel lachende gezichten. Zo 
geet dat hier Hans Martijn!

Kweekvijver van talent
Het Marveldtoernooi staat alom bekend 
als kweekvijver voor voetbaltalent. Kijk 
alleen naar de indrukwekkende lijst aan 
namen die deelnamen aan het EK. Maar 
het toernooi heeft op meer fronten 
zijn uitwerking en aantrekkingskracht. 
Het Marveldtoernooi is eveneens een 
kweekvijver voor (jeugdige) vrijwilligers. 
Iedere vrijwilliger vindt het een feest 
om als vrijwilliger mee te mogen helpen 
aan het welslagen van het toernooi. Van 

jong tot oud. Iedere vrijwilliger is om die 
reden een waardig ambassadeur voor 
de club en het toernooi, voor Groenlo 
en voor de Achterhoek dit weekend. 
Iedere klus of activiteit wordt met een 
gulle lach uitgevoerd.

Compliment aan de organisatie hier-
voor. De vrijwilligers worden in de 
watten gelegd, zitten overal bovenop, 
krijgen alles van nabij mee, mogen in 
alles meedelen. Iedereen voelt zich er 
oprecht bij horen. Dit werpt zijn vruch-
ten af. Het ware Grol-gevoel heerst 
dit weekend. Iedereen voelt zich thuis. 
Vaak smaakt dit naar meer of komen in-
eens talenten bovendrijven en worden 
mensen in een later stadium benaderd 
voor functies binnen de vereniging, of 
geven zelf aan de smaak te pakken te 
hebben. Zelf ook ooit zo begonnen op 
14-jarige leeftijd. Wat een verrijking van 
je leven, sociale leven. Netwerken. Deze 
sponsoravond geniet ik van jonge vrij-
willigers als Teun Pasman en Pim Wes-
tervoorde. En ze genieten zelf ook nog 
en na afloop zeggen dat ze het hartstik-
ke leuk te vinden. Laat het als een kata-
lysator werken op meer jongeren. Het 
Marveldtoernooi 2022 hopelijk corona-
vrij. Nu al iets om naar uit te zien.

https://youtu.be/JH11ZaYhCck
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Dit zijn de woorden van de penning-
meester van onze club. En dat heeft 
onze club voor een heel groot deel te 
danken aan de vele sponsoren die ook 
in deze mindere tijden de Grol financi-
eel zijn blijven steunen. En natuurlijk 
aan al onze leden die bijna allemaal hun 
contributie hebben doorbetaald. Een 
woord van dank bij deze want zonder 
deze financiële bijdragen had het er een 
stuk minder goed uitgezien. Het is toch 
een teken dat een overgrote meerder-
heid de Grol een warm hart toedraagt. 

Door: Ronald Buesink

Maar wie is nu onze penningmeester. Het 
is in ieder geval niet de Nederlandse acteur 
T(h)om Hoffman die onder andere speelde 
in films als Zwartboek en de Eetclub. Verre 
van dat want onze penningmeester staat 
liever niet op de voorgrond en speelt geen 
toneel. Waar hij af en toe wel staat is op het 
voetbalveld want hij is speler van een 45+ 
team. Het wordt de hoogste tijd om hem 
aan jullie voor te stellen. En wie kan dat be-
ter doen dan Tom zelf.

“Ik ben dus Tom Hoffman en geboren 
binnen de Grolse grachten aan de Noten-
boomstraat. Het huis waar mijn ouders 
nog steeds wonen. Op een steenworp 
afstand van ons allen welbekende (buurt)
kroeg de Kroon of misschien beter bekend 
als café Frielink. Mijn ouders zijn Gerard, 
of zoals de meesten hem kennen Gait, 
en Annie. Ze zijn beiden 83 jaar oud en 
nog in relatief goede gezondheid. Ze zijn 
zeer complementair aan elkaar en kun-
nen zich samen nog prima redden. Ik ben 
opgegroeid in een gezin van vijf kinderen, 
waarvan drie broers en een tweelingzus. 
Helaas is één zus, Inge, door trieste om-
standigheden niet meer in ons midden. 
Dat heeft ons gezin veel verdriet en pijn 
gedaan. Maar omdat we een zeer hechte 
familie zijn, hebben we in deze nare tijd 
erg veel steun aan elkaar gehad om het 

TOM HOFFMAN 
De financiële man van de Grol
“Ondanks de coronacrisis is en blijft de Grol 
een supergezonde vereniging”

verlies enigszins te kunnen verwerken. 

De oudste broer van mij, Marco, heeft ook 
nog een tijd bij de jeugd van de Grol ge-
voetbald. Hij was niet super getalenteerd 
maar hij was wel zeer snel en dat was een 
geweldig wapen want hij scoorde veel 
doelpunten. Marco heeft tot en met de 
A-jeugd bij de Grol gespeeld. Maar toen hij 
biologie ging studeren in Wageningen is hij 
gestopt met voetbal en sindsdien woont 
hij ook niet meer in Groenlo. Hij woont nu 
alweer geruime tijd in Maurik maar we zien 
elkaar nog steeds regelmatig.

Erik mijn andere broer heeft nooit ge-
voetbald. Hij woont in Groenlo, werkt bij 
Wessels Tegels als chauffeur en samen 
bezoeken we iedere zaterdagochtend om 
klokslag 10.00 mijn ouders voor ons we-

kelijks kopje koffie en praatje om de week 
door te nemen.

Nicole mijn zusje woont ook in Groenlo 
op de Hartreize, ze werkt bij onze hoofd-
sponsor de Albert Heijn in Groenlo en is 
fanatiek hardloopster.” 

Tom privé
“Ik woon zelf in Groenlo aan de Van Kins-
bergenstraat. Ik ben 51 jaar jong en inmid-
dels alweer 22 jaar getrouwd met Judith. 
Judith is geboren in Eibergen. We hebben 
elkaar leren kennen bij City/Lido of de 
Pauw toen Groenlo nog bekend stond als 
‘het Las Vegas van de Achterhoek’. We 
hebben twee dochters Margot (21) en 
Loes (20). Beide dochters zijn inmiddels 
het huis uit. 

Margot studeert psychologie aan de uni-
versiteit in Tilburg. De bachelor heeft ze 
afgerond. Dus de eerste 3 jaar zitten erop. 
Nu gaat ze beginnen aan de master. Ze 
speelt hockey in Tilburg en komt dan ook 
niet elk weekend meer thuis. Ze heeft haar 
draai daar helemaal gevonden.

Loes woont en studeert in Nijmegen. Zij 
studeert pedagogische wetenschappen 
aan de Universiteit. Zij zit nu in het twee-
de jaar.

