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Beste lezer,

Sportief een zeer succesvol seizoen hebben we achter de rug, zo vertelt onze voorzitter 
in Bestuurstaal. Diverse kampioenschappen en geen enkele degradatie. Prachtig! Ook 
het verhaal dat Jos Heutinck als Hoofd Opleidingen vertelt in deze uitgave. De slingers 
hangen al, de koelkast is al volgepakt. Laten we er echter niet te lang in blijven hangen. 
De lightversie van het verhaal stond al in de Groenlose Gids, en werd door een journa-
list van De Gelderlander, tevens de geestelijke vader van Koen Kampioen, opgepikt en 
afgedaan als Grolse Wind. Misschien inspireert het hem en duiken we als Grol een keer 
op in een van zijn boeken. Maar goed, wat velen als Grolse Wind ervaren blijkt in 99% 
van de gevallen ook gewoon de werkelijkheid te zijn. Zal Jos trouwens trots op zijn als 
Söwwentsen, dat uit zijn mond Grolse Wind zou komen. 

Hoe mooi en fraai de behaalde successen in de jeugd en de mooie opsteker voor Grol 
1 ook zijn, de verhoudingen met de zeer gewaardeerde buurtclubs zijn voor de buiten-
wacht nog onveranderd. Vaak wordt er door diezelfde buitenwacht enkel gekeken op 
welk niveau het vlaggenschip van de club uitkomt. Laten we de ingezette lijn doortrek-
ken in de wedstrijden die twee helften duren. Derde helften spelen alle teams bij Grol 
op Eredivisie-niveau. Laten we alle wedstrijden 3 helften pieken, dan worden geheid 
volgende stappen gezet. De organisatie staat als een huis, tot aan een heuse ‘wortel-
commissie’ toe.  

Ook mooi om te zien dat de rood-witte accenten op steeds meer plekken zichtbaar zijn 
en inmiddels zeer vertrouwd. Het doet recht aan een mooi stukje Grolse voetbalhis-
torie. Prachtig dat Grolse Boys icoon Willie Hagens de Grolse Boys herinneringssteen 
in de muur bij de entree naar het sportpark onlangs officieel mocht onthullen en dat 
wijlen Grolse Boys voorzitter Henk Geurink zijn plek in de eregalerij, aan de wand in de 
bestuurskamer, van de nieuwe vereniging heeft gekregen als ‘Erevoorzitter van Grolse 
Boys’. En wat te denken van de aanleg van ‘het Wilgenpark’ en het planten van een wilg. 

Na eindelijk weer eens ‘een redelijk normaal seizoen’ zal iedereen zich in een vakantie-
modus bevinden. Wij ook, maar al ontzettend veel zin aan het nieuwe seizoen. Als we de 
ingezette lijn voortzetten, dan…… Niet de goden verzoeken door voorspelling te doen. 
Dan krijgen we over een jaar het deksel op de neus, maar een gewaarschuwd mens….

Wij wensen u een prettige vakantie toe en hopen dat we als clubblad met u mee mogen 
in de koffer. Laat ons uw vakantiefoto’s, met hierbij op het clubblad zien. Of het nu het 
Hilgelo is, uw eigen Costa Del Grol of ergens op tig uur vliegen. Wij zijn een gezellige 
medereiziger, verteren bovendien niets.
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Leon, Jordi en Teun Geelink: 
voetbal, voetbal en nog eens voetbal!
“Zaterdag is mijn voetbaldag, wat er ook gebeurt, dat pakt niemand mij af”

Een leuker moment om langs te gaan 
bij de voetbalgekke familie Geelink 
was er eigenlijk niet. Twee dagen na 
het Marveldtoernooi, na afloop van 
een seizoen vol met kampioenschap-
pen, en ook nog eens een seizoen 
waarin FC Twente Europees voetbal 
haalde.

Door: Ivo Tenten

Een kwartiertje voor aanvang van de wed-
strijd Nederland – Wales kom ik de keuken 
binnenlopen bij de familie Geelink, in een 

setting die, naar later blijkt, heel gebruikelijk 
is. Leon, beter bekend als Spike, zit aan de 
keukentafel te werken met de TV aan voor 
een beetje achtergrondgeluid. In de woon-
kamer zitten Jordi en Teun, samen met moe-
der Marjon. “’s Avonds kan ik echt wat doen, 
dan word ik niet gestoord,” geeft Leon aan. 
Leon en zijn compagnon Gerard zijn in 2011 
voor zichzelf begonnen met GeelinkBosch, 
onder andere gespecialiseerd in maatvoe-
ring, landmeetkunde en 3D scannen. Ze 
zijn in 2011 begonnen in Groenlo maar zijn 
in 2017 verhuisd naar Ruurlo. GeelinkBosch 
heeft inmiddels 10 medewerkers in dienst 

en 5 zelfstandigen aan het werk. Groeien in 
deze tijd blijkt moeilijk, want ook Geelink-
Bosch heeft moeite om aan nieuwe mensen 
te komen. “Een eigen zaak hebben is hard 
werken, maar het is voor mij ook hobby,” ver-
telt Leon. “Ik heb er heel veel plezier in”. Ge-
lukkig is er nog wel tijd om samen met Jordi 
en Teun eens even in het (voetbal)leven van 
de heren in huis te duiken. En uiteraard wor-
den tussendoor de mooie momentjes mee-
gepakt uit de wedstrijd Nederland -Wales.

Dingen gesneuveld
Jordi en Teun zijn allebei opgegroeid in 
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“Zaterdag is mijn voetbaldag, wat er ook gebeurt, dat pakt niemand mij af”

even kan, dan kijk ik de wedstrijden van bei-
de jongens op zaterdag,” is Leon stellig. Ook 
Marjon kijkt in principe alle thuiswedstrijden 
van de jongens en gaat af en toe mee naar 
uitwedstrijden.

Als Jordi en Teun er even later ook bij komen 
zitten kan het natuurlijk niet anders dan dat 
het meteen over het Marveldtoernooi gaat. 
Direct komt ook de bravoure van Leon naar 
boven. “Kijk, daar is Jordi, die heeft afgelo-
pen weekend historie geschreven!,” wijst 
Leon. “Eén van de drie Grolspelers die ooit 
mee hebben gedaan aan het Marveld toer-
nooi zonder een wedstrijd te verliezen!”

Jordi speelt op dit moment als tweedejaars 
‘Onder 17’ speler in de JO17-1, en behoorde 
tot de groep spelers die door de Covid-pan-
demie helaas nog geen Marveldtoernooi 
meemaakte. Dankzij een speciale regeling, 
met medewerking van de organisatie van 
het Marveldtoernooi, konden Jordi en alle 
andere tweedejaars Onder 17-1 spelers die 
om dezelfde reden nog geen Marveldtoer-
nooi hadden gespeeld, toch meedoen, maar 
dan wel verdeeld over de drie toernooida-
gen. Jordi mocht op zondag meedoen en 
speelde die dag tegen FC Twente/Heracles 
een wedstrijd die eindigde in een gelijkspel 
(na penalty’s werd helaas wel verloren) en 
daarna de wedstrijd om de 11e en 12e plaats 
tegen AZ die Grol met 1-0 won. De blijd-
schap bij de 1-0 en na het laatste fluitsignaal 
was gigantisch. Een hele mooie prestatie 
van het team, waarop Leon zichtbaar trots 
is. Het absolute hoogtepunt van het toer-
nooi voor Leon en Marjon was echter de 
wedstrijd tegen FC Twente/Heracles, waar-
in beide jongens samen de strijd aangingen 
met de Tukkers. “Dus niet alleen Jordi deed 
mee, ook Teun heeft meegedaan aan het 
Marveldtoernooi. Teun heeft als tweede-
jaars JO15-1 speler het hele toernooi mee 
mogen doen. Het was twee dagen na het 
toernooi nog af te zien aan de jongens, ze 
hadden er een zwaar weekend op zitten.”

En niet allen het Marveld weekend was een 
succes, maar wat een voetbaljaar hebben 
Teun en Jordi achter de rug! Vragend naar 
hun mooiste voetbalmoment uit hun leven 
geven beiden hetzelfde antwoord. “Het 

Marveldtoernooi, of eigenlijk het hele sei-
zoen”. Het feest kon dit jaar namelijk niet op 
bij de familie Geelink. Teun is met de JO15-1 
voor de winterstop in de 6e divisie kampi-
oen geworden en heeft zich daarna knap 
gehandhaafd met het team in de 5e divisie. 
Jordi maakte het nog wat bonter, en werd 
voor de winterstop kampioen in de 7e divisie 
met de JO17-1 om na de winterstop opnieuw 
kampioen te worden in de 6e divisie. Het na-
jaarskampioenschap van beide jongens ligt 
nog vers in het geheugen. Beiden werden op 
carnavalszaterdag kampioen op het eigen 
sportpark, hoe mooi wil je het hebben! Het 
tweede kampioenschap van Jordi was no-
tabene te danken aan Longa, want doordat 
Longa won van de concurrent van Grol, kon 
Grol het zich permitteren om met 2-1 te ver-
liezen, uit tegen NEO. Jordi vertelt ook over 
het mooie kampioensfeest dat heeft plaats-
gevonden bij de familie Brummelaar. Beide 
jongens kijken dus terug op een schitterend 
voetbalseizoen. Op uitdrukkelijk verzoek 
van de beide jongens, maar ook Leon en 
Marjon (en dus doen we dat), zou ik ook nog 
even vermelden, dat ze zo’n goede begelei-
ding hebben gehad dit jaar. “De Trainers, de 
leiders, de grensrechters, alles was top dit 
jaar,” volgens de gehele familie!

‘Kom, wi-j gaot’
Jordi en Teun vertellen ook trots over opa 
Anton Smit en opa Leo Geelink die iedere 
thuiswedstrijd langs het veld staan om hun 
kleinzonen aan te moedigen. Natuurlijk ook 
bij de kampioenswedstrijd uit tegen NEO 
van Jordi en bij het Marveldtoernooi. Zo af 
en toe gaat één van de opa’s, of gaan beide 
opa’s, ook nog mee met Leon naar een uit-
wedstrijd van de jongens. “Laatst stond Teun 
met 5-0 achter in Bennekom, toen schopte 
mijn vader me tegen mijn been, 10 minuten 
voor het einde en zei: Kom, wi-j gaot,” lacht 
Leon. Gelukkig won Jordi later die dag op 
eigen veld wel van Longa, zo werd de dag 
van opa toch nog goed. Ook door de weeks 
spelen opa en oma een belangrijke rol, want 
iedere maandag kunnen Jordi en Teun daar 
terecht en wordt er bij opa en oma gegeten, 
want met jongens die zo veel voetballen en 
ouders die beiden werken, moet er flink ge-
pland worden. Later op de avond laat Mar-
jon nog weten dat de zondagochtend voor 

het huis aan de Dominee Haspelsstraat in 
Groenlo waar de familie Geelink nog steeds 
woont. In alle jaren dat ze er wonen zijn door 
het voetballen achter in de tuin de nodige 
dingen gesneuveld, verklapt Leon. Voetbal 
maakt een centraal onderdeel uit van het 
leven van de familie Geelink. De kinderen 
zijn gek op voetbal, maar ook Leon zelf. 
“Door de week ben ik erg druk,” laat Leon 
weten, “maar zaterdag is mijn voetbaldag, 
wat er ook gebeurt, dat pakt niemand mij 
af”. Alle thuiswedstrijden van zijn kinderen 
kijkt Leon, maar ook uit, tegen Longa of te-
gen Cuijk, het maakt Leon niets uit. “Als het 
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het gezin dan ook een belangrijk moment is. 
De hele week heeft iedereen een volle agen-
da, maar op zondagochtend rond een uurtje 
of twaalf is het moment waarop ze met het 
hele gezin aan tafel zitten.

Terug naar Jordi en Teun. Het afgelopen jaar 
was dus een absoluut hoogtepunt voor Jordi 
en Teun op voetbalgebied. In de jaren hier-
voor heeft Jordi alle selectieteams van Grol 
doorlopen. Naast het eigen voetbal helpt 
Jordi ook bij de ontwikkeling van het jeugd-
voetbal bij Grol door te helpen bij de voet-
balschool en voetbaldagen georganiseerd 
door Voetbal O.P.A. van Max de Vries. Om 
het stappen en vakanties zoals aanstaande 
zomer naar de Appelhof te financieren ver-
dient Jordi in zijn vrije tijd zijn eigen zakcent-
je. 

Teun, die werkt bij de JUMBO, heeft ook in 
de meeste selectieteams gespeeld maar 
ook nog even geroken aan het wielrennen. 
Hij heeft een tijdje het voetbal vaarwelge-
zegd en is gaan wielrennen bij de Stofwolk, 
maar al snel miste hij toch de gezelligheid 
rondom de teamsport, wat Jordi al van ver 
had zien aankomen, zo laat hij weten. Zo-
doende kwam Teun al snel weer terug bij 
Grol. Wielrennen doet hij niet meer. Dit in 
tegenstelling tot zijn vader, die in de vrije tijd 
die overblijft graag aan duursporten doet, 

bij voorkeur kleinere triatlons, hoewel hij 
momenteel ‘in een sportdip’ zit. 

Een sportieve familie dat is het, zo blijkt ook 
uit de opleidingen die de kinderen willen 

gaan volgen. Jordi weet eigenlijk nog niet 
exact wat hij wil worden, maar gaat volgend 
jaar beginnen aan de opleiding Sport en be-
wegen in Enschede en het lijkt erop, met de 
kennis van nu, dat Teun die nog op het Ma-
rianum zit, ook dezelfde opleiding wil gaan 
doen.
 
De opleiding sport en bewegen wordt ge-
geven vlakbij de Grolsch Veste, wat een 
mooi bruggetje terug is naar de eerder ver-
melde voetbaldag van Leon. Wie denkt dat 
de voetbaldag van Leon er op zit als hij half 
Nederland heeft doorgereden om naar bei-
de zoons te gaan kijken heeft het namelijk 
mis. FC Twente maakt normaal gesproken 
ook onderdeel uit van de voetbaldag van 
Leon, want Leon heeft samen met Jordi en 
Teun een seizoenkaart bij FC Twente. “Zo-
als ik al zei, door de weeks ben ik erg druk 
en heb ik niet altijd even veel tijd voor de 
jongens, maar samen met de jongens naar 
FC Twente iedere thuiswedstrijd is echt ge-
nieten. Het mooiste moment van de week. 
En dan samen met een grote groep andere 
supporters uit Groenlo, heel gezellig”. Het 

feit dat Daan Rots daar nu ook speelt maakt 
het nog extra mooi vindt Leon. Dat Teun ei-
genlijk iets meer voor AJAX is dan voor FC 
Twente is geen probleem. Teun hoopt bij alle 
wedstrijden in het seizoen dat Twente wint, 

behalve tegen AJAX. Het is natuurlijk wel 
schrijnend dat Teun als AJAX fan nog nooit 
in het stadion van AJAX is geweest. Aan 
Leon de schone taak om daar snel verande-
ring in te brengen.

Op de vraag van wie Jordi en Teun het voet-
baltalent nou eigenlijk hebben reageert 
Teun zeer ad rem “niet van papa in ieder ge-
val”. Leon denkt daar duidelijk anders over, 
want ook Leon kon aardig voetballen in zijn 
jonge jaren. “Ik heb ook zo ongeveer alle se-
lectieteams doorlopen in de jeugd, en heb 
het uiteindelijk tot aan Grol 2 geschopt”. 
Gevraagd naar zijn mooiste voetbalherin-
neringen bij de Grol verwijst hij toch naar 
de verschillende kampioenschappen bij 
de senioren. Bij Grol 3 als voetballer met 
teamgenoten als Han Hilderink en Max de 
Vries (sr.), en later 3 jaar achter elkaar met 
Grol 8 als begeleider van het team. “Ik was 
ook nog ergens anders heel goed in vroeger 
trouwens. Ik heb vroeger gefietscrost bij de 
Speedhogs. Ik was zelfs Nederlands kampi-
oen”, wat ook reden was voor Leon om tij-
dens de sponsoravond voorafgaand aan het 
Marveldtoernooi een praatje te maken met 
Jelle van Gorkum, om hem na verloop van 
tijd te vragen of hij eigenlijk wel wist wie er 
naast hem stond? Leon ten voeten uit!

Zoals vele van de lezers zullen weten, is Leon 
naast ondernemer, voetbalvader en Twen-
tesupporter ook nog succesvol muzikant. 
Een uit de hand gelopen hobby zo geeft hij 
zelf aan. Het laatste openluchtconcert van 
zijn band Rebelsje afgelopen februari was 
razendsnel uitverkocht en een groot suc-
ces. Met diverse gastartiesten die maar wat 
graag meededen aan het concert werden de 
toeschouwers getrakteerd op een prachtige 
middag vol muziek. Ook voor de rest van dit 
jaar en begin volgend jaar loopt de agenda 
van de succesvolle band alweer flink vol als 
ik Leon moet geloven.

“Samen met de jongens naar FC Twente iedere thuiswedstrijd is echt genieten. 
Het mooiste moment van de week”
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Autobedrijf Victor Rensen
Dé specialist in Peugeot en Citroën

Hét Sociaal Cultureel Centrum in Groenlo
Theatervoorstellingen, concert, filmhuis, repeteren, vergaderen, presenteren, kunstexposities, 

uitvaarten en een centrale ontmoetingsplek.

Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier 
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Al vakantieplannen? Huur nu uw droomcamper of -caravan! 
Bekijk de mogelijkheden op www.henkpen.nl

Ervaar de ultieme vrijheid van kamperen!




