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Geachte lezer,

We proberen het clubblad altijd zo aangenaam leesbaar te maken, met een diversiteit aan 
onderwerpen. Vaste rubrieken als ‘Kampioenen’, ‘Collumns’ en ‘Speler van het kwartaal,’ 
zijn door de jaren heen de vaste rode draad in uw eigen cluborgaan, dit jaar is er echter 
wel een hele andere rode draad waar te nemen. Dan doel ik daarbij niet op het rode dat 
de Grolse Boys mensen meebrachten naar sportpark Den Elshof, maar die ellendige co-
ronapandemie. We hebben er allemaal mee te maken en op alle fronten worden we erdoor 
geraakt en getroffen. Zelf wellicht, in je gezin, in familie- en in vrienden- en kennissenkring, 
collega’s, buren, noem maar op. Van besmet, quarantaines, isolaties, ziek, doodziek, tot 
overlijdens aan toe. Ook binnen onze vereniging ontkomen we er niet aan. Als individuen 
maar ook als club als zodanig. We hadden u als lezer graag een coronavrij clubblad aan-
geboden. Helaas, alleen al de ALV waar we aandacht aan schenken, was anders dan we 
al decennialang gewend zijn. Maar ook een enigszins luchtig stukje over voetbal in het 
coronatijdperk. Al met al toch wel weer een representatief clubblad.

Op het moment van verschijnen van clubblad 3 zitten we voor de tweede keer in een ‘in-
telligente lockdown’. Intelligent is in ieder geval niet van toepassing op al die asociale idio-
ten die de coronaregels aan hun laars lappen, illegale feestjes vieren, ‘fuck you’ medemens 
zeggen. We hebben er in deze contreien gelukkig nog niet veel mee te maken gehad. Hou 
dat asjeblieft zo. Ik ben ervan overtuigd dat oude tijden weer gaan herleven. Als we ons 
met elkaar aan de regels houden, zij het morrend soms, ik ben er van overtuigd dat het de 
snelste weg is naar weer mooie momenten. Momenten dat we weer mooie herinneringen 
gaan maken. Dat we elkaar weer kunnen knuffelen, de wei weer in kunnen, weer ouder-
wets schik maken in ons prachtige sportcafé, want we missen die derde helften misschien 
nog wel meer dan die 1e en 2e helften.  

Voor nu veel leesplezier gewenst. 
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Walter Vrijdag,
belangrijke trainer voor 
het jeugdvoetbal binnen 
onze vereniging
Elke maandag- en woensdagavond is hij aanwezig op het trainingsveld om de iets 
minder getalenteerde jeugd iets bij te leren op voetbalgebied. Met zijn ervaring 
als trainer bij diverse verenigingen weet hij natuurlijk als geen ander wat belang-
rijk is om beter te worden als voetballer. En nog belangrijker is dat de spelers er 
plezier aan beleven. Samen met een aantal ouders geeft hij training aan diverse 
jeugdelftallen. Hij is de spil in het web. Hij voorziet de trainers (lees ouders), van 
voldoende leerzame oefenstof mocht het daaraan ontbreken. Omdat het toch al 
lastig is om voldoende trainers op het veld te krijgen, is dit een prima initiatief van 
het voetbalbestuur om het op deze manier in te vullen. Het is best bijzonder dat er 
een trainer met een TC2 diploma bereid is om dit te doen.

Door: Ronald Buesink

Walter Vrijdag
“Getrouwd met Wilma ten Barge en 
sinds een paar jaar woonachtig in een 
appartement aan de Houtwal in de bin-
nenstad van Grolle. Mijn leeftijd is 57 
en ik verdien de kost als taxichauffeur 
bij ZOOV. ZOOV is onderdeel van het 
bedrijf TCR dat gevestigd is in Raalte. 
Het is een regiotaxi voor iets minder-
valide mensen. En het valt onder de 
WMO, Wet Maatschappelijke Onder-
steuning. Vroeger heette het mobimax. 
De gemeenten krijgen hier subsidie 
voor, zodat de gebruikers voor weinig 
geld vervoerd kunnen worden. Wij rij-
den voor verschillende gemeenten in 
de Achterhoek waaronder, Winterswijk, 
Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Aalten, 
Doetinchem, Berkelland en Oost-Gelre. 
Mijn werkgever weet dat ik op maandag 
en woensdagavond training geef. Op 
deze avonden word ik dan niet inge-
pland om een dienst te draaien.”

Voetbalachtergrond
“Ik ben als voetballer begonnen bij de 
D-jeugd van de Grol. In de A-jeugd ben 
ik bij de Grolse Boys gaan voetballen. Bij 
de Boys heb ik ook nog een aantal jaren 
in het eerste gespeeld. We hadden toen 
een goede lichting voetballers waaron-
der Roy Tammel, Peter Berendsen en 
Leo Lankheet. Later ook nog in Boys 3 
gevoetbald. De Boys hadden toenter-
tijd nog 4 seniorenteams op de zondag.” 
“Op 26-jarige leeftijd ben ik weer bij de 
Grol gaan spelen. Mijn doel was om nog 
een keer kampioen te worden bij de se-
nioren. En dat is gelukt. Ik kwam toen 
bij de selectie van Grol 1 en 2. Maar dat 
niveau was toch iets te hoog gegrepen 
voor me en toen ben ik in Grol 3 gaan 
voetballen. Daar deed ik het weer zo 
goed (topscorer), dat Peter Schulte 
me bij het eerste team haalde. Grol 1 
speelde toen in de vierde klasse. Ik kan 
me nog goed herinneren dat we toen 
kampioen werden in Aalten bij AD’69. 
Ik heb in die tijd best veel wedstrijden 

in het eerste gespeeld. Jongens met 
wie ik toen samen speelde waren Frank 
ter Bogt, Arrean Arink, Michel Hoffman 
en Bata Nijland. Dat was een sportief 
hoogtepunt in mijn voetbalcarrière.”

Trainer
“Toen ik een jaar of 32 was, besloot ik 
het trainersvak in te gaan. Bij AD’69 
zochten ze een trainer voor de C- en 
D-jeugd. Daar heb ik een trainingsop-
leiding doorlopen. JVT dat stond voor 
JeugdVoetbal Trainer. De volgende 
club waar ik trainer werd was Gendrin-
gen. Hier werd ik voor twee seizoenen 
trainer van de A-jeugd. In die periode 
heb ik de cursus TC3 gedaan. Later 
heb ik bij de Grol, samen met Sander 
Hoopman en Sander van Beckhoven 
ook nog mijn trainersdiploma TC2 be-
haald. Toen ging ik aan de slag als trai-
ner bij de senioren in Terborg. Hier ben 
ik twee jaar trainer geweest en ook nog 
gepromoveerd. Wat me nog helder op 
het netvlies staat, is een wedstrijd in 

de nacompetitie die ik nooit zal ver-
geten. Er werd een speler van de te-
genpartij uit het veld gestuurd en de 
wedstrijd liep compleet uit de hand. 
Het werd een enorme vechtpartij waar 
zelfs messen aan te pas kwamen. Theo 
Kock, fotograaf bij de Gelderlander, 
werd bedreigd en spelers en suppor-
ters raakten slaags. Zelfs de kinderen 
die met de ouders de wedstrijd aan het 
kijken waren, waren niet meer veilig. 
Iedereen stond met angst en beven 
langs en in het veld. Het leek de “Slag 
om Grol” wel. De politie moest eraan te 
pas komen om alles weer rustig te krij-
gen. Het was echt, een waargebeurde 
nachtmerrie.”

“Na Terborg ben ik nog twee jaar trainer 

geweest bij Ajax Breedenbroek en mijn 
laatste club als trainer bij de senioren in 
Nederland was Baakse Boys. Ook hier 
heb ik twee jaar gewerkt.” 

“Ook heb ik nog een aantal jaren als 
trainer gewerkt in ons buurland Duits-
land. Daar wordt ontzettend goed be-
taald, maar als de voorzitter vertrekt 
is de kans groot dat de nieuwe voor-
zitter een eigen trainer meeneemt. En 
omdat de spelers ook betaald worden, 
kiezen ze vaak elk jaar weer voor een 
club waar ze meer kunnen verdienen. 
Het gaat daar heel anders dan in Ne-
derland.” “Toen vond ik het welletjes 
en heb ik een paar jaar niets gedaan. 
Tot Bart Porskamp me benaderde om 
iets voor de Grol te doen.”

Walter Vrijdag, belangrijke trainer voor 
het jeugdvoetbal binnen onze vereniging.
“Ik heb in die tijd best veel wedstrijden in het 
eerste gespeeld.” 

Functie Grol
“Bij de Grol ga ik nu mijn derde jaar in 
als trainer van verschillende jeugd-
teams. Of een beter woord is eigenlijk 
trainersassistent. Ze (ouders die trai-
ning geven) kunnen me advies vragen 
voor oefenstof. Het is heel vrijblijvend 
dus absoluut geen verplichting. Ik pro-
beer ze dus te ondersteunen daar waar 
het nodig is. Als ze iets specifiekere oe-
fenvormen willen doen, dan kan ik ze 
meestal wel helpen. Soms geef ik zelf 
ook training mocht één van de ouders 
verhinderd zijn of als ze erom vragen. 
Elke maandag en woensdag sta ik van 
19.00 uur tot 21.30 uur op het veld. Het 
gaat dan om de JO15-3, JO15-4, JO17-3, 
JO17-4 en JO19-3. Hiervoor krijg ik een 
kleine vergoeding.” 
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Wat vind je belangrijk voor de spelers 
waarmee je op het veld staat?
“Op de eerste plaats dat ze plezier heb-
ben in het spelletje. Dat ze het leuk 
vinden om te trainen. En dat ze zo lang 
mogelijk bij de Grol blijven spelen. Dat 
valt natuurlijk niet los van elkaar te zien. 
Je moet dan ook goed luisteren naar ze 
en serieus nemen wat ze zeggen. Vaak 
vinden ze het belangrijk om met een 
aantal vrienden in hetzelfde team te 
spelen. Of ze willen bepaalde oefenvor-
men waar ze iets van leren.” 

“Wat ook belangrijk is dat de faciliteiten 
goed zijn. Zij betalen contributie net als 
ieder ander lid en dan hebben ze ook het 

recht op goede ballen, hesjes e.d. Ik moet 
de Grol nageven dat ze dat super goed 
doen.”

