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Geachte lezer,

Na een weekend vol schermutselingen in de stad en buiten de wallen is Grolle weer bevrijd en kan 
iedereen weer opgelucht ademhalen. De bevrijding van onze Veste is de tweede grote bevrijding 
in korte tijd. In ieder geval voor Harry Paf en Hans Scheinck. Wat zullen zij zich ook bevrijd en op-
gelucht voelen. Het huwelijksaanzoek dat Hans Scheinck Harry deed tijdens de receptie van Grolse 
Boys ter gelegenheid van haar 70-jarig jubileum is na direct volmondig ‘ja, ik wil’ van Harry’s zijde 
volledig aanvaard. Beide ‘families’ stemden immers in. Een fraaie bekroning van deze langdurige 
soap. En dat in de week van ‘Coming out-day’.  Was men in de ene familie unaniem, op zich al 
historisch, de andere familie stemde grotendeels in, maar ach, in iedere familie heb je dwarsliggers 
en die vervelende ooms. 

Nu maar hopen dat de gemeenteraad instemt met het voorstel 320.000 euro over te maken naar de 
penningmeester van de ‘nieuwe’ voetbalvereniging. Een hamerslag zoals velen verwachten? Of wordt 
het een mokerslag, als men niet instemt? Normaliter zou dit goed moeten komen. Al twee keer 
eerder was de gemeente groot voorstander en voorvechter van een fusie, die beide keren afketste 
op ‘eigen belangen’, of was het vooral botsing van karakters, zoals ook wel eens is gesuggereerd. 
Het zou wel heel erg vreemd zijn dat de gemeente nu roet in het eten zou gooien, al blijft alles 
mogelijk natuurlijk. Niet te vroeg juichen. Het gezond verstand heeft voorlopig gezegevierd. Laten we 
ervan uit gaan dat de gemeenteraad ook over een dosis gezond verstand beschikt, al mag men zeer 
zeker kritisch zijn. Dat moet zelfs. Mochten onze lokale volksvertegenwoordigers NEE zeggen tegen 
het voorliggende voorstel van het college, dan keren beide besturen terug naar hun leden, 
en ontstaat er een nieuwe situatie. Voorlopig nog maar niet aan denken.

Op naar een nieuwe toekomst, zullen we maar zeggen. Tuurlijk zal het wennen zijn, maar niet alleen 
voor die enkele tientallen leden van de Grolse Boys, die hun vereniging zien verdwijnen, maar evenzo 
voor de bijna 1500 leden van s.v. Grol, die vanaf juli 2020 nooit meer de blauw-witten genoemd zul-
len worden, iets dat toch door ons bloed stroomt, in ons DNA zit. Toch is een groot compliment zeer 
op zijn plaats voor alle betrokkenen die de fusie door stormachtig weer naar veilige haven gesleept 
hebben. Geen gemakkelijke klus. Laten we volgend jaar de rood-blauwe loper uitleggen voor onze 
Boys-vrienden en -vriendinnen. Van harte welkom.

Laten we dit jaar extra hopen op een titel/promotie van ons vlaggenschip. Dat zijn onze jongens aan 
hun stand verplicht, en met hun overgang van 3C naar 3A. Hun keus, hun wens! Voorlopig mogen we 
niet klagen. Na 3 wedstrijden koploper, ondanks een slechte verliespot in en tegen Reutum. Geef ons 
hoop man! Nog één keer in het blauw wit in de krant, als promovendus. Een mooi scenario.

Via deze weg wensen wij u veel leesplezier, met uiteraard de nodige aandacht 
voor de fusieperikelen.

Henri Walterbos, Hoofdredacteur
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Theo Hulshof  
Een trainer is net zo goed 
als zijn materiaal

Door: Mark Wessels

Op een doordeweekse middag bel ik aan 

bij Theo Hulshof aan de Potgieterstraat 

in Lichtenvoorde. Los van het feit dat het 

sowieso een goed gevoel geeft om even 

terug te zijn op vertrouwde bodem krijg 

ik bij binnenkomst een warm welkom. 

Aan de slingers en ballonnen is te zien dat 

hier feest is gevierd. Theo heeft namelijk 

de zaterdag ervoor zijn 65e verjaardag 

gevierd en loopt meteen naar een prachtig 

versierde speciale blauwe ballon in de 

woonkamer, midden tussen de oranje 

periferie. ‘Dit is toch geweldig’, zegt hij, 

kijkend naar het blauwe doorzichtige 

exemplaar. Vijf minuten later zitten we in 

de tuin onder het genot van een dampende 

bak koffie met een Limburgse vlaai, made 

in Lichtenvoorde. Het leven van een 

clubblad redacteur is een keihard bestaan, 

maar heeft ook zeker zijn leuke kanten.. 

Verleden bij de Grol

Theo Hulshof is vlakbij Den Elshof 

geboren. Zijn ouderlijk huis staat tussen 

het Grolcomplex en camping Marveld; zijn 

broer Harrie woont er nog steeds. Theo 

over zijn jeugd bij de s.v. Grol: “Ik ben 

eigenlijk als keeper begonnen tijdens het 

schoolvoetbal met de Ludgerusschool uit 

Zwolle. Ik weet nog dat ik met mijn laarzen 

aan tussen de palen stond toen we met 

ons sterke Ludgerusteam tegen de ‘grote 

scholen’ uit Groenlo (Aloysius en Canisius) 

speelden.

In de jeugd van de Grol heb ik altijd in 

de selectieteams gespeeld, maar in de C1 

had ik pech; ik brak mijn been op twee 

plaatsen. Een dom ongeluk dat wel de 

nodige impact had, want ik had net een 

uitnodiging ontvangen voor wedstrijden 

bij de Gelderse selectie. In totaal ben ik 

er toen een jaar uit geweest. Na twee 

seizoenen bij de B-junioren en een jaar bij 

de A- selectie stroomde ik op mijn 17e door 

naar het eerste elftal. 

In totaal heb ik vijftien jaar in het eerste 

gespeeld en dat altijd in de 3e of in de 4e 

klasse. We waren eigenlijk het Volendam 

of de Graafschap van nu; we zijn in die 

tijd drie keer kampioen geworden. Een 

van de hoogtepunten in Grol 1 was de 

veelbesproken kampioenswedstrijd 

in Zieuwent in 1973. We werden voor 

ongeveer 6000 toeschouwers kampioen 

en ik speelde als jonkie toen samen met 

vedetten als Theo Kaak, Harry Notten en 

Fons Zuidinga. In het seizoen 1978/1979 

trainer. Na mijn voetballoopbaan ben ik 

trainer geworden van Grol B1 dat in die 

tijd interregionaal speelde, zoals dat zo 

mooi heette. We hadden een paar goede 

lichtingen en speelden wedstrijden tegen 

gerenommeerde clubs als Quick’20, SC 

Enschede, Rohda Raalte en Urk. Dat 

waren voetbalpotjes waar je niet alleen 

qua voetbal een boel van kon leren, maar 

ook in fysiek en verbaal opzicht. Dit soort 

wedstrijden moet je spelen in de jeugd 

Na vier jaar de jeugd te hebben getraind, 

heb ik uiteindelijk toch nog drie jaar het 

vlaggenschip getraind. In het laatste jaar 

promoveerden we via de nacompetitie naar 

de 4e klas. Vios B is een geweldige club 

en ik heb mezelf daar als trainer flink door 

kunnen ontwikkelen. In die periode liepen 

er in Beltrum de nodige talenten rond en 

ik was én ben nog steeds van mening dat 

je jeugd, die potentie heeft, meteen bij het 

eerste elftal moet halen. 

“Op mijn 17e stroomde ik door naar het eerste elftal”

werd bij Grol voor de allereerste keer de 

Voetballer van het Jaar gekozen en die eer 

viel mij te beurt. 

Na een hardnekkige hamstringblessure 

ben ik in 1987 gestopt en daarna heb ik 

ook nooit meer gevoetbald. Ik was echter 

in mijn periode als speler ook actief op 

de woensdagmiddag als pupillentrainer 

bij s.v. Grol, ook al woonde ik al geruime 

tijd in Lichtenvoorde. Ik heb daarnaast 

de A2 getraind samen met ene Hans 

Scheinck en ook de A1 als interim-

om later ook in het eerste op een redelijk 

niveau mee te kunnen komen”.

Trainerscarrière

“In die periode dat ik de jeugd bij Grol 

trainde ben ik ook begonnen met de 

trainerscursus TC 3 en werd ik gebeld door 

Vios Beltrum. Ik ben daar met de A en B 

junioren begonnen en binnen een jaar werd 

ik gevraagd voor het eerste elftal. Dat was 

me op dat moment gewoonweg te druk af, 

omdat ik ook de TC 2 cursus had opgepakt. 

Na een leuke en leerzame periode in 

Beltrum werd ik gebeld door KSV. De 

voetbalvelden van KSV lagen dan wel 

hoog op de Vragender bult, het niveau 

was wel lager. Ik kreeg daar wel te maken 

met een spelersgroep die veel kwaliteiten 

had. We promoveerden van de 6e klasse 

naar de 5e klasse en van de 5e klasse 

naar de 4e klasse met Dennis Seesing in 

de spits. Dennis scoorde veel, was heel 

actief binnen het zestien meter gebied en 

mocht van mij ook beslist niet buiten het 

strafschopgebied komen. We hadden echt 

Kampioensteam Grol 1 1973. Theo Hulshof, onder, 3e van links.
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een mooie mix van spelers en voetbalden in 

de 4e klasse tegen clubs als Sc Varsseveld, 

Grol en WVC. Tegen WVC speelden we 

thuis met 2-2 gelijk. De vier seizoenen in 

Vragender waren onvergetelijk. 

Vanaf 2000 ben ik vier jaar hoofdtrainer 

geweest bij RKZVC. Vier jaar is volgens 

mij de maximale houdbaarheid voor een 

hoofdtrainer. Ook in Zieuwent trof ik een 

spelersgroep met talent, maar er was 

helaas te weinig doorstroming vanuit de 

jeugd. Je moet elk jaar een paar nieuwe 

gezichten in de spelersgroep hebben. 

Dat zorgt voor verse prikkels en daar 

groeit de groep ook weer van. Je bent als 

trainer net zo goed als de groep die je 

tot je beschikking hebt. Hoewel de ene 

hoofdtrainer net iets meer uit een groep 

kan halen dan een ander. 

Na Zieuwent heb ik een sabbatical 

genomen, die welgeteld drie maanden 

duurde, omdat de voorzitter van KSH 

Harreveld me belde. Voorzitter Gerard 

Tebarts vertelde dat ze in Harreveld 

omhoog zaten en ik heb uiteindelijk ja 

gezegd. Met KSH hebben we via de 

nacompetitie een historische promotie 

afgedwongen naar de 4e klasse. 