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
(088) 72 26 600

Kom maar op met de toekomst
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Op zaterdag 18 juni was er weer een ver-
trouwde afsluiting van het seizoen voor 
de jeugd. Konden de pups zich deze dag 
uitleven in de speeltuin bij Grolzicht, 
speelden de O8 en O9 de finalerondes 
van de AH-competitie op het hoofd-
veld. De O10 en O11 gingen zwemmen 
bij Marveld. Ook bij Grol geldt, zo blijkt 
ook hier weer, een goede buurman is 
beter dan een verre vriend, want spe-
ciaal voor Grol gingen de glijbanen een 
uur voor openingstijd al open zodat de 
jonge voetballertjes volop van de nieu-
we glijbanen konden genieten. De O13 
voetballertjes beleefden een te gekke 
activiteit met allerhande (water)spelle-
tjes bij De Voshaar in Eibergen. Ook de 
O15 zocht het buiten Groenlo met een 
bezoek aan de kartbaan in Winterswijk. 

Door: Henri Walterbos 

Penaltybokaal
Gezamenlijk werd er afgesloten met de 
penaltybokaal. In de finale namen Dirk 
Nales (O19), Tjeerd Straub (O17), Floor 
Groot Zevert (013), Kick Papen (O11), 
Syben Heukshorst (O10), Dies Wilden-

borg (O9) en Lucas van Beugen (O8) 
het hierin tegen elkaar op om Grol 1 
doelman Nick Oude Luttikhuis zo vaak 
en zo listig mogelijk te verschalken on-
der een grote publieke belangstelling. 
Uiteindelijk werd het nog spannend 
tussen Dirk, Tjeerd en Lucas doordat 
zij samen meer penalty’s binnenge-
schoten dan de andere finalisten. Dirk 

mocht zich na het slotakkoord laten 
kronen tot penaltykoning van de jeugd 
van Grol. Lucas van Beugen werd twee-
de en Tjeerd Straub derde. Aan Grol 1 
speler Tiem Rots de eer de prijzen uit 
te reiken. Na afloop van een mooie dag 
kregen alle kinderen een broodje knak-
worst en een ijsje aangeboden door de 
Familie Porskamp.

Afsluiting seizoen 
weer ouderwets gezellig en druk
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John ter Heerdt Vrijwilliger van 
het Jaar 2020-2021
“We moesten dit nog inhalen. We wa-
ren het niet vergeten,” liet voorzitter 
Hans Scheinck deze dag de bejubelde 
weten. “Integendeel, in de coronaperi-
ode 2020-2022 heeft John ter Heerdt 
binnen de vereniging een belangrijke 
rol gespeeld. Als voorzitter van de com-
missie Jeugdvoetbal heeft hij toen het 
voetbal voor pupillen en junioren zo-
veel mogelijk aan de gang gehouden. 
Dat betekende veel in contact staan 
met trainers en leiders, berichten voor 
ouders maken en vooral training roos-
ters bijhouden. Weer een nieuwe coro-
namaatregel, weer een nieuw rooster. 
John had het nieuwe rooster al klaar en 
de volgende maatregel werd alweer af-
gekondigd! Door zijn inspanning is het 
jeugdvoetbal bij de Grol heel goed door 

de moeilijke corona-periode gekomen. 
Na die periode is hij gewoon verderge-
gaan samen met de commissie Jeugd-
voetbal en het Organisatiebestuur. We 
zitten nu in een bloeiperiode van het 
jeugdvoetbal bij de Grol. Dat is mede 
zijn verdienste. Zijn positieve instelling 
en zijn gave om bruggen tussen men-
sen te bouwen, dragen bij aan zijn prima 
functioneren binnen de vereniging. De 
onderscheiding ‘Vrijwilliger van het Jaar 
2020-2021’ is daarom zeer terecht.”  

man (83) tijdens de Afsluiting van het 
seizoen in de bloemen gezet als zijn-
de de ‘Super-supporter’ van het sei-
zoen 2021-2022. Daarnaast ging de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ naar Erik 
Schuurmans, werd Grol 7 uitverkoren 
als ‘Team van het jaar’ en onderging 
voormalig Grol 1 vaste waarde Arréan 
Arink een huldiging als de uitverkoren 
recreatieve seniorenspeler van het jaar. 
Dit alles werd in een bomvol en bijzon-
der gezellig sportcafé op het sportpark 
Den Elshof omlijst met muziek en zang.

Luc Berentsen 
voetballer van het jaar: 
Luc Berentsen, spits en topscorer van 
Grol 1 en van de Achterhoek werd door 
de supporters van Grol uitgekozen tot 
voetballer van het jaar. Op nummer 2 
en 3 eindigden achtereenvolgens de 
in Grol 1 doorgebroken talenten Tycho 
Riteco (2e) en Tiem Rots (3e).

Henk Hoffman ‘Supersupporter’, 
Erik Schuurmans ‘Vrijwilligers 
van het Jaar’, Grol 7 ‘Team van 
het Jaar’ en Arrean Arink ‘Alge-
heel Seniorspeler van het Jaar’: 
Naast de huldiging van alle kampioe-
nen van het seizoen 2021-2022 werd 
Grolman in hart en nieren Henk Hoff-



www.johnligtenberg.nl     06 222 16 396

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

Tatelaarweg 20 - 6941 RB Didam - +31 (0)316 268107 - www.hendriksultiemeklasse.nl



Zilversmid 43 
7141 PH in Groenlo
Tel. 06-51113531
info@rct.nu | www.rct.nu

Voor al uw 
mentale 
en fysieke 
vitaliteit

Doel van mijn coaching, 
begeleiding en sportaanbod 
is om mensen hun 
kernkwaliteiten, natuurlijke 
vaardigheden en talenten 
optimaal te laten benutten. 

ideemedia.nl

Meesterwerken
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De vorige bestuurstaal in december 
2021 begon met de constatering dat we 
ons weer in een gedeeltelijke corona 
lockdown bevonden. Gelukkig zijn we 
daar op tijd weer uitgekomen om toch 
de competitie af te maken. Het was een 
zeer succesvol voetbaljaar voor Grol. Er 
waren veel kampioenschappen en er vie-
len geen degradaties te noteren. Onze 
jeugdteams spelen ook volgend seizoen 
op landelijk niveau. De seniorenteams 
hebben het ook goed gedaan waarbij het 
kampioenschap van Grol 2 en hiermee de 
promotie naar de reserve hoofdklasse er 
extra uitsprong. Volgende seizoen zijn er 
zelfs 4 selectie-elftallen bij de senioren 
(Grol 1 tot en met 4). Zoveel talent zit er 
op dit moment in de club. Het resultaat 
van een jarenlang proces om de focus bij 
Grol meer op ‘voetbal’ te leggen. Zonder 
het sociale en gezellige kenmerk van de 
vereniging tekort te doen. We kunnen 
trots de zomer in. 

Door: Hans Scheinck 

1. Het leden aantal bij Grol blijft stabiel 
rond de 1.400.  We gaan wel een wervings-
actie voor meer ondersteunende leden 
houden. 

2. Die nieuwe ondersteunende leden gaan 
we zoeken in de categorie ouders van onze 
pupillen tot en met 11 jaar. 

3. De financiën van Grol hebben de coron-
acrisis goed doorstaan. De leden hebben 
keurig hun contributie betaald (53% van 
de inkomsten) en de sponsoren hebben 
stipt de facturen van de sponsoring be-
taald (35% van de inkomsten). Een gewel-
dig bewijs van de ‘verbinding met elkaar’. 

4. De Business Club Gol (BCG) en het 
Commercieel Team Grol (CTG) gaan nog 
meer samenwerken om sponsoren te bin-
den en een aantrekkelijk sponsoraanbod 
te doen.

5. Het G-team Longa/Grol heeft goud ge-
wonnen op de nationale Special Olympics 
die gehouden werden in Twente. Een ge-
weldige prestatie. 

6. In 2016 hebben we een verenigingsen-
quête gehouden om de tevredenheid on-
der de leden te meten. Zo’n enquête gaan 
we herhalen in 2023. 

7. In het nieuwe seizoen gaan we met zo’n 
65 teams deelnemen aan de competities. 
Waarvan 35 bij de jeugd en 30 bij de seni-
oren. Nog steeds een erg hoog aantal voor 
een voetbalclub in een plaats met 10.000 
inwoners. 

8. Door zoveel teams te hebben wordt 
het aantal verenigingsscheidsrechters 
een echte uitdaging. We zijn er niet meer 
ver vanaf dat seniorenteams verplicht een 
scheidsrechter moeten leveren, een paar 
keer per seizoen. Daarnaast gaan we spe-
lers uit de juniorenteams die een wedstrijd 
fluiten bij een lager team een vergoeding 
van € 10,- per wedstrijd geven. 

9. Op voorstel van het voetbalbestuur is er 
een visie Meiden- en Vrouwenvoetbal Grol 
vastgesteld voor de komende jaren. 

5. De gemeente geeft een gratis sportpas 
uit om mensen meer aan het sporten te 
krijgen. De sportpas geeft recht op kennis-
making met een zelfgekozen sport. Grol 
doet hieraan mee. De sportpas is voor jon-
geren en ouderen. 

11. De keepersopleiding bij Grol wordt op 
een nog hoger niveau gebracht. Daarbij 
is het de bedoeling om talenten eerder in 
beeld te krijgen. 

12. Op landelijk niveau zie je een grote ver-
schuiving van verenigingen van het zon-
dagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. In de 
Achterhoek is dit maar zeer beperkt.  

13. Landelijk is de indeling van de compe-
tities de laatste jaren door bovenstaande 
verschuiving scheefgetrokken. De KNVB 
wil de indeling van ‘boven naar onder’ (de 
voetbal piramide) recht trekken. Dit moet 
gepaard gaan met versterkte degradaties, 
twee seizoenen achter elkaar. De Grol 
heeft daartegen geprotesteerd. Het degra-
datiespook heeft altijd een slechte invloed 
op de sfeer in een vereniging. Het voorstel 
van Grol is om dit anders aan te pakken, 
namelijk omgekeerd, met versterkte pro-
moties. 

14. Bij Grol komen door de kunstgrasvel-
den nog nauwelijks afgelastingen van wed-
strijden voor. Moet er toch afgelast wor-
den, dan gaat dit in het komend seizoen 
bij thuiswedstrijden eerder gebeuren. Op 
vrijdag wordt bepaald of een wedstrijd op 
zaterdag is afgelast en op zaterdag wordt 
bepaald of een wedstrijd op zondag is af-
gelast.

15. Het Jeugdzorg Team van de gemeen-
te en de jeugdcommissie van Grol gaan 
nauwer met elkaar samenwerken. Om 

Bestuurstaal
Grol Juni 2022
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eventuele problemen bij kinderen eerder 
te signaleren en aan te pakken. De leef-
tijdscoördinatoren bij de jeugd van de Grol 
krijgen daarbij een spilfunctie. 

16. De voetbalverenigingen in Oost Gelre 
hebben gezamenlijk een Protocol Gezon-
de leefstijl en Veilige sportomgeving vast-
gesteld. Deze woorden zeggen alles over 
waar de verenigingen voor willen staan. De 
toepassing in elke vereniging start in het 
nieuwe seizoen. 

17. Die voetbalverenigingen hebben nog 
veel meer met elkaar afgesproken. Er zijn 
vier clusters gevormd die nog meer met 
elkaar gaan samenwerken. In het jeugd-
voetbal maar ook bij het gezamenlijk ge-
bruik van de accommodatie, het oplossen 
van het scheidsrechtertekort en de opzet 
van het meiden- en vrouwenvoetbal. Die 
vier clusters zijn HMC/RKZVC, KSV/Erix, 
Longa en Grol. Vios Beltrum is uitgeno-
digd deel te nemen aan het cluster Grol. 
Beltrum ligt in de gemeente Berkelland 
maar iedereen vond Vios een logische 
partner gezien de afstand tussen Beltrum 
en Groenlo. Het heel heldere uitgangspunt 
voor de toekomst is als volgt samen te vat-
ten. De jeugdteams en de vrouwen voet-
ballen per cluster en de mannen senioren 
voetballen ‘onder de eigen toren’. 

18. Over vrouwenvoetbal gesproken. Als 
jonge spelers overstappen naar een club in 
het betaald voetbal en daar een contract 
krijgen, krijgt de amateurvereniging een 
opleidingsvergoeding. In de reglementen 
van de KNVB is bepaald dat dit niet voor 
speelsters geldt! De Grol gaat de KNVB 
melden dat dit niet meer van deze tijd is. 
Dan zeggen we het nog netjes. 

19. Er leven op dit moment zo’n 70 Oek-
raïense vluchtelingen in Groenlo. De Grol 
heeft bij het begeleidingsteam van deze 
mensen aangegeven dat ze op elk moment 
van de dag ons sportpark gratis mogen ge-
bruiken. 

20. In de coronaperiode en daarna heeft 
de woensdaggroep gewoon verder ge-
werkt aan het onderhoud en de uitbrei-

ding van de accommodatie. De nieuwe 
extra kledingruimte is opgeleverd. De op-
slag van ingezameld oud ijzer gebeurt nu 
in een nieuwe, aparte ruimte. De opstel-
plaatsen voor de kleine doelen zijn verhard 
en op bepaalde plekken uitgebreid. Er is 
een afdak gekomen voor veldmaterialen. 
Er zijn meters kabel gelegd voor de laadpa-
len waarvoor de bestrating moest worden 
open gelegd en weer gedicht. Het kunst-
grasveld Wilgenpark is gereedgekomen 
waarbij de beplanting eromheen is ver-
nieuwd en uitgebreid. Daarnaast ging het 
gewone onderhoud gewoon door! 

25. Het archief van Grol is top voor een 
voetbalvereniging. Het is nog een papie-
ren archief en dat houden we nog tot ze-
ker 2030 zo. Intussen gaan we daarnaast 
bepaalde documenten vanaf seizoen 
2018-2019 ook digitaal opslaan. Bijvoor-
beeld de jaarverslagen, de notulen van 
de ledenvergadering en de competi-
tie-indelingen. 

26. Bij thuiswedstrijden van Grol 1 kan 
nu ook digitaal betaald worden door een 
QR-code te scannen op je eigen telefoon. 
De meeste mensen hebben tegenwoordig 
eerder de mobiele telefoon bij zich dan 
contant geld. Natuurlijk kan er nog steeds 
contant betaald worden.

27. Het algemeen bestuur gaat de bestuur-
lijke structuur evalueren. Die nieuwe struc-
tuur is een paar jaar geleden ingevoerd. 
Met een algemeen bestuur, een voetbalbe-
stuur, een accommodatiebestuur (SEAG), 
een organisatiebestuur en sinds vorig jaar 
een bestuur gezondheid en gedrag. De 
evaluatie vindt plaats met een deskundige 
vanuit het sportplatform ‘Achterhoek in 
beweging’’. De kosten van de deskundige 
worden door de Rabobank betaald. 

28. Het algemeen bestuur heeft zich laten 
bijscholen op voetbaltechnisch vlak. Een 
selectietrainer heeft de spelprincipes bij 
de Grol uitgelegd. De principes zijn opge-
bouwd via de lijnen fysiek, mentaal, tech-
niek en tactiek. 

29. Het sportpark is in de zomer open. Wel 
worden er sluitingstijden gehanteerd en 
hierop zal worden toegezien door de BOA’s 
van de gemeente en de politie. Ook zal er 
cameratoezicht worden toegepast. 

30. Het groen en de bomen langs de Oude 
Winterswijkseweg staan er belabberd 
bij. In een buurtbijeenkomst heeft de ge-
meente toegezegd dat er een plan wordt 
gemaakt om het groen en de bomen te 
vervangen. De verkeersveiligheid wordt 
nader bekeken. Er is geld beschikbaar van-
uit de gemeente. Uitvoering zal op zijn 
vroegst in het najaar of volgend voorjaar 
plaatsvinden.  

21. Een grote wens is nog de tribunestoel-
tjes -zeker gedeeltelijk- te vervangen. Ze 
zijn verkleurd of versleten. We gaan pro-
beren via de actie Rabo Club Support in 
het najaar een eerste bedrag bij elkaar te 
krijgen. 

22. Elke week werken er twee mensen 
met een beperking een halve dag op het 
sportpark. Ze zijn in dienst bij Fijnder, het 
werkleerbedrijf op de Laarberg. De Grol 
betaalt daarvoor een vergoeding. Duurza-
me inzetbaarheid van mensen hoort ook 
bij Grol. 

23. In de avonduren is de controle op het 
gebruik van de kleedkamers en het afslui-
ten van de gebouwen geregeld. In de laat-
ste ledenvergadering is daar intensief over 
gesproken. Er is een parkbeheer-groep ge-
vormd met vijf mensen. Deze groep krijgt 
hiervoor een vergoeding per maand van € 
120,- als groep.   

24. De besparing op de stroomkosten door 
de nieuwe LED-verlichting wordt duidelijk. 
Over het jaar 2021 is een besparing van € 
10.000,- gerealiseerd. Helaas zullen we dit 
bedrag moeten reserveren voor de zeer 
grote stijging van de energielasten in 2022. 



 Energy station  
 Shop met drive-thru 
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 Truck- en Carwashcentrum 
 Vergader- en werkplekken
 Elektrisch laden

Noordgang 8 - Groenlo (N18) • www.kusterenergy.com
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“ Wij zijn steengoed in “ Wij zijn steengoed in het verzekeren van auto’s.”het verzekeren van auto’s.”

“Maar ook voor overige verzekeringen, aan- en verkoop van woningen, 
hypotheken, pensioenen  en bankzaken zijn we je graag van dienst!”

   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen - Ruurlo
www.steentjes.nl
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Een verslagje van een bijzondere ge-
beurtenis. Onze eigen Maxime Bennink 
speelt in De Kuip tegen Ajax, de Klassie-
ker. “Maxime Bennink, de eerste vrouw 
die officieel in de twee allermooiste 
voetbalshirts ter wereld in competitie-
verband uitkomt. Dat van Grol en dat 
van Feyenoord. Een emotioneel mo-
mentje,” aldus een bekende Sinterklaas 
tegen Maxime op 5 december 2021, bij 
een huisbezoek bij de familie Bennink. 
We vroegen diehard Feyenoord-fan 
Niek Schovers een kort verslag te schrij-
ven van een bijzondere dag. Dat werd 
het!