Walter Vrijdag heeft veel plezier in het-
geen wat hij nu doet. En de ambitie om 
nog ergens als hoofdtrainer aan de slag 
te gaan heeft hij niet. Hij is geen trainer 
voor de allerjongste jeugd zegt hij zelf. 
Maar vanaf de JO15 kan hij prima func-
tioneren. 

Toen hij vier jaar geleden begon had 
hij zo zijn twijfels, maar nu is er de be-
vestiging dat het een juiste keuze was. 
Hij vindt het geweldig dat de opkomst 
elke avond weer goed is. Dat is een 

teken dat ze het leuk vinden. Afmel-
den hoeven ze zich niet maar gelukkig 
komt dat maar weinig voor. Ze stimu-
leren elkaar om te gaan trainen want 
trainen met een grote groep is veel 
leuker. Dat vindt hij fijn om te zien. 
Hij heeft een hekel aan vergaderen en 
staat liever op het veld. 

Het contact met het voetbalbestuur 
is prima. Ze proberen er veel aan te 
doen om ook deze groep voetballers 
serieus te nemen. De Grol mag heel 
blij zijn dat onze Grolse voetbaltrai-
ner, met de nodige trainersdiploma’s, 
deze belangrijke voetbalteams onder 
zijn hoede neemt.

Het is niemand ontgaan; de tweede golf 
van het gevreesde coronavirus heeft zijn 
intrede gedaan in Nederland, met alle ge-
volgen van dien. Sinds 13 oktober jl. heeft 
het kabinet in Den Haag weer verschil-
lende – zeker noodzakelijke – maatrege-
len aangekondigd. Daarvan is er sowieso 
één maatregel die ons allemaal raakt: De 
competitie is, tot nu toe, tot half novem-
ber gestaakt. Geen wedstrijden meer, 
ons geliefde sportcafé op slot en even 
niet gezellig een wedstrijdje kijken op de 
zaterdagmiddag. Nee, geen supporters. 
Niks. En nog aangrijpender: Waarschijn-
lijk heeft een deel van jullie lezers zelf of 
nabij te maken gehad met het verschrik-
kelijke virus. Zo zaten ook Grol-leden in 
quarantaine, zelfs tot wel 17 dagen. 

Maar toch, toch is er dan nog wel iets po-
sitiefs ten opzichte van begin maart: We 
voetballen nog!

Door: Pim Westervoorde

Waar tijdens de eerste lockdown het sport-
park Den Elshof volledig op slot ging, is dat 
nu gelukkig niet het geval. Sterker nog, het 
is de tijd om eens de rivaliteit tussen de 
verschillende jeugdteams te aanschouwen, 

We voetballen nog! 

want gelukkig mochten er nog wel intern 
vriendschappelijke potjes gespeeld wor-
den bij de jeugd. Weliswaar achter geslo-
ten deuren en zonder support van ouders, 
opa’s, oma’s, broertjes of zusjes, maar onze 
jeugdleden konden de energie op de zater-
dagen nog kwijt! 

En dat was leuk om te zien. Zo speelden 
de O19 jeugd een onderling toernooi, 
waarbij zelfs tenues van onze zuiderburen 
werden gebruikt (wat voor effect het virus 
wel niet heeft, PW). Ook werd er bij de O8 
t/m O11 en de O12 en O13-lichtingen een 
intern toernooi georganiseerd, speelden 
de MO17-teams tegen elkaar en werd de 

kracht gemeten tussen verschillende leef-
tijdsgeneraties. 

De supporters van de verschillende teams 
konden dan wel niet real-life aanwezig 
zijn op sportpark Den Elshof, maar via 
het vernieuwde camerasysteem van het 
hoofdveld, kon menig potje vol liefhebberij 
worden bekeken vanuit verschillende huis-
kamers in Groenlo en ver daarbuiten! 

Goed was te zien dat het sportpark er ook 
nog steeds prachtig bij ligt, want corona of 
niet, de woensdagmiddaggroep veegde, 
harkte en borstelde er met 1,5 meter af-
stand nog flink op los.. We voetballen nog!
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Dat Grol veel talenten heeft is onbe-
twist. Zo hebben verschillende spelers 
van Grol in het verleden bij topclubs 
gespeeld in het binnen- en buiten-
land, zo ook Michael Verrips – op dit 
moment keeper bij Sheffield United 
in de Premier League. Hij bewandelde 
een route van sportpark Den Elshof 
tot aan een van de beste competities 
ter wereld. Vanuit mijn vroegere jaren 
bij onze club ken ik Michael. Hij was 
een jaar ouder en speelde een lichting 
hoger. Ik was razend benieuwd hoe 
het met hem gaat, maar een retourtje 
Engeland zit er voor mij helaas niet in. 
Ik stelde hem wat vragen via Insta-
gram DM.

Door: Pim Westervoorde

Voor wie je niet kent: In welke periode 
heb je bij Grol gevoetbald en wat is je 
precieze vervolg geweest na het spe-
len bij Grol in Groenlo?
“Ik heb tussen 2001 en 2007 bij s.v. 
Grol gespeeld. Vervolgens ben ik in 
2007 naar de jeugd van FC Twente/
Heracles gegaan. Hier heb ik 3 jaar ge-
speeld. Mijn ouders verhuisden vervol-
gens vanuit Groenlo naar Arnhem. Ik 
verkaste mee en maakte een stap naar 
Vitesse. Daar heb ik een jaar gespeeld, 
om vervolgens naar PSV te vertrekken. 
Twee jaar in Eindhoven resulteerde in 
een rentree bij FC Twente. Daar kwam 
ik tot aan de hoofdmacht, maar speel-
de daar nooit een wedstrijd. Toen ik 
19 jaar was vertrok ik vervolgens naar 
Sparta Rotterdam en werd ik tweede 
keeper. Ik maakte wekelijks vast onder-

Michael Verrips: 
Van Grol tot aan 
de Premier League 
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deel uit van de selectie. Uitgerekend 
in de laatste wedstrijd van het seizoen 
maakte ik mijn debuut in de Eredivi-
sie, en moest er gewonnen worden om 
te handhaven in de Eredivisie. Na mijn 
eerste seizoen leek het mezelf en mijn 
trainer destijds (Alex Pastoor) een goed 
plan om een jaar ervaring op te doen bij 
MVV Maastricht. Ik was eerste keeper 
en daar speelde ik alle wedstrijden dat 
seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. 
Daarmee verdiende ik een transfer naar 
KV Mechelen in België. Dit waren mijn 
stappen tot ik ‘echt’ doorbrak. Ik speel 
nu bij Sheffield United in Engeland. In 
Oranje heb ik in 2 keer in NL onder 18, 
1 keer NL onder 19 en 4 keer in NL on-
der 20 gespeeld, echter ik heb nooit aan 
een toernooi meegedaan.”

Hoe bevalt het je in Engeland? Is het 
altijd een droom van je geweest om te 
voetballen in de Premier League?
“Het bevalt me nu heel erg goed in En-
geland. Mijn eerste seizoen was toch las-
tiger aanpassen dan ik zelf had verwacht. 
Je kan toch wel stellen dat alles anders 
is dan wat je gewend bent (België is toch 
min of meer hetzelfde als Nederland, 
zeker qua communicatie). Waar nor-
maal constantie op het veld en stabiliteit 
buiten het veld toch wel behoorden tot 
mijn vaste kerneigenschappen, was hier 
weinig van over in de eerste maanden 

in Engeland. Doordat de overgang naar 
Sheffield door omstandigheden stroef 
was verlopen, ben ik de eerste periode 
van het seizoen niet speelgerechtigd ge-
weest. Dit vrat aan me als keeper en per-
soon, zeker door het seizoen wat ik daar-
voor had meegemaakt bij KV Mechelen. 
Daarnaast was ik alleen en kon ik mijn 
familie en vrienden niet tot nauwelijks 
zien. Toch kwam de ommekeer. Na een 
aantal maanden heb toch mijn debuut 
gemaakt. Cliché: maar een droom die 
uitkomt! Dit seizoen is alles anders. Het 
seizoen begon enigszins teleurstellend 
want ik zou eigenlijk verhuurd worden. 
Dat ging niet door vanwege een bles-
suregeval. Dat was jammer, maar ik voel 
mij nu gelukkig en zit op mijn plek. Ik ben 
volledig gewend aan het land, de taal, de 
club en alle mensen hier in Sheffield.”

Een droom kwam uit? 
“De droom om ooit in Engeland te spe-
len is gegroeid gedurende mijn carrière. 
Toen ik bij MVV speelde, werd mij wel 
eens gevraagd waar ik mezelf zag over 
5 jaar. Ik antwoordde toen dat ik binnen 
3 jaar in de Premier League zou spelen. 
Ik trainde er hard voor en mijn teamge-
noten gunden het mij echt. Toch werd 
er ook gelachen om mijn uitspraak; van 
de Keuken Kampioen Divisie tot aan de 
Premier League. Wie bedenkt dat nou? 
Een man, een man, een woord, een 
woord. Twee jaar na mijn uitspraken te-
kende ik bij Sheffield United!” 

Een prachtig en inspirerend verhaal 
voor menig voetballertje, maar hoe 
kijk je terug op Grol? Spreek je er bij-
voorbeeld nog mensen van? En welke 
hoogtepunten heb je er gekend? 
“Ik kijk terug op s.v. Grol als een leuke 
en vooral speelse periode. In deze pe-
riode draaide het echt om het plezier 
maken met al mijn teamgenoten. Wat 
ik me vooral kan herinneren van de s.v. 
Grol is hoe goed alles geregeld was: De 
kleedkamers, de begeleiders/trainers, 
de velden en de kantine. Mijn hoogte-
punt bij s.v. Grol? Dat weet ik nog: Kam-
pioen in de E1! Helaas heb ik na alle ja-
ren met niemand van mijn s.v. Grol-tijd 
nog contact. Wel herinner ik mij zeker 
een aantal van mijn teamgenoten nog 
goed: Mees te Brinke en Luuk Waenink. 
Ik sprak vaak met ze af! Als ik in Neder-
land ben dan kom ik af en toe nog wel 
eens door Groenlo, waar ik mooie her-
inneringen aan heb.”

Michael Verrips:
“Ik kijk terug op s.v. Grol als een 
leuke en vooral speelse periode.” 