Mijn vrouw werkt als medisch secretares-
se in het Slingelandziekenhuis in Doetin-
chem. Ze heeft er een parttimebaan voor 
24 uur in de week op de poli Cardiologie.
Zelf werk ik als MKB-accountant bij Kroe-
seWevers in Doetinchem. Daar ben ik lang 
geleden begonnen toen ik de MEAO had 

afgerond in Enschede. Tot op de dag van 
vandaag werk ik er met veel plezier. Op dit 
moment kun je er als MBO-er niet eens 
meer beginnen. Je moet minimaal een 
HBO diploma hebben. Intern en extern 
heb ik me doorontwikkeld. Naast MBA 
heb ik ook SPD gedaan. En later nog de 
AA-accountant opleiding. Het was best 
pittig om naast je werk er een studie bij 
te doen. Ik heb er dan ook iets langer over 
gedaan om het diploma te halen. Maar 
uiteindelijk is het gelukt en mag ik me nu 
wel officieel accountant noemen. In de 
dagelijkse praktijk adviseer en ondersteun 
ik ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf. Waar willen ze naartoe, welke pro-
blemen spelen er en hoe kan ik ze daarbij 
helpen. En dat bevalt mij uitstekend.”

Tom als voetballer
“Zoals de meeste voetballertjes ben ik lid 
geworden toen ik er de leeftijd voor had. Ik 
geloof dat ik een jaar of tien was. De reden 
dat ik me aanmeldde als lid was het kam-
pioensjaar van AZ in 1981. Dat staat me 
nog heel helder op het netvlies. In dat jaar 
wonnen ze de dubbel en speelden ze nog 
in de Alkmaarderhout onder leiding van 
Georg Kessler. Ze hadden destijds een heel 
sterk team met bekende spelers als Hugo 
Hovenkamp, Kees Kist, Jan Peters, Ronald 
Spelbos, John Metgod, Kristen Nygaard  
en Kees en (Pier) Tol. Ik ben altijd een trou-
we supporter/fan gebleven van AZ. En dat 
zijn er niet veel in de Achterhoek.

Bij de Grol heb ik vanaf de E- tot en met 
A-jeugd in alle selectieteams gespeeld. 
Maar vaak speelde ik het eerste jaar van 
elke leeftijdsklasse in het tweede team. 
En het tweede jaar dan in het hoogste 
team. De voorbereiding op een nieuw sei-
zoen vond ik verschrikkelijk. We moesten 
dan vaak naar de Schans en kregen alleen 
maar looptraining. Ik had daar een schurft 
hekel aan. Trainers die me bij zijn gebleven 
zijn Ben Bomers, Toon Hartman en Tonnie 
Zieverink. We hadden een leuk en gezellig 

team met namen als Eddie Koldewey, Rob 
van der Donk, Bata Nijland, Patrick Rein-
ders, Frank Walterbos, en Frank Luttikholt. 
In de B1 zijn we kampioen geworden. Mijn 
positie was vaak rechtsbuiten. Net zoals 
mijn broer moest ik het ook hebben van 
mijn snelheid. Mijn techniek kon beter en 
ik was vaak een dromer in het veld.
Ik weet nog goed dat mijn vriendin een 
keer een wedstrijd van mij in Grol 3 ging 
kijken. Ze stond aan de kant van het veld 
en ze hoorde een paar van die oude ‘die 
hard’ Grolfans zeggen “den van Hoffman 
kan hardlopen moar wieter hej d’r neet zo 
völle an.”

“Het eerste jaar senioren kwam ik in Grol 
3. En daar deed ik het zo goed dat ik in 
Grol 2 terecht kwam en een klein hoog-
tepuntje was een wedstrijd in Grol 1 waar-
in ik ook nog scoorde. Het was wel een 
vriendschappelijke wedstrijd. Maar helaas 
was dit éénmalig. De meeste jaren heb ik 
gespeeld in Grol 2 en 3. Trainers uit die tijd 
waren Hennie Schovers, Michel Frenken 
en Bennie Wielakker. Maar toen ik 25 was 
sloeg het noodlot toe en scheurde ik mijn 
voorste kruisband af. Ik ben daar drie keer 
aan geopereerd. Dus een hele tijd niet 
voetballen en revalideren. Het heeft door 
allerlei complicaties veel langer geduurd 
dan gedacht en ik ben daarna niet meer 
aan het voetballen gekomen. Ik ben nog 
een jaartje leider geweest bij Grol 4 maar 
dat vond ik helemaal niks.

Toen Marcel ten Barge me vroeg om 
jeugdleider te worden zei ik meteen ja. 
Dat leek me leuk en dat was het ook. Ik 
ben 6 jaar jeugdleider geweest. De eerste 
jaren samen met Hans Emaus van Grol E1. 
Een aantal van deze jeugdspelers voetbal-
len nu in Grol 1. Waaronder Wouter Pillen, 
Mart Willemsen en Mart Zieverink. Je kon 
toen al zien dat ze goede voetballers zou-
den worden want ze staken er met kop en 
schouders bovenuit. Letterlijk en figuur-
lijk. En later nog 2 jaar samen met Stef 

Tom Hoffman 
“Een klein hoogtepuntje was 
een wedstrijd in Grol 1 waarin 
ik ook nog scoorde.”
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Oldenkotte leider van Grol D3. Ik heb daar 
veel van geleerd en dan met name hoe je 
met kinderen om moet gaan. Dat je dui-
delijk moet zijn want geef je ze één vinger 
dan pakken ze je hele hand.”

Penningmeester
“Na een tijdje niks te hebben gedaan 
voor de Grol vanwege studie ben ik on-
der Hans van Halm als vrijwilliger begon-
nen de ledenadministratie op te pakken. 
We gingen in die tijd over van het Excel 
programma naar Sportlink. En dat was 
een enorme verbetering met name wat 
betreft het innen van contributies. Het 
was veel overzichtelijker en het ging een 
stuk eenvoudiger. Dat heb ik ongeveer 6 
jaar gedaan. Toen Hans van Halm stopte 
als penningmeester heb ik het stokje van 
hem overgenomen en zodoende heb ik nu 
sinds twee jaar ook een functie in het be-
stuur. En hoewel ik in het begin best scep-
tisch was over besturen bevalt het me tot 
dusver uitstekend. 

Het is natuurlijk wel een hele rare tijd ge-
weest voor me als penningmeester. En dat 
heeft alles te maken met het coronavirus. 
Alles wat normaal gesproken duidelijk 
was voor een op te maken begroting werd 
plots onzeker. Contributies, sponsorin-
komsten, allerlei uitgaven niets was zeker.
De vergaderingen met alle geledingen 
van de vereniging (dagelijks bestuur, al-
gemeen bestuur, verenigingsbureau, 
voetbalbestuur) moesten opeens online 
in teams. Het is toch fijner om fysiek bij 
elkaar te zijn maar helaas kon dat niet. 
Maar uiteindelijk kan ik nu zeggen dat het 
voor de Grol financieel niet nadelig heeft 
uitgepakt, sterker nog de Grol is superge-
zond. De inkomsten zijn op peil gebleven 
en bepaalde kosten zijn een stuk minder 
dan voorgaande jaren. Het geld dat we 
niet hebben hoeven uit te geven, kunnen 
we komende jaren weer in de vereniging 
steken.”

Vrije tijd/Hobby’s
“In mijn vrije tijd luister ik graag naar mu-
ziek. Hoewel mijn muzikale smaak zeer 
breed is, gaat mijn voorkeur uit naar heavy 
metal. Mag best lekker hard zijn. Maar ik 

kan ook genieten van rustige pianomu-
ziek. Ik bezoek dan ook graag concerten 
of festivals. Ik zit thuis dan ook regelmatig 
met de koptelefoon op te genieten.