Na dit avontuur ben ik in gesprek 

gekomen met Longa ‘30; een heel ander 

niveau en dus een totaal andere stap. Als 

trainer van Longa ‘30 1 eindigden we het 

eerste seizoen op een bescheiden zesde 

plek in de 3 klasse C. In dat seizoen kwam 

een speler van Longa A3 te overlijden bij 

een auto-ongeluk waar onze oudste zoon 

Na die twee seizoenen bij Longa ‘30 1 ben 

ik benaderd door Mark van der Linden, 

nu voorzitter van VV Vorden. In totaal ben 

ik bijna drie jaar bij Vorden geweest; een 

VTC Longa ‘30

“Piet ten Holder vroeg me drie jaar geleden 

of ik bij Longa ‘30 de VTC-kar wilde 

“Ons streven is om elk jaar twee tot drie jeugdspelers door te laten stromen naar het eerste.”

Tim ook bij betrokken was; dat ongeluk 

heeft bij ons een behoorlijke impact en 

een nasleep gehad. Ik had toen al wel 

gezien dat er een talentvolle lichting bij 

de jeugd zat en ik heb vijf of zes jongens 

laten debuteren, waaronder onze zoon 

Luuk. We hadden in mijn tweede seizoen 

een mooie mix van jong en oud en konden 

in de laatste wedstrijd tegen DVC ‘26 

kampioen worden. Helaas hebben we de 

titel toen in de 99e minuut verspeeld. 

geweldige club met een prachtig complex aan 

de rand van het bos. In die periode begonnen 

de oudjes van Vorden 1 af te bouwen en de 

jeugd klopte aan de deur; ik was een soort 

‘tussenpaus’. Bij mijn afscheid als hoofdtrainer 

organiseerde Mark van der Linden een 

toernooi, waarvoor al ‘mijn’ oude clubs 

werden uitgenodigd. Geweldig! Daarna als 

klap op de vuurpijl een feestavond in een tent 

met band en al. Ik heb mijn trainersloopbaan 

afgesloten als jeugdtrainer bij RKZVC”.

gaan trekken; de VTC staat voor Voetbal 

Technische Commissie. Vanuit die functie 

zit ik ook in het hoofdbestuur, waarin 

ook onze zoon Tim zitting heeft. Hij is 

verantwoordelijk voor de communicatie en 

de PR bij Longa ‘30. Het is wel leuk om te 

melden dat ik andere bestuursleden zoals 

Roy Baks en Erik Hummelink ooit nog in de 

klas gehad. 

De essentie van mijn functie is: zorgen dat 

VTC Longa ‘30






Ronald Gerritsen, De Woerd 9, 7141 GK Groenlo

0544 -  840623, 06 -  51314790

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

Zoekt u iets:

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

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

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.

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

www.rabobank.nl/noa

Growing a better world together
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de jeugdopleiding van Longa’30 op een 

hoog niveau komt en blijft. We willen bij 

de jeugd dus het maximale eruit halen. De 

jeugdopleiding is namelijk de kurk waar de 

club op drijft. In ons beleidsplan geven we 

aan minimaal 1e klasse te willen spelen. 

Dat is een zeer uitdagend streven, waar-

voor je goede trainers, spelers en oefenstof 

nodig hebt. Ons Hoofd Opleidingen, Jeroen 

Stevens, komt uit Lievelde en de trainer 

van JO17-1 (tevens VTC-lid onderbouw), 

Timo Klein Hesselink, komt uit De Heurne. 

Dat zijn allebei gepassioneerde kerels van 

buiten de plaats die zorgen voor nieuwe 

energie en inzichten. Tim Wieggers uit 

Groenlo doet het hier ook goed als jeugd-

trainer. Het faciliteren van alle trainers is 

zeker zo belangrijk. We werken dan ook 

met een VTON trainers-app (net als bij Grol 

red.) Daar staan trainingen goed beschre-

ven, maar daarmee ben je er nog niet. Alle 

trainers moeten ondersteund worden met 

een  duidelijke uitleg over de app. Daar-

naast organiseren we “Train de Trainer” 

avonden om nieuwe kennis over te bren-

gen. De laatste keer (mei 2019)  hebben 

we Thomas Ruesink uit de PSV-opleiding 

uitgenodigd voor een demonstratie met een 

grote groep jeugdtrainers. De informatie 

die je de trainers meegeeft, moet ook goed 

toe te passen zijn.  Voor het aankomend 

seizoen hebben we alweer nieuwe trainers 

op het oog en die komen zeker niet alleen 

uit Lichtenvoorde”.

Opleiden naar de toekomst

“We zijn dit jaar begonnen met de zoge-

naamde donderdagmiddagtrainingen. Twee 

groepen van 90 kinderen in de leeftijdsca-

tegorie van 8 t/m 12 jaar krijgen een soort 

circuittraining. Het wordt aangestuurd 

door Ruud van Dongen, die daarbij wordt 

ondersteund door een klas van maar liefst 

25 leerlingen van het Graafschap Colle-

ge. Alle stations worden dus bezet door 

GC-leerlingen die de spelertjes begeleiden 

bij hun oefeningen. De ouders worden op 

deze manier ook ontlast. Ze moesten er in 

eerste instantie aan wennen, maar zijn nu 

enthousiast over deze aanpak. We zijn met 

dit concept begonnen vanwege ruimte-

gebrek op de trainingsvelden en omdat 

het steeds lastiger wordt om voldoende 

jeugdtrainers te vinden. Vanuit de provincie 

worden clubs met een ‘vitaal sportpark’ 

ondersteund. Longa ‘30 wordt nu ook 

aangemerkt als Vitaal Sportpark, omdat het 

zich richt op maatschappelijke functies van 

een sportcomplex. In dat kader komen er 

beachvolleybalvelden en een ‘beweegtuin’ 

op het Longa-complex en dat biedt nog 

meer mogelijkheden. 

Overdag is De Treffer volgeboekt door de 

KBO. Met ‘walking football’ op de woens-

dag en de middagtrainingen zijn we op de 

goede weg als vitaal sportpark.

Een tweede element is de techniektrai-

ning. We hebben Remco van Leeuwen 

weten te strikken voor de techniektraining 

bij 10,11 en 12-jarigen. Remco heeft in de 

jeugd bij Longa ‘30 gespeeld en speelt nu 

in het eerste van RKZVC. Hij heeft jeugd-

teams van Vitesse en Utrecht getraind en 

heeft zelfs in China en het Midden- Oos-

ten gewerkt. Hij heeft dus al veel ervaring 

en de kinderen pikken zijn oefeningen 

snel op. Elke vrijdagmiddag traint hij drie 

groepen van ongeveer 18 spelers. Behalve 

selectiespelers doen er op gezette tijden 

ook spelers van lagere teams mee, de 

zogenaamde vrije inschrijvingen. Hiervoor 

is binnen Longa ‘30 een budget vrijge-

maakt en als dit goed bevalt dan wordt dit 

uitgebouwd. Je moet elke keer weer door 

en vooral vernieuwend bezig zijn”.

Wat is het geheim van de suc-
cessen bij Longa?

“Naast een gedegen jeugdopleiding is een 

goed intern, maar ook extern scouting 

apparaat belangrijk. We kijken bij ons 1e 

elftal naar de bezetting van de posities en 

hanteren de 80/20 regel. 80% van de spe-

lers komt uit de eigen jeugd en 20% mag 

evt. van buitenaf komen. De spelers die van 

verder weg komen, worden absoluut niet 

betaald. Ze krijgen wel een reiskostenver-

goeding. Ons streven is om elk jaar twee 

tot drie jeugdspelers door te laten stromen 

naar het eerste. Lukt dat altijd: nee! Alleen 

als we binnen de club voor een bepaalde 

positie geen volwaardige speler hebben dan 

gaan we ‘shoppen’. Er mogen  maximaal 

vier spelers van buitenaf op het wedstrijd-

formulier van Longa ’30 1. 

Ook voor het aanstellen van trainers 

geldt: wat voor spelersgroep heb je en 

wat hebben ze precies nodig? Op basis 

van die informatie maak je een profiel. 

Een belangrijke voorwaarde is dat een 

trainer vernieuwend/innovatief moet zijn 

en vooral communicatief sterk moet zijn 

met HOOFDLETTERS. We hebben in de 

persoon van Erik Zandstra op dit moment 

natuurlijk een uitstekende trainer in huis. 

Trainers moeten zich ontwikkelen door bij 

te scholen, maar ook door bij andere clubs 

in de keuken te kijken. De amateurtrainer 

van het jaar, Laurens Knippenborg, gaat 

regelmatig naar Dortmund en Leverkusen 

om nieuwe trainingsvormen op te snuiven. 

Zelf ging ik in de jaren ’90 geregeld naar 

trainingen van De Graafschap en Ajax om 

daar nieuwe ideeën op te doen. Voor ambi-

tieuze trainers is het echt een ‘must’ om je 

trainersoog zo te verbreden”.

Wat staat ons bij de Grol 
te doen?

“Bij Grol wordt ook hard gewerkt aan her-

vormingen maar je blijft altijd afhankelijk 

van golfbewegingen. Een goed voorbeeld 

is nu RKZVC. Voetbalkwaliteiten zijn toch 

vaak genetisch bepaald en gaan van vader 

op zoon; daar zit dus een bepaalde tijd 

tussen. Je moet goed basismateriaal heb-

ben; bij Grol komen weer goede lichtingen 

aan en daar moet je op vertrouwen. Zelf 

opleiden is en blijft belangrijk en met een 

goede kern ben je al een heel eind. Als 

ik kijk naar Longa en Grol dan zie ik veel 

overeenkomsten qua club. Wat me wel 

opvalt is dat oud-spelers van Grol 1 toch 

meer betrokken blijven bij de vereniging 

dan bij Longa. Qua prestatiedrang kun je 

zien dat Longa al eerder op hoofdklasse 

niveau heeft gespeeld en dan toch weer 

graag op dat level terug wil”. 

En nu zorgen dat Grol dat gevoel ook te 

pakken krijgt!!



STERK IN UW MERK

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl

 
 

 

Kijk  op deversebakker.n l o f bel (0544) 46 60 76

Voor de perfecte zakeli jke lunch
en de beste belegde broodjes.

ideemedia.nl
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Scheidsrechter zijn: 

‘Een hele mooie en actieve 
manier van voetbal kijken’

Door: Kyra Broshuis

Het is een landelijke probleem: het vinden 

van gemotiveerde scheidsrechters bij de 

amateurclubs. Ook de Grol heeft er mee te 

maken. Het imago van de scheids is niet 

altijd even positief. Het zou saai zijn en 

een rotbaantje. “Klopt niet”, zeggen Marco 

Frank, Bas Brinke en Roan Roerdink.