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken
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John ligtenberg is grafisch vormgever. 
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Nieuwstad 10, 7141 BD, Groenlo

T. 06 222 16 396

www.johnligtenberg.nl 
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Door: Pieter Peeters

Leeftijd: 34
Bijnaam: Hemmie, de naam van mijn va-
der. Volgens mij was het tijdens een toer-
nooi in Nieuw-Buinen met de B1 dat we 
besloten elkaar allemaal met de naam van 
onze vaders aan te spreken. Die van mij is 
sindsdien blijven hangen. 
Speler van: Grol Zaterdag 3
Positie: Laatste man of rechtermidden-
velder
Voetballende kwaliteit: Dat mogen
 anderen over mij zeggen.
Voetballende verbeterpunt: Ik heb niet
 echt een 1 op 1 passeeractie.
Hobby’s: Mijn grootste hobby’s op het
moment zijn voetbal, een goed boek/
biografie lezen, documentaires (vooral 
Tweede Wereldoorlog) kijken en spelle-
tjes spelen als Carcassonne en Kolonisten 
van Catan. 

SPELER VAN HET KWARTAAL: 

moeder dit allemaal wel aan kan, zoveel 
voetbalpraat? Soms vraag ik me dat ook 
wel eens af…” 

Het thuisfront: 
“Ik woon in Groenlo samen met mijn 
vrouw Francine, de liefde van mijn leven! 
Inmiddels is er een tweede liefde van 
mijn leven bijgekomen met de geboorte 
van dochter Ella, die inmiddels alweer 5 
maanden oud is. Mijn vrouw Francine en 
ik verdelen alles wel redelijk goed onder-
ling. Althans dat vind ik zelf…haha! Het is 

wel zo dat Francine zich meer bezighoudt 
met koken en ik juist meer met het oprui-
men en schoonhouden van alles. Ik ben 
niet bepaald een chef-kok in de keuken, 
maar een goede boerenkool met spekjes 
en rookworst kun je wel aan mij overlaten. 
Francine is echt goed in de keuken en daar 
ben ik bijzonder blij mee! De pastasalade 
van haar is nog steeds mijn favoriet.”

Voetbalcarrière:
“Ik heb de gehele jeugd doorlopen, maar 
van de jaren t/m de D-jeugd weet ik nog 

Julian Oolthuis
Vriendengroep: Adriaan Aagten, Niels 
Rouwmaat, Niels Geurink, Ramon Oolt-
huis, Ruben Stapelbroek en Sander Wol-
terink. Een mooie bonte mix die een goe-
de discussie niet uit de weg gaat, althans 
een gedeelte…haha!

Gezinssituatie: 
“Ik kom uit een best wel voetbalgekke 
familie. Mijn vader is jarenlang in de voet-
ballerij actief geweest en hij heeft mij en 
mijn broer Ramon hierdoor ook voetbal-
gek gemaakt. Toen hij trainer was, gingen 
we elke zondag mee naar de wedstrijden. 
Voetbal speelde dus een erg grote rol. En 
nog steeds, want ondanks dat mijn vader 
zelf niet meer actief is in de voetballerij, 
kunnen wij nog best wel eens wat discus-
siëren over voetbal. Het zijn alleen soms 
wel meer drie verschillende monologen 
dan echte discussies…haha! Of mijn 
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maar weinig. Ik kwam in de C2 onder lei-
ding van Rob van Meurs en Ben Hoijtink . 
Wat mij hiervan nog erg bijstaat, is het ple-
zier dat wij hadden. Rob en Ben zorgden sa-
men voor een ontzettend mooie teamsfeer 
waarin plezier voorop stond. En het mooie 
was dat we ook begonnen te presteren op 
het veld, waaronder ikzelf. We werden dan 
ook kampioen. Zo af en toe kom ik nog wel 
eens iemand van dat team tegen en dan 
hebben we altijd nog over dat geweldige 
kampioensseizoen.”

“De mooiste tijd en de jaren dat ik het 
meest heb geleerd, zijn toch wel de sei-
zoenen in de A1, waarin het eerste seizoen 
onder Dennis Seesing er wel uitspringt. In 
het begin als eerstejaars moest ik erg aan 
hem wennen. Wij keken wel een beetje 
tegen hem op met zijn uitstraling. Ik kan 
me nog goed herinneren dat je het liefst 
de ballen niet wilde oppompen voor de 
training. Voor aanvang van de training be-
gon Dennis dan een paar ballen te trappen 
op goal en als er dan ook maar eentje mis 
ging, dan was het direct met groot misge-
baar: ‘Wie heeft die ballen opgepompt? 
Er zit toch geen gevoel in die knikker?!’ Je 
durfde niet te zeggen dat juist jíj die ballen 
had opgepompt…”

“Op de één of andere manier is er dat 1ste 
jaar een ontzettend mooie, hechte groep 
ontstaan, die echt voor elkaar door het 
vuur wilde gaan. We werden door een 
heel goede tweede seizoenshelft 2e in de 
competitie en pakten ook nog een peri-
ode. De eerste nacompetitie wonnen we 
uiteindelijk van Longa A1 en gingen door 
naar de tweede ronde. Wat een feest had-
den we toen in de kantine! Eén van de 
tegenstanders in de volgende nacompe-
titiewedstrijden was al bekend; Omhoog. 
Nou en dat heeft iedereen ook geweten 
in de kantine… Er werd luidkeels gezon-
gen: ‘Omhoog gaat omlaag, Omhoog gaat 
omlaag!’ Dat gebeurde uiteindelijk helaas 
niet…haha!” 

Waarom voetbal je nog steeds?
“Ik vind niets leuker dan lekker fanatiek 
een balletje te trappen om daarna samen 
in de kantine gezellig wat na te praten.”

Beste speler?
“Sander Nijhoff is de beste speler met 
wie ik ooit samen heb gespeeld. In dat 
geweldige eerste jaar in de A1 stond hij 
in de spits en maakte hij ontzettend veel 
doelpunten (ook nog bij Grol 1 datzelfde 
jaar trouwens). Zo was er eens een trai-
ning waarbij ik als mandekker op Sander 
stond. Hij scoorde echt vanuit alle hoe-
ken en standen en ik kon hem maar niet 
afstoppen. Mijn vriend Adriaan zei op een 
gegeven moment : ‘Pak hem toch eens 
een keer aan, die Sander.’ Ik zei direct: 
‘Het lukt me gewoon niet, hij is te goed!’ 
Ik voelde me gewoon machteloos. Ik vond 
het ook niet zo gek dat hij het seizoen 
erop bij De Graafschap speelde.”

De fusie:
“Dat de fusie er uiteindelijk van is geko-
men, vind ik fantastisch. Echt een dikke 
pluim voor het doorzettingsvermogen 
van beide voorzitters. Ik heb persoonlijk 
de hele discussie rondom kleuren, logo, 
naamgeving etcetera van de club nooit 
zo begrepen. Alsof dat iets zegt over een 
club? Nee, de mensen vormen een club 
en niet welk kleur shirt je aan hebt!” 

Clubs/spelers:
“Ajax en FC Twente. Waarom ik fan van 
Ajax ben is eigenlijk heel simpel. Rond 
1994 begon ik voetbal erg leuk te vinden 
en ja van welke club word je dan fan? Ajax 
won toen alles wat er te winnen viel, dus 
dat is niet zo moeilijk als 8-jarige een club 
te kiezen…”

“FC Twente is mijn tweede club, als je dat 
zo mag noemen. Mijn vader en broer zijn 
altijd al fanatieke fans van FC Twente en 
dan krijg je dat ook mee. En FC Twente is 
natuurlijk ook een geweldig mooie club! 

Jari Litmanen is nog steeds mijn all-time 
favoriete speler. Met zijn positieve uit-
straling en persoonlijkheid in combinatie 
met zijn voetballende kwaliteiten was hij 
echt een speler om van te houden!” 

Met wie zou je graag over voetbal willen 
praten?
“Johan Cruijff. Hoe hij naar voetbal keek, 

dat was vaak zo anders en op een ander 
level. Gewoonweg fascinerend! Toen hij 
overleed in 2016 heeft me dat echt ge-
raakt. Hij voelde altijd zo onaantastbaar 
en voor de eeuwigheid en toen ineens 
was hij overleden. Heel raar, het was alsof 
er een soort van besef bij mij kwam dat 
alles eindig is.” 

En buiten het voetbal, wie zou je willen 
ontmoeten?
“Nando Parrado, één van de 16 overleven-
den van de Andes-vliegtuigramp in 1972, 
waarbij ze 72 dagen in de Andes moesten 
overleven in bizarre omstandigheden. Na 
het zien van de film dacht ik: daar moet een 
boek van zijn. En dat was er. Het boek vond 
ik fascinerend, bizar en ongelooflijk mooi 
geschreven. Ik zou graag met hem over zijn 
verhaal in persoon willen spreken.”

Voetbalreizen:
“De stadions die ik heb gezien zijn die van 
Everton, Liverpool, Borussia Dortmund, 
Schalke 04, Hertha BSC, FC Barcelona 
en Real Madrid. Het stadion van Hertha 
BSC heeft bij mij veruit het meeste indruk 
gemaakt. Misschien komt het door mijn 
grote interesse in de Tweede Wereldoor-
log, maar in dat stadion voel je één en al 
historie. Als je al aan komt lopen zie je de 
Olympische Ringen en lijkt het stadion 
wel één groot Colosseum. Als je dan door 
de catacomben heen loopt, heb je ook 
echt het gevoel of je zo naar een gladia-
torgevecht gaat.” 

“Ook de wedstrijd van Barcelona met de 
vrienden zal ik ook niet snel meer verge-
ten. Niet omdat ik Messi niet heb zien 
spelen, hij was toen geblesseerd (wat 
een balen was dat), maar vooral omdat 
mijn broer op het geniale idee kwam om 
gewoon eens bij die ‘harde kern’ te gaan 
staan, direct achter de goal. Daar zaten 
wij toch al vlak naast. Voor we het wisten 
stonden we mee te springen en te zingen 
in half Spaans. We hebben zelfs nog even 
met zo’n gigantische vlag lopen zwaaien.
Het stadion van Boca Juniors, La Bomba-
nera, lijkt me nog geweldig om een keer 
te bezoeken. De sfeer en grimmigheid 
daar lijkt me ongekend.”
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Door: Henri Walterbos

Vanwege de coronamaatregelen 
stond al vast dat de ALV bijzonder zou 
worden. Eerst enkel nog in een be-
perkt aantal leden, later moest ook 
nog eens gezocht worden naar een 
nieuwe locatie. Dit omdat het sport-
café op last van de gemeente geslo-
ten diende te worden, ondanks de 
status van horecabedrijf met al haar 
rechten en plichten. De standpunten 
tussen enerzijds de gemeente Oost 
Gelre en anderzijds de beheerders en 
Grol liggen ver uiteen. “Laten we het 
er op houden dat we beiden hierover 
zeer chagrijnig zijn,” aldus voorzitter 
Hans Scheinck in zijn openingswoord.