Door: Niek Schovers

Zaterdag 14 mei vertrokken wij om 11 uur 
met zo’n 25 personen naar Rotterdam 
om de wedstrijd Feyenoord Vrouwen 1 
tegen Ajax Vrouwen 1 bij te wonen. On-
derweg in de bus zat de sfeer er al goed 
in door de vele en prachtige Feyenoord-

liedjes die werden afgespeeld. Ook voor 
de inwendige mens was goed gezorgd. Zo 
hebben Pascal en Stephany Bennink, va-
der en moeder van Maxime en eigenaars 
van Jumbo Groenlo, gezorgd voor goed 
gevulde lunchpakketten en een goed ge-
vulde koelkast met koude versnaperin-
gen, waar gulzig en vooral ook dankbaar 
gebruik van werd gemaakt. Na een rit van 
2 uur kwamen wij aan in Rotterdam in een 
zonovergoten Kuip (‘Zoek een plaatsje in 
de zon,’ aldus het clublied Hand in Hand, 
HW), waar bijna 15.000 mensen voor een 
fantastische sfeer zorgden om de dames 
aan te moedigen. De dames werd luid 
toegezongen toen ze het veld opkwamen. 
Helaas was de start van de wedstrijd niet 
zo goed. De Feyenoordvrouwen stonden 
na een kwartier al met 0-3 achter, maar 
dat kon de pret niet drukken. Zoals altijd 
in De Kuip gingen de supporters vol ach-
ter hun club staan. Toen het rust was wer-
den er natuurlijk nog wat koude drankjes 
gehaald en werd er nog even gefeest in de 
legioenzaal. 

Na rust kwamen de dames beter uit de 
startblokken en maakten ze 1-3, maar kort 
erna werd het 1-4 en was de wedstrijd wel 
gespeeld. Ondanks de verloren wedstrijd 
werden ze na de wedstrijd massaal be-
dankt voor hun inzet en kwamen de dames 
de trouwe supporters nog even bedanken 
voor hun onvoorwaardelijke steun. Na de 
wedstrijd hebben we nog even met Maxi-
me gesproken en een foto gemaakt. Na 
een fantastische middag in De Kuip te 
hebben beleefd zijn we weer naar de bus 

gegaan en zijn we weer richting Grolle ver-
trokken. Nadat we weer in Groenlo waren 
hebben we de dag met z’n allen, onder het 
genot van nog een paar drankjes en een 
patatje bij Pascal en Stephany in de tuin, 
op een jofele manier afgesloten. 
Al met al kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagde en goed verzorgde dag die 
zeker voor herhaling vatbaar is. Pascal en 
Stephany (Jumbo) en Quint Veld (suppor-
tersclub)bedankt voor een zeer geslaagde 
dag. Enne, Hup Maxime….Volgend jaar 
zijn we er weer bij. Gefeliciteerd met je 
contractverlenging.

Sportieve groet, Grol 6

Maxime Bennink 
verlengt contract tot 2023
(Feyenoord.nl)
Maxime Bennink heeft haar handtekening ge-
zet onder een nieuw eenjarig contract bij Fey-
enoord. De 25-jarige aanvaller van Feyenoord 
Vrouwen 1 tekende haar nieuwe contract in 
de Boardroom van De Kuip en ligt nu tot me-
dio 2023 vast in Rotterdam. ‘Het is heel fijn 
om een jaar bij te tekenen bij Feyenoord’, zegt 
Bennink. ‘Ik ga na de zomerstop beginnen aan 
mijn tweede seizoen bij de club en ik kijk daar 
heel erg naar uit. Het afgelopen seizoen heb ik 
als een rollercoaster ervaren. Er is veel op ons 
afgekomen maar we kunnen erg tevreden zijn 
over hoe alles uiteindelijk is verlopen. Het nieu-
we seizoen moeten we zorgen dat we als team 
een volgende stap gaan zetten en ik hoop daar 
weer mijn bijdrage in te hebben.’

Manon Melis, coördinator Vrouwenvoetbal 
bij Feyenoord: ‘Net als heel veel andere speel-
sters heeft ook Maxime een heel mooie ontwik-
keling doorgemaakt in het debuutseizoen van 
Feyenoord Vrouwen 1. Met haar doelpunten in 
de thuiswedstrijden tegen Ajax, PSV en Excel-
sior Rotterdam is ze erg belangrijk geweest voor 
de ploeg en we hopen dat ze deze stijgende lijn 
in het nieuwe seizoen zal doortrekken met nog 
meer treffers.’

Grootse Grol-Feyenoord-support
voor Maxime in klassieker
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Speler van het kwartaal: 
Tim Rotink

Naam:  Tim Rotink Bijnaam:  Scheurlink
Leeftijd:  28 jaar  Relatie:  Ja, woont samen met Loes.
Werk:  Elektricien bij Alferink Installatietechniek.
Hobby’s:  Voetbal, muziek luisteren, darten en geschiedenis.
Teams:  Grol 7 en Grol zaterdag 3.
Speel al bij Grol sinds:  Sinds mijn 6e bij de F-pups.
Mijn carrière bij Grol:  
 F-pups, F7, F5, E7, E5, D3, D2, C3, C2, B3, B2, A3, Grol 11, Zat. 3, Grol 7.
Favoriete positie:  Zaterdag: linkshalf, zondag: rechtsbuiten.
 Sterke/zwakke punten:  Zwak: techniek, sterk: loopvermogen.
 Beste speler waar je mee hebt gevoetbald bij Grol?:  Christian Pillen. 
 Wat hij in zijn eentje op zaterdag allemaal bewerkstelligt qua techniek is erg knap.
 Meest onderschatte voetballer bij Grol?:  Bas Huijskes
 Mijn Grol ‘dreamteam’ met mijzelf in de basis bestaat uit:  
Keeper: Daan Schurink (Foffen Daan)  Verdediging: Ramon Waenink, Lars Reijrink, Johan  
 Houben, Bjorn te Braake  Middenveld: Julian Oolthuis, Doné Emaus, Riccardo te Veluwe  
Aanval: Tim Rotink, Christian Pillen, Nick Hulsinck  Grensrechter: Richard Silberie
Mooiste voetbalherinnering?:  Het dubbele kampioenschap met Grol 7 én zaterdag 3 dit 
 seizoen. Met Grol 7 zelfs ongeslagen kampioen en de kampioenswedstrijd met 9-1  
 gewonnen van de nummer 2 op dat moment. 
 Zelf een prima pot gespeeld met 3 goals en 1 assist.
Wat verwacht je van volgend seizoen?:  Dat het pittig wordt. 
 Weer twee wedstrijden in het weekend en beide een klasse hoger.
Favoriete club in Nederland:  Ajax
Favoriete club buitenland:  FC Bayern München
Beste speler:  Robert Lewandowski
Mooiste tenue:  Ajax
Favoriete eten:  Stamppot. Altijd goed.
Favoriete muziek: Country en rock
Favoriete band/artiest:  Volbeat en Bruce Springsteen
Een goed gesprek met Loes of een biertje?:  Een biertje.
Groenlo of Zwolle?:  Dat is heel lastig. Zwolle voor de Kermis, Groenlo als woonplaats.
Carnaval of Kermis?:  Carnaval
Cappie of Frielink?:  Cappie
Halve liter of tapbier?:  Halve liters
Picanto curry of gehaktstaaf mayo?:  Picanto curry
Grol 7 of Grol zaterdag 3?:  Kun je die ook weglaten?
Rudi Porskamp of Niels Geurink?:  Ga ik ook niet tussen kiezen.
Natuurgras of kunstgras?:  Kunstgras
Doelpunt of een assist?:  Doelpunt

Actiefoto: Noëlle Wedda

Door: Christian Buiël
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DISCOVER
BRONKHORST

O P E N  D A G  I N  R U U R LO
24 september 2022

Kom op zaterdag 24 september van 10.00 tot 15.30 uur naar onze Open Dag en 
ontdek alles over onze flow techniek en ervaar hoe het is om de aarde te zien door de

ogen van een astronaut in de SpaceBuzz van Andre Kuipers. Je kunt racen in een echte
Red Bull F1 Simulator en experimenteer erop los met team van Mad Science.  
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O P E N  D A G  I N  R U U R LO
24 september 2022

Kom op zaterdag 24 september van 10.00 tot 15.30 uur naar onze Open Dag en 
ontdek alles over onze flow techniek en ervaar hoe het is om de aarde te zien door de

ogen van een astronaut in de SpaceBuzz van Andre Kuipers. Je kunt racen in een echte
Red Bull F1 Simulator en experimenteer erop los met team van Mad Science.  

Op bezoek in Apeldoorn bij voormalig 
hoofdtrainer Jeroen Burghout 

“De eerste maanden bij Grol hebben mij enorm veel energie gekost. 
Ik zou dat nu heel anders doen”

Soms, als je heel goed keek, zag je de 
twijfel en vrees in zijn ogen. Als een haas 
die rechtstreeks kijkt in de loop van het 
jachtgeweer van een jager. Een jonge, 
ambitieuze trainer uit Apeldoorn, die 
buiten zijn universum met veel gedre-
venheid zijn kennis en kunde probeerde 
over te brengen op een onsamenhan-
gende groep voetballers. Meestal trou-
wens was hij opgewekt, enthousiast en 
optimistisch. Hij kwam bij Grol op een 
lastig moment binnen, daarover later 
meer, en hij geeft ruiterlijk toe dat hij 
meerdere nachten wakker heeft gele-
gen van de penibele toestand waarin 
het eerste elftal destijds verkeerde. Op-
geven deed hij nooit en de ambitie bleef. 
Het is alweer vijf jaar geleden dat hij bij 
Grol zijn contract uitdiende en vertrok. 
Al die jaren is hij lid gebleven van onze 
vereniging. Hoe is het met Jeroen Burg-
hout? Hoe kijkt hij terug op zijn periode 
bij Grol, wat heeft hij ervan geleerd en 
in hoeverre is hij op weg om zijn grote 
droom waar te maken?: hoofdtrainer in 
het betaalde voetbal. 

Door: Rik Gockel
Op een doordeweekse dag spreek ik met 
Jeroen af op het terras van Hotel de Paris 

in de binnenstad van Apeldoorn. Er is een 
groot feest gaande en het lijkt ons beter 
ergens anders te gaan zitten. Al wandelend 
door het centrum gaan we op zoek naar 
een alternatief. We belanden bij de Irish 
Pub waar we in zo’n typisch nisje met twee 
kleine bankjes neerstrijken. Daar praat Je-
roen drie uur lang vol overgave over zijn 
grote passie: voetbal.

Hij was net 30 jaar toen hij bij Grol be-
gon. Een broekie, maar toch al zeven jaar 
hoofdtrainer op dat moment. Hij vierde 
successen met ALBATROSS  en WSV 
Apeldoorn en was in bezit van het diplo-
ma UEFA TC 1. De Achterhoek was voor 
hem onontgonnen terrein. “Voor mijn 
ontwikkeling was het goed om in een an-
dere omgeving aan de slag te gaan. Wijlen 
Peter Rooks, oud-voorzitter van WSV en 
Grollenaar, tipte mij dat Grol een trainer 
zocht met de vereiste diploma’s. Grol 
speelde op dat moment 1e klasse en in de 
Achterhoek was de spoeling dun. Zo zijn 
we bij elkaar gekomen.” 

Jeroen is geen trainer die kijkt wat er op 
z’n pad komt. Je kunt er gerust het etiketje 
‘carrièreplanner’ op plakken. Al vroeg was 
hij zich bewust dat hij als hoofdtrainer bij 

grote amateurclubs veel ervaring en leer-
momenten op zou doen. “Tijdens mijn op-
leiding sportmanagement in Amsterdam 
kwam ik in contact met Guido Vermeulen, 
docent sportcoaching en voormalig bonds-
coach van het Nederlands Volleybalteam. 
Met hem voerde ik de eerste gesprekken 
over de route naar de top van het voetbal. 
Die kan heel verschillend zijn. Het deed mij 
beseffen dat je als trainer in de jeugdop-
leiding van een BVO (Betaald Voetbal Or-
ganisatie) vaak in een ideaalsituatie werkt. 
Alles is goed geregeld, er is geld en spelers 
zijn gemotiveerd. Bij een amateurclub 
moet je vaak roeien met de riemen die je 
hebt. Je krijgt veel meer weerstand en jij 
moet als trainer zelf aan de bak om goede 
voorwaarden te scheppen. Lastig, maar 
natuurlijk super leerzaam. Daarom heb ik 
ervoor gekozen om eerst flink wat jaren in 
het amateurvoetbal te gaan werken om 
van daaruit de stap te maken naar het prof-
voetbal. Grol paste perfect in dat plaatje.” 
Jeroen kwam bij Grol niet in een gespreid 
bedje terecht. De populaire trainer Jos 
Heutinck liet Grol met een degradatie uit 
de 1e Klasse achter. De selectie en staf 
stond slecht in de steigers. “Er ging in de 
voorbereiding van alles mis. De club wilde 
de focus op het lopende seizoen houden. 
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Dat is begrijpelijk, maar daardoor kon ik 
pas heel laat anticiperen op allerlei ont-
wikkelingen. Sjors Storkhorst had besloten 
terug te gaan naar RKZVC. Lennard Wal-
terbos raakte direct al zwaar geblesseerd. 
Ik had geen idee wat er leefde bij de spe-
lers en staf. De boel was uit elkaar gevallen, 
vanuit de jeugd kwamen nieuwe jongens 
door en zelfs één uit Grol 8. Er was geen 
verzorger. Voor mijn gevoel had 40% van 
de groep een goed niveau, die wisten wat 
er werd gevraagd. Maar de andere 60% 
had een heel andere voetbalbeleving. Wat 
mij geholpen heeft, is dat Bjorn Koldeweij 
werd aangesteld als assistent-trainer en 
dat Michel Hoffman teammanager bleef. 
Zij zorgden dat ik snel integreerde binnen 
de vereniging. Rob van Meurs was gestopt 
als bestuurslid technische zaken, maar zijn 
steun was onvoorwaardelijk.” 

Terugkijkend was voor Jeroen een derge-
lijke start een belangrijk ‘rugzakmoment’. 
“Als trainer moet je direct bij je aanstel-
ling en voor aanvang van het seizoen stel-
lig zijn in hoe je het aan gaat pakken. Je 
moet eisen stellen. Dat creëert ook dui-
delijkheid en rust binnen de vereniging. 
De eerste maanden bij Grol hebben mij 
enorm veel energie gekost. Ik zou dat nu 
heel anders doen.” 

Bij Grol kende je sportief gezien 
twee moeilijke jaren. Dat ging ook 
gepaard met kritiek. Hoe ben je daar 
mee omgegaan?  
“Grol verkeerde in een niet zo leuke fase. 
Ook dan moet er een trainer voor de groep 
staan. Sommige trainers stappen dan niet 
in, die kiezen altijd een club waar wat te 
halen valt. Ik had na één jaar kunnen stop-
pen en wat anders kunnen gaan doen, 
maar dat was mijn eer te na. Ik heb altijd 
volgens een bepaald idee getraind. Wel-
overwogen beslissingen genomen. In de 
groep zat veel twijfel en emotie. Er speel-
den verschillende belangen door elkaar 
heen. Soms ook familiair en dan kwam het 
heel dichtbij. Kritiek hoort erbij, dat is in-
herent aan het vak hoofdtrainer. Het is een 
utopie dat iedereen je graag mag. Grol is 
een club waar veel sentimenten spelen en 
de achterban zich roert als het niet lekker 

loopt. Soms voelde ik me niet begrepen en 
dan is trainer zijn een éénzaam bestaan. 
Ook dat was leerzaam.”

Wat heb je ondanks de magere resul-
taten wel kunnen bereiken bij Grol? 
“Vooropgesteld, ik heb bij Grol leuke men-
sen ontmoet en in een prima omgeving 
kunnen werken. Met Wessel Baarslag en 
Quint Kristen heb ik zelfs nog steeds con-
tact. Ik kijk absoluut niet met een negatief 
gevoel terug. Ik denk dat de degradatie uit 
de tweede klasse achteraf gezien wel goed 
was. In mijn tweede jaar bij Grol ontstond 
op een lager niveau meer rust in de groep. 
Het tweede team werd stabieler en sterker, 
de staf wat evenwichtiger. Ik kan me nog 
herinneren dat we met het hele team een 
paar dagen naar Winterberg zijn geweest. 
Michel Hoffman, Pieter Peeters en Bjorn 
Koldeweij hielden in die periode de sfeer 
erin. Er werd weer samengewerkt. Van 
daaruit kan een elftal weer groeien.” 

Hoe was dat ook alweer met die fiets 
op het station in Lievelde?
“Haha! Op zondag na de wedstrijd dronk ik 
altijd een paar biertjes en dat liep natuurlijk 
wel eens wat uit. Ik ging dan met de trein 
terug naar Apeldoorn en had daarom een 
fiets in Lievelde op het station staan. Dat 
ging een paar keer goed, maar op een ze-
kere zondag stond mijn fiets daar zonder 
zadel. Dan is drie kilometer fietsen best 

wel lastig. En daar bleef het niet bij. Een 
paar weken later waren beide banden lek 
gestoken en tot overmaat van ramp is mijn 
fiets helemaal afgebrand.” 