Vier avonden cursus

Marco (51) heeft een lange staat van dienst 

bij de club. Hij voetbalt vanaf de E-tjes, 

speelde een blauwe maandag in het eerste 

en was jarenlang een vaste waarde in het 

tweede elftal. Hij voetbalt nog steeds, in 

35+3. Daarnaast zat hij in verschillende com-

missies en besturen en is voorzitter van het 

Marveldtoernooi. Drie jaar geleden volgde 

hij de opleiding Verenigingsscheidsrechter: 

“Dertig jaar geleden heb ik al eens een 

scheidsrechterscursus gedaan en nu heb ik 

het weer helemaal opgepakt. Zo’n scheids-

rechtersopleiding duurt een half seizoen 

waarbij je vier avonden de cursus volgt en 

vier keer onder begeleiding een wedstrijd bij 

je eigen club fluit. Na afloop mag je dan de 

niet-selectieteams fluiten. Bij Grol is het zo 

dat Grol 1 en 2 en de teams O19-1, O17-1 en 

O15-1 een scheidsrechter toegewezen krijgen 

van de KNVB. De rest moet ingevuld worden 

door eigen scheidsrechters. Ik heb zelf dit 

jaar ook de KNVB-Scheidsrechtersopleiding 

gedaan (SO III) en daarbij moet je een keuze 

maken tussen jeugd of senioren fluiten. Ik 

heb voor de jeugd gekozen. Ik fluit nu bij 

Grol maar ook via de KNVB bij andere ver-

enigingen in de regio. Erg leuk om te doen.”

Begeleiding van jonge 
scheidsrechters

Ook de 26-jarige Bas Brinke is een echte 

Grolman. Hij voetbalt sinds de F-pups en 

speelt nu in het 8e. Daarnaast zit hij in de 

organisatie van het D-kamp, is betrokken bij 

wedstrijdsupport coördinatie scheidsrechters 

en doet een deel van de jeugdfinanciën. “Ik 

heb wel de cursus gevolgd maar het fluiten 

zelf is niet helemaal mijn ding. Ik houd meer 

van de organisatorische kant en ik begeleid 

jonge scheidsrechters bij de Grol. Dit jaar 

zijn dat Roan Roerdink, Hidde te Boome en 

Jim Walterbos. Deze jongens hebben vorig 

jaar de cursus gevolgd en nu ze zelf in 015 

voetballen, hebben ze om 013 te fluiten. Het 

is mooi dat ook jonge jongens zich melden 

voor deze cursus. Heel belangrijk voor de 

toekomst van het jeugdvoetbal.”

‘Ik wilde graag iets doen 
voor de club’

Roan Roerdink is pas 14 jaar en wil graag 

iets extra’s doen bij de club. “Ik zit sinds de 

F-pups op voetbal en speel nu bij de JO15-3. 

Heel leuk maar ik kan er nog wel wat bij 

doen. Scheidsrechter leek me altijd al leuk; 

je bent dan eigenlijk de baas over het spel. 

Vanaf 14 jaar kun je de clubcursus doen en 

verenigingsscheids worden. Het mooie is 

dat ik zelf steeds later moet voetballen, dan 

kan ik ‘s ochtends nog wel een wedstrijd 

fluiten. Ik heb gefloten bij de JO13-4 tegen 
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Dinxperlo. Ja, daar deden wel wat bekenden 

van mij mee. Dat is juist leuk! Ik zou wel 

verder willen en wil straks ook de opleiding 

Verenigingsscheidsrechter gaan volgen.”

Vier wedstrijden fluiten 
onder begeleiding

Is 14 jaar niet wat jong? Marco vindt van niet: 

“Het ligt heel erg aan de persoon. Sommi-

gen kunnen met 14 jaar al wel echt overwicht 

hebben. Het voordeel van de cursus is dat je 

vier wedstrijden onder begeleiding moet flui-

ten en daar ook feedback over krijgt. Je krijgt 

goede tips en aanwijzingen en dan wordt het 

steeds makkelijker. Het gaat eigenlijk vooral 

om de wedstrijden, het theoretische deel is 

bijzaak. Bovendien begin je te fluiten bij jon-

gere jeugd en als je meer ervaring hebt ga 

je ook naar de wat oudere jeugd.” Volgens 

Bas is het wel handig om zelf gevoetbald te 

hebben of veel voetbal te kijken. “De cursus 

is heel erg praktijkgericht dus het is wel een 

voordeel als je al een beetje verstand hebt 

van voetbal.” 

Ajax 15-1 tegen Feyenoord 15-1

Een scheids is heel belangrijk: geen scheids, 

geen wedstrijd. “Wij zijn zelf als team ook 

altijd blij dat er een scheids is. Dan merk 

je pas hoe fijn het is dat iemand dat wil 

doen. In het veld is het inderdaad niet de 

meest dankbare taak maar dat ligt ook aan 

de wedstrijd. Ik heb zelf nooit mot gehad 

met een scheids”, vertelt Bas. Marco ergert 

zich wel eens aan het gedrag van spelers 

en toeschouwers:  “Men vindt dat men 

‘gewoon’ tegen een scheids mag schelden. 

Op de zaterdag zijn het vooral de ouders die 

dit dan doen. Ik heb één keer een wedstrijd 

gestaakt; Grol maakte een overtreding, de 

ouders van de tegenstanders begonnen te 

schelden en te schreeuwen. Ik heb toen de 

leider aangesproken, maar het ging maar 

door. Daarop heb ik de wedstrijd stilgelegd. 

Het blijft altijd een uitdaging om te zorgen 

dat beide teams tevreden van het veld gaan. 

Gelukkig zie ik wel een kentering en lukt dit 

voor de meeste wedstrijden die ik fluit. Met 

het hele VAR-gebeuren is de scheids steeds 

vaker onderwerp van gesprek. Mensen zien 

dat het niet zo eenvoudig is allemaal, er 

komt steeds meer respect. Zelf wil ik zeker 

nog verder met het fluiten, ik zou wel een 

paar groepen hoger willen. Ik fluit nu de 

jeugd hoofdklasse en 4e divisie. Eerste divi-

sie zou mooi zijn. Mijn ‘droom’? Haha: Ajax 

O15-1 tegen Feyenoord O15-1 in competitie-

verband fluiten.”

Fluiten en scouten

Bas vindt het mooi dat je tijdens het fluiten 

ook heel goed spelers kunt scouten. “Je ziet 

echt heel veel, dat is mooi. Je kijkt op een 

andere manier naar het spelletje en het is 

natuurlijk altijd goed om iets te doen voor je 

club. Het zijn allemaal vrijwilligers, het zou 

mooi zijn als iedereen zijn steentje bij zou 

dragen.” “Fluiten is een hele actieve manier 

van voetbal kijken”, zegt Marco. “Je bent 

actief bezig en dat vind ik veel fijner dan in 

je eentje een rondje hardlopen. En je helpt 

er de teams en de verenigingen mee.” Voor 

Roan is het vooral een pluspunt om de baas 

te zijn: “Mooi toch? Iedereen moet naar je 

luisteren. Mijn vrienden vinden het wel leuk 

dat ik scheids ben, ik denk dat wel meer 

jongens en meisjes zich gaan aanmelden.”

Bij de Grol is het zo dat de spelers van 

Grol 1, 2 en 3 én Vrouwen 1 elke week 

verplicht een wedstrijd fluiten, zo nij-

pend is het tekort. Dus: Lijkt het je leuk 

om af en toe op zaterdag of zondag een 

wedstrijd te fluiten bij de junioren- en/

of seniorenteams? Geef je dan op voor 

de cursus clubscheidsrechter. Voor meer 

informatie kun je terecht bij Bas Brinke 

(basbrinke@outlook.com).
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Aanschuiven bij: 

Dirk Wolters  
liefhebber bij en van de s.v. Grol

Door: Pim Westervoorde

De zomer zit erop, het guurdere weer 

komt eraan en de herfst heeft al echt 

zijn intrede gedaan. Op een herfstavond 

heb ik de eer om aan te mogen schuiven 

bij Dirk Wolters (27), clubman van de 

s.v. Grol. Op het menu staat gebakken 

aardappels, kipburger en wat broccoli. Ik 

sprak hem over zijn binding met de Grol 

en zijn visie over de Grol. 

Beltrumse Grollenaar

Dirk Wolters, geboren in Winterswijk, 

getogen in Voor-Beltrum, is al een lange tijd 

lid van onze blauwwitte voetbalvereniging 

in Groenlo. Voordat Dirk zich aanmeldde bij 

de Grol heeft hij zelf ½ jaar bij de roodgele 

vereniging in Beltrum het voetbalspelletje 

beoefend. Al gauw trof Dirk zijn jeugdvriend 

Tom Meulenbeek en schreef zich gauw over 

naar de s.v. Grol. 

Sinds afgelopen jaar is Dirk ook officieel een 

Grolse inwoner geworden.

Voor wie Dirk nog niet kent: In het dagelijks 

leven is Dirk werkzaam bij Partijgroothan-

del Chiel Meekes als hoofd boekhouding 

en is daar mede verantwoordelijk voor de 

administratie, automatisering en personeels-

zaken. Deze taken en kennis komt bij de s.v. 

Grol ook goed van pas. Dirk is namelijk sinds 

twee jaar wedstrijdsecretaris van de s.v. Grol 

Jeugd. Zelf speelt hij momenteel in Grol 3, 

waar hij ook wordt gezien als de aanvoerder 

en talentmanager. 

Liefhebber van de Grol 
en het spelletje

Dirk is een echte liefhebber van het spelletje 

en de s.v. Grol. Dat blijkt wel dat Dirk dag en 

nacht met voetbal, zowel Grol als zijn clubje 

PSV bezig is. “Al vanaf jongs af aan ben ik 

een strevertje geweest. Ik was altijd fanatiek, 

vooral met voetbal. Ik was of ben dan mis-

schien niet de beste speler, maar ik ging en 

ga altijd voor het hoogste haalbare. Daarnaast 

ben ik een liefhebber van het spelletje.” 

Dat blijkt wel wanneer we kijken naar de 

activiteiten van Dirk bij de s.v. Grol. Zo speelt 

hij als gezegd in de Grol 3, mag zich de libero 

van Grol Zaal 1 noemen en is momenteel dus 

wedstrijdsecretaris. 

In het verleden is Dirk ook nog jeugdleider bij 

de Grol D2 (inmiddels JO13-2) geweest. “Ja, 

samen met Diana Nijland en René Janssen 

heb ik toen het team begeleid en getraind. 