Daarnaast natuurlijk het voetbalspelletje. 
Ik vind alle helften even mooi. En sinds 
een jaar of 3 ben ik ook weer spelend lid bij 
het 45+1 team. Ik had na al die verschillen-
de knieoperaties ruim 20 jaar niet meer 
gespeeld en dat was te merken. En dan 
niet alleen conditioneel. Al het balgevoel 
was weg en alles was zeer onwennig. Alsof 
ik nog nooit tegen een bal had geschopt. 
Maar beetje bij beetje kwam het weer te-
rug en daarmee ook het plezier. Ik hoop 
dat nog een aantal jaar te mogen doen.

Ook ga ik graag op vakantie. Mijn favorie-
te landen zijn Frankrijk, Italië, Engeland en 
Ierland. En ik vind wandelen ook leuk. Heb 
samen met Judith drie keer de Nijmeegse 
vierdaagse gewandeld.”

Corona
‘’De laatste tijd heb ik natuurlijk veel thuis 
moeten werken. En dat ging best goed 
maar ik mis dan ook wel de werkvloer. 
Alleen thuis werken vergt de nodige dis-
cipline en zeker bij mooi weer heb ik daar 
best wel moeite mee. Ik ben dan sneller 
afgeleid. Dus ik ben blij dat ik inmiddels 
ook weer een paar dagen in de week op 
en neer mag rijden naar mijn kantoor in 
Doetinchem en bij mijn klanten op be-
zoek kan. Dat geeft toch een beetje meer 
structuur en ik merk dat ik dat nodig heb.”

“Tot slot hoop ik dat aankomend sei-
zoen alles weer zijn normale beloop 
heeft. Dat de kantine weer open mag 
en dat je als toeschouwer ook weer 
wedstrijden bij mag wonen. En dat je 
natuurlijk zelf weer een balletje mag 
trappen op de vrijdagavond met 45+. 
Dat heb ik wel gemist en dan niet alleen 
het voetbal.”

TEKKELS

‘Jammer dat er zo weinig tekkels instaan.’ 
Deze opmerkingen krijgen we wel eens. 
Met deze opmerking zijn we het geheel eens, 
maar, let wel, wij zijn afhankelijk van jullie/
uw eigen input. Natuurlijk horen wij ook wel 
eens wat, komen er in onze vergaderingen 
wel grappige zaken voorbij, maar we willen 
juist vooral opmerkingen uit alle hoeken 
en geledingen van onze club. Sinds jaar en 
dag hangt er in ons sportcafé ‘de Tekkelbox’ 
waar je jouw/uw tekkel in kwijt kunt. Dat 
mag op een bierviltje of op een kladje. Dat 
werkt prima. Een bierviltje ligt immers 
altijd wel voor je als je een leuke opmerking 
hoort aan tafel waar je zit. Deponeer het 
vervolgens in de tekkelbox en dan komen wij 
hem vanzelf tegen, maar het kan nog veel 
gemakkelijker. Zet de opmerking in de app 
van de Tekkeltelefoon. Dan is ie direct al op 
de plaats van bestemming. De mobiel heb 
je meestal toch al in je handen…… Ook als 
je langs de lijn staat een uitkomst, of als je je 
ergens anders bevindt. 

Nogmaals een oproep aan jullie allen om 
de grappige opmerkingen waar jullie in 
petit comité om schateren met velen te 
delen, mits het niemand schaadt uiteraard. 
Er mag wat ons betreft wel meer gelachen 
worden…..
Het telefoonnummer van de tekkeltelefoon 
is 06-20817852.

Hieronder nog enkele tekkels die sinds 
de sluiting van ons sportcafé in oktober 
vanwege corona in de tekkelbox zaten. 
We hebben ze van de stof ontdaan, want 
we willen ze jullie niet onthouden.

* Ruus Porskamp komt bij fysiotherapeut 
Jos Wolters met een kuitbeenblessure, 
vraagt Jos hem hoe hij dit heeft opgelopen. 
“Ik ben door mijn beste allerbeste vriend 
op ’t voetbalveldje op het schoolplein 
neergetrapt.” Dat zijn wel de echten Ruus. 
Ooit schopten de broers Koeman elkaar 
ook keihard onderuit als ze tegenover elkaar 
stonden als tegenstanders. 

* Hans Scheinck draagt een keer een groene 
stropdas in het sportcafé, zegt iemand die 
dit opvalt gevat; “Gaan we nu ook al een 
fusie aan met KSV?”

06-20817852
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Doneer aan CliniClowns
Draag jij CliniClowns een warm hart toe?
Er zijn veel manieren om aan CliniClowns te doneren.
Een online donatie waarderen we enorm!
Ga naar www.cliniclowns.nl
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Speelster van het Kwartaal:
Milou Jansen
Door: Henri Walterbos

Naam: Milou Jansen
Werkzaam bij: Schuurman Schoenen Neede
Team: Vios/Grol Dames 3
Speel al bij Grol sinds: Mijn 9e. Tussendoor even gestopt 
en op mijn 15e weer lid geworden
Mijn carrière bij Grol: E7, E5, MB-1, MA-1, Dames 1, 
Vios B/Grol Dames 2 en Vios B/Grol Dames 3
Favoriete positie in het veld: Keeper (zo gegroeid vanwe-
ge mijn gehoor)
Van welke trainer heb je het meest geleerd?: Patrick Pos
Mooiste voetbalherinnering van tv: De kopbal van Robin 
van Persie tegen Spanje op het WK van 2014
Favoriete voetbalclub Nederland: Ajax
Favoriete voetbalclub Europa: FC Bayern München
Favoriete voetballer: Frenkie de Jong
Favoriete voetbalster: Vivianne Miedema
Mooiste voetbaltenue: Barcelona
Hobby’s: Tennis en Voetbal
Wat heb je het meest gemist in de coronaperiode?: 
Afspreken met de vriendinnen. Dit vooral omdat ze verder 
weg wonen.

Zaterdag 3 juli werd er weer het jaar-
lijkse huistoernooi georganiseerd. 
Alle deelnemende teams gingen tra-
ditiegetrouw de strijd met elkaar aan 
met als inzet een fantastische beker 
en de eer natuurlijk. Grol 5 kwam 
onverwacht maar niet onterecht als 
winnaar uit de strijd. De winst werd 
door Grol 5 nog tot in de late uurtjes 
gevierd!

Huistoernooi
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VOLG JĲ  
ONS AL?

Check onze Instagram en Facebook 
voor de laatste aanbiedingen

#BADKAMERINSPIRATIE

#VISGRAATVLOER

#VLOERTEGELS

#KERAMISCHPARKET

#PVCVLOEREN

#SANITAIR

#MEERDANALLEENTEGELS

/BETTINGRESSING /BETTINGRESSING

Nu ook 
bereikbaar 

via WhatsApp!
06-17602566

BCG
Business Club s.v.Grol

ontmoet en 
pro�teer van 
ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!