Herdenking
Traditiegetrouw vond voorafgaand aan 
de Algemene Ledenvergadering een 
herdenking van de overleden leden 

Appie Huisman Lid van Verdienste

Bijzondere coronaproof 
Algemene Ledenvergadering 
in de Lange Gang

plaats bij het monument ‘Bewogen 
staan wij stil’, met onder meer het leg-
gen van bloemen. De ALV werd in de 
Lange Gang opgesplitst in twee delen. 
Het eerste deel stond geheel in het 
teken van jubilarissen die gehuldigd 
werden vanwege hun 50-jarig lidmaat-
schap. Vanaf de start in 1993 bij het 
75-jarig bestaan van de Grol hebben 
reeds 122 personen de gouden Grol-
speld ontvangen voor 50 jaar lidmaat-
schap Grol. Dit jaar betrof dit eerbetoon 
11 personen, te weten René Meulen-
beek, Jaap Frank, Edwin Bosman, Henk 
Wolters, Ewald Eskes, Wilco Poortman, 
André Huurneman, Charles Huisman, 
Rob Westervoorde, Erik Schuurmans 
en Geert-Jan Stokkers. Op zijn geheel 
eigen en humorvolle wijze sprak Hans 
Scheinck de 5 aanwezige jubilarissen, 
veelal vergezeld van partners en kinde-
ren persoonlijk toe. Allen ontvingen zij 
het beeldje ‘Van Mens tot Mens’. 

Appie Huisman
Dacht Appie Huisman (94), in aanwe-
zigheid van echtgenote Rikie, slechts 
aanwezig te zijn ter opluistering van 
de huldiging van zijn zoon Charles, ook 
werd hij zelf nog toegesproken door 
de voorzitter met als afsluiting hem 
te benoemen tot ‘Lid van verdienster’, 
vanwege zijn grote verdiensten voor 
de vereniging, in met name de jaren 
70, 80 en 90 van de vorige eeuw. Appie 
maakte jarenlang deel uit van de Elftal-
commissie van de Grol, de belangrijkste 
commissie van de vereniging toen. Aan 
deze bestuurlijke taken ging natuurlijk 
vooraf dat hij gevoetbald heeft en daar-
na jarenlang elftalleider is geweest. Ook 
was Appie jarenlang verenigingsconsul 
van zowel Grol als Grolse Boys. Appie 
was zeer in zijn sas met de huldiging en 
benoeming. Aan de late kant, vond ook 
Hans Scheinck, maar aan de lach van 
Appie te zien, is dit in zijn geheel goed 
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gemaakt. Appie is het eerste Lid van 
verdienste van de nieuwe vereniging en 
de eerste die de nieuwe oorkonde ont-
ving, behorende bij zijn titel.

Kascommissie
De kascommissie seizoen 2019 – 2020, 
Marjolein Houwer en Emiel Boschker, 
brengt schriftelijk verslag uit. Uit de 
schriftelijke verklaring van de kascom-
missie, die ook op de website heeft ge-
staan, blijkt dat zij de penningmeester 
volledige decharge willen verlenen voor 
het gevoerde financieel beleid van Grol. 
Het volgend seizoen bestaat de kas-
commissie uit Emiel Boschker en Robin 
Brockotter. Randy Keunekamp wordt 
vervolgens voorgedragen als reservelid 
voor de kascommissie. Er zijn geen te-
genkandidaten voor de kascommissie 
ingediend. Daarmee zijn de drie leden 
benoemd.

Begroting seizoen 2020-2021
Het is elk jaar weer een enorme opga-
ve om de begroting sluitend te krijgen. 
Penningmeester Tom Hoffman presen-
teerde de begroting op hoofdlijnen. De 
penningmeester komt uit op een klein 
‘plusje’ van € 784,00. “De contribu-
tie valt € 10.000,00 hoger uit vanwe-
ge de fusie met Grolse Boys.  (+ ca. € 
10.000,00). Ook de kledingsponsoring 
valt hoger uit. De gelden van de BCG, die 
jaarlijks naar de Grol gingen zijn in deze 
begroting volledig buiten beschouwing 
gelaten. Zij wensen dat geld aan te 
wenden voor de aanschaf van trainings-
pakken of hoody’s voor alle jeugdleden 
in het voorjaar van 2021. Bij de accom-

modatiekosten een stijging van circa € 
10.000,00. Met name zit ‘m dat in de 
energiekosten. Het project verduurza-
ming accommodatie is daarom van har-
te welkom. Ook de begroting voor het 
nieuwe seizoen heeft op de website ge-
staan.” Afgesproken wordt de begroting 
seizoen 2020 – 2021 te agenderen voor 
de extra ALV.

Rooster van aftreden
Per 1 januari 2020 is een aantal leden 
tussentijds afgetreden in verband met 
de wijzigingen in de bestuurlijke orga-
nisatie. Voor een volledig overzicht van 
de samenstellingen van de besturen 
zie het Algemeen Jaarverslag seizoen 
2019-2020. Aftredend en herkiesbaar 
zijn Rob Westervoorde (voorzitter Or-
ganisatiebestuur) en Floris Geessinck 
(voorzitter Accommodatiebestuur). Er 
hebben zich geen tegenkandidaten ge-
meld, waarop beiden worden herkozen. 
Harry Paf (vice-voorzitter) en Dennis 
Pasman (afgevaardigde voetbalbe-
stuur) worden benoemd als nieuwe le-
den van het Algemeen Bestuur.

Contributiebeleid
Na het fusiebesluit zijn de contributies 
van Grol en Grolse Boys definitief ver-
geleken. Dit leidt conform het fusie-
voorstel tot een ingroei in de contribu-
tie van Grol door de Grolse Boys-leden. 
In drie jaar moeten nu de volgende ver-
schillen per kwartaal worden ingelopen: 
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Spelend lid 18 jaar en ouder (€ 3,10), 
spelend lid 35+/45+ (€ 5,50) en onder-
steunend lid (€ 7,-). Dat zijn in die drie 
jaar kleine extra bedragen per kwar-
taal. De contributie bij de leden van de 
Grol is bevroren per 1 juli 2020 om die 
ingroei in drie jaar mogelijk te maken, 
door geen indexatie en geen extra ver-
hoging. Voor de derving van die contri-
butie-inkomsten door die bevriezing is 
in het fusievoorstel Grol-Grolse Boys 
€ 25.000,- gereserveerd. Voorgesteld 
wordt de indexatie van de contributie 
per 1 juli 2021 wel weer te gaan toepas-
sen. Als tot indexering wordt besloten, 
valt er € 19.000,- vrij van het gereser-
veerde bedrag van € 25.000,- in het 
fusiebudget. Het ‘contributieverlies’ 
wordt dan namelijk zeer beperkt. Aan 
de vrijval van € 19.000,- kan een nadere 
bestemming binnen de fusiebegroting 
worden gegeven. Dit zijn enigszins aan-
passingen op het fusiebesluit. Het Alge-
meen Bestuur besluit dit agendapunt 
aan te houden tot de extra ALV.

Huishoudelijk reglement
Het huidige Huishoudelijk Reglement 
is van 2013. Het reglement is aangepast 
op basis van de nieuwe statuten. De 
nieuwe statuten zijn opgesteld voor de 
nieuwe vereniging, na de fusie tussen 
Grol en Grolse Boys. De ledenvergade-
ring dient het nieuwe Huishoudelijk Re-
glement vast te stellen. Het Algemeen 
Bestuur besluit dit op de agenda te 
plaatsen van de extra ALV.

Financiën
Het was penningmeester Tom Hoffman 
die financiële situatie van Grol uiteen 
zette. Hieronder enkele zaken die Tom 
optekende. “Het seizoen 2019-2020 
sluit Grol af met een positief resultaat 
van € 861. Door het uitbreken van de 
coronacrisis begin maart en het tijdelijk 
stilleggen van de activiteiten is 2019-
2020 een bijzonder seizoen geweest. 
De financiële impact van de crisis op de 
Grol was in de periode maart-juli 2020 
erg onzeker. Met name de onzekerheid 
over de inning van sponsorgelden en 
in mindere mate de contributie over 

het 2e kwartaal 2020 droegen hier-
aan bij. Het devies op dat moment was 
dan ook ‘hand op de knip’. Uiteindelijk 
is de financiële impact voor seizoen 
2019-2020 gelukkig gering geweest 
en zijn de contributies en de sponsor-
gelden voor het merendeel ontvangen. 
Aan opbrengsten is een bedrag van € 
30.000,00 minder binnengekomen dan 
begroot. In het financiële jaarverslag 
voor seizoen 2019-2020 is besloten de 
sponsorgelden (reclameborden/adver-
tenties) die betrekking hebben op de 
periode juli-dec 2020 niet meer in het 
resultaat van het lopende seizoen mee 
te nemen, maar in het seizoen waar-
op de inkomsten betrekking hebben. 
Dit gebeurde tot op heden niet. Deze 
sponsorinkomsten zijn op de balans op-
genomen onder de kortlopende schul-
den. De sponsorinkomsten zijn hier-
door in seizoen 2019-2020 ongeveer € 
30.000,00 lager. Ten opzichte van de 
begroting vielen de sponsorinkomsten 
buiten de hierboven genoemde correc-
tie ongeveer € 9.000,00 lager uit. Dit 
komt door een opgenomen debiteuren-
voorziening van € 4.000,00 en voor het 
overige door lagere opbrengsten. Ver-
der zijn de overige opbrengsten ruim 
€ 7.000,00 hoger. Dit komt door een 
ontvangen opleidingsbijdrage van FC 
Twente van ruim € 3.000,00 en door 
de ontvangen bijdrage in het kader van 
de TOGS regeling ad € 4.000,00. Aan 
kosten is een bedrag van € 29.000,00 
minder uitgegeven dan begroot. Dit 
komt met name door lagere kosten 
voor activiteiten als de ‘train de trainer 
avonden’ en het voetbalcafé, ongeveer 
€ 7.000,00. Daarnaast waren de begro-
te vrijwilligersvergoedingen ongeveer € 
3.000,00 lager. De wedstrijdkosten wa-
ren lager door het niet afmaken van de 
competitie. Verder minder reiskosten-
vergoedingen en een lagere afdracht 
naar de KNVB. Tevens zijn er € 7.500,00 
minder kosten geweest voor activitei-
ten. De accommodatiekosten lagen ho-
ger dan begroot. Dit werd veroorzaakt 
door een hoge afrekening energie. Dit 
ondanks het feit dat het sportpark vanaf 
half maart 2020 geruime tijd gesloten is 

geweest. Dit laat temeer de noodzaak 
en urgentie zien van de verduurzaming 
van ons sportpark.”