In de laatste 2 jaar deed ik dit samen met 

Diana en daarnaast Max de Vries of Marc 

van Meurs. Na het laatste seizoen ging mijn 

afstudeerperiode in van mijn HBO bedrijfs-

economie studie. Toen hebben ik besloten 

om even aan mijzelf te denken en een pauze 

in te lassen”. Deze pauze duurde echter niet 

lang. “Nee, een tussenperiode van twee jaar 

geloof ik en toen ben ik gevraagd om de Grol 

C3 (JO15-3) te begeleiden. Ik heb toen geko-

zen enkel training te geven aan de jongens uit 

dat team. Al snel merkte ik dat ik met alleen 

training geven onvoldoende voldoening kreeg 

en merkte daar bij dat ik er te fanatiek voor 

was. Het was nu alleen training geven en dan 

maak je toch niet het hele proces mee van 

een seizoen. Enkel training geven brak mij op 

een gegeven moment op en misschien was 

het wel tijd voor wat anders”, geeft Dirk aan. 

Dat nieuwe kwam al snel. Dirk nam de taken 

van Wessel Arink over als wedstrijdsecretaris. 

“Mooi dacht ik, doe ik toch nog wat voor 

de Grol en kan ik mooi mijn eigen tijden 

inplannen. Toch kom je daar al snel op terug. 
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Ik vind het echt mooi om te doen hoor, maar 

gezien de trainingen bij Grol 3, het zaalvoetbal 

op vrijdag en de wedstrijd op zondag, werd 

het toch wel erg veel. Ik moet namelijk veel in 

mijn avonduren doen. Vandaar dat dit jaar ook 

de keuze is gemaakt op de jeugd op te delen 

in boven- en onderbouw, waarbij Pieter Maar-

schalkerweerd de onderbouw op zich neemt.”

Spil tussen clubs en teams

Voordat ik met Dirk in gesprek ben gegaan 

ben ik mij eigenlijk meer gaan verdiepen in 

de functie van een wedstrijdsecretaris en 

kwam er dan ook snel achter dat het toch een 

aardig onderschatte functie is. Dat eigenlijk 

alles in goede banen wordt geleid op de 

zaterdagen is voor velen normaal, maar een 

groep mensen die dit regelen verdienen wat 

respect, waaronder Dirk. 

Het nieuwe Grol 3 is prima aan het seizoen 

begonnen. “Ik zie veel voetbal in ons team. Ik 

denk dat we de komende competitie nog veel 

gaan leren. Dan moet ik ook nog zeggen dat 

onze verdediging maar 1 jaar ervaren is, erg 

knap vind ik dat. Laatst speelde ons centraal 

duo op een oud-eerste spits van de tegen-

stander en dat ging echt goed. Ik geniet daar-

van. Het is niet zozeer dat ik mijn ervaring 

wil overbrengen, maar je weet hoe ik ben 

Pim; ik uit mijn mening en dat is dit jaar vaak 

positief. Ook de trainer van Grol 3 (Patrick te 

Voortwis, red.) vind ik erg goed, hij sluit per-

fect aan bij de selectie. Ik denk daarom ook 

dat we wel een top 4 klassering kunnen beha-

len, maar voor ons is het belangrijkst om de 

jonge spelers van Grol 3 klaar te stomen voor 

ons tweede elftal, zodat we ook door kunnen 

selecteren. Zodat we met de Grol weer drie 

prestatieve elftallen kunnen behouden. Als de 

verengingen om ons heen. Bij Longa ’30 heeft 

de jeugd tussen de JO8 en de JO11 namelijk 

allemaal minimaal 5 teams, dan is een fusie 

misschien wel goed”, besluit Dirk.

De Grol als club in de 
Achterhoek

Dirk is een enorme clubman bij onze 

blauwwitte vereniging, ik kon het daarom 

niet laten om zijn mening en visie over de 

Grol te horen. “De Grol is een fantastische 

club met een enorme drang om omhoog te 

gaan. Dat is natuurlijk top om te horen en 

te zien. Natuurlijk is het roepen en kritiek 

hebben vanaf de zijlijn wel makkelijk, 

maar wellicht is het wel aan de Grol om 

iets te doen met deze kritieken”. Een vaak 

gehoord kritiekpunt is de communicatie 

(lijnen binnen de vereniging). “Ja, inderdaad 

“Soms lijkt het wel Ajax bij de s.v. Grol.”
“Het is zeker een onderschatte functie, Pim. 

Eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor alle 

wedstrijdzaken van de bovenbouw jeugd. Dat 

kan gaan om afgelastingen, verplaatsingen 

van wedstrijden, het inschrijven van de teams 

in de beker en competities, maar ook het in-

schrijven van teams bij toernooien in de regio 

en het regelen van oefenwedstrijden in de 

zomer- en winterstop. Ik schakel daarbij met 

de contactpersonen van andere teams/ clubs, 

onze eigen Toon en de leider van het desbe-

treffende Grol team. Ik ben dus eigenlijk een 

beetje de spil tussen deze partijen”.

Het nieuwe Grol 3

Naast contactpersoon als wedstrijdsecreta-

ris is Dirk – zoals gezegd – aanvoerder van 

het vernieuwde Grol 3. “Een vernieuwd en 

erg verjongd Grol 3 mag je wel zeggen ja. 

Het team van vorig jaar is meer recreatief 

geworden en daar had ik nog geen behoefte 

aan. Ik heb een zittende job dus ik wilde 

graag twee keer per week blijven trainen. Om 

mee te gaan met Grol 4 ben ik te fanatiek 

voor, ik wil trainen en altijd winnen. Oké, bij 

Grol 4 is dat voor een deel natuurlijk ook het 

geval, maar ik wil ook gewoon mijn fanatisme 

overbrengen”. 

‘selectie’ groep groter wordt komt er vanzelf 

meer kwaliteit en uiteindelijk moet dat weer 

resulteren in een sterkere selectie van het 

eerste elftal”, aldus Dirk. 

Fusie is een noodzaak

Ik kon het niet laten om clubman Dirk te 

vragen over zijn visie en mening over de 

fusie, er is namelijk een hoop geschreven en 

gezegd de laatste tijd. “Ja, het is goed dat het 

doorgaat”, begint Dirk. “De aanpassingen 

zijn wel zo klein dat we er samen uit moeten 

en gaan komen. Voor een plaats als Groenlo 

is het gewoon niet anders, vooral gezien de 

krimp in onze hele gemeente.”

Dirk volgde de fusie op de voet en is ook 

verscheidende keren aanwezig geweest bij de 

verschillende fusiegesprekken. “Daar zijn ze-

ker mooie en goede ideeën uitgekomen, waar 

we ons beide in moeten kunnen vinden, voor 

de Boys bijvoorbeeld het idee om de naam 

Het Wilgenpark ergens te vermelden op het 

sportpark. Ik ben al lang blij dat de naam 

‘Grol’ en onze prachtige accommodatie blij-

ven bestaan. De aanpassingen die wij moeten 

doen lijken mij acceptabel. Zoals gezegd is 

het gewoon een noodzaak, kijk maar naar de 

Pim. Ook dat kan ik wel beamen. Soms 

lijkt het wel Ajax bij de s.v. Grol met al die 

commissies en communicatielijnen. Ik denk 

dat we het niet te groot moeten maken, 

snel en direct communiceren op de man af, 

daar worden we als club beter van. Al moet 

ik zeggen dat daar al wel verbeteringen in 

zijn gemaakt. ”

Vanuit mijn oogpunt kan Dirk – met zijn 

drang en clubgevoel - worden gezien als 

een voorbeeld voor vele andere leden bij 

de s.v. Grol. Voor Dirk is zijn inzet voor 

onze club een beetje als vanzelfsprekend. 

“Toen ik in mijn jeugd, maar nu nog steeds 

trouwens, naar de club ging om te trainen 

of te voetballen dan stond er altijd iemand 

klaar; een trainer, een leider, een scheids-

rechter en ga zo maar door. Ik denk dat de 

leden die nu nog niets doen voor de Grol 

naar zichzelf moeten kijken. En iedereen 

kan voor zichzelf bepalen of hij/zij nog 

tijd vrij heeft om iets voor de Grol terug te 

doen. Er zijn namelijk genoeg vacatures vrij 

binnen onze club, van tijdrovende tot kleine 

zaken. Ook kun je een vriend aan de mouw 

trekken en samen iets voor de club beteke-

nen. Ik hoop dat deze vacatures zelf gevuld 

zullen worden”, besluit Dirk.
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Ingezonden stuk Hennie Schovers

Het was op een zondag in Augustus 1969  

dat bij Tante Greet Nijhof, op het hoekje van 

de Markt, Grol 9 het levenslicht zag.

Het in eerste instantie “caféteam (lees, vaste 

klanten)”melde zich  aan bij  de s.v. Grol en 

er werd vanaf dat moment deelgenomen aan 

de competitie.

Hoogtepunten waren ongetwijfeld de twee 

seizoenen op rij behaalde kampioenschap-

pen in de seizoenen 1970-1971 en 1971-1972 

maar zeker het toernooi in Bemmel waar we 

een aantal keren waren uitgenodigd. Na de 

kampioenschappen werd men Grol 7 en dat 

bleef totdat het team min of meer uit elkaar 

Grol 7-9 vierde hun 50 jarig bestaan

ging ,veelal door verhuizingen of door werk-

omstandigheden. (Nee, niet door hogerop te 

gaan voetballen, ha ha.)

Omdat men toch min of meer elkaar wilde 

blijven ontmoeten besloot men op Hemel-

vaartsdag 12 Mei 1994 bij het 25 jarig bestaan 

een eerste reünie te organiseren onder de 

noemer die het nog steeds heeft Grol 7-9.

Dat was zo`n succes dat men het er daarna 

over eens was dit iedere twee jaar te herha-

len en wel op Kermiszondag. Dit, omdat een 

aantal niet meer in Groenlo woonachtig was 

en men in de regel als “oud“ Grollenaar toch 

op kermismaandag met het vogelschieten 

meedeed en er zodoende een mooi lang 

weekend van te maken.

Augustus 2019 was het dus 50 jaar geleden 

en zo kwam men op Kermiszondag 18 Au-

gustus bij elkaar om dit heugelijke feit met 

elkaar te vieren.

Om half 11 werd men op het Station Groen-

lo…… verwacht om er vervolgens met een 

aantal activiteiten, en een kort moment van 

stilte voor diegene die ons in al die jaren 

ontvallen zijn,  een fantastische dag van te 

maken die werd afgesloten met een heerlijk 

buffet.

In 2021 zal er dus weer een reünie plaats-

vinden en hopen dan opnieuw, met allen 

die er ook dit keer bij waren, weer op 

een gezellige dag.

Milou Groot Kormelink 
nieuwe aanwinst voetbalbestuur

Het voetbalbestuur is uitgebreid met een 

nieuw lid in de persoon van Milou Groot 

Kormelink. Milou, zelf spelend in Grol 

dames 1, gaat zich bezighouden met de 

voetbaltechnische zaken rondom het mei-

den- en vrouwenvoetbal bij de s.v. Grol.  