WIJ ZIJN 
THUIS IN ALLE 
FACETTEN 
VAN HET 
SCHILDEREN

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

www.teboome.nl

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

Tel. (0544) 46 15 72,  www.welgro.nl
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Opeens was te lezen op de site van Grol, 
voor veel van onze leden uit het niets, 
dat onze mooie sportaccommodatie in 
aanmerking komt voor de prijs “Spor-
taccommodatie van het jaar”, een initia-
tief van NOC*NSF, Kenniscentrum Sport 
en Bewegen en Vakbeurs Sportaccom-
modaties.

Met de prijs, zo viel te lezen, willen de 
genoemde instanties sportverenigingen 
inspireren en uitdagen hun sportaccom-
modatie (verder) te verduurzamen door 
maatregelen te nemen om energie te 
besparen, afval te verminderen, materi-
alen te hergebruiken en de cohesie met 
de wijk te verhogen. Grol is uiteindelijk 
zeer verdienstelijk als derde geëindigd.

Door: Ivo Tenten

Hartstikke mooi, maar dan willen we na-
tuurlijk heel graag weten waarom en 
dankzij wie Grol deze prijs in de wacht 
heeft gesleept. Hoe is verduurzaming zo 
nadrukkelijk op de agenda gekomen? Wie 
zijn de drijvende krachten achter de ver-
duurzaming van ons sportpark? Wat is er 
al bereikt en wat zijn de ambities?

Om een antwoord te krijgen op deze vra-
gen en meer heb ik gesproken met drie 
zeer enthousiaste heren die hier alles over 
weten: Floris Geessinck, voorzitter van de 

Stichting Exploitatie Accommodatie Grol 
(SEAG), Bert de Hek, lid van de werkgroep 
Zo Groen Als Grol en André Bomers, lid 
van de woensdaggroep (de term woens-
dagmiddaggroep zoals ze ook door ve-
len worden gekend schijnt de lading niet 
meer te dekken volgens André) en lid van 
de werkgroep Zo Groen Als Grol. De heren 
gaven een interessant inkijkje in allerlei za-
ken die spelen rondom het sportpark.

Zo Groen Als Grol
Gedreven door het steeds groter worden-
de klimaatprobleem, en gesteund door 
de succesvolle fusie tussen s.v. Grol en de 
Grolse Boys waarbij extra financiële mid-
delen zijn vrijgekomen, ontstond de kans 
om daadwerkelijk aan de slag te gaan met 
verduurzaming van het sportpark. Hier-
door is de werkgroep ´Zo Groen Als Grol´ 
ontstaan. Een mix van leden van beide 
clubs. Een mix van idealisten, doeners, 
commercieel talent maar bijvoorbeeld ook 
communicatietalent Het motto van de 
werkgroep is veelzeggend: ‘Groen is doen!’

De heren benadrukken dat de focus van 
de Grol altijd op voetbal moet liggen, 
maar dat het ook belangrijk is dat er be-
wust wordt omgegaan met ons klimaat. 
De werkgroep wil niet alleen verduurza-
men, maar de verduurzaming ook graag 
zichtbaar maken voor de leden. Maar de 
ambities gaan verder. Ze willen een voor-

beeld en inspiratie zijn voor andere vereni-
gingen, organisaties, bedrijven in de regio 
en voor de leden. En als klap op de vuurpijl: 
“Het sportpark van Grol moet het eerste 
energieneutrale sportpark van de Achter-
hoek worden”.

Deze ambities worden vormgegeven aan 
de hand van vier pijlers, vertaald in de vier 
blaadjes van het klavertje vier, het logo van 
de werkgroep:

- Energieneutraal
- Sociale duurzaamheid
- Multifunctionaliteit
- Circulariteit

Inspiratiesessie
Om met elkaar tot ideeën te komen en 
om de ambities te laten spreken heeft de 
werkgroep in de Mattelier een inspiratie-
sessie gehouden onder leiding van een 
‘visueel katalysator’. De visueel katalysa-
tor heeft aan de hand van tekeningen de 
groep geïnspireerd en gebracht tot goede 
ideeën en tot mooie ambities.

Eén van de wensen van de groep is om 
een inspiratie voor anderen te zijn en om 
zichtbaar te zijn voor de leden. Om aan dit 
laatste direct handen en voeten te geven 
heeft de visueel illustrator de ambities en 
plannen van de werkgroep vertaald in één 
pakkende tekening, hoe mooi! En omdat 

Grol gaat voorop in verduurzaming

V.l.n.r. André Bomers, Floris Geessinck, Barry Janssen, Bert de Hek, Gino Kleverwal, Hiljon te Boome, 
Erik Schuurmans, Gerton Prinsen, Sjoerd Pijnappel en Martijn Gemmink
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de groep ook heel graag wil dat de ver-
duurzaming gaat leven onder de jonge 
leden van de Grol, is bij deze uitgave van 
het clubblad een kleurplaat gevoegd die 
is te downloaden via de QR-code op deze 
pagina. 

Energieneutraal
De werkgroep wil van het sportpark van 
Grol het eerste energie-neutrale sport-
park van de Achterhoek maken. Op de 
vraag wat energieneutraal precies inhoudt 
geven de heren aan dat ze hiermee niet 
slechts bedoelen dat we groene energie 
gebruiken. Grol koopt namelijk nu al al-
leen zogenaamd bosgecompenseerd gas 
en groene stroom in.

Energieneutraal betekent dat het park 
volledig zelfvoorzienend moet worden. 
Kortom, geen gasverbruik meer, en zelf-
voorzienend in elektriciteit. Een ambitie 
die niet van vandaag op morgen gereali-
seerd is, realiseren ze zich maar al te goed.

Zonnepanelen op de kleedkamers en bij-
voorbeeld fietsenstallingen met een dak 
van zonnepanelen zijn al aan de orde ge-
weest, maar het netwerk is nog niet voor-
bereid op een grote hoeveelheid zonnepa-
nelen bij het Grolveld. Dat is erg jammer, 
want juist zonnepanelen zijn tegenwoor-
dig een goede investering met een rela-
tief goede terugverdientijd. Er zijn ook al 
ideeën om zodra zonnepanelen geplaatst 
kunnen worden, laadpalen voor elektri-
sche auto’s te plaatsen waar tegen markt-
tarieven “getankt” kan worden, wat zelfs 
een klein verdienmodelletje voor Grol zou 
kunnen zijn. Maar helaas dus, zolang de 
infrastructuur nog niet op orde is, blijft dit 
een utopie.

Ook volledig gasloos worden is een grote 
uitdaging.  Welke investering is er nodig 
om in vele kleedkamers tegelijk de douche 
te laten draaien en om de kleedkamers in 
de winter voldoende te verwarmen?