Fusiegelden
Het voorliggende Financiële Jaarverslag 
is het laatste jaarverslag waarin alleen 
de financiële gegevens van de s.v. Grol 
zijn opgenomen. Vanaf seizoen 2020-
2021 zullen de financiële gegevens van 
de fusieclub Grol worden opgenomen. 
“In het jaarverslag is tevens opgeno-
men de begroting voor seizoen 2020-
2021. De begroting van de opbreng-
sten minus de uitgaven laat een klein 
positief resultaat zien van € 784,00. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
er in deze begroting geen bedragen zijn 
opgenomen die betrekking hebben op 
de fusiegelden (€ 320.000,00) of de 
geplande uitgaven voor deze gelden. 
Hiervoor is een aparte fusiebegroting 
opgemaakt. De enige post uit de fu-
siebegroting waar wel rekening mee 
gehouden is, dat is de aanschaf van de 
nieuwe wedstrijdkleding. In de opgeno-
men post kledingkosten in de begroting 
2020-2021 wordt rekening gehouden 
met een bijdrage uit het fusiebudget 
van € 45.000,00.”

Extra ALV
Het Algemeen Bestuur besluit een extra 
Algemene Ledenvergadering te houden 
op maandag 14 december om 20.00 uur 
in het sportcafé. Hans Scheinck sluit de 
vergadering om 21.56 uur. Direct verla-
ten alle aanwezigen het pand, conform 
coronamaatregelen. 
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Voetbalster 
Nikki Meusert
Al jarenlang lees ik met veel plezier het clubblad van de s.v. Grol en constateer ik 
iedere keer weer dat er maar weinig over het vrouwenvoetbal wordt geschreven. 
Toch best gek met 185 vrouwelijke leden, waarvan er 137 voetballen, een hoop vrou-
welijke vrijwilligers en nóg meer vrouwelijke toeschouwers en voetbalvrouwen. Dus 
toen ik werd gevraagd voor de clubbladcommissie dacht ik: Yes, wij gaan eens wat 
voetbalvrouwen de komende tijd in de spotlight zetten. Voor deze allereerste editie 
heb ik een fanatieke speelster gevraagd die toevallig kort geleden ook nog eens 
speelster van de maand is geworden bij Seesing Flex: Nikki Meusert

Door: Carmen Arendsen
 
Nikki Meusert is een opvallende ver-
schijning in het JO13-1G team waar zij 
speelt. Met haar lengte en haar lange 
blonde haren valt deze dame op tussen 
alle andere twaalfjarige jongens. Desal-
niettemin staat ze flink haar mannetje en 
deinzen de jongens niet voor haar terug. 
Nikki speelt al sinds haar 6e jaar voet-
bal. Voordat ze spelend lid werd bij de 
Grol zat ze op ballet, maar dit bleek niet 
helemaal haar sport te zijn. Vooral toen 
haar oudere broer Yaluka ging voetbal-
len, dacht ze: Dat lijkt mij ook leuk! En zo 
geschiedde. Inmiddels is Nikki alweer 6 
jaar lid bij de s.v. Grol en vindt ze het nog 
steeds heerlijk om in Groenlo te voetbal-
len. Ze is haar voetbalcarrière begonnen 
bij de F’jes en ze is van de F9, naar de F1, 
E1 naar de D1 gegaan. Nu voetbalt ze bij 
JO13-1G. En na al deze jaren startte ze 
voor het eerst met één ander meisje in 
dit jongensteam. De JO13-1G waar Nikki 
speelt, wordt begeleid door vier leuke, 
enthousiaste heren. Te weten: Wout Wal-
terbos (hoofdtrainer), Jelle Rijks (trainer/
begeleider), Martijn Eckhardt (trainer/
begeleider) en Luuk Ottink (trainer, as-
sistent-scheidsrechter). Het team komt 
uit in de Hoofdklasse en heeft al enkele 
mooie wedstrijden gespeeld.  Nikki is 
een echte verdedigster vertelt ze. “Zo 
kan ik af en toe een beetje door het mid-

den dribbelen met de bal. Vroeger wilde 
ik altijd scoren, maar eigenlijk kan ik dit 
helemaal niet haha!, dus ik sta op een 
goede plek.” Nikki vertelt enthousiast 
over haar trainingen van Wout. “Hij is niet 
erg streng en dat vind ik prettig.” Onge-
acht of Nikki een beetje uitgeput is van 
school, ze komt altijd trainen. “Want als ik 
er dan weer ben, dan heb ik altijd zin om 
te voetballen”, vertelt ze.

Meiden- en Vrouwenvoetbal 
Achterhoek
Naast dat Nikki wel drie tot vier keer in de 
week te vinden is bij de s.v. Grol, is ze een 
fanatiek speelster bij MVVA. Het MVVA 
staat voor Meiden en Vrouwen Voetbal 
Achterhoek. Het MVVA is in het jaar 2019 
opgericht met als doel het meiden- en 
vrouwenvoetbal in de Achterhoek kwali-
tatief te laten groeien. MVVA is een pro-

fessionele talentenacademie voor mei-
den, waar talentvolle amateurspeelsters 
trainen, wedstrijden en toernooien spe-
len op een hoog niveau. Het MVVA is te 
vinden in Doetinchem, waar Nikki speelt 
in het meidenteam M014. Elke vrijdag 
traint zij er en soms op woensdag, dit is 
afhankelijk van de wedstrijden die zij met 
dit team speelt. Op de dagen dat zij niet 
traint met MVVA gaat ze in Groenlo naar 
de voetbalschool. Gelukkig is Nikki niet 
de enige die uit Oost-Achterhoek die 
kant op reist, een meisje uit Beltrum en 
een ander meisje uit Borculo zitten ook 
bij de MVVA, maar helaas voor Nikki wel 
in het MO13 team. 

Nikki is vanuit de Grol gevraagd om deel 
te nemen aan de selectiedagen. Met veel 
enthousiasme heeft Nikki de selectieda-
gen goed doorlopen en is zij gevraagd om 
het team MO14 te versterken.

met het spel, waardoor je veel meer leert 
in een kortere tijd. Ik zou daarom ook alle 
meiden adviseren om eerst bij de jongens 
te beginnen met voetballen. Van jongens 
kan je zoveel leren, vooral op technisch 
gebied. En ja, als de jongens wat tegen je 
zeggen dan moet je je er zeker niks van 
aantrekken. Veel jongens proberen je al-
tijd wat wijs te maken…”

Toekomst
Nikki’s plan is om voorlopig nog bij de 
s.v. Grol te blijven voetballen en dit te 

combineren met de trainingen en wed-
strijden van de MVVA. Nikki’s droom 
is om ooit nog met het Marveldtoer-
nooi mee te kunnen doen, maar ach, 
daar kan ze nog enkele jaren flink voor 
trainen. Daarnaast wil Nikki natuurlijk 
netjes haar school afmaken. Ze vertelt 
dat ze de Mavo op het Marianum pri-
ma kan combineren met alle avonden 
voetbal. En een training overslaan voor 
het maken van huiswerk? “Ach”, zegt 
Nikki: “Dan maak ik toch een keertje 
mijn huiswerk niet.”

Nikki Meusert
“Meiden voetballen op een hele andere 

manier dan jongens.” 

Nikki was natuurlijk razend enthousiast, 
want haar insteek was om deel te nemen 
aan het team van MO13. Nikki vertelt met 
veel enthousiasme over haar tijd bij de 
MVVA. Enkele weken geleden heeft haar 
team zelfs een wedstrijd mogen spelen 
tegen een jeugdteam van PEC Zwolle. 
“Eerst was ik altijd best een beetje on-
zeker in het veld, maar sinds ik bij MVVA 
speel, heb ik dat gelukkig niet meer”, ver-
telt Nikki. Nikki heeft veel vriendinnen 
gemaakt bij de MVVA, ze gaat veel om 
met twee meisjes uit Hengelo (GLD) en 
met een meisje uit Zutphen. Op de vraag 
of meidenvoetbal anders is dan jongens-
voetbal reageert Nikki heel kort. “Tuur-
lijk!” zegt ze. “Meiden voetballen op een 
hele andere manier dan jongens. Ik heb 
het geluk dat ik in twee hele leuke teams 
speel. Met de meisjes onderling is het na-
tuurlijk erg gezellig, maar als ik écht zou 
moeten kiezen voor het (voetbal)spel 
dan ga ik toch voor het voetbal met de 
jongens. Jongens zijn veel serieuzer bezig 
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Door: Pieter Peeters

Voor deze editie ben ik op bezoek bij 
Noah Oosterholt. Noah is net 13 jaar 
geworden en woont met zijn ouders 
Frank en Dorien, zusje Lola en hond 
Alpha in het centrum van Groenlo, 
binnen de Grolse gracht. Hij komt uit 
een sportieve familie. Vader Frank is 
oud Grol 1 speler en voetbalt af en toe 
nog in het 5e. Moeder Dorien volley-
balt in het eerste van VV Grol en zusje 
Lola voetbalt met veel plezier in O11-3. 
Noah zelf voetbalt nu een aantal jaar 
bij “De Superboeren”. Ik ben benieuwd 
naar zijn verhaal!

In welk team voetbal je?
“Ik speel dit seizoen in JO14-1, het liefst als 
rechter centrale verdediger of rechtsback. 
Mijn sterke punten zijn het opdribbelen 
en het sterk zijn aan de bal. Ik heb ook een 
goede pass in de benen, zowel een korte 
als een lange bal. Het ‘voetballen zonder 
bal’, dus het positioneren en verdedigen, 
kan nog wat beter vind ik zelf.” Op de 
vraag of hij het naar z’n zin heeft, ant-
woordt Noah: “Ik vind het heel leuk om bij 
De Graafschap te spelen. Je moet er ech-
ter wel wat voor over hebben. Ik train vijf 
keer in de week en in het weekend heb ik 
een wedstrijd, dus je hebt veel minder tijd 
om te chillen met vrienden.”

