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Geachte lezer,

We zijn weer begonnen. Hopelijk blijven we lekker voetballen. Het is en blijft immers 
voor velen de belangrijkste bijzaak van het leven. Niet alleen het spelletje zelf voor 
de actieve voetballers, maar ook de derde helft. Voor zowel spelers als supporters, 
vrijwilligers en al die anderen. Weer gezellig bij elkaar kruipen, lachen, ouwehoeren, 
verhalen delen en ondertussen fijn sjikkeren. Het hoort er toch een beetje bij, al hoop 
ik niet dat ik nu op de vingers word getikt door ons nieuwe bestuurslid Gezondheid 
en Gedrag Petra Lammers. Ook ik stelde mijn vraagtekens bij de noodzaak van haar 
aanstelling, maakte er grappen over, maar het getuigt toch ook van lef om iemand 
met dit takenpakket aan te stellen. En nog meer lef om deze taak te aanvaarden en 
uit te voeren. Dat patatje met een colaatje na een kampioenschap voor jongeren 
moet wat mij betreft zeker blijven, ook die typische Grol-bourgondische bijeenkom-
sten, maar zelf vind ik een stukje aandacht voor alcohol en drugs raadzaam, dringend 
raadzaam en noodzakelijk zelfs. Ik schrik soms van verhalen over ‘lijntjes’ en andere 
rotzooi, en namen die hierbij genoemd worden. Niet de vaste namen die altijd al 
voorbijkomen, maar ook kwetsbaren en zij die groepsdruk niet kunnen weerstaan, 
erbij willen horen. Ik geef Petra ruim het voordeel van de twijfel en wens haar heel 
veel succes. Er werd ook gelachen toen Grol zichzelf uitriep tot vereniging met een 
rookvrij sportpark. Er volgen er steeds meer, is het al bijna normaal, zonder betutte-
lend te zijn. Als er een schaap over de dam is…. Ik hoor het in ieder geval liever dan 
alsmaar mensen die maar blijven roepen dat we de beste op bepaalde gebieden zijn. 
Laat dat aan een ander over. Soms kom je met bescheidenheid verder.

Het is fijn elkaar weer te treffen langs de lijn, in het sportcafé, aan de bar, aan een 
tafeltje of in een van de vergaderruimtes. Alles draait weer volop. Wel wennen weer 
aan volle agenda’s. Diverse feestjes al gehad. Niet alles en iedereen evenveel gemist 
eerlijk gezegd. Het zal u ook vast zo gaan. Wel het heerlijk dom lullen met elkaar, 
onbedaarlijk hard lachen enorm gemist. Wat is dat goed voor een mens. We zitten 
alweer hartje herfst, gaan alweer richting de 11e van de 11e, het 5e jaargetijde, 10 de-
cember Prinsenbal, buutavonden, de Grolse carnaval. Het lijkt er echt van te komen. 
In de vorm zoals we gewend zijn, verwacht ik nog niet helemaal. Er breken nog span-
nende tijden aan, maar ik zeg alvast Nöhlemars!  Zö’w ze d’r in loaten? Jooooooow! 

Voor nu, veel leesplezier gewenst met uw eigen clubblad.
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Peter Grooten 

Op een steenworp afstand van sport-
park Den Elshof, word ik warm wel-
kom geheten met een lekkere bak 
koffie. De familie Grooten is verweven 
met Grolse Boys, veel familieleden 
hebben bestuursfuncties bekleed of 
zijn op een andere manier betrokken 
geweest bij de Boys. Ondanks dat Pe-
ter lid is geweest van de Werkgroep 
Verkenning Fusie, en er dus mede 
voor heeft gezorgd dat beide Groen-
lose clubs zijn samengevoegd, moet 
hij nog steeds een beetje wennen aan 
het feit dat zijn nieuwe thuishaven 
sportpark Den Elshof is. 

Door: Pieter Peeters

Henk Geurkink, daarna een aantal jaren 
met Harry Paf. 