“Iemand met de expertise op het gebied 

van meiden- en vrouwenvoetbal is wat we 

nog misten in het voetbalbestuur. We zijn 

dan ook blij met de toetreding van Milou’’, 

aldus Wouter Scharenborg, voorzitter van 

het voetbalbestuur. Naast Milou maken 

deel uit van het voetbalbestuur Michel 

Hoffman, Tom Kaak, Dennis Pasman, 

Wouter Scharenborg, Ivo Versteegen en 

Bart de Vries.

In rolstoel Adriaan Ars. Vlnr. Hennie Schovers, Tonnie Groot Kormelink, Bennie Gelinck, Thea Gelinck, Geert Blijham, Ans Harbers, Joke Meu-
lenbeek, Anton Smit, Betsie Schovers, Hemmie Smit, Agnes Smit, Jules Moorman, Margo Blijham, Annie Tankink, Lucie Smit, Corrie te Linte-
lo, Wim te Lintelo, Mieke Meulenbeek, Jan Harbers, Corrie Migchielsen, Wil Migchielsen, Rinus Meulenbeek, Ria Ars en Joop Meulenbeek.
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De Maan Glasbewassing & Schoonmaakdiensten

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Glasbewassing, binnen- en buitenzijde

• Tuckerpole (osmose) glasbewassing

• Houtwerkreiniging

• Dakgootreiniging

• Schoonmaak (van kantines, sportcentra, enz.)

• Vloeronderhoud

• Trespa- en kunststofreiniging

• Glasetsing- en glaspolijsting 

• Zonnepanelenreiniging & Vogelroosters plaatsing
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Historische Ledenvergadering: Fusie Aanstaande!

Door: Pieter Peeters

Maandag 7 oktober 2019 gaat de boeken 

in als een historische datum. Bij zowel sv 

Grolse Boys als s.v. Grol vond de Algemene 

Ledenvergadering plaats, en niet zomaar 

één. Het punt FUSIEVOORSTEL stond met 

dikke letters in de agenda geschreven.  Een 

stemming zou duidelijk maken of beide 

verenigingen onder één naam verder zal 

gaan. Het lijkt nu ook echt te gaan gebeuren. 

Slechts de gemeenteraadsvergadering kan 

nog roet in het eten gooien door niet in te 

stemmen met het fusievoorstel. Zeventig 

procent van de leden van sv Grolse Boys 

koos voor een fusie, in ons sportcafé stemde 

iedereen unaniem voor.

Dat het een gedenkwaardige avond zou 

worden, kon men ook aflezen aan de op-

komst. Waar normaal gesproken een kleine 

vijftig leden de moeite namen een bezoek 

te brengen aan sportpark Den Elshof, waren 

nu meer dan honderd leden aanwezig. Een 

mooie opkomst. De avond begon zoals 

we normaal gesproken ook gewend zijn: 

voorzitter Hans Scheinck nam het woord 

om iedereen welkom te heten. Na een korte 

introductie gaf Hans het woord aan Tom 

Hoffman om de begroting en het financieel 

jaarverslag toe te lichten. 

Financieel overzicht

Tom: “Het samengesteld overzicht financiële 

gegevens heeft op onze website gestaan 

zodat het voor iedereen in te lezen was. 

Daarbij gaat het om de gegevens van de ver-

eniging s.v. Grol, de SEAG en van de Grolse 

Boys. Daarnaast is ook het bedrag verwerkt 

die vanwege de eventuele fusie binnen zal 

komen. Deze gegevens zijn verwerkt tot en 

met 30 juni van dit jaar. Kort samengevat, 

als we naar de cijfers van de s.v. Grol kijken, 

hebben wij bezittingen zoals bijvoorbeeld 

het terrein. De gebouwen vallen onder de 

SEAG. We hebben wat geld uitgeleend aan 

de SEAG en we hebben wat geld op de 

bank staan. Voor wat betreft de schulden zit 

er nog een kleine lening van de bank in en 

wat overloop aan kortlopende schulden. Per 

saldo hebben we een vermogen van 341.000 

euro. Als we kijken naar de SEAG, is het be-

zit behoorlijk toegenomen het afgelopen jaar 

door de investering in de kunstgrasvelden. 

Daarnaast hebben zij geld op de bank staan. 

Het eigen vermogen van de SEAG is 55.000 

euro. Opgeteld zitten wij als Grol zijnde op 

396.000 euro aan eigen vermogen. De Grol-

se Boys heeft een eigen vermogen van 3000 

euro. Bij dit bedrag moet nog 170.000 euro 

opgeteld worden wegens de toekomstige 

opbrengst van het terrein. Uiteindelijk brengt 

de Grolse Boys 184.000 euro in. Daarnaast 

is er door gemeente toegezegd een subsidie 

uit te betalen aan de fusieclub, een bedrag 

van 150.000 euro. Dit bedrag gaat in principe 

rechtstreeks het vermogen in. En daar kun-

nen wij hele mooie dingen mee doen. Als 

we alles samentellen komen wij na de fusie 

op een eigen vermogen van 731.000 euro.” 

Voorzitter Hans Scheinck haakte hier even 

op in: “Niet onbelangrijk te vermelden, 

we hebben de datum van eventuele fusie 

in overleg met de KNVB en Grolse Boys 

verlegd van 1 januari 2020 naar 1 juli 2020. 

Ten eerste vond de KNVB het heel onhan-

dig, een fusie midden in het seizoen. Ten 

tweede verwachten wij dat de gemeente 

ook wat meer tijd nodig zal hebben voor 

diverse zaken. Dat even als aanvulling op 

de financiële gegevens van Tom. Overigens 

wordt het eigen vermogen van Grolse Boys 

nog iets minder. Ik heb namelijk begrepen 

dat wanneer de fusie erdoor is men nog een 

écht Grolse Boys eindfeest gaat houden…”

Statutenwijziging

Hans vervolgde de ALV met het volgende 

agendapunt: de toekomstige fusie met bijbe-

horende statutenwijziging. “Het is natuurlijk 

zo dat de statuten van beide verenigingen 

erg veel op elkaar lijken. Echter zijn de 

statuten van Grolse Boys van 2003, die 

van ons zijn van 2013. De statuten van ons 

worden gewijzigd, omdat wij de verkrijgen-

de vereniging zijn. Wat betreft de fusieakte, 

als beide verenigingen stemmen voor een 

fusie dan richten beide voorzitters de nieuwe 

vereniging op. De startdatum wordt zoals 

vermeld 1 juli 2020, maar de oprichtingsda-

tum blijft staan op 18 september 1918. Dat is 

zoals bekend de datum van oprichting van 

s.v. Grol, de verkrijgende vereniging. Ook het 

nieuwe wedstrijdtenue wordt nauwkeurig in 

de nieuwe statuten vastgelegd. Verder wij-

ken de statuten nauwelijks af van de huidige 

beide voetbalclubs.”

Stemmen

Eindelijk begint Hans met het agendapunt 

waar iedereen deze avond voor naar het 

sportcafé gekomen is: “Ik ga nu iets heel 

voorzichtig zeggen, maar ik durf het nu: 

stemmen hoeft niet persé. Als de ledenver-

gadering kan instemmen met de statutenwij-

ziging, dan is deze met algemene stemmen 

aangenomen. Dus…dan moet ik eerst aan u 

vragen of u wilt stemmen of dat we dit met 

elkaar kunnen besluiten?” Op dat moment 

gaat de telefoon van de voorzitter.. Harry 

Paf aan de lijn. Grolse Boys heeft zojuist 



23

gestemd. Daar is, zij het ternauwernood, 

tweederde  voor een fusie. Goed nieuws! Nu 

bij ons nog. 

Waar waren we gebleven? Oh ja, stemmen 

hoeft niet persé. Michel Hoffman breekt in: 

“Bij Grolse Boys heeft als ik het goed heb 

72% voor gestemd. Ik zou het zeer teleur-

stellend vinden als dat hier ook het geval zal 

zijn. Ik hoop dat we één blok gaan vormen. 

Of we stemmen unaniem voor, of niet. Dat 

heb ik al vaker aangegeven en daar blijf ik 

bij.” Michel krijgt bijval van Theo Huijskes: 

“Ik ben het er helemaal mee eens. Het zou 

een uitermate goed, spectaculair en sportief 

gebaar zijn richting onze zustervereniging 

door niet te stemmen.” Een daverend ap-

plaus volgt, en daarmee stemt de ledenver-

gadering unaniem in met de fusie, historisch! 

Hans sluit de vergadering af: “Ik had twee 

scenario’s in mijn hoofd. Eén: we praten 

nog even met elkaar na en gaan naar huis. 

De besturen bedanken elkaar uitvoerig voor 

het wederzijdse vertrouwen en bedanken de 

werkgroepen. Daarnaast maken wij afspra-

ken en berichten de gemeente en KNVB dat 

de fusie niet doorgaat. Twee: we praten met 

elkaar wat langer na en gaan nog lang niet 

naar huis. We drinken een borrel met wat 

hapjes erbij op kosten van de vereniging. 

En we proosten uitgebreid op de nieuwe 

vereniging. Ondertussen maken beide 

besturen nog een paar historische foto’s en 

geven mooie berichten af over het besluit 

van beide verenigingen. Ik ben erg verheugd 

dat dit laatste scenario het geval is!”

Reacties

Werkgroep fusie s.v. Grol:

“Het was leuk en leerzaam om de verken-

ningsfase van de fusie te mogen doen. We 

hebben ook ervaren dat we soms in een 

lastige positie zaten, gezien de belangen 

groot waren. Het is belangrijk gebleken 

dat we als Grol-afgevaardigden binnen 

de werkgroep een onafhankelijke positie 

hebben ingenomen, zodat zowel voor- als 

tegenstanders van de fusie hun visie (in 

vertrouwen) kenbaar konden maken.

Gedurende de hele verkenningsfase is er 

naar onze mening binnen de werkgroep 

goed samengewerkt tussen de afgevaardig-

den van Grol en Grolse Boys. De belangen 

van beide verenigingen zijn door de werk-

groep in het oog gehouden en uiteindelijk 

ook gepresenteerd aan de beide besturen. 

Als afvaardiging van de Grol hebben we 

zeer interessante gesprekken gehad met 

voor- en tegenstanders van de fusie. Deze 

gesprekken hebben er toe geleid dat we 

uiteindelijk goed konden aangeven onder 

welke voorwaarden een fusie mogelijk was.

Ons grootste belang van het hele proces 

was dat het Grol-bestuur de visie van haar 

leden op een fusie gepresenteerd zou 

krijgen en dat het bestuur deze visie in ‘de 

onderhandelingen’ met de Grolse Boys mee 

zou nemen. Voor een fusie heb je volgens 

de statuten 2/3e meerderheid nodig. Wij als 

werkgroep hebben altijd voor ogen gehad 

dat we minimaal 95% van de Grol-leden 

mee moeten krijgen om te kunnen spreken 

van voldoende draagvlak voor een fusie. Als 

we kijken naar de bijzondere ALV mogen 

we concluderen dat dat gelukt is. Over het 

fusievoorstel dat voor lag, hoefde name-

lijk niet gestemd te worden. Volgens ons 

mag je dan ook stellen dat er geluisterd is 

naar de Grolleden en dat is iets wat enorm 

belangrijk is. We zijn erg tevreden over het 

verloop van de avond en het uiteindelijke 

resultaat.”