En je moet ook nog naar school!
“Ja, klopt. Ik ga gewoon in Groenlo naar 
school, zit op het Marianum. Ik zit nu in de 
2e klas op de MAVO. Wiskunde is mijn fa-
voriete vak, NASK (Natuur- en scheikun-
de voor de oudjes) vind ik niks aan.”

Noah Oosterholt:
Dromen van de 
Johan Cruijff Arena

Maar hoe combineer je dat met de 
trainingen dan?
“Dat is wel goed geregeld allemaal. Ik 
mag op bepaalde uren weg en die uren 
haal ik in wanneer er lessen uitvallen of 
wanneer ik er tijd voor heb. Het zijn wel 
lange dagen. Ik moet elke dag het 1e uur 
beginnen tot het 5e of het 6e uur. Daar-
na stap ik de bus in om te gaan trainen. 
Ik train dus elke dag! En vaak ben ik dan 

rond 18.00 of 19.00 uur weer thuis, dat 
ligt aan het tijdstip van de training. Dan 
kan ik ook pas avondeten en moet ik nog 
wat voor school doen. Pittig, maar ik vind 
het nog steeds goed te doen.”

Weet je nog wanneer je gescout bent?
“Ja, het was in de E1, als tweedejaars. 
Ik stond spits in die tijd en ik kon er vrij 
weinig van, haha. Maar ik werd toch 
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gescout, door de KNVB. Ik ging steeds 
door naar de volgende ronde. In de 
derde wedstrijd werd ik opgesteld als 
centrale verdediger. Toen speelde ik 
erg goed en werd ik gescout door De 
Graafschap. Ik mocht meetrainen, wed-
strijden voetbalde ik nog bij Grol. Het 
seizoen erna speelde ik ook mijn wed-
strijden voor De Graafschap.”

Je voetbalt dus al eventjes bij De Su-
perboeren. Wat is tot nu je mooiste 
voetbalmoment?
“Ik ben al heel lang fan van Ajax, want dat 
is natuurlijk het beste team van Neder-
land. Twee maanden geleden was ik dus 
erg blij dat ik bij de selectie zat om uit 
tegen Ajax te spelen! We moesten voet-
ballen op het veld naast de Johan Cruijff 
Arena, dat was echt vet! Die ervaring 
pakken ze me mooi niet meer af.”

Zie je jezelf al bij Ajax voetballen?
Noah reageert nuchter: “Haha…ik heb 

geen flauw idee. Ik laat het lekker op 
me afkomen. Het is natuurlijk wel een 
droom van mij om bij Ajax te voetballen 
en net zo goed te worden als mijn voor-
beeld Matthijs de Ligt. Maar als ik net zo 
goed word als Virgil van Dijk, heb ik daar 
ook geen problemen mee hoor, haha!”

En als dat onverhoopt niet lukt?
“Dan ben ik in ieder geval een hele mooie 
ervaring rijker. En ga ik weer lekker bij 
Grol voetballen, met mijn vrienden…”

Want dat mis je het meest?
“Wel een beetje. Maar in mijn vrije tijd 
voetbal ik wel veel met vrienden op 
straat of op pleintjes. Lekker trucjes oe-
fenen en zo. En ik game ook graag. Dat 
doe ik dan ook met vrienden, vaak onli-
ne.”

En je hebt ook een Instagram account!
“Ja! Ik heb er in de coronatijd veel tijd 
voor gehad. Ik heb mezelf veel dingen 

aangeleerd. Vooral veel trucjes met de 
bal en zo. Die heb ik dan allemaal ge-
filmd. Er staan ook wel een paar bloopers 
tussen haha, want niet alles gaat gelijk 
in één keer goed. Ik heb nu 1147 volgers, 
maar dat mogen er van mij natuurlijk 
heel veel meer worden… Dus als jij vette 
tricks wil leren, dan moet je mijn account 
zéker gaan volgen, noahstreet._!” 

Dat gaan we natuurlijk met zijn allen 
doen!

Zo te horen is het leven van een toekom-
stig profvoetballer een druk bestaan. En 
om Noah nogmaals te citeren, ‘je moet 
er veel voor over hebben’. Erg knap hoe 
Noah, maar ook de andere jongens die in 
dezelfde situatie zitten, ermee omgaat. 
Respect! Dromen mag altijd. En mocht 
het niet zover komen, want die kans blijft 
natuurlijk klein, dan heb je er tenminste 
veel van geleerd en ben je een mooie er-
varing rijker!

JO11-2 Kampioen

De KNVB is een nieuwe weg ingeslagen voor de jeugd met korte competities van circa zes ploegen per poule, dit is voor een 
goede doorstroming van het jeugdvoetbal, hierdoor is er dus al na vijf wedstrijden een kampioenschap te behalen. Zo ook JO11-
2. Na een week eerder grote concurrent voor het kampioenschap op een nederlaag getrakteerd te hebben, kon na de ruim 
gewonnen wedstrijd (14-2) tegen Sp. Lochem, de kampioensvlag voor JO11-2 gehesen worden.
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Bjorn Koldeweij, 
videoanalyst bij Grol 1
Met dank aan vader Fons 

De Grol wordt steeds professioneler; sinds dit seizoen maken de eerste drie elftallen 
gebruik van videoanalyse. Een prachtige tool om bij de trainingen te gebruiken maar 
een dure aanschaf. Dankzij een bijdrage van de woensdaggroep kon de Grol het 
systeem kopen. 

Bjorn en Fons Koldeweij
“De beleving bij de trainingen is terug en Grol 1 
speelt weer mooie wedstrijden. Dat straalt uit 
op de hele club!.” 

Door: Kyra Broshuis
 
Je eigen doelpunt terugzien

Bjorn Koldeweij (36), is samen met 
Noud Huijskes video-analist voor Grol 
1. Hoe gaat dat in zijn werk?
Bjorn: “De wedstrijden worden opge-

nomen en die beelden kijken we terug. 
Middels speciale software kunnen we 
de aandachtspunten eruit halen. We 
analyseren de wedstrijd op basis van de 
gemaakte teamafspraken. We maken er 
vervolgens korte filmpjes van die William 
in zijn besprekingen en bij de trainingen 
gebruikt. Een heel mooi systeem; je kunt 

zo visueel maken wat er goed en fout 
gaat en werkt heel prettig. Ik heb vorig 
jaar de cursus gevolgd bij Jeroen Burg-
hout, aangeboden door 100% Voetbal. 
Heel interessant, je gaat op een andere 
manier naar voetbal kijken.”

Het systeem wordt ook gebruikt voor Grol 
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2, waar Bjorn trainer van is en het is ook ge-
schikt voor de jeugd. “Het is toch prachtig 
voor een jeugdspeler om zijn eigen doel-
punt terug te zien? Ik wil andere trainers 
graag leren hoe het systeem werkt.”

Grol 2 moet op termijn naar de hoofd-
klasse, zo vindt Bjorn. Het wordt niet 
helemaal duidelijk over welke termijn hij 
het dan heeft. Het elftal staat op het mo-
ment van schrijven mede bovenaan. “We 
hebben een mooi team, een goede mix 
tussen jonge talenten en oudgedienden 
van het eerste,  zoals Michel Kamphuis 
en Teun Pasman. Er spelen natuurlijk ook 
regelmatig jongens mee die eigenlijk bij 
het eerste zitten.”

Het Grolwagentje
Ook vader Fons Koldeweij (72) is, naast zijn 
muzikale activiteiten, intensief betrokken 
bij de club, onder andere als vaste waarde 
bij de woensdaggroep. “Een hele mooie 
groep mensen. We zijn normaal gespro-
ken met 25 man en we zitten nu op 28. Ie-
dereen heeft zijn eigen taken; we hebben 
schilders, metselaars, timmerlui en andere 
techneuten. Zelf ben ik, samen met Johan 
Wolters, de chauffeur van het bekende 

Grolwagentje. We halen bij veel vaste klan-
ten het oud ijzer op en gelukkig weten ook 
steeds meer particulieren ons te vinden. 
Wij beslissen als groep zelf waar het ver-
diende geld naartoe gaat. We hebben ver-
schillende machines aangeschaft voor het 
onderhoud van het sportpark. Bjorn kwam 
met het verzoek voor de camera’s. Het 
werd ook wel tijd; die oude camera’s waren 
van slechte kwaliteit en voldeden absoluut 
niet. Het verzoek werd goed ontvangen in 
onze groep.” Fons is ook nog eens assistent 
leider bij Grol 5. “Dat zijn echt allemaal 
voetballers op leeftijd en echte liefhebbers 
van het spelletje. Er zitten veel oud spelers 
van het eerste bij. En Mark van Uem…“

De beleving is terug
Vader en zoon Koldeweij zijn blij met 
huidige stand van zaken bij de club. Bjorn: 
“William is een zeer gedreven trainer. 
Hij steekt er alle energie in. Ik sta graag 
in dienst van het eerste. Veel jongens 
trainen bij het eerste en spelen bij mij. Ik 
zie echt vooruitgang; Titus Hoffman heeft 
bijvoorbeeld echt stappen gemaakt.” 

Vader Fons slaat nooit een woensdag 
over. “Het is wel jammer dat onze drie-

poot, het oude Grol-autootje met drie 
wielen, ter ziele is. Met dat autootje zijn 
we echt populair geworden. We hebben 
met wijlen mijn broer Leo en Hakkie ge-
probeerd dat ding zo lang mogelijk in 
leven te houden. We stonden eens bij 
Hakkie in de put en hebben dat ding ach-
terwaarts erop gezet. Tijdens het repare-
ren moest ie heel iets naar achteren maar 
hij had maar drie wielen en die auto viel 
naar beneden. Hij viel mij op de pet maar 
Hakkie bleef natuurlijk ongedeerd! We 
hebben gelukkig wel een ander autootje 
nu. Daar hebben we ook een deel van de 
verhuizing van de Boys meegedaan. We 
zijn daar overigens altijd heel vriendelijk 
ontvangen met een lekkere kop koffie en 
iets lekkers. Ik hoop dat de ervaring an-
dersom ook zo is.”