We hadden bij de Boys niet zo veel 
commissies als hier, haha. Sterker nog, 
we hadden géén commissies. We deden 
vrijwel alles met een paar man samen, 
dus je kon snel beslissingen maken en 
er een klap op geven. Dat is hier, mede 
doordat het natuurlijk een veel grotere 
club is, vrijwel onmogelijk. Dat is ook 
één van de redenen dat ik uiteindelijk 
ben gestopt. Ik vond het tijd om het 
stokje over te dragen aan de jongere ge-
neratie. Het is mooi dat er in elke com-
missie en elk bestuur een voormalig 
Boys-lid zit.”

De fusie
Peter nam deel aan de Werkgroep Ver-
kenning Fusie, samen met Achmed 
Taouil en Arjan Paf aan Boys-zijde. Noël-
le Neeleman, Dennis Pasman en Michel 
Hoffman namens de Grol-kant. 

“Vrijwel uit het niets kregen wij op ons 
70-jarig jubileum een huwelijksaanzoek 
van Hans Scheinck. Daar hebben wij 
eerst maar eens goed over nagedacht, 
kijken of het wat kon worden. In het ver-
leden was al vaker geprobeerd een fusie 
te bewerkstellingen, maar dat kwam 
nooit van de grond. Dat had van ouds-
her vooral te maken met een verschil 
in geloofsovertuiging. Grolse Boys was 
de protestantse club, Grol de katho-
lieke. Later is het nog een aantal keren 
ter sprake gekomen, maar tussen bei-
de besturen verliep het niet altijd even 
soepel. Dus wij stonden er best voor-
zichtig in. We wilden vooral wat dingen 
terugzien in de nieuwe vereniging. Dat 
is ons aardig gelukt. Natuurlijk hadden 
er wat dingen anders gekund, maar he-
lemaal krijgen zoals je het hebben wil, 
gaat vaak niet.”

Op de vraag of er veel tegenstanders 
van de fusie waren, is Peter duidelijk: 
“Ja natuurlijk zijn er wel mensen die te-
gen waren, en ik moest er zelf ook goed 
over nadenken. Ik ben nu 68 en ben zo’n 
beetje 56 jaar lid geweest van de Boys, 
dat maakt het best wel moeilijk hoor. 
We geven best wel een hoop op. Maar 
achteraf moet je er ook weer niet te 
moeilijk over doen, want uiteindelijk is 
voor zo’n kleine stad als Groenlo twee 
voetbalclubs gewoon te veel. Je hebt te 
maken met vergrijzing, en er is minder 
aanwas dan vroeger. Op een gegeven 
moment moet je reëel zijn. We hebben 
met het opzetten van de werkgroep de 
handen ineen geslagen en toegewerkt 
naar de stemmingsronde. Bij de Grol 
was het unaniem, bij ons was uiteinde-
lijk de meerderheid die voor stemde. 
Dus onze missie was geslaagd.”

De toekomst
“We krijgen er op het sportpark nog een 

Peter is 68 jaar jong, getrouwd met Ger-
rie en gelukkige ouders van twee zoons, 
een schoondochter  en één kleindoch-
ter. In maart hoopt en verwacht de fa-
milie opnieuw een kleinkind te mogen 
verwelkomen. Peter en Gerrie wonen 
nu 18 jaar aan de Oude Winterswijkse-
weg. Daarvoor hebben ze geruime tijd 
aan de Schaepmanstraat gewoond, 
dichtbij ‘Het Wilgenpark’.
Peter vertelt: “Ik heb mijn hele leven bij 
de Grolsch in Groenlo gewerkt, als pro-
ductiemedewerker. Toen de Grolsch uit 
Groenlo verdween, ben ik mee verhuisd 
naar Boekelo. Daar heb ik nog zeven á 
acht jaar gewerkt, alvorens ik op mijn 
58e met pensioen kon. Momenteel 

geniet ik al bijna tien jaar van mijn vrije 
tijd. Ik fiets graag, ben in het weekend 
op het sportpark te vinden en vind het 
heerlijk om op mijn kleindochter te pas-
sen. Ook gaan we een aantal keer per 
jaar op vakantie, dat kan nu mooi!”