Kortom, energieneutraal worden is een 

lange termijn traject. Daarom ligt de fo-
cus op korte termijn op energiebespa-
rende maatregelen. Denk aan de nieu-
we LED-verlichting rondom de velden, 
die naast de energiebesparing ook zor-
gen voor een veel betere verlichting op 
het veld, win-win! In de kleedkamers is 
LED-verlichting geplaatst met bewe-
gingssensoren. Daarnaast zijn de daken 
van de kleedkamers nieuw geïsoleerd om 
energie te besparen. Maar ook wordt ge-
probeerd om meer inzicht te verkrijgen in 
verbruik. Zo wordt per kleedkamer-unit 
bijvoorbeeld achter de boilers een meter 
geplaatst om het verbruik per kleedka-
mer-unit nauwkeurig te volgen. Daar-
naast worden wekelijks alle meterstanden 
(gas, water en licht) bijgehouden door de 
woensdaggroep. Ontwikkelingen die uit-
stekend passen bij het motto van de werk-
groep: Groen is Doen!

Sociale duurzaamheid
De tweede pijler van de werkgroep is so-
ciale duurzaamheid. Deze komt tot uiting 
door bijvoorbeeld de woensdaggroep. 
Naast het vele werk dat wordt verzet door 
de leden van deze groep, heeft de woens-
daggroep natuurlijk ook een belangrijk 
sociaal aspect. Overigens merkt André 
tussen neus en lippen nog even op, in 
het kader van de duurzaamheid, dat jon-

ge aanwas (jong is een relatief begrip zo 
blijkt) gewenst is, dus voor een ieder die 
dit leest en graag een bijdrage levert aan 
de woensdaggroep, schroom niet!

Multifunctionaliteit
Bij de multifunctionaliteit kan gedacht 
worden aan het gebruik door diverse ver-
enigingen van het beachveld, het gebruik 
door andere verenigingen en groepen van 
de velden (hardloopgroepen, dansgroe-
pen en zelfs de zwemclub in coronatijd) 
maar ook bijvoorbeeld het gebruik door 
Pindakaas in het kader van de buiten-
schoolse opvang. Daarnaast is het sport-
park natuurlijk een jaarlijks podium voor 
het Marveldtoernooi. Het open sportpark 
is dus niet alleen voor de Grol, maar ook 
beschikbaar voor anderen die daar nuttig 
gebruik van willen maken. Zeker in co-
ronatijd heeft dit multifunctionele maar 
ook sociale aspect van het sportpark haar 
waarde meer dan getoond.

Circulariteit
Tot slot heeft de werkgroep circulariteit 
hoog in het vaandel staan. Vele leden zal 
het al zijn opgevallen, dat er inmiddels af-
val wordt gescheiden op het park. Maar 
ook ten aanzien van de kunstgrasvelden 
vindt het nodige plaats aan circulariteit. 
Hoewel menig voetballer de eigen schuur 

“Het sportpark van Grol moet het eerste energie-neutrale sportpark van de Achterhoek worden”
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regelmatig zal moeten ontdoen van rub-
bertjes die zijn meegenomen vanaf de 
kunstgrasvelden, wordt er van alles aan 
gedaan om de korrels zoveel mogelijk 
te hergebruiken op het veld. Zo liggen er 
speciale matten voor de uitgangen van de 
velden die de rubbers moeten opvangen. 
Daarnaast is er een speciale stofzuiger 
waarmee de korrels rondom het veld kun-
nen worden opgezogen.

Bert vertelt ook enthousiast over de zaken 
van het voormalige Wilgenpark die wor-
den hergebruikt op het grolveld. Zo is het 
scorebord bij veld 1 afkomstig van het Wil-
genpark, is het pad rondom het beachveld 
gelegd van klinkers van het Wilgenpark 
en zullen de klinkers die over zijn gebruikt 
worden voor een verharde opstelplaats 
voor doelen bij de Marveld Arena. Ook de 
ballenvangers van de Grolse Boys zullen 
worden hergebruikt en uiteraard zijn er 
doelen meeverhuisd.

De woensdaggroep
Wie zich afvraagt, wie realiseert al deze 
zaken? Daarvoor verdient de woensdag-
groep van Grol een  compliment. Zoals 
Floris zegt: “Voor mij is de woensdaggroep 
de allergrootste sponsor van de Grol.” 
Naast alle werk dat deze groep van onge-
veer dertig vrijwilligers iedere woensdag 
verzet op het park zelf, halen ze ook geld 
op door het inzamelen van oud ijzer. Dit 
geld wordt gebruikt om zelf materiaal van 
te halen voor de werkzaamheden, maar 
bijvoorbeeld ook om zaken te schenken 
aan Grol, denk bijvoorbeeld aan het came-
rasysteem op het hoofdveld waardoor ge-
bruik kan worden gemaakt van video-ana-
lyse door diverse teams.

Kosten
De weg naar volledige energieneutraliteit 
zal ook qua kosten een uitdaging worden. 
De terugverdientijd is soms lang zo blijkt. 
Neem bijvoorbeeld de LED-verlichting 
met een terugverdientijd van ongeveer 
tien jaar, aldus Floris. Deze investering was 
zonder een gemeentelijke subsidie niet 
gelukt.

Daarnaast vertelt Floris dat bij de aanleg 

van de kunstgrasvelden en het vervangen 
van de toplaag enkele jaren geleden veel 
geleerd is van Roy Berentsen (Bureau Be-
rentsen), die na het kunstgrasproject een 
stappenplan heeft opgesteld dat ook als 
leidraad heeft gefunctioneerd bij de inves-
tering in de LED-verlichting.

Het is ook goed om te horen van Floris, 
dat er alles aan wordt gedaan om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van landelijke 
subsidies die er zijn, zoals de BOSA (Stimu-
lering bouw en onderhoud sportaccom-
modaties). Hiervoor dient de administratie 
goed op orde te zijn. Als dat zo is (en dat is 
zo volgens Floris) en er wordt aan bepaalde 
voorwaarden voldaan, wordt 20% van de 
investeringen in het park als subsidie terug 
ontvangen en van investeringen in energie-
besparende maatregelen zelfs 30%. Door-
gaans komen deze gelden rechtstreeks ten 
goede van de Grol. Dit gaat jaarlijks toch al 
snel om enkele tienduizenden euro´s!! 

Andere uitdagingen
Een uitdaging waar de SEAG en de werk-
groep Zo Groen Als Grol in het kader van 
klimaatverandering ook mee te maken 
heeft is bijvoorbeeld de toestand van de 
natuurgrasvelden. Het sportpark van Grol 
ligt in een gebied van Groenlo waar de 
bodem erg hard en droog is en waar het 
sproeien van de velden door grondwa-
ter onmogelijk is en Grol dus afhankelijk 
is van oppervlaktewater. Het opvangen 

van water in grote bassins bijvoorbeeld 
lijkt geen optie, omdat het sproeien van 
de velden zoveel water kost, dat bij wijze 
van spreken met 1x sproeien het gevulde 
bassin leeg is. Vanwege de steeds langer 
durende droogte in de zomer en de daar-
bij behorende sproeiverboden voor op-
pervlaktewater, is het onderhouden van 
goede natuurvelden dus een grote uitda-
ging voor Grol. Het lijkt dan ook steeds in-
teressanter te worden om uitbreiding van 
kunstgras te overwegen. 