Voorzitter Hans Scheinck:

“Ik kijk heel positief terug op de avond. Het 

was eensgezind. Er werden goede vragen 

gesteld vanuit de zaal en we konden daar 

goede antwoorden op geven. Dit zorgde 

weer voor een stukje verduidelijking naar de 

leden toe. Daardoor ontstond er een goede 

sfeer, wat ook  al voortkwam uit de laatste 

ledenbijeenkomst die ook heel positief 

eindigde. Dan heb je al gauw in de gaten 

dat de stemming de goede kant op gaat. En 

dat het dat nu ook nog eens met honderd 

procent gaat, vind ik helemaal te gek. Ik ben 

erg tevreden. Er waren honderd mensen 

aanwezig die een goede afspiegeling zijn van 

de vereniging. Jong en oud door elkaar, dat 

vind ik erg mooi om te zien.”

Daarmee kwam er een einde aan een ge-

denkwaardige ledenvergadering. Met uitein-

delijk de enige juiste beslissing. Eén stabiele, 

gezonde en krachtige voetbalvereniging in 

Groenlo. Wie had dat ooit gedacht?
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Voorzitter Harry Paf 
blikt terug op 
ledenvergadering Grolse Boys

Door: Pieter Peeters

Hoe verliep de ledenvergadering 

bij Grolse Boys?

“De avond verliep maandagavond eigenlijk 

wel soepel. Er was een goede opkomst. 

Daarbij waren nogal wat leden vertegen-

woordigd via een machtiging. De meeste 

leden kwamen uiteraard vooral om te 

stemmen. Over het fusieconcept kwamen 

geen vragen. Dat kwam vooral, doordat 

op 23 september dit concept al uitgebreid 

besproken is en het gehele proces goed is 

doorlopen. Ook de nieuwe statuten leverden 

vrijwel geen vragen op. Dat is meestal bij het 

bespreken van statuten. Bovendien veran-

derde er eigenlijk weinig. Een belangrijk punt 

in die statuten is wel de omschrijving van 

het nieuwe tenue. We hopen dat daarmee 

ook in de toekomst het tenue vast staat, 

want de leden van Grolse Boys hechten daar 

zeer veel waarde aan. Ze raken toch al veel 

van hun oude club kwijt.  Ook de financiële 

pagina was snel doorgenomen. De nieuwe 

club heeft nu een mooi vermogen, dat 

goed besteed kan worden. De uiteindelijke 

stemming was toch nog wel spannend, maar 

uiteindelijk was ruim 70% van de leden 

voor de fusie. De uitslag werd wat gelaten 

ontvangen. De tegenstanders van de fusie 

accepteerden de uitslag, terwijl de voorstan-

ders na het lange traject toch wel blij waren 

met de uitslag: één gezamenlijke voetbalclub 

voor heel Groenlo met beide verenigingen 

daarin vertegenwoordigd.”

Ben je tevreden met het resultaat?

“Wij zijn wel redelijk tevreden met het 

resultaat. Uiteraard hoopten we op een 

resultaat waar IEDEREEN bij onze club zich 

zou kunnen vinden. Zeker als bestuur en 

werkgroep hebben we daar het maximale 

aan gedaan. Dat is toch moeilijk gebleken, 

omdat het opgeven van je club wat bij 

velen zo wordt gevoeld zeer pijnlijk is. Het 

moeten vertrekken van het Wilgenpark is 

en gaat straks moeilijk worden. Het voelt 

als ons thuis dat we moeten verlaten. Daar 

kun je van alles tegenover zetten, maar dat 

compenseert lang niet alles.” 

 

Hoe heb je het hele fusieproject ervaren?

“Het fusieproces is een intensief proces 

geweest. Soms dacht je wel eens, waarom 

moet dat zo lang duren. Nu blijkt wel weer 

dat bepaalde zaken moeten bezinken en hun 

tijd nodig hebben. De samenwerking met de 

voorbereidingsgroep en het bestuur van Grol 

verliep open en goed.”

Heeft Grolse Boys er wel het maximale 

uit gehaald?

“Je kunt je achteraf altijd afvragen of je wel 

het maximale er uitgehaald hebt.  Jammer 

vinden we zeker, dat zelfs een naam als FC 

Grol niet mogelijk was. Onze onderhande-

lingspositie was niet zo sterk door het grote 

verschil in omvang van beide verenigingen. 

Het verdwijnen van onze jeugdafdeling 

maakte dat er niet beter op. Ook het stuklo-

pen van de SSA was in de samenwerking 

niet prettig en betekende voor ons het einde 
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van een eerste standaardelftal op zaterdag. 

Ten aanzien van het tenue zijn we tevre-

den. We vinden dat je niet moet kijken naar 

percentages rood en dergelijke, maar naar een 

tenue dat er gewoon mooi uitziet. We vinden 

het nieuwe tenue mooier dan de oude tenues 

van Grol en Grolse Boys. De combinatie blauw 

en rood is niet zo gemakkelijk. Belangrijk is 

wel dat in de verre toekomst deze combinatie 

gehandhaafd blijft.” 

“Voor wat betreft de historie; deze blijft naar 

mijn mening nu juist wel aanwezig, want deze 

wordt in die van Grol opgenomen. De jubilea 

van de leden van beide verenigingen worden 

gecombineerd, de ereleden van beide vereni-

gingen gerespecteerd en sportpark den Elshof 

gaat daarin mee. Nu kun je als Grolse Boys lid 

tegen je kind of kleinkind zeggen, dat die rode 

accenten juist komen door de inbreng van Grol-

se Boys. Hiermee kun je hopelijk de Grolse Boys 

leden toch nog een thuisgevoel geven. Ook de 

inbreng van bestuurders met een Grolse Boys 

achtergrond kan daarin een rol spelen.”

Hoe zie je de toekomst als Sportvereniging 

Grol tegemoet?

“Het is mooi dat in een relatieve kleine plaats 

als Groenlo er 1 voetbalvereniging komt. 

Momenteel zijn er leden die zelf lid zijn van 

Grolse Boys, terwijl hun kind voetbalt bij Grol. 

Beide verenigingen hebben een eigen cultuur 

en het zal nog wel enige tijd duren voordat de 

Grolse Boys leden zich thuis zullen gaan voelen 

in de nieuwe vereniging. Qua voetbalprestaties 

moet het eerste elftal op zondag toch wel in 

de tweede klasse kunnen spelen. Mijns inziens 

zou ook een standaardelftal op zaterdag in de 

vierde klasse mogelijk moeten zijn. Wel moet je 

natuurlijk voorkomen dat er concurrentie tussen 

afdelingen ontstaat. Als je kijkt naar de rest van 

Nederland dan mag je verwachten dat er ver-

schuiving naar de zaterdag zal plaatsvinden. Het 

niveau van het voetbal vind ik misschien nog 

niet het belangrijkste. Er is altijd veel aandacht 

voor de selectie elftallen en dat is begrijpelijk, 

maar dat mag niet ten koste gaan van de ‘lage-

re’ elftallen. Ook daar moet de begeleiding en 

de sfeer goed zijn.”

Harry vervolgt: “Bij Grolse Boys hadden 

we een wij-gevoel. Je kende elkaar vrij 

goed, alles was overzichtelijk en de sfeer 

in het clubgebouw was gemoedelijk.  Het 

is belangrijk dat zo’n wij-gevoel er is bij 

een voetbalvereniging. Je ziet ook in onze 

omgeving dat vrij kleine verenigingen met 

een echt wij-gevoel boven verwachting 

presteren. Het zal belangrijk zijn als de 

nieuwe vereniging juist aan dat gevoel gaat 

werken!”

Op naar een mooie toekomst!

Gerard Maarse

Op 30 juni 2019 overleed ons gewaardeerde lid Gerard Maarse. Gerard werd 79 jaar en was een trouwe 

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

Hij was dan ook al 52 jaar lid. Hij ontving daarvoor in 2017 de gouden speld. Die uitreiking gebeurde 

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

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

over onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw Marietje, de kinderen, schoonkinderen, en kleinkinderen 

veel sterkte toe.

Ad Haen

Op 7 september 2019 overleed toch nog onverwacht Ad Haen op 78-jarige leeftijd. Ad heeft veel 

betekend voor s.v. Grol. Voor al zijn verdiensten werd hij al eens benoemd tot Lid van Verdienste. In 

2013 kreeg Ad de Gouden Grolspeld opgespeld vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Van 1963 tot 1970 

was Ad Haen de verzorger van het eerste elftal, hij was jarenlang scheidsrechter bij de recreanten op 

zondag en hij maakte al eens deel uit van een s.v. Grol-jubileumcommissie. Als personeelsfunctionaris 

bij bekertjesfabriek Monocon, later Sweetheart International, later Polarcup, later Huhtamaki van Leer, 

nam hij veel Grolleden aan. Zat je om werk verlegen, had je iemand die werk zocht en sprak je hem 

daarover aan in de kantine of op het complex, dan was het veelal zo geregeld. Wij wensen zijn vrouw 

Liet, zoon Don, dochter Berbel en hun partners en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 

Frits Wolterink

Na een periode van afnemende gezondheid overleed Frits Wolterink op 9 oktober, op de leeftijd van 

83 jaar. Frits was een bekende persoonlijkheid in Groenlo. Hij was lid van Mannenzangvereniging Inter 

Nos en een enthousiaste supporter bij de wedstrijden op zondagmiddag. Zijn grootste bekendheid 

kreeg hij echter als kantinebaas bij de Grolsch Bierbrouwerij in Groenlo. Meer dan 40 jaar lang zorgde 

hij, naast een natje en een droogje, voor veel gezelligheid voor zijn Grolsch-collega’s. Mede door zijn 

humor in het Grolse dialect. Grol huldigde hem al eens voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Op zijn verjaar-

dag, 2 oktober 2019, ontving hij het beeldje ‘Van Mens tot Mens’ als symbool van verbondenheid met 

de Grol in De Molenberg.

In Memoriam
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Toss
De winnaar van de toss mag nu kiezen tus-

sen kant of aftrap. Indien hij kant kiest heeft 

tegenpartij aftrap. Indien hij aftrap kiest kan 

de tegenpartij kant kiezen. 

Strafschoppenserie 
Als er een strafschoppenserie aan te pas 

moet komen om een beslissing te brengen, 

gaat het vanaf dit seizoen weer om-en-om. 