De voetbalcarrière
“Ik ben op elfjarige leeftijd begonnen 
met voetballen. Dat was toen aan de 
jonge kant, want eigenlijk mocht je van-
af twaalf jaar pas beginnen met voet-
ballen. Destijds had je alleen nog B- en 
A-teams. Daar stond je dan, als elfjarig 
jochie tegen veel oudere en sterke te-
genstanders. We verloren dan ook re-
gelmatig. Ik heb in de senioren nog vier 

jaar in het eerste gekeept en daarna ben 
ik weer gaan voetballen in het tweede 
en derde. Op mijn achtentwintigste 
kreeg ik problemen met mijn knie en 
dat dwong mij tot stoppen. Sindsdien 
ben ik jeugdleider geweest, van mijn 
zoons. Totdat ik in het bestuur terecht 
kwam.”

Na het voetbal
“De familie Grooten is een bekende 
naam binnen Grolse Boys. Meerdere 
familieleden hebben in het bestuur 
gezeten. Ik heb na mijn actieve voet-
balcarrière diverse bestuursfuncties 
bekleed, waarvan jarenlang als twee-
de voorzitter. De eerste tijd met wijlen 

“De fusie was nodig, maar het gemis blijft!”
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stukje Boys-historie bij. Met de Algeme-
ne Ledenvergadering, waarover ik mij 
overigens verbaasd heb dat er zo weinig 
belangstellenden aanwezig waren, heb-
ben we de plannen met betrekking tot 
een “Wilgenpark-Arena” ontvouwen. 
Hoe het uiteindelijk gaat heten, staat 
nog niet vast. Het is een half kunstgras-
veld, waarop de jongste jeugd hun wed-
strijden kan spelen en de 35+ en 45+ 
ook. We laten hier de rode accenten 
terugkomen in het hekwerk en het veld 
wordt omgeven door wilgen.”

Peter vervolgt: “Ook hebben wij het 
afscheidsfeest nog in het vooruitzicht. 
We hebben de Grolse Boys periode 
helaas niet op een mooie en gedenk-
waardige manier kunnen afsluiten. We 
stonden met twee teams bovenaan, we 
zouden de kampioensfeesten combi-
neren met een knallend afscheidsfeest, 
maar COVID-19 gooide roet in het eten. 
Dat heeft me wel pijn gedaan. Deson-
danks maken we er een onvergetelijke 
dag van. Het feest wordt waarschijnlijk 
in mei 2022 gehouden bij Café Halfweg 
in Voor-Beltrum en we hebben al tussen 
de drie- en vierhonderd aanmeldingen 
ontvangen!”

Het verleden
“Ik heb prachtige dingen meegemaakt 
bij Grolse Boys. We hebben met onze 
zoons in de jeugd een aantal kampi-
oenschappen gevierd, waar ik samen 
met Martin Jansen leider van was. 
Maar wat mij altijd bij zal blijven is de 
promotie met het eerste naar de 3e 
Klasse Zaterdag, een jaar of tien terug. 
Met het hele spul op de platte wagen 
door Groenlo. Het seizoen erop met 
het kleine Grolse Boys tegen het grote 
DZC’68, dat was gedegradeerd uit de 
2e Klasse. Helaas verloren we beide 
wedstrijden. Overigens verloren we 
er wel meer, want we vlogen er direct 
weer uit. Maar het was een onvergete-
lijke ervaring. 

Ook ben ik met diezelfde Martin Jansen 
op het 60-jarig jubileumfeest van de 
Boys bij City Lido door de toenmalige 
burgemeester koninklijk onderscheiden 
voor de bewezen diensten. Daar ben ik 
erg trots op!”

Het gemis
Die bewezen diensten, dat is wat Pe-
ter het meeste mist. “Ik heb een hele 
hoop tijd in Grolse Boys gestopt. Ik 

was sowieso drie à vier keer per week 
op het voetbalveld te vinden. In het 
weekend lekker voetbal kijken en 
doordeweeks onderhoud plegen en 
overige klussen doen met een vaste 
groep. We hebben echt alles zelf ge-
daan met een paar man. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld in een paar maanden tijd 
het clubgebouw afgebroken en weer 
helemaal opgebouwd met een aantal 
vrijwilligers. Dag en nacht hebben we 
er aan gewerkt. Toevallig was ik recent 
nog even bij het clubgebouw, er was 
post geleverd ter attentie van Grolse 
Boys. Het was pas de tweede keer na 
de fusie dat ik er geweest ben. Als je 
daar dan rondloopt, voelt het wel een 
beetje vreemd allemaal, en doet het 
toch een beetje pijn…” 

Als je zó lang lid van de vereniging bent 
geweest en je ziel en zaligheid erin hebt 
gestopt, begrijp ik dat het moeilijk is 
Het Wilgenpark achter te laten en te 
gaan voor een fusie. Maar zoals Peter (ik 
denk terecht) al opmerkte: Voor Groen-
lo is dit een goede zaak geweest.