“Grol heeft de wind weer in de zeilen”, 
zegt het duo. “De fusie is goed verlo-
pen en het is mooi om te zien dat de 
oud-Boysleden echt actief onderdeel 
willen zijn van de nieuwe vereniging. 
Dat stralen ze uit. De beleving bij de 
trainingen is terug en Grol 1 speelt 
weer mooie wedstrijden. Dat straalt 
uit op de hele club!.”

JO12-1 Kampioen

Een wedstrijd winnen van het ‘het andere oranje’, Longa’30 uit kerkdorp Lichtenvoorde, altijd fijn. Het geeft toch altijd weer een 
stukje extra glans. En dan ook nog in diezelfde wedstrijd kampioen worden, in een uitwedstrijd nog wel, in het hol van de leeuw. 
Chapeau! Al is ie tam en van steen in Lichtenvoorde, maar toch.
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Bennie klein Gunnewiek                            

In Memoriam 

Door: Hans Scheinck
Ook afgelopen periode ontvielen ons weer enkele leden. Met een ereplekje in ons clubblad willen wij hen op een voetstuk plaatsen en 
blijvend herinneren. 

het eerste elftal terecht en was jaren-
lang als temperamentvolle rechtsback 
een buitengewoon stabiele factor. 
Vooral zijn onverzettelijkheid viel op. 
Met zijn zeer blonde haren werd hij 
door de supporters ‘Witten Gunne-
wiek’ genoemd. Daar sprak respect en 
bewondering uit. Hij heeft die bijnaam 
bij de Grol altijd gehouden. Hij speelde 
nog tot zijn 55e bij de veteranen. Intus-
sen had Bennie bestuurlijke taken bij 
de vereniging op zich genomen. Ook 
dat deed hij met grote inzet. Hij was 
ruim 12 jaar lid van het hoofdbestuur. 
Als tweede penningmeester zette hij 
een grote stap vooruit voor de ver-
eniging. Hij automatiseerde de hele 
contributie-inning. De automatische 
incasso werd ingevoerd bij de Grol. Dat 
bespaarde veel werk en geld. Hij keer-
de terug op het veld als trainer van de 

pupillen toen zoon Dave ook de voet-
balschoenen aantrok. Bennie haal-
de zelfs nog een diploma daarvoor, 
hij wilde het trainerschap serieus en 
deskundig uitvoeren. Met diezelfde 
instelling werkte hij jarenlang op kan-
toor bij het Groenlose bedrijf Welgro. 
In het jaar 2003 werd Bennie voor zijn 
activiteiten en inzet bij de Grol tot Lid 
van Verdienste benoemd. In 2012 ge-
volgd door de gouden speld voor zijn 
50-jarig lidmaatschap. Bennie kon 
met iedereen goed op schieten, maar 
bovenaan de ranglijst stonden altijd 
zijn vier kleinzoons, zijn grote trots en 
oogappels. Zonder twijfel en discus-
sie. Wij wensen zijn vrouw Annie, zijn 
kinderen Masja en Dave, en hun part-
ners Bram en Ela en zijn kleinzoons 
Sep, Flint, Scot en Vik heel veel sterk-
te in de komende tijd.

Hij overleed op 22 augustus aan een 
ongeneeslijke ziekte. Vooral de laatste 
maanden beperkte hem dat zeer in zijn 
functioneren. Vanaf 1962 was Bennie lid 
van onze vereniging. Hij kwam al snel in 

Trees Zieverink hecht gezin met hun 6 kinderen. Buiten 
het gezin was moeder Trees ook actief. 
Attenties rondbrengen voor de Zonne-
bloem naar zieke mensen, zingen in het 
dames- en herenkoor van de Calixtus-
kerk, zingen bij de zangvereniging Excel-
sior, creaties maken bij de handwerkclub, 
breien bij de Grolse Wanten Vereniging 
en ze is voor vele collectes voor goede 
doelen langs de deur gegaan. In het ge-
zin speelde Grol een belangrijke rol. De 
zonen Tonnie, Hans en Eddie voetbalden 
bij onze vereniging en moeder Trees en 
vader Theo waren zeer betrokken sup-
porters. Meer dan dat, want vader Theo 
werd na zijn pensionering een zeer ge-
waardeerd vrijwilliger bij de onderhouds-
groep. Heel erg jammer dat hij in 2003 
plotseling overleed. De betrokkenheid bij 

de vereniging werd doorgegeven want 
zoon Tonnie is al jarenlang secretaris 
van de Grol en kleinzoon Ruben is leider 
van een seniorenteam en bestuurslid 
van de Vrienden van de sportvereni-
ging Grol. Kleinzoon Mart moest van 
haar eerst nog in het eerste elftal blijven 
voetballen wat hij nog steeds doet. We 
herinneren Trees als een actieve vrouw 
die onlangs samen met één van haar 
kleindochters nog verscheen in het 
tv-programma ‘Gelders Grijs’ van Om-
roep Gelderland die voor het overgrote 
deel in het teken stond van onze vereni-
ging en ze nog deelnaam aan de quiz 
in sportcafé. De uitzending kon ze zelf 
helaas niet meer zien. Twee dagen voor 
de uitzending overleed ze. Dat is triest, 
maar een mooie herinnering blijft.

In woonzorgcentrum De Molenberg 
overleed 8 oktober op de leeftijd van 86 
jaar Trees Zieverink. Samen met echtge-
noot Theo stond zij aan het hoofd van een 
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Tonny Porskamp

Op 14 oktober, zijn trouwdag, over-
leed in Hospice De Lelie in Winterswijk 
Tonny Porskamp (85). Echtgenote Lidy 
Kolkman overleed op 25 oktober 2008. 
Tonny was al een tijd ongeneeslijk ziek 
maar bleef tot op het laatst betrokken 
bij ‘zijn’ club waar hij 66 jaar lang lid van 
was. Speelde hij enkele jaren in Grol 1 en 
Grol 2, zijn bekendheid geniet hij toch 
vooral vanwege zijn grote verdiensten 
op bestuurlijk vlak. In een periode van 
44 jaar (1958-2002) was hij algemeen 
bestuurslid (4 jaar), secretaris (24 jaar) 
en penningmeester (16 jaar). Hij was 
met alle leden zeer begaan, zo kende 
hij bijvoorbeeld alle geboortedatums 

uit zijn hoofd. In de omgang met de le-
den was hij respectvol, geduldig, harte-
lijk, sociaal en toegankelijk. Hij maakte 
alleen vrienden. Tonny was een graag 
geziene gast op ons sportpark. De za-
terdagmiddag met zijn broers en enkele 
neven in het sportcafé enkele biertjes 
drinken en van die typische warme 
clubsfeer genieten was vaste prik. Op 
zijn crematie klonk niet voor niets ‘Het 
kantinelied.’ Het was altijd gezellig op 
de plek waar de Porskampjes zaten. 
Eerder dit jaar overleed zijn broer Henk 
al. Als bestuurder van onze vereniging 
kan hij getypeerd worden als zeer be-
trouwbaar, loyaal, sympathiek en even-
wichtig. Hij trad het liefst niet op de 
voorgrond en genoot van het familiaire 
karakter van de vereniging. Het gehele 
verenigingsleven in Groenlo ging hem 
aan het hart. Hij bezocht enthousi-
ast vele activiteiten en evenementen. 
In zijn werkzame leven werkte Tonny 
bij de toenmalige gemeente Groenlo, 
het toenmalige Vincentius Ziekenhuis 
in Groenlo en daarna bij het huidige 
woonzorgcentrum De Molenberg. In al 
die functies was hij op de administra-
tie werkzaam en was hij een vraagbaak 
voor de hele organisatie. De erelijst van 
Tonny is indrukwekkend. Bij Grol werd 

hij benoemd tot erelid en verenigings-
man van het jaar. Van de KNVB ontving 
hij zowel de zilveren als de gouden speld. 
Verder ontving hij de vrijwilligersonder-
scheiding van de gemeente Groenlo 
evenals de Koninklijke Onderscheiding 
in de Orde van Oranje Nassau. Tonny 
meldde zich nog keurig af voor de leden-
vergadering op 5 oktober jl. Hij dankte 
daarbij voor “alle plezier die ik aan mijn 
geliefde Grol heb beleefd”. Het bestuur 
schreef het volgende aan hem terug. “De 
betrokkenheid, inzet en warmte die jij je 
hele leven voor de Grol hebt getoond, is 
eigenlijk niet te beschrijven. Jij bent één 
van de belangrijkste doorbouwers na de 
oprichting van deze unieke vereniging. 
Stabiel, sociaal, krachtig en met een fan-
tastisch imago. Die herinnering aan een 
echt verenigingsmens met weinig (wij 
citeren jou) ‘poespas’ zal nog heel lang 
duren in onze mooie vestingstad. En als 
wij jou als mens in al zijn opzichten in 
voetbaltermen mogen typeren, ‘jouw 
leven was een overwinning’.” Met deze 
wederzijdse afscheidswoorden is alles 
gezegd. Wij wensen zijn kinderen Jeroen 
en partner Marion, Daniëlle en partner 
Rob, Suzanne en partner Bas en zijn ge-
liefde kleinkinderen Daan, Pleun, Britt en 
Kris veel sterkte in de komende tijd.

 

Het is alweer op tijd donker. Dit bete-
kent dat er voor en na de training weer 
in het (schemer)donker of donker naar 
Den Elshof en huis wordt gefietst. Voor 
de veiligheid is het belangrijk dat je 
goed gezien wordt en goede verlichting 
op de fiets is daarom belangrijk. Re-
gelmatig zien we nog vele onverlichte 
fietsen van jongens en meisjes die van 
het sportpark naar huis fietsen. Ook vol-

wassenen maken zich eraan schuldig. 
Zorg ervoor dat je verlichting in orde is 
en het gebruikt, zodra het nodig is. Ook 
de ouders en verzorgers wordt dringend 
gevraagd de verlichting te controleren 
op de fietsen van hun kinderen. En zo 
nodig een fietsenmaker in te schakelen. 
Wij willen graag dat iedereen veilig naar 
de sport toekomt en daarna weer veilig 
naar huis fietst.

Laat je zien op de fiets
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Achtendertig jaar geleden, precies 
gezegd op 21 oktober 1982, nam Peter 
Koppelman (61 jaar) snackbar Floor 
over van Wil Rouwmaat. In de jaren 
’80 vlogen grote, ongezonde vet-
blokken in de frituur en kwamen tot 
diep in de nacht eters over de vloer. 
“Klanten, met een flinke slok op, kon-
den vanuit Bar Pondarosa binnendoor 
lopen en bij ons wat bestellen. Dat 
zorgde voor een hoop gezelligheid en 
gedram. Die tijd is niet meer en komt 
ook nooit meer terug”, zeggen Peter 
en Anita Koppelman. 