Ondanks die lastige periode bleef Jeroen 
een standvastige houding etaleren. Hij liep 
niet weg voor weerstand of tegenslag. Hij 
wilde uiteindelijk slagen. De mensen die 
Jeroen van dichtbij meemaakten zagen 
een trainer met een enorme bezetenheid. 
Met mensen binnen de club praatte hij veel 
over voetbal, hij maakte hun deelgenoot 
van zijn gedachtengoed. Hij zocht men-
sen op uit het betaald voetbal, gebruikte 
ze als klankbord, als raadgevers voor zijn 
loopbaan als trainer. Die drijfveer is typisch 
Jeroen, er alles voor over hebben om een 
stap verder te komen. 

Die stap naar het betaalde voetbal kwam 
niet direct na Grol. Jeroen keerde terug 
naar zijn geboorteplaats Apeldoorn en 
werd trainer van CSV. Twee-en-een-half 
jaar zorgde hij voor stabiliteit bij de zater-
daghoofdklasser. Een heel andere club 
dan Grol. “Binnen het Apeldoornse voet-
bal is veel concurrentie. Spelers stappen 
voor wat geld zo over naar een andere 
club. Ieder jaar zijn er gigantisch veel over-
schrijvingen. Ik heb daar ook mogen er-
varen hoe bemoeierig een businessclub 
kan zijn. Dan is trainen bij Grol veel leuker, 
koester dat, zou ik zeggen.” 
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In zijn tweede jaar CSV krijgt Jeroen een 
tip dat Cambuur Leeuwarden een trainer 
zoekt voor het Onder-21 team. Direct is 
zijn gevoel hierbij goed. “Voor mij was dit 
dé kans om me verder te ontwikkelen in 
een nieuwe omgeving. Cambuur is een 
sleeping gigant. Een volksclub pur sang 
met een kleine organisatie. Ik had direct 
het idee dat ik hier veel zou kunnen leren.” 

Jeroen wordt aangenomen en is inmiddels 
alweer twee jaar trainer in het hoge Noor-
den. Als hoofdtrainer van onder 21 moet 
Jeroen een heel team en de staf aansturen. 
Drie dagen in de week helpt hij als assis-
tent bij het eerste elftal. Hij richt zich dan 
met name op het trainen van standaard 
situaties. Jeroen vertelt dat Cambuur een 
heldere doelstelling heeft. Ze willen struc-
tureel bij de beste veertien clubs van Ne-
derland horen. Volgend jaar betrekken ze 
een verbeterde trainingsaccommodatie en 
een nieuw stadion is in aanbouw. 

Iedere leeftijdscategorie heeft zijn 
eigen kenmerken. Wat is karakte-
ristiek voor het trainen van talen-
ten onder 21 jaar? Waar krijgt een 
trainer mee te maken? 
“In mijn team word ik geconfronteerd 
met jongens die het wel of niet gaan red-
den. Sommige jongens doen al mee in 
de hoofdmacht en andere jongens zie je 
langzaam afhaken. Je probeert ze rijper te 
maken en ze voor te bereiden op wat er ge-
vraagd wordt in het profmilieu. Je krijgt te 
maken met zaakwaarnemers die van alles 
willen. Daar zitten goede en slechte tussen. 
En ook op sociaal gebied gebeurt er van 
alles. Sommige wonen voor het eerst op 
zichzelf in een talentenwoning. Zo had ik 
een jongen uit Australië die tijdens corona 
helemaal alleen woonde in Leeuwarden. 
Die had het best lastig en die hebben we 
veel extra aandacht gegeven. De jongens 
werken op het veld keihard, maar daarbui-
ten zijn ze vrij lui aangelegd. Dat is kenmer-
kend voor deze doelgroep.” 

Hoe is het gesteld met het niveau 
van de Nederlandse jeugdvoetbal-
lers die spelen bij een BVO? 
“Wat mij opvalt is dat de top, de bovenkant 

van de piramide, erg smal is. Speel je bij 
AZ onder 18 jaar dan is de kans dat je prof 
wordt 64%. Speel je bij De Graafschap of 
Cambuur onder 18 jaar, dan is de kans dat 
je prof wordt ongeveer 10%. Eigenlijk zou 
de top breder moeten worden. Dat spelers 
buiten Ajax, PSV, Feyenoord en AZ ster-
ker worden en een kans krijgen. Daarmee 
krijgt de eredivisie ook meer evenwicht.” 

Jeroen heeft bij Cambuur een enerverend 
jaar achter de rug. Hij werd kampioen met 
zijn elftal bij MVV in Maastricht, maar 
kon daar zelf niet bij zijn. Een dag voor de 
kampioenswedstrijd testte hij positief op 
corona. Nu, begin juni, beseft hij dat het 
hard werken is geweest het hele jaar. Hij is 
iedere ochtend vroeg op de club en gaat 
laat weer weg. “Je zit in een patroon van 
trainingen geven, wedstrijden doen, beel-
den bekijken en weer voorbereiden op de 
nieuwe tegenstander. Ik maak veel clipjes 
van spelmomenten voor de spelers. Die 
stuur ik door via de app. Deze generatie 
groeit op met een mobiel en daar maak 
ik optimaal gebruik van.” Twee keer in de 
week blijft hij over in een hotel. Op zijn vrije 
woensdag geeft hij instructielessen aan de 
beroepsbrandweer in Deventer. Bij zijn 
oude club WSV zit hij in een klankbord-
groep en in de commissie nevenactivitei-
ten. Voor vrije tijd is weinig over. 

Je bent volgend seizoen voor het 
derde jaar op rij de eindverantwoor-
delijke bij Cambuur O21. Je bent nu 
37 jaar. Wat wil je bereikt hebben 
voordat je veertig wordt?  
“Dan wil ik in bezit zijn van Coach Betaald 
Voetbal en assistent zijn bij het eerste elf-
tal van een profclub. De laatste stap naar 
het hoofdtrainerschap. Of ik dat diploma 
in Nederland kan halen of in het buiten-
land is nog de vraag. In Nederland zijn 
maar een beperkt aantal plekken beschik-
baar en dat is frustrerend. Afgelopen jaar 
ben ik in Nederland niet toegelaten en ga 
ik het volgend seizoen nog één keer pro-
beren. Bij een nieuwe afwijzing is het al-
ternatief om uit te wijken naar Schotland 
of België. Ik heb er alles voor over om me 
verder te ontwikkelen.” 

Opening Wilgenpark, Herdenkings-
steen en Porskamppassage

Een fraai aanzicht. Het Wilgenpark dat 
onlangs in gebruik werd genomen op het 
voormalige trainingsveld. De fraaie kunst-
grasvoorziening is nog een voortvloeisel 
uit de fusie tussen Grol en Grolse Boys, 
in 2020. Er werd tevens een wilg geplant. 
Dezelfde dag werd bij de oploop naar het 
sportpark Den Elshof de ingemetselde 
Grolse Boys-steen onthuld. Ook werd het 
complex nog verrijkt met de Porskamp-
passage, een meer dan verdiend eerbe-
toon aan wijlen Tonny Porskamp. Tonny 
was bestuurslid van 1958 tot 2002. De 
eerste 4 jaar als algemeen bestuurslid, ver-
volgens 24 jaar als secretaris om daarna 
nog eens 16 jaar de functie van penning-
meester te behartigen. 

Sportpark verrijkt met Teqball Tafel

Het sportcomplex werd onlangs uitge-
breid met een zogenoemde Teqball Tafel. 
Teqball is naast padel één van de snelst 
groeiende sporten ter wereld. Het be-
treft een leuk en toegankelijk voetbalspel; 
uitdagend en leerzaam. De aanschaf en 
plaatsing van de tafel is tot stand geko-
men met medewerking van Rolugro Pitch 
& Equipment Groenlo, de VSVG en niet in 
de laatste plaats de clubhuisbeheerders, 
de familie Porskamp. 
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Een week na het geweldige ‘longweek-
end’ rondom het Marveldtoernooi zit ik 
in het sportcafé met Tonny Tjoonk aan ta-
fel. Tonny is een groot voetballiefhebber 
die vanzelfsprekend geen minuut heeft 
gemist van dit prachtige evenement. 

Door: Mark Wessels

Tonny, voor degenen die je bij deze club 
nog niet kennen; wil jij je even kort 
voorstellen?
“Ik ben getrouwd met Inge Reijrink en 
we hebben drie kinderen. Onze dochter 
(28) woont al twee jaar in Barcelona, onze 
zoon (22) woont nog thuis en sinds vijf 
jaar hebben we een Syrische zoon (28) 
erbij. Inge heeft hem leren kennen via het 
Taalcafé Groenlo en sindsdien hoort hij bij 
ons gezin. Hij woont op zichzelf.”

Kun je iets vertellen over je voetbal/ 
trainersloopbaan?
“Ik kom oorspronkelijk uit Borculo en ben 
dan ook bij Reünie begonnen. Ik heb mij 
op mijn 6e aangemeld als spelend lid en 
op mijn 15e was ik voor het eerst trainer 
van de F-pupillen. Op mijn 18e werd ik 
trainer van de D-pupillen. Na mijn over-
gang als speler naar de senioren heb ik 
een jaar in het 3e elftal gevoetbald, 1 jaar 
in het 2e elftal en 1,5 jaar in het eerste. 
Op mijn 21e kreeg ik te horen dat mijn 
heupen versleten waren, dus mijn actie-
ve loopbaan zat er op. Dat was natuurlijk 
een hard gelag. Mijn voormalige trainer, 
wijlen Rinus de Jongh, heeft me toen aan-
gespoord om verder te gaan met het trai-
nersvak omdat ik zo bezeten was van het 
spelletje. Via hem ben ik als hoofdtrainer 
begonnen bij Reünie 2 en heb ik op mijn 
23e mijn TC3 diploma behaald. Ik ben ei-
genlijk best lang bij Reünie gebleven; in 
die periode was ik zowel trainer van het 
2e elftal als van een jeugdelftal. Ik combi-
neerde dit een tijdje met de A1 en de B1. 
Op een bepaald moment kom je op een 
leeftijd dat je wat anders wilt.”

Waar ben je terecht gekomen na je tijd 
bij Reünie?
“Na al die jaren bij mijn eigen club ben ik 
bij Longa ‘30 beland. Ik werd verantwoor-

delijk voor het 2e elftal; dit was ook me-
teen een mooie en succesvolle periode. In 
het 2e seizoen zijn we kampioen gewor-
den en promoveerden we naar de reserve 
eerste klasse. Op dat moment klopte de 
oude liefde Reünie weer aan de deur om-
dat ze in Borculo ook mooie plannen had-
den om het seniorenverhaal op een hoger 
plan te zetten, dus ging ik terug naar mijn 
oude club. Ik kwam er toen achter dat het 
niveauverschil tussen Reünie 2 en Longa 
2 wel erg groot was. De reden dat ik te-
rug wilde was dat ik op dat moment nog 
in Borculo woonde en ik samen met Jan 
Gerritsen weer wat op wilde zetten bij Re-
unie. Ik had samen met Jan namelijk ook 
de jeugd opgezet in Borculo. Dat hebben 
we twee jaar gedaan. We hadden daar-
voor een plan opgesteld en al met al is dat 
redelijk gelukt. Niveau technisch vond ik 
het echter wat minder. Longa belde me 
weer omdat ze me terug wilden hebben 

bij het tweede elftal. Ik ben daarop inge-
gaan en kwam daar dus voor een tweede 
periode. Die duurde ook twee jaar. Via 
de nacompetitie was het 2e elftal al ge-
promoveerd naar de hoofdklasse met de 
toenmalige trainer. Het 1e jaar was een 
zwaar seizoen, waar we te kort kwamen 
en uiteindelijk ook degradeerden. Na dat 
seizoen stopten er veel spelers en in de 
1e klasse gingen we verder met een uit-
gedunde selectie. We kregen dat seizoen 
met veel pijn en moeite een team op de 
been.  We moesten bijvoorbeeld regel-
matig een beroep doen op spelers van 
het negende (!!) elftal en we hadden een 
keepersprobleem. In mijn 2e jaar heb ik 
ook besloten TC2 te gaan doen, ik wilde 
geen verplichtingen naar Longa en heb de 
cursus zelf betaald. Met mijn diploma’s op 
zak wilde ik toch nog een keer een eerste 
elftal trainen en kwam het hoofdtrainer-
schap bij MEC Miste voorbij.  Ik heb drie 

Tonny Tjoonk; Tonny Tjoonk; 
een echt voetbaldier!een echt voetbaldier!
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jaar het eerste elftal getraind bij die club 
en we zijn het laatste seizoen kampioen 
geworden, na een enorme inhaalrace op 
koploper AD ’69 Aalten. In het laatste sei-
zoen werd ik benaderd door VVG Gaan-

deren, toen een vierdeklasser, dat na een 
degradatie in de vijfde klasse was beland. 
De organisatie bij VVG was toen niet ge-
weldig; het was bijvoorbeeld moeilijk om 
jeugdspelers mee te krijgen. Op dat mo-
ment was ik ook druk bij mijn voormalige 
werkgever Schuurman Schoenen.“

En toen kwam Grol in beeld?
“Nee, het liep toch iets anders. Ik ben be-
naderd door verschillende clubs en heb 
uiteindelijk opgezegd bij VVG. Na enkele 
goede gesprekken met toenmalig voorzit-
ter Henk Geurkink heb ik gekozen voor de 
Grolse Boys. Henk vertelde me dat er ver-
schillende spelers bijkwamen en ik besloot 
om dit op te pakken; lekker met het fiets-
je naar het voetbalveld. Het niveau was 
misschien wat minder (zaterdag 4e klas-
se) maar alles was nieuw en ik kwam veel 
andere clubs tegen, lekker verfrissend. 
Het eerste jaar ging prima maar het 2e 
seizoen was echter lastig door een gebrek 
aan spelers. Gelukkig heb ik veel steun 
gehad van Holger Braun, die op dinsdag 
de training verzorgde; dit vanwege druk-
te bij mijn werkgever. We zijn laatste ge-
worden, maar zijn niet gedegradeerd. Na 
dat seizoen ben ik bij Eibergen A1 terecht 
gekomen. We hadden een goede groep 
en hebben lang meegedaan om het kam-
pioenschap maar hebben dat net niet ge-
red. Doordat ik een andere baan kreeg in 
de ploegendienst kwam het trainen in het 
gedrang. Het trainersvak kwam hierdoor 
uiteindelijk negen jaar op de kont te lig-
gen. Het enige wat ik in die periode deed 
was het coördineren bij de D-jeugd bij s.v. 
Grol en technische zaken bij Reünie. Maar 
goed, ik was bezeten van het spelletje en 
dit was zeker niet wat ik zocht. In die pe-
riode keek ik wel elk weekend de 1e helft 
van Grol 2 thuis en de thuiswedstrijden 
van Grol 1. Michel Hoffman vroeg toen om 
wat te doen bij de Grol. Op het moment 

dat ik niet meer in de ploegendienst zat, 
ben ik ingestapt en heb voor de senioren 
gekozen. Ik ben voor de senioren gegaan 
en niet voor de jeugd, vanwege mijn leef-
tijd en de gezelligheid rondom een senio-

renelftal. Ik wilde daarnaast ook niet meer 
eindverantwoordelijk zijn en meer vrijheid 
hebben. Nu ben ik dus assistent-trainer 
van Bjorn Koldeweij bij Grol 2.“

Bij welke club heb je de leukste tijd 
gehad?
“Elke club had zijn charme. De jeugd 
bij Reünie was geweldig, MEC was een 
prettige vereniging; hoe kleiner de club 
hoe gezelliger en hoe meer wedstrijdbe-
leving er is. De eerste periode bij Longa 
2 was ook super; een goede en gezelli-
ge spelersgroep en alles eromheen was 
goed geregeld.”

Hoe zit het met je ambities voor de 
komende jaren?
“Haha. Die heb ik op het moment niet 
echt. Hier bij de Grol kan ik lekker op de 
fiets naar het voetbalveld. Daarbij komt 
nog dat het sportief gezien ook best wel 
een hoog niveau is: Grol 2 is dit seizoen 
kampioen geworden en speelt komend 
seizoen op reserve hoofdklasse niveau. 
Bovendien ben ik een muziekliefhebber 
en bezoek ik regelmatig concerten. Er is 
meer dan alleen voetbal! “

Wie is je favoriete trainer in het prof-
voetbal; wie heeft er volgens jou visie?
“Van Gaal is uniek; hij creëert altijd iets 
met een team en doet bijzondere din-
gen. De kracht van Van Gaal is dat hij 
zich enorm in kan leven in zijn spelers 
en hij geeft de spelers ook nog eens een 
thuisgevoel. Ze hebben daarom alles 
voor hem over. Arne Slot is iemand die 
ik als trainer ook hoog heb zitten. Hij 
weet precies wat hij zelf wil en wat hij 
verlangt van zijn spelers. Daarbij is hij 
erg duidelijk en communicatief sterk. 
Zijn oefenstof is ook geweldig. Kijk eens 
wat hij binnen een jaar bij Feijenoord 
heeft neergezet.”

“Hier bij de Grol kan ik lekker op de fiets naar het voetbalveld” Nieuwe kledingopslag geopend

Tijdens de jaarlijkse kledinginname werd 
de nieuwe kledingruimte in gebruik geno-
men door de Kledingcommissie. Met deze 
moderne ruimte kan de Kledingcommissie 
ervoor blijven zorgen dat alle spelers en 
trainers er piekfijn bij blijven lopen. Het 
realiseren van deze kledingruimte was niet 
mogelijk geweest zonder de grote inspan-
ningen die zijn geleverd is door de Woens-
daggroep. Daarnaast zijn er schenkingen 
ontvangen van de BCG (Business Club 
Grol) en de VSVG (Vrienden S.V. Grol) om 
de ruimte te bouwen en in te richten. Ook 
sponsoren hielpen mee aan de inrichting 
van de ruimte. GelreMetaal werkte uit hoe 
de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt 
kan gaan worden. Door te werken met ver-
stelbare metalen stellingen en kratten van 
Post Warenhuis, in verschillende formaten, 
wordt de nieuwe opslagruimte optimaal 
benut. Het nieuwe gebouw biedt niet al-
leen ruimte voor de kledingcommissie, ook 
de Woensdaggroep heeft er nu een eigen 
ruimte. Ook zal vanaf volgend seizoen de 
kleding die verzameld wordt, om gewas-
sen te worden door Tobbedans Lichten-
voorde, verzameld worden in een apart 
deel van het gebouw. 