Na een avondje gezelligheid ben ik ont-
zettend veel wijzer geworden over wat er 
allemaal komt kijken bij het onderhouden 
en verduurzamen van het park en welke 
uitdagingen hier allemaal bij horen. Mooi 
ook om te horen en zien hoeveel mensen 
hier enthousiast mee bezig zijn en wat mij 
betreft is een compliment voor de woens-
daggroep op zijn plaats. Want ideeën zijn 
mooi, maar zonder de woensdaggroep, 
op de achtergrond ondersteund door de 
werkgroep en SEAG, is het motto ‘Groen 
is Doen!’ een loze kreet.

Kleurplaat wedstrijd
De kleurplaat kan worden ingeleverd 
vòòr 4 augustus 2021 bij Barry Janssen 
aan de Ruurloseweg 48 in Groenlo. Vul 
je naam, leeftijd en team op de achter-
kant van de kleurplaat in. De winnaar 
wint een potje midgetgolf op Den Els-
hof voor vier personen.
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Spelprincipes zijn belangrijker dan het systeem
Jos Heutinck blikt terug op een uitzonderlijk 
seizoen en schetst een aantal nieuwe 
ontwikkelingen binnen de jeugdopleiding 

Het was een landelijke discussie in de 
aanloop naar het EK: 5-3-2 of 4-3-3. 
Alsof het systeem heilig is en de rest 
van ondergeschikt belang. Binnen de 
jeugdopleiding van Grol zijn dit sei-
zoen andere inzichten ontstaan. Het 
gaat niet meer zo zeer om de formatie 
(het systeem) waarin je voetbalt, maar 
om de spelprincipes. Het komend sei-
zoen wordt per leeftijdscategorie ge-
start met de implementatie van deze 
principes. Jos Heutinck, hoofd op-
leidingen bij de bovenbouw: “Het is 
geweldig met al die jonge trainers te 
sparren en dan tot een gezamenlijke 
aanpak te komen. Hoewel ik al 59 jaar 
ben, kijk ik nu anders naar voetbal.” 

Door: Rik Gockel

Innovatief denken 
Het afgelopen coronaseizoen is van alle 
jeugdtrainers veel gevraagd. Geen wed-
strijden, geen competitie en toch spe-
lers beter proberen te maken. Jos: “Trai-
ners moesten zich telkens uitdagen 
vernieuwend bezig te zijn. Competi-
tie-elementen in de training verwerken, 
onderlinge wedstrijdjes organiseren en 
nieuwe vormen uitproberen. Door alle 
beperkingen is afgelopen jaar meer cre-
ativiteit van ons gevraagd. Dat zou je 
een positief gevolg van corona kunnen 
noemen. Goed voorbeeld is de intro-
ductie van de online core stablility oe-
feningen die gezorgd hebben voor een 
extra trainingsmoment. Jeugdspelers 
konden thuis oefeningen doen om te 
werken aan een betere lichaamsstabili-
teit. Denk aan voetbalgerelateerde han-
delingen waarbij je de buik- en romp-
spieren traint, zodat je fysiek sterker 
wordt en de kans op blessures vermin-
dert. Daar kijken we positief op terug.” 

Meer vlieguren maken 
Grol staat nu in de Top 200 (zie vorige 
clubblad). Voor Heutinck is dat geen 
doel op zich. “We willen spelers naar 
een hoger niveau brengen. Dat betekent 
dat je vlieguren moet maken. Naast de 
gewone trainingen met het eigen team, 
bieden we extra trainingsmomenten 
aan. Denk aan de circuittrainingen, de 
voetbalschool en de core stability oefe-
ningen. Tot en met de onder 15 hebben 
we dat al aardig weggezet. Het wordt 
nog een uitdaging met de oudere jeugd 
een volgende stap te zetten. Je krijgt dan 
te maken met bijbaantjes, studie en an-
dere interesses. Het gaat erom dat we 
de dialoog voeren en voor deze leeftijds-
categorieën het maximale aanbieden.” 
Voor Jos is het afgelopen seizoen lastig 
geweest om de meetlat langs de ontwik-
keling van de spelers te leggen. De com-
petitie lag namelijk grotendeels stil. “Dat 
klopt. De afgelopen vier weken hebben 
we in de Regio Cup  kunnen zien dat Grol 
goed presteert ten opzichte van de grote 
verenigingen in de buurt. We hebben ie-
dereen laten spelen en gekozen voor een 
mix tussen oude teams en nieuwe inde-
ling. Dat heeft goed gewerkt.”

Spelprincipes als rode draad 
in de opleiding 
Het afgelopen jaar kwam bij een aantal 
trainers het besef dat het voetbaltech-
nische aspect goed belegd is binnen 
de jeugdopleiding maar dat er relatief 
weinig structuur zit in de tactische be-
nadering. Jos: “Vanuit die discussie is 
de werkgroep Technisch Hart ontstaan. 
Met een aantal trainers van gedachten 
wisselen over onze spelbedoelingen. 
Actief in plaats van passief. Welke prin-
cipes hanteren we bij balbezit en in de 
omschakeling? Daar zijn uiteindelijk 13 

spelprincipes uit ontstaan.” Voorbeeld 
van zo’n spelprincipe is: ‘Speel direct 
vooruit’. We spelen en sprinten na bal-
winst direct vooruit. Of: ‘Verdedigend 
de as dichthouden.’ Het Tactisch Hart 
heeft deze spelprincipes gedifferen-
tieerd naar de verschillende leeftijds-
klassen en per principe oefenvormen 
samengesteld. Daar kunnen de ver-
schillende trainers dan weer uit putten. 
Jos: “Het kost tijd om al die spelprinci-
pes te implementeren. Maar als we dit 
een aantal jaren volhouden dan kunnen 
straks steeds meer jeugdspelers met 
steeds meer principes uit de voeten. Is 
de basis aanwezig dan gaat de moei-
lijkheidsgraad omhoog. Je bent nooit 
klaar.” Het Technisch Hart heeft gebruik 
gemaakt van  de kennis en kunde van 
twee voetbalverenigingen die al wat 
eerder zijn gestart met deze aanpak. 
“AFC uit Amsterdam en Excelsior’31 uit 
Rijssen zijn voor ons een goed klank-
bord geweest. Dat soort avonden wer-
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TEKKELS

* ”Iedereen doet bij de Grol zijn kunstje, 
maar het is nog lang geen circus,” aldus Wim 
Meuleman.

* Komt Wally voorafgaande aan de 
sponsoravond het sportcafé ingelopen 
al pratend met Hans Martijn Ostendorp 
begroet Annelies hem op haar bekende 
manier; “Bu’j met ow breur hier.”

*Dezelfde Hans Martijn Ostendorp vertelde 
tijdens Grol-Inside dat hij in het kader van 
overtollige coronakilo’s bovenop de andere 
extra kilootjes fitnessapparatuur had 
aangeschaft voor thuis. “Ne airfryer zeker,” 
liet iemand onder de schaarse aanwezigen 
zich ontvallen. Ostendorp bekende lachend 
dat hij de apparatuur nog niet had uitgepakt.   

* Zit de redactie na afloop van haar 
vergadering sinds driekwart jaar bij elkaar 
om een biertje te drinken zegt kersverse 
vader Pieter Peeters na 1 biertje al dat hij 
een alcoholvrij drankje wil in plaats van 
een tweede biertje; Wally reageert hierop 
uiteraard. “Ie hooft toch neet te kolven?”