Links Martin Jansen en rechts Peter 
Grooten (2008) koninklijk onder-
scheiden voor bewezen diensten.
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Niet zoals afgelopen jaar in zeer be-
perkte bezetting vanwege corona, 
vond maandag 4 oktober in oude ver-
trouwde vorm de Algemene Leden-
vergadering plaats in het sportcafé. 
Nog geen volle bak zoals normaliter 
het geval, maar toch hadden ruim 50 
leden de moeite genomen om aan-
wezig te zijn en deel te nemen aan de 
verschillende discussies naar aanlei-
ding van een goed gevulde agenda. 
Geen huldigingen van jubilarissen 
die 50 jaar lid zijn. Dit vindt op 4 no-
vember plaats in een besloten en ge-
zellige setting. Diende dit afgelopen 
jaar noodzakelijkerwijs te geschie-
den, vanwege corona, wegens succes 
ervan, wordt dit ook dit jaar weer op 
deze wijze gedaan.  

Het bestuur had een en ander grondig 
voorbereid en diverse stukken, waaron-
der de notulen van de afgelopen ALV’s 
en jaarverslagen, reeds via de website 
openbaar gemaakt. 

De vereniging staat er financieel zeer 
goed voor. De penningmeester kon ver-
melden dat ondanks het coronaseizoen 
er een mooie winst was gemaakt van 
21.000 euro. Met name doordat een 
deel van de kosten niet heeft plaatsge-
vonden, zoals was-, reis- en energiekos-
ten. Daarnaast is er nog 240.000 euro 
beschikbaar vanuit het fusiepotje.

Tijdens de vergadering werd een voor-
stel voor de aanleg van een extra kunst-

• Grol investeert in 
   extra kunstgrasveld “Wilgenpark“
• Petra Lammers nieuw bestuurslid 
   Gezondheid en Gedrag

grasveld met de naam ‘Wilgenpark’ (60 
x 40 meter, kurk infill) op veld 2 toege-
licht. Ook werden er schetsen getoond. 
Deze werden enthousiast ontvangen. In 
de gepresenteerde vorm zijn de kosten 
155.000 euro. Dit is significant hoger 
dan de oorspronkelijke 74.000 euro, 
zoals vorig jaar afgesproken. De verga-
dering ging echter akkoord met het ge-
wijzigde voorstel en de wijze van finan-
ciering hiervan. Belangrijk onderdeel 
hiervan is ook de zelfwerkzaamheid en 
leden zal gevraagd worden om te hel-
pen bij de aanleg.

Een ander agendapunt betrof het voor-
stel om een nieuw bestuurslid aan te 
stellen voor Gezondheid en Gedrag. 
Voorzitter Hans Scheinck schetste de 
problematiek omtrent gedrag, vernie-
lingen, maar zeer zeker ook het gebruik 
van alcohol en drugs landelijk en in de 
regio. “Ook als Grol hebben we hier mee 
te maken, ondanks dat het wellicht niet 
(altijd) zichtbaar is. Wij willen een veilige 
sportomgeving bieden. En om deze on-
derwerpen goed op de agenda te zetten, 
is een functie in het Algemeen Bestuur 
van groot belang. Ook zal samenwer-
king met andere sportverenigingen, 
scholen en vooral gemeente Oost Gelre 
belangrijk zijn. Het wordt zeker geen be-
tutteling van de leden in wat wel en wat 
niet gegeten en gedronken mag worden 
op het sportpark.” Er vond een goede 
discussie plaats waarna de vergadering 
akkoord ging met de nieuwe bestuurs-
functie en het bijbehorende deelbestuur 

dat de komende jaren gevuld moet gaan 
worden. Petra Lammers zal deze nieuwe 
bestuursfunctie gaan bekleden.