Team A begint, team B neemt daarna een 

strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. 

De ABBA-procedure, die vorig seizoen werd 

gebruikt, bestaat niet meer. 

Plek van wisselen 
Een speler die gewisseld wordt moet het 

veld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- 

of zijlijn, tenzij de scheidsrechter andere 

aanwijzingen geeft. Dit om tijdrekken bij 

wisselen te voorkomen. 

Doeltrap 
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen 

zestien meter, hoeft niet meer eerst uit het 

strafschopgebied voordat een medespeler 

de bal mag aanraken. De bal is in het spel 

vanaf het moment dat deze is getrapt en 

duidelijk beweegt. Alleen de opbouwende 

partij mag zich bij de doeltrap of vrije trap in 

het strafschopgebied bevinden. De tegen-

partij bevindt zich buiten de 16- meter op het 

Nieuwe spelregels en 
scheidsrechters

Door: Henri Walterbos

We zijn alweer enkele weken onderweg 

in de nieuwe competitie. Bij aanvang 

van het seizoen zijn enkele regels 

aangepast en nieuwe regels ingevoerd. 

Hieronder geven wij ze weer. Een must 

voor spelers, begeleiders en trainers, 

maar ook voor de liefhebber langs de 

lijn handig om te weten.

Op de foto’s bij dit onderwerp ziet 

u een groot aantal ‘nieuwe ‘ scheids-

rechters voor jeugdwedstrijden op de 

zaterdag. Iedere zaterdag worden spe-

lers van de prestatieve seniorenteams 

Grol 1, 2 en 3, en Vrouwen 1 ingezet om 

wedstrijden in de JO-15, JO-17, JO-19 te 

leiden. Dit als tegenprestatie voor al 

die ‘extra’s’ die zij genieten voor hun 

uitkomen in voornoemde teams, in een 

faciliteitenplaatje per team.  

Laura NijlandRutger van Schijndel Wessel Baarslag

Fenne van Wessel
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moment van de doeltrap en/of vrije trap in 

het strafschopgebied. 

Scheidsrechtersbal 
Bij een scheidsrechtersbal mag er voortaan 

maar één speler in de buurt staan van de 

scheidsrechter, als hij de bal laat vallen. Dit 

moet een speler zijn van het team dat de 

bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van 

de spelers moet op minimaal vier meter 

afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal 

in het strafschopgebied is, is deze altijd 

voor de keeper. 

Kaarten voor teamofficials 
Een scheidsrechter kan ook een gele of 

rode kaart geven aan teamofficials. Teamof-

ficials zijn alle stafleden die langs het veld 

zitten, zoals de coach, verzorger of team-

manager. Afgelopen seizoen is hier al mee 

geëxperimenteerd in het betaald voetbal, 

vanaf dit seizoen geldt het ook voor het 

amateurvoetbal. 

Muurtje 
Als de verdedigende partij bij een vrije 

trap een muurtje neerzet van drie of meer 

spelers, moeten alle aanvallers minimaal 

één meter afstand houden van dit muurtje. 

Als de aanvallers zich hier niet aan houden, 

volgt er een indirecte vrije schop voor de 

verdedigende partij. 

Kelly Bokstart Lennart van MelisRemko Everink

Marlin te Woert DuduMees van Schaijk

Scheidsrechter 
Als de bal de scheidsrechter raakt en 

hierdoor het balbezit van team wisselt of 

hierdoor een doelpunt ontstaat of er een 

veelbelovende aanval ontstaat, dan volgt een 

scheidsrechtersbal. In andere gevallen gaat 

het spel gewoon door. 

Hands 
Als een speler via onopzettelijk hands een 

doelpunt scoort in het doel van de tegenpar-

tij of hierdoor een grote kans creëert dan is 

dit nu een directe vrije trap.
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Speler van het kwartaal 

Ties Frank
Door: Rik Gockel

Naam: Ties Frank

Leeftijd: 18 jaar

Partner: 

meest begeerde vrijgezel van Groenlo en omstreken.

Elftal: 

JO19-1

Positie: 

spits

Studie/beroep: 

vrachtwagenchauffeur in opleiding

Levensmotto: 

elke dag genieten

Favoriete vakantieland: 

Portugal. Daar ben ik afgelopen zomer geweest met mijn 

vrienden.

Lievelingsgerecht: 

broodje frikandel

Het meest geniet ik van: 

de weekenden

Ik heb een hekel aan: 

conditietesten 

Over 15 jaar ben ik: 

aanvoerder van een vriendenteam bij de s.v. Grol 

Als ik uitga, dan ben ik te vinden in: 

City Lido of het Doktertje 

Supporter van: 

PSV

Mooiste stadion: 

Philips Stadion Eindhoven

Natuurgras of kunstgras: 

kunstgras of goed natuurgras

Muziek: 

Hollandse hits

Leukste Tv-serie: 

Flodder

Mooiste boek: 

100 jaar s.v. Grol

Coolste auto: 

mijn eigen Nissan Micra. Ben ik trots op!

Bijdrage aan duurzame samenleving: 

netjes scheiden van afval.

Wat je graag van Sinterklaas wilt krijgen: 

rondleiding bij Brouwersnös en na afloop een paar biertjes 
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Door: Okke Roorda

Ik ben een zaterdag mee geweest als 

leider bij JO15-3G, onder andere het 

team waar mijn broertje in speelt en 

mijn vader leider van is. Ikzelf was deze 

zaterdag de assistent van mijn vader, dit 

doe ik vaker wanneer er een tekort is aan 

leiders bij dit elftal. 

Na zelf op het sportpark te zijn beland kwa-

men de spelers er ook al snel aan, allemaal 

opgetut. Er moest namelijk een teamfoto 

gemaakt worden.

Na een teamfoto gemaakt te hebben konden 

we vertrekken richting Rietmolen. Hier zou de 

derde wedstrijd van het seizoen plaats vinden. 

Vol goede moed werd er warmgelopen en de 

laatste aanwijzingen gegeven, zodat uitein-

delijk iedereen opgesteld kon gaan staan, 

wachtend op het fluitsignaal. Ikzelf mocht de 

wedstrijd meemaken als grensrechter. Vanuit 

deze positie was ik dus erg betrokken in het 

spel, zo vloog de eerste helft dan ook voorbij, 

waarin Grol overduidelijk de betere partij was 

en konden beide teams met een 0-0 stand 

Een zaterdag met JO15-3G

gaan rusten. Buiten dat het een complimen-

tenregen leek te worden, werd er in de kleed-

kamer ook nog even duidelijk gemaakt dat we 

niet moesten vergeten te scoren. Dit gebeurde 

de tweede helft ook niet. Er werden namelijk 

al snel twee goals gescoord door Grol. 

Uiteindelijk werd de oplettendheid en het 

loopvermogen iets minder waardoor Riet-

molen terug wist te komen tot 2-2 en Grol 

zich uiteindelijk te kort deed. Dit bleef dan 

ook de stand en met gemengde gevoelens 

gingen de spelers de kleedkamer weer in. 

Hier werd nog even duidelijk gemaakt dat 

deze stand niet nodig was maar dat het wel 

een leerzame wedstrijd was. Hier waren de 

spelers het mee eens.

Helaas zaten de spelers er iets minder mee 

dan de leiders, er werden op de terugreis 

namelijk alvast plannen gemaakt voor in de 

avond, terwijl de leiders maar niet konden 

stoppen met balen over het puntverlies. 

Hoewel we dus nog steeds erg hard aan het 

balen waren bleven we niet bij het gelijke spel 

zitten en werd er voor gezorgd dat, er niet 

vaker punten worden. Maar voordat we weer 

aan de bak gingen voor de volgende wed-

strijd, werd er door iedereen nog even week-

end gevierd. U zou dan verwachten dat alle 

spelers de kantine in duiken, maar natuurlijk 

gebeurde dit niet. Naast dat de meeste spe-

lers hier nog te jong voor zijn, wisten ze niet 

hoe snel ze naar huis moesten. Er ‘’moest’’ 

namelijk zo snel mogelijk gegamed worden. Ik 

had deze drang niet en had dus mooi even de 

tijd om de wedstrijd na te bespreken met de 

leiders, onder het genot van een kopje koffie. 

Helaas eindigde de wedstrijd in een gelijk 

spel, maar dit betekent niet dat ik geen leuke 

middag heb gehad. Ik heb me namelijk super 

goed vermaakt en volgens mij de spelers en 

de rest van de leiders ook. Het blijft namelijk 

leuk om op de zaterdagmiddag even een 

potje te voetballen, dit te begeleiden of te 

supporten. Ook was in dit team de sfeer in 

de kleedkamer ook zeer goed, er werd veel 

gelachen en lol gemaakt. 

Door deze middag mee te hebben 

gemaakt, wil ik eigenlijk iedereen wel 

aanraden om leider of trouwe supporter 

van een jeugdteam te worden.
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Onze redacteur Rik Gockel geeft met ‘Tristan 
Hoffman – Flandrien uit Groenlo’ vlak voor de 
feestdagen een boek uit. In het boek zijn een 
achttal verhalen uiteengezet en geven je een 
inkijkje in het opmerkelijke bestaan van een 
wielrenner en ploegleider in het professionele 
wielerpeloton. Het is geen standaard biografie, 
maar enkele interessante verhaallijnen vanuit 
heel diverse invalshoeken. De verhalen worden 
afgewisseld door gedichten en foto’s. 
Op 22 november wordt het boek gepresen-
teerd bij City Lido door niemand minder 
dan Mart Smeets. 

Rik schrijft al meer dan twintig jaar voor ons 
clubblad. We vinden het bijzonder dat hij nu 
in staat is een eigen boek uit te brengen. 
Rik: “De ervaring die ik bij het clubblad heb 
opgedaan is niet gering. Je leert diverse soor-
ten artikelen schrijven, je doet verschillende 
interviews en bent continu op zoek naar een 
mooi verhaal. Die bagage neem je allemaal 
mee als je aan een boek begint.” 

De opmaak en omslag van het boek is verzorgd door John Ligtenberg, de vormgever 
van ons clubblad. Rik: “Omdat je elkaar al kent vanuit het clubblad, verloopt 
de samenwerking heel natuurlijk. De gebruikte foto’s moeten 
het verhaal versterken. We hebben goed nagedacht over 
de cover en de achterkant van het boek. 
Dat is denk ik heel aardig gelukt!”

De kaartverkoop voor de boekpresentatie 
van ‘Tristan Hoffman - Flandrien uit 
Groenlo’ is inmiddels gestart. 
Kaarten zijn te koop bij Jan‘s 
slijterij, Antonius slijterij en 
Jurgen’s Haarmode & Stadschbarbier.