Broers Rots samen in Twente 1

Brak Daan Rots afgelopen seizoen de-
finitief door, broertje Mats (16) lijkt de-
zelfde weg te volgen. Bij aanvang van 
het seizoen trad hij al toe tot de eerste 
selectie. Hij maakte dermate indruk dat 
hij een 3-jarig contract kreeg aange-
boden en ondertekende. Onlangs de-
buteerde hij al in de hoofdmacht in de 
oefenwedstrijd tegen Bon Boys. Mats 
zal komend seizoen selectielid blijven 
van Onder 18. “Ik wil een zo goed moge-
lijk seizoen draaien en hoop ook bij het 
eerste trainingen mee te kunnen blijven 
maken. Dan zien we vanzelf wel verder.”
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Een prachtig en door velen bewierookt 
sportcomplex, een van de populairste 
voetbalkantines van Oost-Nederland, 
maar in diezelfde kantine hingen ja-
renlang ranglijsten van het vlaggen-
schip uitkomend in 4e en 3e klassen. 
Inmiddels is Grol meer dan een sta-
biele 2e klasser met de blikken om-
hoog gericht. Een groot aantal Grol-
talenten heeft inmiddels de overstap 
naar Betaald Voetbal Organisaties 
gemaakt, met de succesvolle Daan 
Rots (FC Twente), Michael Verrips 
(FC Groningen) en Maxime Bennink 
(Feyenoord) als actuele voorbeelden. 
Daarnaast springen in het oog ‘co-
ming youngsters’ Mats Rots (selectie 
hoofdmacht FC Twente) en Sophie te 
Braake (FC Twente Vrouwen 1), evenals 
Rayan Taouil (FC Twente O14 en Oran-

Jos Heutinck als een vis in het water als 
Hoofd Opleidingen en Assistent-trainer

“Op dit moment heeft Grol de wind behoorlijk in de zeilen. Het gaat weer over voetbal” 

je O14) en Jikke Huinink (PEC Zwolle) 
als aanstormend talenten. Daarnaast 
komen Vince Walterbos, Faas Gockel, 
Tijme Stöteler, Siem Baks, Roelof Wa-
gendorp, Boet Ueffing, Yoez Baks uit 
voor de hoogste jeugdteams bij De 
Graafschap in hun leeftijdsklasse, en 
speelt Jules Stokkers bij 3e Divisionist 
HSC Haaksbergen. Noah Oosterholt 
keert aankomend seizoen terug van De 
Graafschap naar Grol.

Door: Henri Walterbos

Het voetbalbolwerk Grol is in beweging, 
of zoals Hoofd Opleidingen Jos Heutinck 
zegt. “Bij Grol gaat het weer over voet-
bal.” Grol stond vooral bekend als feest-
vereniging waarin het Bourgondische 
belangrijker was dan het prestatieve. 

Inclusief coronaperiode gaat hij in deze 
functie aankomend seizoen zijn der-
de jaar in, in combinatie met de rol van 
assistent-trainer bij de hoofdmacht, 
onder leiding van Hoofdtrainer William 
Krabbenborg. “Ik hou me hoofdzake-
lijk bezig met selectieteams. Ik zou wel 
meer willen betekenen maar daar ont-
breekt helaas de tijd voor,” begint Jos. 
“Ik ken de club, maar bij alle clubs waar 
ik gewerkt heb was ik geïnteresseerd in 
de jeugdafdeling. Toen ik hier als hoofd-
trainer werkte was ik ook zaterdags hier 
te vinden. Ik heb altijd wel binding en 
feeling met de jeugd gehad. De functie 
Hoofd Jeugdopleiding was voor mij wel 
nieuw. Ik kreeg van het Voetbalbestuur 
de vrijheid er mijn eigen invulling aan te 
geven. Ik ben erover na gaan denken en 
ja, dit past mij wel, in combinatie met het 
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“Op dit moment heeft Grol de wind behoorlijk in de zeilen. Het gaat weer over voetbal” 

assistentschap bij William. Met de over-
gang van de Onder 19 naar de senioren 
zag het voetbalbestuur daar direct de 
meerwaarde van in. Het geheel spreekt 
mij zeer aan. Ik zorg voor de faciliteiten, 
dat trainers goed kunnen trainen. Ik 
zeg altijd ‘betere trainers maken betere 
voetballers.’ Daar mag Grol op dit mo-
ment zijn handen zeer mee dichtknijpen. 
We willen altijd innovatief bezig blijven, 
zijn meer trainingsuren gaan maken bij 
de O-13 en O-15. Ik hou mij hoofdzakelijk 
bezig met selectievoetbal. Op dit mo-
ment heeft Grol de wind behoorlijk in de 
zeilen.”

Actieve coronaperiode
“In coronatijd hebben we ontzettend 
veel gedaan. Op een gegeven moment 
mocht de jeugd wel voetballen onder-

ling, maar de senioren niet. We hebben 
heel veel mixwedstrijdjes gespeeld, se-
lectiewedstrijden onderling. Het heeft 
de onderlinge samenwerking versterkt, 
wat zijn voordelen heeft gehad. We heb-
ben online veel gedaan, en doen dat nog 
steeds. Dat is niet door corona ontstaan 
maar in de coronatijd. Het draagt bij aan 
sterkere en betere voetballers, blessure 
preventief. Spelers zijn minder vaak ge-
blesseerd als je dat goed uitvoert. Dat is 
een goede ontwikkeling. Bij Grol was het 
allemaal een beetje ‘makkelijk’. We moe-
ten er allemaal iets meer voor doen met 
zijn allen om prestaties te leveren. Ik zal 
niet zeggen dat Grol een beetje lui was, 
het was goed aan de bal, maar er hard 
voor werken dat misten we wel een bé-
tje. Er is meer mentaliteit en karakter in 
de jeugdafdeling gekomen. Dat hebben 
we samen met al onze jeugdtrainers ge-
daan. We hebben ook bij onze tweede 
teams gediplomeerde jeugdtrainers. Dat 
is een goede ontwikkeling. We zetten er 
hoog op in en dat betaalt zich op dit mo-
ment gelukkig uit in goede prestaties. De 
O-15 handhaafde zich ruim op divisieni-
veau en de O-19 en O-17 werden zelfs 
kampioen. O17 zelfs twee keer in één sei-
zoen. Voor de wintersop en de voorjaars-
competitie. Alle drie spelen op Divisie-
niveau. Dat is voor Grol uniek. We kijken 
niet naar anderen maar zijn grote clubs 
hier in de buurt voorbijgestreefd op dat 
gebied. Dat is een goede ontwikkeling 
en willen zeker niet stilzitten. Ook Grol 
2 werd kampioen, we gaan weer starten 
met een prestatief Grol 4. Een goede 
ontwikkeling. Ook juist als het goed gaat 
moet je innovatief blijven, zorgen voor 
nieuwe ontwikkelingen, nieuwe dingen, 
leren van anderen. We hebben met het 
tactisch hart sparringsavonden gehad 
met Excelsior Rijssen en AFC uit Amster-
dam. Hebben we het over spelprincipes 
gehad. Hierdoor zijn een aantal zaken tot 
stand gekomen wat de kwaliteit van het 
voetbal verbeterd heeft.” Het spelplezier 
blijft echter nog steeds voorop staan. 
“Als het spelplezier er niet was geweest 
hadden we deze prestaties ook niet be-
haald,” is Heutinck stellig. “Kijk ook naar 

Grol 1. Talentvolle spelers uit de O-19 
doen moeiteloos mee in het eerste dat 
periodekampioen werd en hiermee zijn 
doelstelling ruim haalde. Dat zijn fantas-
tisch mooie ontwikkelingen. Dat spelers 
naar een BVO gaan, daar doe je het niet 
voor maar het is wel een beloning van je 
werk. Het is wel eens jammer, maar als 
iemand echt zo goed is, dan mogen we 
ons ook op de borst kloppen. Dan heb-
ben we het met zijn allen goed gedaan. 
Daar zijn we met zijn allen veel sterker in 
geworden. Ik kan ontzettend genieten 
van de prestaties op dit moment, maar ik 
weet ook waar ze vandaan komen, weet 
hoeveel mensen daar mee bezig zijn, 
een stukje saamhorigheid hebben met 
elkaar. Onderling als trainers maar ook 
met trainers, leiders, staf, daar met elkaar 
ook een stukje gezelligheid in hebben. 
Toen hadden we het ook gezellig, maar 
nu ook, in combinatie met prestaties. Op 
zaterdag kunnen trainers, leiders, staf, na 
afloop ook een goed biertje met elkaar 
drinken. Dat is ook heel belangrijk.”

Verschillende type trainers
“We vinden ook niet dat we het alleen 
maar met Grolse jongens moeten doen. 
In de bovenbouw hebben we bijvoor-
beeld ook allemaal verschillende type 
trainers. Dat leert veel beter. Van elke 
trainer krijgen ze wat mee. In gedrag, 
karakter. Chris Weenink van de O-19 is 
bijvoorbeeld een hele andere trainer dan 
Max de Vries bij de O-17. Dit geeft veel 
meer leermomenten. Daar moet je ook 
naar kijken, mee bezig zijn. Als wij met 
trainers in gesprek gaan in de winterstop 
hebben we hele goede gesprekken. Wat 
willen ze volgend seizoen? We zorgen 
voor uitdagingen, helpen hen bij hun 
ontwikkeling waar ze naar toe willen. Wat 
kunnen wij daar aan bijdragen binnen de 
club? Misschien moet je een talentvolle 
jeugdtrainer wel een jaar buiten de club 
zetten om ergens anders in de keuken te 
kijken, daar te leren en kom dan terug. 
Zo gaan die gesprekken. Dat is mooi. Na-
tuurlijk zie je ze liever niet weggaan, maar 
we hebben het er wel met elkaar over. 
Ook zij moeten uitgedaagd worden.”
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“Ik voel me als een vis in het water, vind 
dit prachtig mooi werk, heb mijn con-
tract niet voor niets met 2 jaar verlengd. 
Ik fiets met plezier 5 tot 6 keer in de week 
naar Groenlo toe. Ik voel me gewaar-
deerd hier, op allerlei manieren. Zowel 
van spelers, jeugdspelers maar ook van 
trainers, waar ik een goede band mee 
heb, kan er goed mee sparren. Ik ben ook 
niet iemand die binnenkomt en zegt ‘zo 
en zo gaat het gebeuren.’ Ik heb geluis-
terd, een band opgebouwd met trainers. 
Vandaaruit ben ik gaan werken. Ze heb-
ben respect voor me gekregen. Samen 
komen we heel ver. Ik luister naar hun en 
zij naar mij, en we leren van elkaar, want 
de jonge jongens zijn op bepaalde terrei-
nen veel verder als ik. Ook in oefenstof-
materie. Op mijn beurt gebruik ik mijn 
25-jarige ervaring als hoofdtrainer, met 
toch ook diverse successen, heb ik zelf 
ook wat bij te dragen aan het geheel. Dat 
vind ik mooi,” lacht Heutinck onwennig 
om zijn eigen woorden, niet gewend om 
zichzelf op de borst te kloppen. “Ik heb 
veel contact met trainers over trainings-
vormen, structuur aanbrengen in een 
elftal, rondom een elftal, wat heb je no-
dig om te presteren of goed te trainen? 
De oefenstof daar redden ze zichzelf wel 
mee. Daar zijn ze allemaal genoeg ge-
schoold in en goed genoeg. Ik ben zeker 
3 keer in de week aanwezig bij de jeugd, 
maak rondjes langs de velden, spar even, 
vraag naar bijzonderheden, bekijk trai-
ningen, als ik daar wat van vind dan zeg 
dat ook. Dat kan omdat ik een band heb 
met ze. Je moet eerst een band opbou-
wen. Dat kost het meeste energie, maar 
dat is hetzelfde als trainer zijn. Als je als 
trainer het maximale rendement uit je 
spelers wilt halen, dan moet je daar eerst 
een band mee opbouwen. Dat doen we 
goed met elkaar, met een goed voet-
balbestuur, met capabele mensen. De 
structuur is enkele jaren geleden bij Grol 
omgegooid. Het allermooiste van alles 
vind ik ‘Bij Grol gaat het nu weer over 
voetbal. Voetbal staat op 1. Niet meer 
de randzaken. Ik vind het een belang-
rijke taak dat te blijven faciliteren voor 
de jeugdtrainers, dat ze goed hun werk 
kunnen doen. Ik ben een verlengstuk 

van het voetbalbestuur naar de velden 
toe. Ik praat ook liever op de velden met 
trainers dan in de bestuurskamer. Op de 
velden moet je het beleid maken.”

Aantrekkingskracht
Grol heeft ook een steeds grotere aan-
trekkingskracht op spelers die zich graag 
willen blijven ontwikkelen, stappen willen 
maken. “Dat is ook een blijk van waarde-
ring, dat je goed bezig bent. Je stijgt in 
niveau, dat je aanzien krijgt. We hebben 
een prachtig mooie accommodatie, dat 
weet iedereen. Dat wordt vaak genoeg 
genoemd, ook door tegenstanders. Daar 
zijn we trots op, dat is mooi. Daar dragen 
heel veel mensen aan bij, onder andere de 
Woensdaggroep. Als je ziet dat een club 
als Schalkhaar, dat hier verliest maar hier 
de gehele middag een compleet feest 
houdt. Dat tekent de club ook wel weer, 
maar ik vind het nog mooier dat de geta-
lenteerde voetballers die nu hier willen ko-
men nu voor het voetbal hierheen komen, 
omdat ze weten dat het hier over voetbal 
gaat. We hebben goede trainers, goede 
faciliteiten en ze voelen zich welkom. We 
geven ze extra aandacht maar zeker niet 
meer dan eigen jongens. Daar maken we 
geen verschil in. Of ze nu uit Groenlo, Bel-
trum, Eibergen of Zieuwent komen, ze 
zijn allemaal even veel.” Dan weer even 
over de invulling van zijn eigen rol. “Ik wil 
graag een motivator en inspirator zijn. 
Dat zit in mijn aard. Ik ben zelf fanatiek en 
dat probeer ik over te dragen op de rest. 
Ik behandel een ander met respect, dan 
verwacht ik hetzelfde terug.” Ook op een 
lager niveau binnen Grol acteren is hem 
niet vreemd. “Ik kijk ook met heel veel ple-
zier terug op het jaar dat ik Grol A2 en A3 
deed, het jaar nadat ik met Grol naar de 1e 
Klasse promoveerde. Daar voelde ik me 
niet te groot voor, bouwde een band op 
met de jongens. Ik zou alleen in het begin 
alleen maar Stephan Arink helpen, maar 
ben het hele jaar gebleven. We hadden 
een prachtig begeleidingsteam en heb fijn 
met alle jongens gewerkt. Nog regelmatig 
kom ik ze tegen en hebben we het er nog 
over. Het was heel erg gezellig ook name-
lijk,” lacht de zeer gedreven en plezier uit-
stralende Heutinck. 

Tactisch Hart
De Zieuwentenaar is ook blij met de 
ontwikkeling van het zogenaamde Tac-
tisch Hart. “Wij, het voetbalbestuur en 
ik als Hoofd Opleidingen, zorgen voor 
uitstekende faciliteiten. Daarnaast 
geeft het in de coronatijd geformeer-
de Tactisch Hart, bestaande uit Wout 
Walterbos, Robert Zijdel, Max de Vries 
jr, Lars de Vries en Bert Roerdink en ik-
zelf, een enorme kwaliteitsinjectie aan 
onze jeugdopleiding. Hoofdzaak hierin 
is het samenstellen van spelprincipes 
en deze train- en coachbaar maken. 
Vanuit deze spelprincipes gaat Robert 
Zijdel zich bezighouden met oefenstof, 
gekoppeld aan spelprincipes en dit di-
gitaal wegzetten voor onze onderbouw 
trainers. Dit zal in de aanloop van het 
nieuwe seizoen gepresenteerd wor-
den. Dat we de wijsheid niet alleen in 
pacht hebben beseffen we ons terde-
ge en hebben met het Tactisch Hart al 
mooie sparmomenten gehad met on-
der andere Excelcior’31 Rijssen en AFC 
Amsterdam. In coronatijd heeft onze 
jeugdafdeling volop doorgedraaid met 
diverse onderling en selectiewedstrij-
den. Onderlinge band hierdoor ontzet-
tend verstevigd tussen staf van diverse 
teams door deze ‘gedwongen’ samen-
werking. Online core is geïntroduceerd 
als extra trainingsmoment, iets wat 
mede met dank aan de Core trainers en 
het Core team onder leiding van Marco 
Frank dat nog steeds uitstekend draait. 
Verbinden voel ik als een van mijn ta-
ken en vind het ook prettig om op deze 
wijze bij deze mooie club ‘werkzaam’ 
te zijn. Innovatief bezig blijven, juist op 
momenten als je denkt dat je het op 
de rails hebt. Grol krijgt aantrekkings-
kracht in een cultuur waar geen spelers 
gehaald worden maar iedereen van har-
te welkom is.” 