Door: Rik Gockel

De overheid bemoeit zich steeds va-
ker met onze leefstijl. Roken, gokken 
en drinken zijn al aan banden gelegd. 
Ook op gebied van eten zien we dat de 
betutteling toeneemt. Welke invloed 
heeft dat op jullie bedrijfsvoering? 
“Onze branche speelt daar op in. We 
gebruiken tegenwoordig gezonder fri-
tuurvet, maken de snacks minder vet. 
En we bieden meer vegetarische snacks 
aan. We verwachten niet dat een snack-
bar eetverboden krijgt opgelegd. Een 
lekkere snack zal altijd wel blijven.”

Jullie hebben 10 jaar lang een bus-
station voor de deur gehad. Nu is de 
Boompjeswal heringericht en heeft 
het haar oorspronkelijke functie en 
uitstraling teruggekregen. Missen jul-
lie het busstation?  

“Nee, absoluut niet. In die tijd werd bij 
slecht weer onze snackbar regelmatig 
gebruikt als een veredelde wachtruim-
te. Dan stonden ze bij de deur te hangen 
en uit te lekken. Van dat soort klanten 
moet je het niet hebben. We zijn heel 
tevreden met de huidige Boompjeswal.”

In een snackbar zie je nieuwe snacks 
komen en gaan. Hoe zorg je ervoor dat 
het assortiment spraakmakend blijft? 
“Onze ervaring is, dat nieuwe produc-
ten vaak niet blijvend zijn. De traditio-
nele snacks zijn ijzersterk: de frikandel, 
kroket en bamischijf zijn al jarenlang 
onze top drie en daar komt niks tussen.”

Eten jullie zelf vaak patat? 
“Eens in de twee weken eten wij een 
feestmaal. Peter neemt dan altijd een 
patatje en een gehaktbal met mayonai-
se en ik een patatje pinda met een ba-
mischijf. We hebben allebei ook niet de 
neiging om vaker wat te pakken omdat 
je een eigen zaak hebt.”

Hoe volgen jullie nieuwe ontwikkelin-
gen in de branche? 
“We zijn lid van ProFri, een vakvereniging 
van professionele frituurders. Vroeger 
waren we aangesloten bij Horeca Ne-
derland, maar die vertegenwoordigden 
wat meer de belangen van cafés, hotels 
en restaurants. Daar voelden wij ons 
niet thuis. Bij ProFri kunnen we gebruik 
maken van een online platform, zodat 
we nu in coronatijd ook vragen kunnen 
stellen en tips kunnen delen.”

In hoeverre werken jullie samen met 
andere horecabedrijven in Groenlo? 
“In het verleden trokken we veel op sa-
men. Met de Horeca Groenlo gingen 
we ieder jaar een weekend weg en we 
wisten elkaar snel te vinden. Dat was 
een gezellige periode, maar is allemaal 
minder geworden. Met Tom Rooks en 
Frans Peterman zijn de contacten als 
vanouds. En ook met snackbar René 
is de verstandhouding goed. Maar dan 
houdt het wel zo’n beetje op.”

Voor een hapje 
tussendoor...
Snackbar Floor

nog steeds leuk. Omdat we nu vanwe-
ge corona binnen geen mensen kunnen 
ontvangen, mis ik dat drammen met die 
voetbaljongens wel.”

De clubbladen in jullie tijdschriften-
bak zien er altijd kaal en afgesleten 
uit. Worden die zo vaak gepakt door 
wachtende klanten?
“We leggen het clubblad altijd tussen 
wat andere tijdschriften en kranten. Het 
klopt dat veel mensen het er tussenuit 
pikken en snel doorbladeren. Positieve 
reacties krijgen we opvallend vaak van 
mensen buiten Groenlo. Die zijn echt 
onder de indruk dat dit nog bestaat.”

Wat is jullie perspectief en wat zijn de 
plannen voor de komende jaren? 
“We kijken allebei niet ver vooruit. Leven 
eigenlijk met de dag. We doen met veel 
plezier ons werk en kunnen ons geen 
leven zonder de snackbar voorstellen. 
We denken dus ook helemaal niet na 
over opvolging of ons pensioen. Laatst 
waren we een dagje uit naar Utrecht en 
riep een studentje van een afstand naar 
ons: ‘Hey Floor, lekker dagje op pad!’. 
Daar kunnen wij echt van genieten.”

Je hebt bij s.v. Grol tien jaar het twee-
de elftal van tenues voorzien. Mo-
menteel zijn jullie sponsor van het 
clubblad, hebben een reclamebord, 
stellen een wedstrijdbal voor het eer-
ste elftal beschikbaar en ondersteu-
nen het Marveldtoernooi. Hoe is die 
betrokkenheid bij s.v. Grol ontstaan? 
“Om Grol kun je niet heen! In de begin-
jaren kwam ik regelmatig op Den Els-
hof. Met heel wat Grol coryfeeën ging 
ik mee naar wedstrijden van het Ne-
derlands Elftal. Niet omdat ik nou zo’n 
enorme voetballiefhebber was, maar 
meer voor de sfeer en het geouwehoer. 
Het was dus heel vanzelfsprekend dat 
men mij vroeg wat voor Grol te doen. 
Nu komt Marco Frank ieder jaar langs 
en handelt dan alles ineens af. Naast de 
voetbalclub sponsoren we de volleybal, 
de visvereniging en een groep wagen-
bouwers uit Lichtenvoorde, waar een 
neef van mij onderdeel van uit maakt.”

Hoe volg je Grol vandaag de dag? 
“We krijgen nog altijd veel Grolleden 
vanuit de derde helft met de voetbal-
tas op het stuur bij ons in de zaak. Dan 
hoor je van alles en dat maakt dit werk 
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We zijn voor mijn gevoel weer terug 
bij af. Op het moment van schrijven 
mogen we nog maar in groepjes van 
vier trainen, met uitzondering van de 
jeugd. Competitieve wedstrijden zijn 
stopgezet, de jeugd speelt onderlin-
ge oefenpotjes. Sportkantines dicht, 
geen mensen langs de lijn. Inmiddels 
is de horeca ook gesloten. Er was nog 
enig ophef over waarom ons sportcafé 
dicht moest, omdat onze uitbater een 
horecavergunning heeft. Ik begrijp de 
frustratie, zeker omdat het nabijgele-
gen café wel open mocht blijven. Maar 
ergens begrijp ik het besluit van de ge-
meente wel. Ons sportcafé staat im-
mers op een sportcomplex.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken 
dat er weer strengere maatregelen ko-
men. We wachten het rustig af. Als het 
aan mij ligt gaan we een aantal weken in 
totale lockdown, tot het aantal besmet-
tingen aanzienlijk afneemt. Maar ook al 
denk ik soms van wel, ik heb de wijsheid 
ook niet in pacht.

Vooralsnog gaat het profvoetbal wel 
door, het enige lichtpuntje in dezen. 
Hoewel het zonder publiek toch echt 
een stuk minder is, kan ik momenteel 
ook genieten van een wedstrijd als 
Cambuur tegen Dordrecht. De Pre-
mier League is ook een verademing. 
Elke zaterdag en zondag kun je de 
hele dag live wedstrijden kijken op een 
hoog niveau. Zonder deze wedstrijden 
zou ik niet weten waar ik anders mijn 
vrije tijd aan moet besteden. De presi-
dentsverkiezingen in de VS? Ik kan het 
niet aanzien. Twee bejaarde mannen 
die elkaar proberen zo zwart mogelijk 
te maken… (Mag ik dat trouwens wel 
zeggen? Je weet het tegenwoordig 
niet meer, de racismekaart wordt im-
mers wel erg snel getrokken.)

Het is wat het is!
Terug naar het voetbal. Het is een enor-
me aderlating dat we Virgil van Dijk 
moeten missen in de aanloop naar, en 
eventueel op het EK van komende zo-
mer. Er staan natuurlijk een aantal goe-
de vervangers klaar, maar Virgil is Virgil. 
De beste verdediger ter wereld. Ergens 
hoop ik op een Depay-scenario. Of het 
EK uiteindelijk door kan gaan blijft na-
tuurlijk een vraagteken.

Ondertussen staan we er in het buiten-
land weer mooi op. De term ‘Mickey 
Mouse Competitie’ kan weer uit de 
kast getrokken worden. Het schrijnend 
spelende VVV wordt met 0-13 aan de 
kant gezet door een superieur voetbal-
lend Ajax. De enige club die echt iets te 
zoeken heeft in Europa, maar uiteinde-
lijk ook geen potten gaat breken. Ik ben 
zelf geen voorstander van de BeNeLiga, 
want wat moet je met een wedstrijd als 
Zulte Waregem – Vitesse? Maar voor 
de top van Nederland zou het wél goed 
zijn om meer wedstrijden op niveau te 
spelen. 

Onlangs heb ik het programma van 
Jochem van Gelder, Gelders Grijs be-
keken op TV Gelderland. Daarin stond 
onze prachtige club centraal. Tot mijn 
verbazing werd de heer Van Gelder niet 

rondgeleid door onze voorzitter, maar 
door onze ex-voorzitter. Ik vraag mij af 
waarom. De voorzitter is het uithang-
bord van de club, niet de ex-voorzitter. 
Zijn tijd is geweest. Ik ga toch ook geen 
rondleiding geven in het bedrijf waar ik 
niet meer werk?

We gaan de donkere dagen weer in. De 
klok is verzet, de bladeren vallen van de 
bomen, het wordt regenachtig en guur. 
Als mooi-weer-voetballiefhebber vind 
ik het momenteel niet zo heel erg dat 
er geen amateurwedstrijden gespeeld 
worden. Lekker extra voetbal in de lente 
als het zonnetje weer schijnt. Ik zie ech-
ter wel een beetje op tegen de feest-
dagen ‘zonder publiek’. Geen samen-
zijn met familie, niet gezellig borrelen 
met vrienden. Sinterklaas, Kerst en de 
jaarwisseling worden vermoedelijk een 
dooie bedoeling.

Laten we hopen dat de toekomst snel 
rooskleuriger wordt. We zullen het er 
voor nu maar gewoon mee moeten 
doen. Het is wat het is. Pas goed op je-
zelf en op elkaar. En blijf gezond!

De Stamgast.
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