Het boek is te bestellen via 
www.wielerboeksken.nl. 
Je ontvangt dan een gesigneerd 
exemplaar thuis. 

krachten inhuren. Ik werk voor particulie-

ren maar ook regelmatig in opdracht van 

andere grotere bedrijven die mij dan weer 

inhuren. Ik neem in principe alle opdrach-

ten aan in Nederland. Afstand is voor mij 

geen probleem. Ook ben ik af en toe in het 

buitenland te vinden waar ik dan een week 

of meer verblijf om een vloer te leggen.”

Ernst-Jan

“Ik ben geboren in Markelo. Op mijn werk 

in Markelo leerde ik wijlen Patrick Kolkman 

kennen. Hij leverde in die tijd brandstof 

aan ons. En via hem kreeg ik een baan 

aangeboden bij Tankstation Kolkman. Ik 

werkte voornamelijk in de shop. Meestal 

van 07.00 tot 13.00 uur. Dit werk heb ik 5 

jaar gedaan.”

“En in 2008 heb ik de stap genomen om 

voor mezelf te beginnen als vloerenspeci-

alist. Zoals gezegd eerst vanuit huis maar 

dat werd al snel te klein en toen heb ik een 

pand gekocht op de Laarberg. Het pand 

heeft een grootte van ongeveer 130 vierkan-

te meter en wordt voornamelijk voor opslag 

gebruikt.”

“Het leggen van vloeren deed ik al langer, 

als vakantiekracht, maar ook in mijn vrije 

tijd (al sinds 1996).  Dat viel in het begin 

goed te combineren met mijn werk in 

de shop. Mede omdat ik weinig rust heb 

ik mijn kont vond ik het wel fijn om ook 

’s middags nog wat te werken. Maar op 

een gegeven moment ging dat niet meer 

samen. Ik kreeg steeds meer opdrachten 

en toen heb ik besloten te stoppen bij tank-

station Kolkman om me volledig te kunnen 

richten op de vloerwerkzaamheden.”

Thuissituatie

“Op mijn werk bij tankstation Kolkman 

leerde ik Karlijn kennen met wie ik in 2007 

getrouwd ben. Ons eerste huis in Groenlo 

was aan de Prins Frederik Hendrikstraat. 

Hier hebben we vanaf 2002 tot 2007 ge-

woond. En sinds 2007 wonen we naar volle 

tevredenheid op de Hartreize. Het gezin is 

hier inmiddels uitgebreid met drie dochters 

in de leeftijd van 11, 9 en 5. Dus de extra 

ruimte in deze woning was zeer welkom.”

Sponsor bij de s.v. Grol

“Ik kwam via mijn werk in contact met 

Dennis Dibbets (voorzitter Bestuur SEAG).  

Mij werd gevraagd of ik, voor een mooi 

prijsje, de vloeren wilde leggen in de 

nieuwe kleedkamers. Voor dit mooie 

prijsje kwam de naam van mijn bedrijfje 

een aantal keren in jullie clubblad om de 

naamsbekendheid te vergroten. Zo ben ik 

eigenlijk sponsor geworden en gebleven 

tot op heden. Nu ben ik al een aantal jaren 

betalend sponsor.”

Ernst-Jan en voetbal/sport

“Ik heb zelf nooit gevoetbald, maar ik vind 

het wel leuk om er naar te kijken. Vaak op 

tv naar de eredivisie of het Nederlands elf-

tal. Maar niet naar Grol omdat ik de zondag 

zoveel mogelijk wil doorbrengen met mijn 

gezin. De keren dat ik op den Elshof ben zit 

ik op de tribune van de sporthal om naar 

mijn kinderen te kijken. Ze sporten alle drie 

bij gymnastiekvereniging Rap en Snel.” 

“Ik zelf doe aan waterpolo in Markelo. Dit 

doe ik al ruim dertig jaar. Nagenoeg met 

dezelfde groep 40+. Waar er vroeger nog 

getraind werd is dat de laatste jaren, door 

drukke werkzaamheden, niet meer het 

geval. De wedstrijden zijn altijd op zaterdag 

of zondag. Over het algemeen is dat goed 

te combineren met mijn werk.” 

Ik heb Ernst-Jan leren kennen als een 

harde werker. Hij is een druk baasje en 

een uurtje werk meer in de week vindt 

hij niet erg. Hij vindt het belangrijk om 

kwalitatief een goede vloer af te leve-

ren. Hij praat met passie over zijn werk. 

We hopen natuurlijk dat hij nog vele 

jaren sponsor blijft van de s.v. Grol en 

dat hij zijn werk nog lang en succesvol 

kan blijven uitoefenen. Ernst-Jan succes.

Door: Ronald Buesink

Het bedrijf

Deze eenmanszaak wordt geleid door 

Ernst-Jan Keppels. Het bedrijf is sinds 2011 

gevestigd op de Laarberg in Groenlo aan 

de redoute 20H. Maar het bedrijf bestaat 

al langer. “In 2002 ben ik begonnen vanuit 

mijn huis. De garage en de carport deden 

dienst als opslagruimte. Zoals de naam al 

zegt is mijn firma gespecialiseerd in het 

leggen van alle mogelijke vloeren. De keuze 

is reuze. Je moet hierbij denken aan giet-

vloeren, sportvloeren, tapijt, pvc vloeren, 

tennisvloeren en laminaat.” 

“Ik doe dit werk grotendeels alleen maar 

soms moet ik bij extreme drukte werk-

Op bezoek bij een sponsor 

“Keppels Vloeren 
Groenlo” Redacteur schrijft boek! 

Groltalenten in beeld bij 
FC Twente en De Graafschap

Drie spelers van de JO9-1, te weten Stijn 

Terheerdt, Thijmen Stöteler en Faas 

Gockel zijn uitgenodigd voor de steunpunt 

trainingen van FC Twente. Deze vinden 1x 

per week plaats bij Bon Boys in Haaksber-

gen. Vince Walterbos van de JO8-1 is door 

de Graafschap hiervoor uitgenodigd, dit in 

Doetinchem. 

1130 euro voor Grol via 
Hart voor de Achterhoek

Op woensdag 8 oktober heeft de Grol op 

sportpark Den Elshof een cheque van de 

Rabobank in ontvangst genomen in het 

kader van Hart voor de Achterhoek. Het 

geld zal bestemd worden voor de aanschaf 

van lichtere (grote) pupillen doelen. Met 

dit bedrag kunnen twee zwaardere exem-

plaren vervangen worden. Afgelopen jaar 

werd een bedrag van 750 euro verdiend. 

Een stijgende lijn waar we alleen maar blij 

mee mogen zijn. Iedereen bedankt die 

op s.v. Grol heeft gestemd als lid van de 

Rabobank.

Teamfoto’s ook op website

De teamfoto’s zoals die gepubliceerd zijn 

in de presentatiegids staan nu ook (in 

origineel formaat) op de teampagina’s op 

de website: www.svgrol.nl/teams. Met 

de rechtermuisknop is deze dan ook te 

downloaden. Dit geldt voor alle teams, 

behalve de combinatieteams VIOS-Grol 

en Longa-Grol. Hiervoor moet de pagina 

opnieuw gecodeerd worden. We hopen 

dit zo snel mogelijk klaar te hebben. Op 

svgrol.nl zijn ze al wel te bekijken en te 

downloaden. Ook de presentatiegids is te 

downloaden.
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Column

Ons vlaggenschip is het seizoen sterk begonnen. Er werd helaas verdiend verloren tegen het nietige 

Reutum, een club met slechts tweehonderd leden. Echter staan wij met negen punten uit vier 

wedstrijden aan kop in de 3e Klasse A. Het is nog even wennen. Bekende tegenstanders als Pax en 

Trias zijn ingeruild voor clubs uit de regio Twente. De vertrouwde 3e Klasse C bracht voorgaande 

jaren geen promotie op. Wellicht gebeurt het dit jaar dan eindelijk. Het zou fantastisch zijn om als 

nieuwe fusieclub Sportvereniging Grol te kunnen starten in de 2e Klasse. 

Het is mooi om te zien dat de jeugd aan de deur klopt bij het eerste. Tycho Riteco lijkt zijn plek in 

de basis afgedwongen te hebben door goed te spelen en fraaie doelpunten te scoren. Ook Remco 

Everink, Mick Wissink en Yordi Rupert (allen officieel nog speelgerechtigd voor Onder 19) kloppen 

op de deur. Dat zegt veel over het enorme talent in onze jeugdopleiding.

De fusie is bijna een feit. Alleen de gemeenteraadsvergadering kan nog anders beslissen door niet 

in te stemmen met het financiële plaatje van 320.000 euro. Je zou zeggen dat dit geen problemen 

zou moeten opleveren. Bij onze club werd unaniem voor de fusie gestemd. Bij onze zustervereniging 

Grolse Boys (door voorzitter Hans Scheinck ‘de verdwijnende vereniging’ genoemd) daarentegen 

koos zeventig procent voor een fusie. En het wrange is: de stem van een Boysman die zijn hele leven 

lang lid van de club is, telt even zwaar mee als de stem van de nieuwe leden die afgelopen zomer 

van Grol naar Grolse Boys zijn gegaan. Dat voelt volgens de oude garde die de Boys aan het hart gaat 

als een mes in de rug. Persoonlijk snap ik de keuze van de leden van de Boys om vóór te stemmen 

dan ook niet. Wat levert het voor hen nou eigenlijk op? Een beetje rood in het shirt en vlaggen van 

de club op Sportpark Den Elshof, dat was het wel zo’n beetje. Geen naamsverandering, hetzelfde 

logo, het clubtenue verandert nauwelijks. Natuurlijk heeft Grolse Boys qua voetballende leden weinig 

tot geen bestaansrecht meer, maar de club is financieel gezond en zolang dat nog het geval is 

had ik niet voor een fusie gestemd.

Vanaf het huidige seizoen prijkt de naam Albert Heijn Wallerbosch op het shirt en het grote 

reclamebord langs het hoofdveld. Ondernemer Bas Wallerbosch neemt het hoofdsponsorschap 

over van Pfeifer Heavy Machinery. Top dat een Grolse ondernemer dit voortzet. Bas is bij beide 

fuserende verenigingen lid geweest en de blauwe kleur van Albert Heijn past natuurlijk perfect 

bij het koningsblauw van s.v. Grol. Dus wat dat betreft is de cirkel rond.

Als laatst wil ik de leden van Grolse Boys alvast van harte welkom heten op ons mooie sportpark. 

Ik hoop dat jullie je snel thuis voelen, al zal het op het begin uiteraard even wennen zijn. Naarmate 

de tijd verstrijkt zullen jullie vast ook merken dat de Grol best een warme vereniging is, ook al denken 

jullie vooralsnog misschien van niet. Jullie rode hart wordt vanzelf een beetje blauw, daar ben ik van 

overtuigd. We gaan samen een mooie toekomst tegemoet, als Sportvereniging Grol!

De Stamgast 

Fusieperikelen
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