Spelers van buitenaf
Enkele spelers die vanuit andere vereni-
gingen naar Grol toekwamen om zich ver-
der te ontwikkelen en bij te leren kijken 
terug op hun stap naar Grol. Aankomend 
seizoen zal Quinten Wedel overkomen van 
FC Eibergen om te gaan spelen in de O17.
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Jikke Huinink (15, Beltrum, Grol JO15-1)
“Ik speel hier nu twee jaar. Het bevalt 
me goed bij Grol en vind het niet erg 
om hier maandag, woensdag, donder-
dag en zaterdag hiernaartoe te moeten 
fietsen. Ik fiets altijd samen met Juup.” 
Aankomend seizoen maakt Jikke de 
vervolgstap naar PEC Zwolle. “Het is 
een mooie ervaring geweest en heb bij 
Grol veel geleerd.”

Juup Ratering (14, Beltrum, Grol JO15-1)
“Ik speel ook twee jaar bij Grol. Ook mij 
bevalt het goed.” Gaat zijn fietsmaatje 
komend seizoen naar PEC Zwolle, bij 
Juup geen twijfel om te blijven. “Ik blijf 
hier voetballen.”

Joost Penterman (15, Eibergen, JO15-1)
Het is Joost zijn eerste seizoen bij Grol. 
“Ik ben blij met de overstap, heb veel 
geleerd. Het bevalt me prima en ben 
goed opgevangen.”

Mick Krebbers (18, Gelselaar, JO19-1)
“Ik vind het leuk bij Grol, speel hier al zes 
jaar. Mark heeft nu zijn rijbewijs, kan ik 
met hem meerijden. Ook zelf bijna klaar 
met mijn eigen rijbewijs. Ik hoop eerst 
een goed tweede jaar te hebben in de 
O19-1 en daarna zou ik wel willen pro-
beren voor het eerste te willen gaan en 
hoop dan dat we dan weer door kunnen 

promoveren naar een hogere klasse.”

Mark Hietland (19, Grol JO19)
“Dit is mijn achtste seizoen bij Grol. In 
het begin is het altijd wennen, maar als 
je jong instroomt leer je iedereen wel 
kennen. Het bevalt me goed omdat ik 
hier altijd op hoog niveau heb kunnen 
spelen, met jongens die ook allemaal 
van een hoog niveau zijn. Mijn doel is 
om eerst hier vaste basisspeler te wor-
den bij het eerste.”  

Bart Wopereis (16, Lievelde, Grol JO17-1)
“Het is mijn tweede seizoen bij Grol. Ook 
mij bevalt het goed, heb veel geleerd 
hier. Ik vind het vooral erg goed dat de 
trainers, het eerste jaar Lars de Vries en 
tweede jaar Max de Vries, hoe die indi-
vidueel ook bezig zijn met je, om je beter 
te maken. Ze houden ook gesprekken. 
Daar leer ik heel veel van. Daarnaast 
hebben we er ook nog een nieuwe trai-
ner bij, spitsentrainer Daan Rots. (FC 
Twente). Om de week krijgen we dan 
een training met alle spitsen erbij. Lek-
ker afwerken, dat is altijd leuk om te 
doen. Daar leer ik ook heel veel van.”

Hasan Farah (17, Eibergen, Grol JO19-1)
“Dit is mijn eerste seizoen bij Grol en ik 
vind het ook erg leuk hier, ben heel goed 
opgevangen. Ook door trainer Max de 
Vries.” Hassan is zelfkritisch en vindt 
dat hij nog niet voldoende stapjes heeft 
gemaakt. “Maar dat komt wel,” lacht 
hij. “Mijn doelstelling is om het bij O19 
heel goed te doen en dan ooit de over-

stap te maken naar een BVO-club. De 
reden dat ik hier bij Grol ben gekomen 
is om die stap te kunnen maken.” 

Jos Heutinck hoort het met een glim-
lach van trots aan. “Het is mooi dat we 
die aantrekkingskracht hebben, dat 
zij hier nu zitten, Grol een mooie club 
vinden en zich hier verder ontwikke-
len. Ik denk dat mede dankzij Grol Jikke 
de stap naar PEC Zwolle heeft kunnen 
maken. De anderen komen ook nog 
wel aan de beurt maar Mark heeft nu 
al het genoegen gehad dat hij al heel 
veel wedstrijden in het eerste gespeeld 
heeft. Dat is mooi om te zien. Daar doen 
we het ook voor met zijn allen. Binnen 
de club opleiden, zo goed mogelijk ma-
ken, met het eerste zo hoog mogelijk 
spelen. Als iemand, zoals Jikke, de stap 
naar een BVO maakt, dan mag je daar 
trots op zijn. Ik ben zeer content dat ze 
het hier allemaal naar de zin hebben. Ik 
zie ze vaak genoeg spelen.” 

Jos ziet de toekomst van Grol, met 
voorop het vlaggenschip Grol 1, roos-
kleurig in. “Ik denk dat Tweede klasse 
voor Grol 1 te laag is nu. We moeten 
zeker door ontwikkelen naar Eerste 
klasse. Dat zit er ook wel aan te komen 
binnen nu en een paar jaartjes. Als ik 
nu naar de O15, O17 en O19 kijk, dan zit 
daar nog veel meer rek in, kan Grol het 
hoogste amateurniveau halen. En dat 
bijna alleen met eigen spelers, waar 
zij allemaal bij horen,” wijst hij rond. 
“Daarom is het ook zo belangrijk dat 
Grol 2, Grol O17 en O19 kampioen zijn 
geworden, een stapje hogerop gaan, 
en dat O15 zich gehandhaafd heeft op 
divisieniveau. Zo hoog mogelijk spelen 
is goed voor de ontwikkeling, kunnen 
ze zo doorschuiven naar het eerste of 
tweede elftal. Dat is een mooie ont-
wikkeling. Ook de O19-2 speelt op een 
hoog niveau. Dat is ook mooi.”
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melijk het goede doel van het toernooi. 
“El matador” oftewel de onverschrokke-
ne, zoals Van Gorkom wordt genoemd, 
vertelt zijn relaas. Zijn motto, “De beste 
versie van jezelf worden”, is er een om te 
onthouden en die voor alles en iedereen 
zou moeten gelden. Van Gorkom licht 
ook het doel van zijn Foundation toe: het 

schillende items de revue laat passeren. 
Van de commissie “Het Lange Lontje” 
tot aan de plaatselijke politiek toe waarin 
hij zelf ook een rol speelt en daarbij ook 
zichzelf op de hak neemt.

Jelle van Gorkom is de eerste spreker van 
de avond. Hij is met zijn foundation na-

De 32e editie van het Internationaal 
Marveldtoernooi was er één om in 
te lijsten. Een sterk deelnemersveld, 
prachtig weer, wedstrijden van topni-
veau en schitterende doelpunten: dit 
toernooi had alles! 

Door: Pieter Peeters

De Sponsoravond 
Donderdag 9 juni vond de traditionele 
sponsoravond plaats. Ruim 450 spon-
soren en afgezanten ervan beleefden 
een mooie avond, onder het genot van 
een hele snelle kop koffie en een aantal 
koude halve liters of iets anders lekkers. 
Gastsprekers Jelle van Gorkom, Bas 
Nijhuis en Helligen Hendrik maakten 
er een zeer diverse avond van, dit alles 
onder leiding van de spreekstalmeester 
van de avond, Eddy van der Leij. Uiter-
aard werd de avond afgetrapt door onze 
eigen Marco Frank en voorzitter Hans 
Scheinck, die op geheel eigen wijze ver-

Marveldtoernooi 2022
kent alleen maar winnaars
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oprichten van een centrum voor mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel. Na 
de pauze is het podium voor cabaretier 
Helligen Hendrik. Vooral zijn versie in het 
hoog Hollands, met een rollende ‘Kinde-
ren voor Kinderen rrrr’, van Oerend Hard 
slaat zeer aan. 

En dan is het aan scheidrechter Bas Nij-
huis om de avond af te sluiten. Dat doet 
hij op sprankelende wijze, met veel hu-
mor maar ook met een duidelijke bood-
schap. Nijhuis schetst verschillende 
situaties over het nemen van de juiste 
beslissing in een ‘split second’, de VAR en 
ook de onaangename berichten die hij 
als scheidsrechter op diverse manieren 
ontvangt. En hoe hij hier vervolgens mee 
omgaat. Tussen alle grappen en filmpjes 
door is respect voor elkaar zijn bood-
schap. En zo hoort het ook te zijn. 
Het toernooi

Vanaf vrijdagmiddag was het de beurt 
aan de hoofdrolspelers van het toernooi. 

Twaalf clubs speelden hun eerste wed-
strijden op de prachtige velden van ons 
sportpark. Een sterk deelnemersveld, 
met clubs van eigen bodem (Ajax, PSV, 
Feyenoord, AZ, FC Twente/Heracles 
en onze eigen sv Grol) en teams uit alle 
windstreken van de wereld (FC Barce-
lona, Slavia Praag, Red Bull Bragantino, 
Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach 
en Odense BK). Het niveau was erg hoog. 
Verschillende speelstijlen tegen elkaar 
maakten het tot een zeer groot aantal 
spectaculaire wedstrijden. Met een uit-
eindelijk terechte winnaar: FC Barcelona.
SV Grol

Ook onze eigen sv Grol kwam als win-
naar uit de bus. De selectie, bestaande 
uit spelers van Onder 15 en Onder 17, 
beleefden een ongeslagen zondag door 
in de kruiswedstrijd om de 9e plaats ge-
lijk te spelen tegen FC Twente/Heracles. 
Helaas trokken de jongen in blauw-wit 
aan het kortste eind in de penaltyreeks. 
De vermoeidheid leek parten te gaan 

spelen, maar niet was minder waar. On-
der leiding van Lars de Vries, die zijn broer 
Max tijdens de laatste wedstrijd verging 
(Max speelde nacompetitie met Grol 1) 
werd de strijd om de 11e en 12e plaats dik 
verdiend met 1-0 gewonnen van AZ uit 
Alkmaar. Lars was natuurlijk zo trots als 
een pauw: “Dit is het mooiste wat er is. 
Het gehele toernooi biedt je goed weer-
stand en in de laatste wedstrijd word je 
ervoor beloond. Eerdere wedstrijden 
lukt het allemaal net niet, op Wolfsburg 
na. En dan nu met zijn allen, deze grote 
groep, een uitdaging op zich, waren we 
één team. Je scoort, je wint.” Een zeer 
knappe prestatie van de gehele selectie 
en de trainersstaf!

Jikke Huinink
Het enige meisje dat dit jaar mee deed, 
speelt haar wedstrijden voor sv Grol. Een 
paar jaar geleden kwam Jikke Huinink 
over van VIOS Beltrum naar Grol alwaar 
ze speelde in JO15-1. Op het Marveld-
toernooi maakt ze ook deel uit van het 

Marveldtoernooi 2022
kent alleen maar winnaars

Voor al uw 
mentale en 
fysieke vitaliteit
• Bootcamp
• Loopclinics (individueel/groep)
• Running therapie
• Wandel-hardloop vitaliteitsprogramma’s bedrijven
• OldStars running

Christian Reinders | 06-51113531
info@run-bfit.nl | www.run-bfit.nl

Heeft u iets nodig?
Wees loyaal,
koop lokaal !

Dan steunt u ook 
vele sponsoren van 
onze vereniging.
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team van Grol. Daarmee is ze het enige 
meisje dat deelneemt aan het toernooi. 
Een bijzonder feit.

Zelf vindt ze het ook een bijzondere en 
grootse ervaring. “Het is toch op een 
hoger niveau dan de competitie”, vertelt 
Jikke. Vrijdag speelde ze een deel van de 
wedstrijd en zondag speelt ze tijdens de 
laatste wedstijd, om de 11e en 12e plek, 
die overigens door Grol met 1-0 wordt 
gewonnen van AZ, de gehele eerste 
helft. Jikke kijkt heel tevreden terug op 
het toernooi. “We hebben heel goed ge-
voetbald, helaas werd dat vaak net niet 
beloond. Vandaag kwam dan eindelijk de 
beloning!” zegt ze glunderend.

Dat ze het enige meisje is tussen als doe 
jongens deert haar niet echt. Ze is het 
natuurlijk allemaal wel gewend. De jon-
gens van de andere teams moeten er 
soms wel even aan wennen, maar vinden 
het ook wel weer leuk. “Tijdens het eten 
hadden we veel contact met de spelers 
van Red Bull Bragantino. Dat deden we 
dan met behulp van Google Translate. 
Dan waren we een beetje aan het dollen. 
Zo vroegen ze aan de jongens van mijn 
team hoe oud ik was”. In het veld merkte 
Jikke wel dat de tegenstander wat snel-
ler geïrriteerd was. “Zo’n jongen wil na-
tuurlijk niet van mij verliezen…” Jikke is 
opgevallen bij de scouts van PEC Zwolle 
en maakt na de zomer de overstap het 
andere blauw-wit. Een super prestatie!

Rayan Taouil
Naast de voetballers van sv Grol, liep er 
nog een speler uit Groenlo rond op de 
velden van de Grol. Rayan Taouil is met 
zijn 14 jaar één van de jongste spelers 
van FC Twente/Heracles. Rayan is een 
bekende van de Grol, zijn eerste stappen 
op het voetbalveld zette hij hier. Naast 
het voetballen vindt Rayan het leuk om 
te gamen en met vrienden af te spre-
ken. Momenteel speelt hij al 4 jaar in de 
Academy van FC Twente/Heracles. Hij 
mag dit jaar voor het eerst meedoen: 
“Dat vind ik supergaaf. Vroeger ben ik 
vaak wezen kijken hier en ben ook vlag-
gendrager geweest. Het was altijd al een 

droom van mij om hier mee te doen, het 
leek me heel leuk om tegen buitenland-
se topclubs te spelen. Dat ik dit nu met 
FC Twente/Heracles mag beleven vind 
ik echt heel leuk! ” Voor Rayan was het 
altijd al een droom om mee te doen. “Ja, 
heel gaaf! Ik heb tegen FC Barcelona, 
Ajax en sv Grol meegedaan. Tegen Bar-
celona verloren we helaas, maar van Ajax 
wonnen we dik! En gelukkig wonnen we 
met penalty’s van sv Grol…” 

Dat Rayan talent heeft blijkt ook uit het 
feit dat hij is opgeroepen voor Nederland 
Onder 14: “Ja klopt, ik ben daar voor uit-
genodigd. Ik heb nu ongeveer vijf onder-
linge wedstrijden gespeeld met Oranje 
onder 14.” Ook heeft hij een persoonlijk 
doel. “Ik zou heel graag mijn debuut in 
de Eredivisie maken bij FC Twente, dat 
is mijn favoriete club in Nederland! Als 
dat lukt zou dat erg leuk zijn, maar zover 
is het nog lang niet.” Op de vraag wat 
zijn ultieme droom is, antwoord Rayan 
direct: “Dan wil ik heel graag bij Real 
Madrid voetballen, haha! Dat is de bes-
te club van de wereld. En mijn favoriete 
speler voetbalt daar ook: Luka Modric.” 
We duimen voor je!

FC Barcelona
De winnaar van het 32e Internationaal 
Marveldtoernooi werd FC Barcelona, en 
prolongeerde daarbij de titel. Ook de 
vorige editie wist de Catalaanse club te 
winnen. Met Shane Kluivert in de ge-
lederen werd Vfl Wolfsburg in de finale 
met een terechte 2-0 verslagen. Vader 
Patrick verbleef het gehele weekend op 
het toernooi en werd ook gestrikt voor 
de prijsuitreiking. “Het toernooi is qua 

organisatie natuurlijk echt top met de 
bungalows en de eetlocatie op loopaf-
stand. Hoe mooi wil je het hebben? Jam-
mer genoeg kwamen we met Ajax O-15, 
30 jaar geleden nog niet naar Groenlo 
want ik ben hier zelf nooit actief ge-
weest. Mijn zoon Justin was hier wel met 
de jeugd van Ajax en was erg enthousi-
ast”. Op de vraag van Marco Frank of hij 
trots is op zoon Shane met het winnen 
van de finale vertelt Patrick dat wat hem 
betreft de teamprestatie belangrijker is. 
“Ik ben vooral trots op het team en ik 
vind het voor spelers van deze leeftijd 
vooral belangrijk dat ze genieten”.

Afsluiting
Zodra de eerste spelersbussen de par-
keerplaats van Sportpark Den Elshof 
afrijden kijkt toernooivoorzitter Marco 
Frank namens het gehele organiserende 
bestuur met een voldaan gevoel terug. 
“Een verademing om het na drie jaar 
weer te mogen ervaren. We hebben het 
weer geflikt met elkaar. Iedere vrijwilli-
ger straalt weer veel plezier uit. Iedereen 
verricht zijn taken met een lach. En het 
was vooral een gemoedelijk toernooi. 
We hebben prachtig weer gehad, fantas-
tische wedstrijden gezien, en iedereen 
was erg blij dat het weer door kon gaan. 
Op naar de volgende editie!” 

De vrijwilligersavond werd voortgezet 
onder het genot van een halve liter en 
een buffetje. Een mooie groep mensen 
bij elkaar, die na een weekend, wat zeg ik, 
na een aantal weken hard werken, kon-
den terugkijken op een heel geslaagd 
weekend. Vrijwilligers, bedankt voor het 
mooi toernooi!
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Na 2 jaar wachten was het dan eindelijk 
zover, Boys in Rosso L’Ultimo. Het aller-
laatste feestje om na 72 jaar afscheid te 
nemen van s.v. Grolse Boys. Jammer 
genoeg niet op het vertrouwde Wil-
genpark, maar het sfeervol aangeklede 
festivalterrein van PigPop bij Café Half-
weg in Voor-Beltrum vormde het decor 
voor een memorabel eindfeest van een 
roemruchte voetbalvereniging.