* Hennie Schovers is blij om mensen 
weer te zien en te spreken in de kantine. 
“Alleen Michel Hoffman, voor hem had de 
mondkapjesplicht nog wel ff mogen duren,” 
aldus Hennie.

GUV  
‘Opbouwen vanuit de jeugd is veel beter 
dan talenten aankopen van buitenaf’ 

Eens in de zoveel tijd ontmoet je ie-
mand die bijzonder gepassioneerd en 
bevlogen kan vertellen. Zo’n iemand 
is Bert van Asselt, algemeen directeur 
van GUV. Een saaie baan is het aller-
minst en ook bij GUV worden grappen 
gemaakt en is er sprake van een hecht 
en gezellig team. Persoonlijk contact 
is alles, zegt Van Asselt. “Binnen het 
team maar zeker ook met de nabe-
staanden.”

Door: Kyra Broshuis

Bakker
Als Aaltense bakkerszoon koos Van As-
selt ervoor om in zijn vaders voetsporen 
te treden en volgde de bakkersvakoplei-
ding in Wageningen. Maar het bakkers-
vak bleek toch niet zijn ware roeping te 
zijn. Die kwam pas later toen hij, na het 
afronden van de HEAO en zijn werk bij 

een ingenieursbureau, bij GUV terecht 
kwam. “Dat was een schot in de roos. Het 
werk is prachtig en heel waardevol maar 
het is vooral zo mooi omdat GUV geen 
winstoogmerk heeft. Daarom kunnen we 
compleet anders werken dan de grote 
uitvaartbedrijven. En dan doen we ook!”

GUV, ook als je elders 
verzekerd bent
Van Asselt legt uit dat GUV ook uit-
vaarten verzorgd voor mensen die bij-
voorbeeld bij Dela of Yarden verzekerd 
zijn. “En wij garanderen dat we altijd 
goedkoper zijn. Dat kan ook omdat we 
een non-profit organisatie zijn. Waar je 
verzekerd bent, is helemaal niet inte-
ressant. Het gaat erom dat je naaste 
een waardig afscheid krijgt. En dat kun-
nen wij als geen ander organiseren. Wij 
hebben oog voor alle betrokkenen, ook 
of misschien wel juist voor de familiele-

den die zich op de achtergrond houden. 
We willen dat alle betrokkenen tevre-
den zijn.”

Je kunt het maar 1 keer doen
Het is een mooi maar ook wel veelei-
send vak. Zeker op emotioneel gebied, 
zo erkent Van Asselt. “We kunnen wel 
met de mensen meeleven maar we ne-
men het verdriet niet mee. Elk sterfge-
val is voor iemand erg. Een overledene 
is altijd iemands naaste, hoe oud hij of 
zij ook geworden is. Daarom kun je ook 
nooit zeggen dat het ene sterfgeval er-
ger is dan het ander. 
Wij helpen de nabestaanden om een 
waardig afscheid te organiseren. En dat 
kan op heel veel verschillende manieren. 
Tegenwoordig wordt er vaker een borrel 
gedronken na een uitvaart maar eigenlijk 
is dat een oud gebruik. De katholieken 
deden dat 50 jaar geleden ook al.”

Het vak van uitvaartverzorger is po-
pulair, zo blijkt uit de vele open sol-
licitaties die dagelijks bij GUV bin-
nenkomen. “Mensen die recent een 
uitvaart hebben meegemaakt zeggen 
dan: Dat wil en kan ik ook! Maar ze we-
ten vaak helaas niet waar ze over pra-
ten. Ik hoor ook wel eens dat mensen 
zeggen: Wanneer het bij ons zover is, 
dan regel ik alles zelf wel. Dat is niet 
verstandig; je hebt als nabestaande 
niet de kennis in huis, je moet de weg 
weten en je kunt dan als nabestaande 
niet beginnen met het rouwproces. 
Laat het begeleiden aan onze profes-
sionals over. Natuurlijk kun je wel zelf 
bijdragen met (helpen met) de laatste 
verzorging, dragen van de kist, ge-
dichten en verhalen, foto’s en muziek. 
Daarmee kun je voor je dierbare een 
mooi afscheid vormgeven. Je kunt een 
uitvaart maar 1 keer doen en dan moet 
het 100% goed geregeld zijn.”

Volleybal
Zijn werk is zijn passie en zijn hobby is 
sport maar niet per se voetbal. “Ik ben 
van huis uit volleyballer en heb jaren 
fanatiek gespeeld en werd later coach. 
Sport, en dan vooral teamsport, is be-
langrijk. Het is goed dat jongeren leren 
samen te spelen, te verliezen en te win-
nen. Daarom kiezen wij ervoor om geen 
dure reclame te maken maar verschil-
lende aansprekende sportverenigingen 
te sponsoren. En daar hoort Grol uiter-
aard ook bij. Ik vind het persoonlijk heel 
belangrijk dat een vereniging echt van 
en voor de leden is. De selectieteams 
opbouwen vanaf de jeugd, daar gaat 
het om. Dat is veel beter dan talenten 
aankopen van buitenaf. Ook die rivali-
teit tussen bijvoorbeeld Grol, Longa en 
RKZVC is prachtig. Ik ben ook lid van de 
businessclub van Grol en al eens mee-
geweest naar een wedstrijd van Köln; 
prachtige ervaring! Ik kom graag bij Grol 
maar helaas niet vaak.

www.guv.nl 

ken enthousiasmerend en je kunt leren 
van hun ervaringen. Soms wil je te veel 
in korte tijd en dan is het goed dat ie-
mand op de rem trapt.” 

Wensen 
Facilitair staat Grol er goed op. “Dis-
cussies over de kwaliteit van de velden, 
ballen of kleding liggen achter ons. We 
kunnen nu vol inzetten op het verbete-
ren van het voetbal zelf. Ik probeer dit 
ook actief aan te jagen. Het moet over 
voetbal gaan en niet over randzaken. 

Het zou mooi zijn als nog meer trainers 
een cursus gaan doen. Met diverse trai-
ners praat ik ook over de lange termijn. 
Waar wil je naar toe? Wat is nodig om 
nog completer te worden? Soms kiest 
een trainer voor een andere club. Dat is 
soms onvermijdelijk maar ook gezond. 
Wout Walterbos gaat bij De Graafschap 
aan de slag. Robert Zijdel bij Sportclub 
Neede. Ze blijven wel betrokken bij het 
Technisch Hart van Grol. Dat is mooi en 
wordt gewaardeerd. Ik hoop dat ze alle-
bei met meer bagage terugkeren.” 

06-20817852

Compliment aan de ouders van Gijs 
Meuleman, Milou Groot Kormelink, Milou 
Jansen. Zij waren hun tijd toen al ver vooruit, 
zo blijkt juni 2021.

* Verveling in coronatijd??? Of aandacht te 
kort…..



Ontdek 
   je geluk!

Elshofweg 6 • 7141 DH Groenlo • T (0544) 46 60 00 marveld.nl

5 sterren Bungalow- & Kampeerpark
ApartHotel Havezate Marveld

Dé centrale & sociale ontmoetingsplek in Groenlo 
voor theater, concerten, films, uitvaarten, lokale 
verenigingen, vergaderingen en workshops.

Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier
Mattelierstraat 19       7141 BP Groenlo 
0544 - 46 20 20        06 42 49 77 44
info@demattelier.nl       demattelier.nl

scan mij

42

Column

Het opportunisme in Nederland

We mogen gerust spreken van een 
vreemd EK Voetbal. Grote favoriet 
Frankrijk verliet roemloos het toernooi, 
ook de Duitsers en Portugezen konden 
op tijd hun spullen pakken. Op het mo-
ment van schrijven wacht Italië rustig af 
wie de tegenstander in de finale wordt, 
Engeland of Denemarken. Ik kan me niet 
voorstellen dat één van deze twee lan-
den Italië nog van de titel af kan helpen. 
Of het moet Engeland zijn, die natuurlijk 
het hele toernooi thuisvoordeel heeft 
gehad en dat in de finale ook zal hebben. 
Op één wedstrijd na hebben de Engel-
sen alleen maar in Londen gespeeld. En 
door de coronamaatregelen mogen er 
alleen supporters van landen aanwezig 
zijn die in het Verenigd Koninkrijk wo-
nen. Begrijpelijk, maar zó oneerlijk. In 
mijn optiek is dit experiment mislukt. 
Gewoon net als voorheen het EK in één 
land houden, of gecombineerd met een 
ander land. Wat is daar mis mee?

Nederland is een opportunistisch voet-
balland. Voordat het EK begon vroegen 
we ons af of we überhaupt wel mee 
moesten doen. Want met zo’n bonds-
coach en het 5-3-2 systeem zou het 
een regelrechte flop worden. Echter, 
drie keer winnen in de poulefase en het 
hele land is in rep en roer. ‘De weg naar 
de finale ligt open’ en ‘Tsjechië kunnen 
we pakken, daarna nog even Denemar-
ken en we staan al in de halve finale’ zijn 
de meest gehoorde uitspraken. Terwijl 
we er een week geleden nog geen hout 
van konden. De verwachtingen waren 
ineens erg hoog, en daar konden onze 
verwende mannetjes blijkbaar niet mee 
omgaan. Zelden zo’n inspiratieloze wed-
strijd gezien als tegen Tsjechië. En als 
klap op de vuurpijl doet onze bonds-
coach een ‘Van Marwijkje’ door onze 
beste speler van de avond, Donyell Ma-
len, eruit te halen: onbegrijpelijk. Daar 
staan we weer. Het hele volk in een oran-

je shirt, vlaggetjes in de tuin, groepen 
vrienden bij elkaar met een biertje in de 
hand, gezellige deuntjes uit de speakers 
en pats, boem…. Het is voorbij. En nu 
kunnen we er weer geen kloten van. 
DE BOER OUT!

Ik ben benieuwd met welke coach de 
KNVB op de proppen komt. We heb-
ben in Nederland het voetbal uitgevon-
den (denken we), dus een buitenlandse 
coach is geen optie. Op het moment zijn 
onze ‘toptrainers’ Ten Hag en Bosz niet 
beschikbaar, heeft Ten Cate bedankt, 
wil Van Gaal er wel even over nadenken 
en heeft Van Bronckhorst een open sol-
licitatie gedaan. 

Gio zou in mijn ogen een prima keuze 
zijn. Hij heeft een goede uitstraling, is 
rustig en welbespraakt. Daarnaast twee 
assistenten die hem goed aanvullen. 
Ik zou gaan voor Fred Rutten, een uit-
stekende veldtrainer en kan goed met 
‘lastige’ jongens omgaan. Hij kan al-
leen niet lullen, maar daar hebben we 
onze andere assistent voor: Ruud Gullit. 
Charismatisch, joviaal en een allemans-

vriend. Ik zie ze wel staan hoor, langs de 
lijn. Maar heb ik het niet voor het zeg-
gen, helaas.

Onze eigen jongens mogen ook weer 
de wei in! De laatste maand is er weer 
volop getraind, fantastisch! Ik denk dat 
elke voetballer (en kantinebezoeker) 
er erg naar heeft uitgekeken. De jeugd 
heeft Regiocup gespeeld. Daar zijn een 
aantal kampioenen uit voortgevloeid, 
gefeliciteerd! 

De eerste selectie speelt nog een aantal 
oefenwedstrijden voor dat de zomerva-
kantie begint. Hopelijk gooit het openen 
van de discotheken en overige horeca 
geen roet in het eten, en kunnen we na 
de vakantie de draad weer oppakken 
met zijn allen. We hebben nu lang ge-
noeg thuis gezeten! 

Ik wens iedereen een fijne vakantie 
toe! Op naar een seizoen met veel 
voetbal, veel publiek en een hoop ge-
zelligheid!

De Stamgast.



 

HISTORISCHE SPAARAKTIE
Samen met de historische kring kunt u als supermarkt een 
prachtig album samenstellen over de geschiedenis van uw 
dorp of stad.

Wij zijn

v.d. Meer de Walcherenstraat 1
7131 EN Lichtenvoorde 

Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl

Voor al uw drukwerk kunt u  
terecht bij Drukkerij Westerlaan. 

Bel gerust en vraag naar  
alle mogelijkheden.

drukker voor u!

Gouda, een stad om trots op te zijn
Gouda, een stad om trots op te zijn

www.diegoude.nl

Koornneef

Van Ee

Koornneef Van Ee

NU OOK

LOYALITEITSAKTIES
Stel uw eigen clubboek samen met  

verzamelplaatjes die gespaard kunnen  
worden bij uw lokale supermarkt.

DINO SPAARAKTIE
Dit verzamelalbum bevat veel informatie over dinosaurussen, de tijdperken waarin ze 
leefden en uiteraard gave spaarplaatjes. De kinderen maken op een leuke, educatieve 
wijze kennis met de wereld van de dino’s. De klant maakt daarbij kans op een gratis 
entreekaartje voor Dinoland Zwolle!
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 De hoornblazer

Deze planteneter leeft in kuddes 

en heeft een slimme manier om te 

ontsnappen aan roofdieren. 

Hĳ  heeft een soort hoorn op zĳ n 

hoofd waarmee hĳ  veel lawaai kan 

maken. 
Op die manier waarschuwt de 

Parasaurolophus alle dieren dat er 

gevaar dreigt.

Betekenis naam: ‘dinosaurus met parallelle kuif’.

4.000 
kilogram

Krĳ t

 Het vliegende reptiel

De Pteranodon is een tĳ dgenoot 

van de dinosaurussen, maar zelf 

geen dinosaurus.

Hĳ  is een reptiel dat op een 

soort pelikaan lĳ kt, maar dan met 

vleugels die aan een vleermuis 

doen denken. Hĳ  vliegt over het 

water en schept er met zĳ n bek 

allerlei soorten zeedieren uit. Ook 

vindt de Pteranodon de eieren van 

sommige dino’s erg lekker om op 

te eten.

Pteranodon
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Spanwĳ dte: 4-6 m

1,7 m

Betekenis naam: ‘vleugel zonder tand’. 22 
kilogram
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