Door: Christian Buiël

De organisatie, onder aanvoering van 
oud-voorzitter Harry Paf, had een pro-
gramma in elkaar gezet voor jong en 
oud. ‘s Middags waren het een negental 
teams, met in totaal een kleine 100 voet-
ballers, die in twee poules met elkaar de 
strijd aangingen tijdens een 7-tegen-7 
toernooi op het ‘Halfwegdome’. De 
deelnemende teams waren veelal ui-
terst gemêleerde gezelschappen, waar-
bij een aantal zelfs een speciaal tenue 
hadden aangeschaft om zo goed moge-
lijk voor de dag te komen. Daarbij was er 
goed gekeken naar de eerste tenues uit 
de beginjaren van de Boys, terwijl er ook 

Boys in Rosso L’Ultimo – 
Het einde van een tijdperk

de nodige oude Boys-tenues uit de kast 
waren getrokken. 

Ondanks de Olympische gedachte van 
het toernooi werd er bijzonder enthou-
siast gestreden om de eer, waarbij te-
vens duidelijk werd dat menigeen niet 
meer wekelijks op het voetbalveld staat 
of dat de conditie toch te wensen over-
laat. Desalniettemin een gezellig toer-
nooi waarbij het team ‘Nico’s Damphok’ 
er met de eerste plaats vandoor ging, 
gevolgd door de ‘Old Stars’, terwijl de ‘A1 
All Star ‘97’ het podium completeerden. 
Daarnaast ontving iedere deelnemer 
een medaille, uiteraard voorzien van 
een rood-wit lint, als aandenken aan het 
laatste Boys-toernooi.

Uiteraard ontbrak deze dag ook de 
derde helft niet, en viel het Grolsch 
gerstenat, net zoals vroeger op het 
Wilgenpark, goed in de smaak bij de 
Boys-leden. De Timp droeg daarbij zorg 
voor de nodige bitterballen en andere 
snacks, om ook alvast aan te sterken 
voor het eindfeest, in de avonduren. 
Ditmaal geen lichtmasten die uitvallen 

vanwege frituurpannen die werden in-
geschakeld. Gelukkig duurde het deze 
avond nog wel even voordat de aller-
laatste het licht uitdeed.
Het avondprogramma kende namelijk 
een drietal namen die voor de muzika-
le omlijsting zorgden: Bart & Alex, DJ 
Da Hool en niemand minder dan Dries 
Roelvink. Harry Paf hield het daarom 
kort voor wat betreft zijn speech en 
wenste de ruim 250 aanwezigen een 
gezellige avond toe. Het was namelijk 
een groot weerzien van voetbalvrien-
den van weleer die samen oude verha-
len ophaalden en de nodige anekdotes 
de revue lieten passeren. Ofwel, het 
‘Boys-gevoel’ in optima forma.

Het muzikale duo Bart & Alex kreeg de 
sfeer er goed in, terwijl de vrijwilligers 
achter de bar het tempo amper konden 
bijbenen. Er werden tussendoor nog 
enkele mensen bedankt, terwijl er ook 
afscheid genomen werd van Radomir 
Repija die na 46 jaar teruggaat naar zijn 
vaderland Servië. Met een ingelijst shirt 
van zijn 45+ teamgenoten in zijn hand 
verliet hij zichtbaar geëmotioneerd het 
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podium, om vervolgens als vrijwilliger 
weer snel plaats te nemen op een voor 
hem zo vertrouwde plek: achter de bar. 
Daar waar kleindochter Shaya, als van-
zelfsprekend, een handje meehielp in 
een ietwat groot uitgevallen Boys-shirt. 
Het benadrukte nogmaals het familiai-
re karakter dat de club al die jaren heeft 
gekenmerkt.

De klok kroop langzaam richting mid-
dernacht en maakte de feestende mas-
sa zich op voor hét optreden van de 
avond: Dries Roelvink. Gelukkig voor de 
aanwezigen stapte hij het podium op 
met een colbert met overhemd, en niet 
in zijn beruchte gele Speedo. Jammer 
genoeg wist Dries de hoge verwach-
tingen niet waar te maken, maar dat 
schijnt de meesten niet te deren daar 
het dak er alsnog afging. 

Als allerlaatste nummer wordt het alom 
bekende “You’ll Never Walk Alone” in-
gezet door de DJ en vervolgens luid-
keels door alle aanwezigen schouder 
aan schouder meegezongen. Ondanks 
dat het bier rijkelijk vloeide worden er 
daarbij net zoveel zuivere noten en uit-
halen genoteerd als tijdens het optre-
den van Dries Roelvink. Desalniettemin, 
een nummer dat goed past bij datgene 
waar Grolse Boys jarenlang op heeft 
kunnen bouwen: saamhorigheid in goe-
de en in slechte tijden.

Zo komt er een einde aan een prachtige 
dag met dito feestavond en kan er een 
punt gezet worden achter het laatste 
hoofdstuk in de geschiedenis. Wat rest 
zijn de verhalen en herinneringen aan 
die kleine club aan de Slinge: s.v. Grolse 
Boys.

Foto’s: Gerard Houben & Wouter Loeve
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In Memoriam

Henk van Dongeren
Op maandag 16 mei 2022 overleed Henk van 
Dongeren. Hij werd 79 jaar, waarvan bijna 
70 jaar lid van onze vereniging. Veel mensen 
zullen hem kennen als ‘Piet’, ook de bijnaam 
van zijn vader. Na zijn schooltijd ging Henk 
werken in de textiel. Eerst bij Heijmans in 
Groenlo, daarna als vertegenwoordiger van 

een grote Amsterdamse textielfabriek. Daar 
bleef hij werken tot aan zijn pensioen. Al op 
hele jonge leeftijd ging Henk voetballen bij 
de Grol. Hij had talent als keeper en speelde 
altijd in de eerste jeugdelftallen. Het A1-team 
(JO19-1) waarin hij speelde, staat bekend als 
één van beste jeugdteams ooit bij de Grol. 
Daarna nam Henk een onverwachte afslag. 
Hij ging in Grol 3 spelen. Dat werd eveneens 
een ‘opvallend’ elftal. Dit elftal vierde meer 
kampioenschappen dan ze in werkelijkheid 
hadden behaald. Aan hun derde helft kwam 
nooit een einde. Een zeer hecht team dat veel 
voor elkaar over had, binnen en buiten het 
veld. Henk voelde zich zeer verbonden met 
zijn medespelers.
Na de voetbaltijd ging Henk hardlopen bij de 
Lopersvereniging, liep lange afstanden tot 
en met de marathon. Tussendoor maakte hij 
nog tijd om te tennissen met zijn drie broers. 

Henk Hulzink
Op maandag 23 mei 2022 overleed ons trou-
we lid Henk Hulzink (82). Hij woonde samen 

Tom Kuster
Op Hemelvaartsdag, 26 mei, overleed Tom 
Kuster. Hij mocht maar 53 jaar worden. Tom 
was ongeneeslijk ziek. Na een slopend ziek-
teproces van twee jaar overleed hij in Lich-
tenvoorde waar hij met zijn gezin woonde. 
Tom was spelend lid bij Grol 45+. Omdat Tom 
dol was op voetbal werd Tom lid van Grolse 
Boys. Daar speelde hij bij de pupillen en juni-
oren. Het kampioenschap met het D1-elftal 

Dertien jaar geleden werd bij Henk een onge-
neeslijke ziekte geconstateerd. Met zijn po-
sitieve instelling, zijn doorzettingsvermogen 
en lichamelijke fitheid ging Henk alle behan-
delingen aan. In het academisch ziekenhuis in 
Nijmegen stelde hij zich beschikbaar voor elk 
wetenschappelijk onderzoek en elke nieuwe 
manier van behandelen. Dat werd door de 
artsen zeer gewaardeerd. Na 12 jaar waren 
alle behandelingen op. De artsen konden 
niets meer voor hem doen. Het laatste jaar 
van zijn leven viel hem heel zwaar, met veel 
pijn en moeheid. Op het laatst had hij vrede 
met zijn dood. We gaan Henk missen als fer-
vent supporter langs de lijn, bij de wedstrij-
den van Grol 1. Wij wensen zijn vrouw Annie, 
zijn kinderen Frido en Joyce, schoonzoon 
Robert, de kleinkinderen Julian, Deborah, 
Tess, Xavi en achterkleinkind Sophia heel veel 
sterkte met het dragen van dit grote verlies. 

met zijn vrouw Marietje in De Molenberg. 
Zijn gezondheid nam de laatste tijd verder af 
waardoor de wereld voor hem steeds kleiner 
werd. Samen met zijn gezin woonde Henk ja-
renlang aan de Heemskerkstraat in Groenlo. 
Zoals dat vroeger ging, moest Henk al met 14 
jaar in de fabriek aan het werk. Eerst bij Huls-
hof (Tassen en Koffers) in Lichtenvoorde en 
daarna vele jaren bij Interwand in Eibergen 
en HFI (Hartman) in Groenlo. Gelukkig kon 
hij met 60 jaar met pensioen. Zijn grootste 
hobby was voetbal, met de Grol voorop. Een 
zeer enthousiast supporter van Grol 1. Ja-
renlang werden alle thuis- en uitwedstrijden 
bezocht. Hoe ver het ook was. Samen met 

(JO13-1) in 1980 was het eerste hoogtepunt 
in zijn rijke sportloopbaan. Na de middelba-
re school trad hij in dienst bij de Koninklijke 
Marechaussee. Hij is daar altijd blijven wer-
ken, diende in Nederland en regelmatig in 
het buitenland. In zijn vrije tijd ontwikkelde 
hij zich als een echte sportman, met tennis 
en voetbal als belangrijkste onderdelen. Hij 
speelde competitietennis zowel bij LTC in 
Lichtenvoorde als bij GTC in Groenlo. Daar-
naast zaalvoetbal op maandagavond in Zieu-
went en veldvoetbal op donderdagavond 
met een vaste groep recreanten bij Longa. 
Bij Grol dook Tom redelijk onverwacht op in 
Grol 14. Een elftal dat zich bij ‘De Radstake’ 
gevormd had. Stoer vertellen de spelers nu 
nog dat ze de voetbaltas al meenamen naar 
deze discotheek omdat ze anders ’s morgens 
te laat aan de aftrap zouden staan. Maar hun 
kameraadschap stond voorop. Die hechte, 
sociale, binding vind je ook terug in zijn vrien-

Marietje of zijn zoon Gian of zijn broer Jan 
legde hij hiervoor duizenden kilometers af. 
Hij hoopte altijd op een overwinning maar 
kon een andere uitslag snel accepteren en 
relativeren. Hij genoot nog meer langs de 
lijn bij de wedstrijden van zijn voetballende 
kleinzonen bij Grol. Die twee jongens hadden 
ook een grote steun aan oma Marietje en opa 
Henk nadat hun moeder Kyra overleed na 
een ongeneeslijke ziekte, toen zij nog kleine 
kinderen waren. Wij wensen zijn vrouw Ma-
rietje, hun kinderen en partners, Ronald en 
Jackie, Gian en Monique en de kleinkinderen 
Stan, Mika, Kimberley en Carmen veel sterk-
te in de komende tijd.

dengroep. Een groep die al op de basisschool 
in Groenlo werd gevormd en altijd bij elkaar 
bleef. Die groep heeft in de afgelopen 40 jaar 
veel ondernomen, veel meegemaakt en voor-
al veel genoten. Bij tegenslag kun je op alle 
steun uit de groep rekenen en vooral dat was 
voor Tom heel waardevol. Dat past helemaal 
in het beeld van Tom als mens. In de eerste 
plaats heel trots op zijn gezin, met Mireille 
en hun beide zonen Bjorn en Kjell.  Een paar 
jaar geleden zagen we Tom weer opduiken bij 
Grol. Na Grol 14 speelde Tom nog jaren in Grol 
7 en 9, maar daarna had hij zijn tijd nodig voor 
zijn gezin, zijn loopbaan en zijn tenniscompe-
titie. Een stel vrienden had hem nu overge-
haald op vrijdagavond mee te gaan spelen in 
een nieuw team van 45+. Hij heeft niet lang 
kunnen spelen in dit vriendenteam. Wij wen-
sen zijn vrouw Mireille, zijn zonen Bjorn -met 
vriendin Romee-  en Kjell en moeder Bomers 
heel veel sterkte met dit grote verlies. 
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Nadat er twee jaar geen Wissink O13 en 
O11-toernooi had plaats gevonden i.v.m. 
corona was het op zaterdag 4 juni weer zo-
ver. Het 5e Wissink O13 en O11-toernooi.

Door: Han Hilderink
Foto’s: Sanne Waenink

“Eindelijk, het werd wel een keer tijd”, aldus 
Bjorn Slütter van de organisatie. “Alle voorbe-
reidingen zijn dit keer niet voor niks geweest”. 
Rond 09.00 uur melden de eerste teams zich 
op Sportpark Den Elshof. Het weer is goed, 
dus daar kan het al niet aan liggen. En ook het 
sportpark ligt er weer piekfijn bij, met strak-
ke lijnen op veld vier. Waarvoor onze dank 
aan de vrijwilligers van de Woensdagmid-
daggroep. Om 09.45 uur druppelen ook de 
laatste teams binnen. Twaalf teams die gaan 
uitmaken wie het 5e Wissink O13 toernooi op 
zijn naam mag schrijven. 

Favoriet vooraf is Rohda Raalte, omdat zij 
van alle teams op het hoogste niveau spelen. 
Maar het verleden heeft uitgewezen dat dit 
niet altijd een zekerheidje is om het toernooi 
ook daadwerkelijk te winnen. In de ochtend 

5e Wissink O13 en O11-toernooi groot succes

worden er achttien wedstrijden gespeeld 
waarna het tijd is voor een broodje worst en 
een stuk fruit, beschikbaar gesteld door Bak-
kerij Wissink, hoofdsponsor van het toernooi, 
en Rob Porskamp van sportpark Den Elshof. 

Na de poulefase mogen FC Trias, Bon Boys, 
Rohda Raalte en AVC Heracles gaan uit-
maken wie er eerste wordt. Uiteindelijk zijn 
het Bon Boys en Rohda Raalte die het tot 
de finale schoppen. Al snel blijkt dat Roh-
da Raalte een maatje te groot is voor Bon 
Boys. Met een 2-0 zege maken zij hun favo-
rietenrol waar en zijn zij de winnaars van het 
5e Wissink O13-toernooi. Uit handen van 1e 
elftalspelers Mick Wissink en Tycho Riteco 
ontvangen zij de kampioensbeker. S.V. Grol 
O13 behaalt een verdienstelijke vijfde plaats. 
“De eerste dag is prima verlopen”, aldus Sven 
Dorsthorst. “We hebben veel positieve reac-
ties ontvangen van de deelnemende teams, 
voor het strak georganiseerde toernooi”. Een 
mooi compliment dus voor de organisatie.

Zondag 5 juni, 1e Pinksterdag, is het alweer 
vroeg dag want nu is het de beurt aan de O11 
teams. Deelnemende teams zijn naast s.v. 

Grol O11-1 en s.v. Grol O11-2 o.a. de regionale 
teams FC Winterswijk, FC Eibergen, FC Tri-
as en Sportclub Neede. Maar ook teams als 
Wilhelminaschool uit Hengelo (Ov), Rohda 
Raalte en Victoria ’28 uit Enschede zijn van 
de partij. 
Alle wedstrijden, die op ongeveer een half 
veld worden gespeeld, staan onder leiding 
van spelleiders Juup, Max en Joost. Zij zijn 
alle drie 1e-jaars O15-1 spelers. Insteek tij-
dens de wedstrijden is dat de spelers van de 
teams onderling zelf bepalen of een bal uit is 
en wanneer het een overtreding is. Mochten 
ze er niet uitkomen, dan zijn de spelleiders er 
om alsnog op te treden. “Het was erg leuk om 
de wedstrijden te leiden,” geven Juup, Max 
en Joost aan. “Er waren zelfs wedstrijden bij 
waarbij we helemaal niet hoefden te fluiten”. 

Na de ochtend is er opnieuw eerst tijd voor 
een korte lunch, verzorgd door enkele ouders 
van de deelnemende Grolteams, waarvoor 
onze dank. Daarna is het tijd voor de kruisfi-
nales. Verrassende deelnemer in de kruisfina-
les om de bovenste vier plaatsen is toch wel 
s.v. Grol O11-2. Dankzij enkele schitterende 
goals in de poulefase is het ze gelukt om door 

“Wat prachtig om te zien dat kinderen zoveel plezier beleven 
aan het voetbalspelletje, in een ontspannen sfeer”
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te dringen tot deze kruisfinales. Tegenstan-
der hierin is Bon Boys O11-1. Ondanks goede 
tegenstand lukt het ze niet om de finale te 
halen. Tegenstander in de wedstrijd om de 
3e/4e plaats is s.v. Grol O11-1. Zij verloren in 
de andere kruisfinale helaas na strafschop-
pen van Rohda Raalte. Een Grols onderonsje 
dus! De eerste tien minuten weet s.v. Grol 
O11-2 goed tegenstand te bieden, maar na de 
eerste goal is het verzet gebroken. Uiteinde-
lijk weet s.v. Grol O11-1 alsnog een ruime over-
winning te behalen en behaalt het team een 
verdiende 3e plaats. Maar desalniettemin 
complimenten voor de spelers en technische 
staf van s.v. Grol O11-2.  De finale is een ko-
pie van de wedstrijd van de zaterdag, Rohda 
Raalte tegen Bon Boys. Waar Rohda Raalte 
bij de O13 een maatje te groot was voor Bon 
Boys is het nu omgekeerd. Al na 10 seconden 
ligt de bal erin, 1-0 voor Bon Boys. Dit blijkt 
meteen ook de eindstand, al waren er nog 
meer kansen voor Bon Boys om de score te 
vergroten. Ditmaal werden de prijzen uitge-
reikt door Koen en Mechteld Wissink zelf. 
Daarnaast was er voor alle deelnemers op 
beide dagen ook een heerlijke chocolademe-
daille, gemaakt door Koen. Iets wat bijzonder 
goed in de smaak viel!

“Een geweldige dag vandaag, echt genieten,” 
aldus Bart Huijskes, Tim Penterman en Pelle 
Walterbos van de organisatie. “Het weer zat 

mee, ondanks de slechte voorspellingen. En 
wat is er sportief gespeeld door de teams. Er 
is geen wanklank gevallen”. Ook vandaag al-
leen maar positieve geluiden van de verschil-
lende deelnemende teams. “Bon Boys com-
plimenteerde ons zelfs naderhand op social 
media met het perfect georganiseerde toer-
nooi,” geeft Han Hilderink aan. “Mooi toch! 
Wat prachtig om te zien dat kinderen zoveel 
plezier beleven aan het voetbalspelletje, in 
een ontspannen sfeer. En dat je hier zelf de 
hele dag van mag genieten. Ik nodig daarom 
alle mensen uit Groenlo uit om volgend jaar 
ook een kijkje te nemen op ons toernooi”. 

Een perfect verlopen weekend met veel 
toeschouwers van de verschillende teams. 
Dank aan alle deelnemende teams, voor hun 

sportieve prestaties. En ook dank aan onze 
vrijwilligers en sponsoren, te weten Bakkerij 
Wissink, Maarse Drukwerk, John Ligtenberg 
Vormgeving en Sportpark den Elshof, zonder 
wie wij dit toernooi niet kunnen organiseren.

Al met al kunnen we de conclusie trekken dat 
na twee jaren zonder een toernooi het          5e 
Wissink O13 en O11-toernooi bewezen heeft 
bestaansrecht te hebben. Op naar 2023. 
Schrijft u maar vast in de agenda: 27 en 28 
mei 2023, 6e Wissink O13 en O11-toernooi. 

Eindstand O13-toernooi: 1. Rohda Raalte 
2. Bon Boys   3. AVC Heracles 4. FC Trias

Eindstand O11-teornooi: 1. Bon Boys 
2. Rohda Raalte   3. Grol O11-1 4. Grol O11-2

Dan komen we nu tot slot op jouw grote 
ambitie, Erik. Je bent nu 11 seizoenen leider 
van Grol 2 en nog nooit is de stap van de 
eerste klas naar de hoofdklasse gelukt. Dit 
seizoen moet het dan gebeuren. Ik leg daar 
geen druk meer op. Ook nu nog niet, 4 wed-
strijden, 6 punten, 7e plek op de ranglijst.

Prikkelende woorden van de voorzitter aan 
het adres van de leider van Grol 2. Onderdeel 
van zijn toespraak op de jubilarissen avond in 
oktober, aan het adres van Erik Porskamp bij 
diens gouden jubileum, 50 jaar lid van Grol.
‘We zullen nog wel eens zien,’ zei Erik vanaf 
dat moment. ‘Wacht maar eens af. Ik voel 
geen druk en het gaat allemaal goed komen’. 

Het kwam goed in het 12e seizoen van Erik als 
leider. Na een geweldige inhaalrace waarin 7 
punten afstand op de koploper werden inge-
lopen. Op 29 mei 2022 was het zover. Met 
een ruime overwinning op Schalkhaar werd 
Grol 2 kampioen en promoveerde het team 
naar de reserve hoofdklasse. 
‘Ook zonder jouw prikkelende woorden was 

het gelukt, voorzitter’.  De voorzitter gaf dat 
toen maar toe, hij was vooral gelukkig met 
deze belangrijke promotie voor de ontwikke-
ling van alle talenten op weg naar het eerste 
elftal. Het niveau in de reserve hoofdklasse 
ligt namelijk hoog. Maar de eerste felicitatie 
van de voorzitter was voor Erik, de volhouder 
met een positieve instelling. 

ERIK KAMPIOEN
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Welgro behoeft eigenlijk geen nade-
re introductie. Iedereen in Groenlo 
kent het bulktrailerbedrijf aan de Pa-
rallelweg. Daar doet Welgro zelf ook 
moeite voor; het bedrijf draagt graag 
bij aan de leefbaarheid van de stad. 
Recent nog doneerde het bedrijf een 
kar vol gereedschappen aan de lo-
kale scouting na de verwoestende 
brand. Ook is Welgro altijd bereid om 
bijvoorbeeld wagenbouwers van het 
Grolse carnaval met hand- en span-
diensten bij te staan of schoolklassen 
een interessante rondleiding te ge-
ven in het bedrijf. Welgro is niet al-
leen een belangrijke sponsor voor de 
Grol maar ook voor tal van andere ver-
enigingen, stichtingen en events. Het 
bedrijf fungeert zelfs regelmatig als 
oefenplaats voor de vrijwillige brand-
weer waar meerdere werknemers lid 
van zijn. 

Door: Kyra Broshuis

Onder leiding van Joël Nijenhuis
Sinds januari 2021 is Grollenaar Joël 
Nijenhuis directeur bij Welgro. Na het 
vertrek van Wiljon Wellink fungeerde 

Bart van Nunen als interim en sinds zijn 
vertrek staat Joël aan het roer. Joël (46) 
komt uit Lichtenvoorde maar woont al 
jaren samen met partner Bärbel Nieu-
wenhuis in Groenlo. Samen hebben ze 
3 kinderen: Naomi, Juliën en Elize. Via 
de kinderen kwam Joël in contact met 
de Grol. “Naomi is sinds kort gestopt 
met voetbal, maar heeft er een leuke 
tijd gehad. Ik verwacht dat ze betrokken 
blijft bij de club. Zo was ze onder andere 
vrijwilliger bij het Marveldtoernooi. Ju-

liën en Elize voetballen nog wel actief 
bij de Grol. Ik ben zelf geen voetballer 
en kende de club vroeger ook niet an-
ders dan ‘de Groenlose voetbalvereni-
ging’. Nu we door de kinderen meer bij 
Grol betrokken zijn geraakt, zie ik hoe 
goed het allemaal geregeld is. Ik vind 
het prachtig dat een groot deel van de 
gemeenschap zoveel plezier beleeft 
aan de Grol. De club streeft een hoog 
niveau na en ontzettend veel mensen 
zetten zich belangeloos in voor de ver-
eniging, daar heb ik veel respect voor. 
Het ontbreekt de kinderen aan niets”, 
vertelt Joël. 

“Bij Welgro zijn we als bedrijf echt 
maatschappelijk betrokken, dat hoort 
bij ons. Onze collega’s zijn veelal actief 
in het vrijwilligersleven en vaak komt 
vanuit hen de vraag of we iets kun-
nen betekenen. Ik vind dat mooi. Het 
toont betrokkenheid bij de samenle-
ving; we moeten het samen doen. Dat 
gevoel zie ik overigens ook sterk terug 
in de bedrijfscultuur binnen Welgro. 
De betrokkenheid bij het product dat 
we maken en bij elkaar als collega’s is 
erg groot. Dat ik aanvoering mag ge-

Welgro Groenlo: Midden in de samenleving! 
“Bij Welgro zijn we als bedrijf echt maatschappelijk betrokken, dat hoort bij ons”
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ven aan zo’n club trotse medewerkers 
vind ik prachtig en geeft mij veel vol-
doening.”

Informeel
Tijdens een korte gang door het bedrijf 
valt op dat de sfeer open en informeel 
is. In een hal laten medewerkers Rob 
Wildenborg en Wouter Maarse trots 
de nieuwste machine zien; een enorme 
fiber-lasermachine. “Dit is de opvolger 
van deze plasmasnijder”, vertelt het 
tweetal, “maar nog een stuk nauwkeu-
riger. We zijn nog bezig de machine te 
finetunen. Het grote voordeel is dat we 
straks veel minder snijverlies hebben.”
Joël vertelt dat Welgro doorlopend 
aandacht heeft voor verdere verbete-
ringen van haar processen. “We doen 
veel grote investeringen. We hebben 
gelukkig maar in beperkte mate last 
van de crisis door de oorlog in Oekraï-
ne. Het is wel eens lastig om op tijd aan 
materiaal te komen maar het lukt ge-
lukkig nog steeds. We merken wel dat 
de agrarische sector wat voorzichtiger 
is in deze tijd. Gelukkig zijn we niet al-
leen afhankelijk van Nederland. Zo’n 
90% van onze bulktrailers worden bin-
nen Europa verkocht, waarbij Duitsland 
de grootste afzetmarkt is. Rond de 10% 
gaat naar landen buiten Europa. ”Wel-

gro wil graag verder groeien in Europa, 
productontwikkeling is hierbij cruciaal. 
Een voorbeeld hiervan is het nieuwe 
Welgro Smart Bulk systeem. Dat helpt 
om lostijden te reduceren en foutlossin-
gen te voorkomen en draagt zo bij aan 
het terugdringen van de CO2-uitstoot. 
We willen graag een innovatieve en be-
trouwbare leverancier zijn voor onze 
klanten. Daarvoor zijn we altijd op zoek 
naar betrokken technische mensen, die 
blijven hard nodig. Mensen met twee 
rechterhanden die goed met gereed-
schap overweg kunnen, zijn bij ons van 
harte welkom! We hebben vacatures van 
servicemonteurs tot lassers en uiteraard 
bieden wij goede arbeidsvoorwaarden 
binnen een erg leuk team”. Welgro staat 
verder voor kwaliteit en klantgericht 
werken. Van ontwerp tot levering van het 
eindproduct en vervolgens het bieden 
van jarenlange service, alles kunnen we 
vanuit eigen huis. Daar zijn we trots op. 
We zien de toekomst positief tegemoet 
en willen de meest innovatieve bulktrai-
lerproducent van Europa blijven.”

Welgro staat midden in de samenle-
ving en heeft altijd ruimte voor nieu-
we medewerkers. Nieuwsgierig? Kijk 
op www.welgro.nl of kom naar de 
open dag op zaterdag 24 september. 

Meerdere werknemers van Welgro zijn 
actief bij de Grol. Eén van hen is Wou-
ter Maarse, vader van zoon Tim (18) en 
dochter Vera (16). Vera keept bij Dames 
1 en Tim gaat met ingang van het nieuwe 
seizoen van het G-team naar het regu-
liere JO19-03. Wouter is leider/trainer/
chauffeur bij het G-team en doet dat 
met enorm veel plezier. “Het is ontzet-
tend leuk om te doen. Deze spelers zijn 
vaak heel spontaan en dat maakt van 
de wedstrijddagen echt een uitje. Pin-
dakaas stelt voor de uitwedstrijden een 
busje beschikbaar en Welgro betaalt 

“Bij Welgro zijn we als bedrijf echt maatschappelijk betrokken, dat hoort bij ons”

Wouter Maarse
de benzine en bijkomende kosten. We 
hebben onlangs nog een mooi toernooi 
gespeeld in Haaksbergen bij de Special 
Olympics. Daar hebben we de poule ge-
wonnen, het was een fantastisch feest!” 
Wouter is blij dat zijn eigen werkgever 
bijdraagt aan het plezier van de spelers 
van het G-team. “Het is precies zoals 
Joël zegt: we moeten het samen doen. Ik 
heb zelf niet veel verstand van voetbal, in 
het verre verleden heb ik wel gespeeld bij 
de Grol, maar ik was geen talent. Ik vind 
het wel mooi dat ik nu iets kan doen voor 
de club waar mijn kinderen actief zijn.”

TEKKELS
06 20 81 78 52
Tekkeltelefoon

*Annelies tegen een jongetje aan de bar, op een doodgewone zaterdag. 
“Hee, woar bun ie van?” Het mannetje gevat; “Van mijn vader en 
moeder.”  “Dat wet ik ok wal,” lacht Annelies, “moar wee bunt dat 
dan?” Als het mannetje keurig antwoordt Annelies weer. “Dan bun’k van 
ow nog weazen kroamschudden. Is toch wat, en no zit ze al an d’n tap.” 

* Rob Porskamp vraagt voorgaande aan de wedstrijd tegen ATC aan 
Sem Brummelaar of hij in de basis staat. Antwoord Sem: “Heb ik in 
ieder geval geen rekening mee gehouden.”

*Nadat Max de Vries sr positief getest was op Corona kwam daar 
uiteraard, geheel in de geest van Max, de volgende reactie op: “Dat is 
de eerste keer in zien leaven dat hee POSITIEF is.”

* Jos Heutinck werd gezien met zeer blitse blauwe schoenen aan. 
Natuurlijk kon een opmerking niet uitblijven. “Hee is de Hugo de Jong 
van Grol.” 

*Ties Frank had vader Raymond als drie dagen voor Vaderdag een 
cadeau gegeven. “Dan kan ik zondag mooi voetballen.” Natuurlijk niet 
voordat hij een ontbijtje voor zijn vader heeft gemaakt, toch Ties?

*Grol A moest voetballen in Nunspeet, midden in ‘The biblebelt’. “Nem 
meteen wat vaccins met doarhen,” werd hen aan al meegegeven.

*Als het weer een drukte van belang is in het Sportcafé met mensen 
met mapjes onder de armen voor diverse vergaderingen, laat een 
stamgast zich iets ontvallen. “Wi-j hebt hier meer vergaderruumtes 
dan voetbalbvelden.” 

*Een vaste sportcafé gast nadat hij hoort dat er een ‘wortelcommissie’ 
is opgericht. “Bunt ze mooi op tied met. Ik heb in mien leaven meer 
halve liters esjikkerd dan appels egetten.”
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Column

Het voetbalseizoen is weer aan zijn eind 
gekomen. Het was een lange, mede door 
COVID-19, maar wel een hele mooie rit. 
Het vlaggenschip haalde zelfs de nacom-
petitie voor promotie naar de 1e Klasse. 
Stiekem droomden we al van een stapje 
hogerop, en dat onze buren uit Zieuwent 
en Lichtenvoorde zouden degraderen, 
zodat we weer een aantal mooie derby’s 
zouden gaan spelen. Maar helaas is alles 
bij het oude gebleven. RKZVC hand-
haafde zich rechtstreeks, Longa ’30 trok 
in een zinderende finalewedstrijd tegen 
Nemelaer aan het langste eind. Na met 
0-3 en 3-5 achter te hebben gestaan, 
maakten de Oranjehemden vlak voor 
tijd de 5-5 om uiteindelijk met een 8-5 
winst in de bus naar Lichtenvoorde te 
stappen. Een ongekend knappe presta-
tie! Heel origineel, kwamen ze weer met 
een oude foto aanzetten om de huidige 
posities nog maar weer eens te schetsen. 

Onze eigen jongens beleefden een 
fantastisch seizoen. Trainer William 
Krabbenborg paste een aantal piep-
jonge spelers in, achteraf een meer dan 
prima keuze. De derde periode werd 
gewonnen, en Grol mocht aantreden 
tegen het bekende SDOUC van ‘Su-
perboer’ Jan Vreman. Helaas kwam de 
blauw-witte brigade net tekort en blij-
ven we nog een jaartje in de 2e Klasse. 
Desalniettemin een zeer knappe pres-
tatie waar de gehele selectie bijzonder 
trots op mag zijn!

Ook voor de overige Grolteams is de 
zomerstop aangebroken. Grol 2 werd 
kampioen in de Reserve 1e Klasse, een 
fantastische prestatie! De puntenach-
terstand op de nummer 1 leek met nog 
een aantal wedstrijden te spelen niet 
meer in te halen, maar waar De Tukkers 
steken liet vallen, was het de equipe van 
Bjorn Koldeweij die er met de “schaal” 
vandoor ging, chapeau! 

Bij de lagere elftallen werden een aantal 
teams tot kampioen gekroond. Zowel Grol 
Zaterdag 3 en 4, Grol 7 en Grol 10 mochten 
zich de beste van hun competitie noemen. 
En in de jeugd werden O19-1 en O17-1 kam-
pioen, waardoor elk hoogste jeugdteam nu 
op Divisie niveau speelt! 

Ondertussen zagen we op de socials een 
aantal mooie kiekjes voorbijkomen van 
de diverse teamfeesten. Grol 3 genoot 
van een trainingskamp in Lissabon, al is 
ons niet bekend of er op het veld getraind 
werd. Het spel speelde zich voornamelijk 
af in de nachtelijke uurtjes, met iedereen 
in topvorm, met alle gevolgen van dien… 
Ook Grol 4 is naar het buitenland geweest 
om het seizoen af te sluiten, met als be-
stemming het Spaanse Malaga. Ook hier 
werd de lever meer getraind dan de been-
tjes. Zoals het hoort!

Ook het Internationaal Marveldtoernooi 
was weer een groot succes. Petje af voor de 
organisatie en alle vrijwilligers die het toer-
nooiweekend weer tot een succes hebben 
gemaakt. En wat te denken van de Grol-
ploeg… Een aantal wedstrijden nipt verlo-
ren tegen goede ploegen, maar de laatste 
wedstrijd tegen AZ dik verdiend gewonnen 
en op een prachtige 11e plaats geëindigd, 
van harte gefeliciteerd!
Een mooie ontwikkeling is dat de Grol van-
af aankomend seizoen maar liefst 4 presta-
tieve teams op de been brengt. Grol 4 gaat 
spelen in de Reserve 3e Klasse, bestaande 
uit een groep jonge, talentvolle spelers. De 
Grol is ook nog op zoek naar een trainer 
voor dit team. Lijkt jou dit leuk of ken je ie-
mand die deze uitdaging aan wil gaan, laat 
het dan weten aan het Voetbalbestuur.

Rest mij niet anders dan iedereen een hele 
fijne vakantie te wensen. 

Tot volgend seizoen!
De Stamgast

Dit was het weer!
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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

Devoon
Carboon

Perm
Trias

Jura
Krĳ t
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Spanwĳ dte: 4-6 m

1,7 m

Betekenis naam: ‘vleugel zonder tand’. 22 
kilogram
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