Verder werd Tonnie Zieverink weer voor 
drie jaar herkozen als secretaris van de 
vereniging en werd Bert Franssen, die 
na vele jaren stopt als wedstrijdsecre-
taris, door voorzitter Hans Scheinck 
bedankt voor alles wat hij gedaan heeft 
voor Grol. Na een korte rondvraag, 
waarin nog enkele suggesties naar vo-
ren kwamen om de betrokkenheid van 
de leden bij de ALV te vergroten, werd 
de vergadering rond half elf afgesloten 
en was er nog een gezellige nazit waar-
in, onder het genot van een drankje, de 
verschillende onderwerpen nog eens 
de revue passeerden. Kortom, een zeer 
goede en vruchtbare ALV.

Petra Lammers 
nieuw bestuurslid 
Gezondheid en Gedrag
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Wie zijn die twee nieuwe gezichten 
bij het vlaggenschip van onze vereniging?

Ze zijn al één seizoen lid van onze club 
maar door het coronatijdperk heb-
ben de supporters ze nog maar zel-
den zien spelen. Maar hopen dat we 
komend seizoen meer van ze kunnen 
gaan genieten want de verwachtin-
gen zijn hoog gespannen en veelbe-
lovend. We hebben het hier over Rico 
Lammerdink en Mark te Winkel. Twee 
aanwinsten afkomstig uit andere ver-
enigingen te weten Sportclub Lochem 
en RKZVC. Toch wel handig om ze aan 
jullie voortestellen. En dat kunnen ze 
natuurlijk zelf het beste doen.

Door: Ronald Buesink

Kunnen jullie iets vertellen over jullie 
privéleven?
Rico: “Ik ben geboren en nog steeds 
woonachtig in het mooie Lochem. Ik 
ben inmiddels 28 jaar oud en nog single. 
Mijn ouders zijn niet meer samen en 
ik woon bij mijn moeder. Al ben ik wel 
wat aan het rond kijken om op mezelf 
te gaan wonen maar het valt in deze 
tijd niet mee om een leuk en betaalbaar 

huis/appartement te vinden. Misschien 
dat een vaste vriendin het iets eenvou-
diger maakt, hahaha. Het contact met 
beide ouders is goed en ik kan ze zien 
wanneer ik wil. Dat is een voordeel dat 
ze beiden in Lochem zijn blijven wonen. 
Daarnaast heb ik een oudere en jonge-
re zus. De oudste is getrouwd en woont 
in Bentelo. De jongste woont met haar 
vriend in Ruurlo. Ik werk bij de Berkel, 
een beroepskledingbedrijf, in Varsse-
veld.” 

Mark: “Mijn roots liggen in Ruurlo. En 
daar woon ik nu nog steeds met alle ple-
zier.  Mijn leeftijd is 24 en ik woon nog bij 
mijn ouders. Verder heb ik nog een ou-
dere zus die pasgeleden getrouwd is en 
binnenkort hoopt ze moeder te worden. 
Het voorbereidende werk is al verricht 
en de zwangerschap gaat haar goed af.  
Daarnaast heb ik een vriendin en werk ik 
bij het jullie wel bekende Rolugro Pitch 
Equipment BV. Het fijne van deze baan 
is is dat het goed aansluit bij mijn stu-
die. Afgelopen zomer heb ik samen met 
Media Doctors mee mogen helpen aan 

het bouwen van een nieuwe website die 
inmiddels online staat.

Ook heb ik nog een broertje (22) die ook 
voetbalt maar niet meer op een hoog 
niveau. Hij heeft wel in het eerste van 
Ruurlo gespeeld maar door zijn werk, hij 
is kok, was dat niet meer te combineren. 
Hij speelt nu in een vriendenteam. Ik 
studeer ondernemerschap en retailm-
anagement op het Saxion in Enschede. 
Op dit moment doe ik een half jaar de 
minor in Nijmegen (evenementenma-
nagement).” 

Waar is jullie voetbalcarrière 
begonnen?
Rico: “Ik heb vanaf de jeugd gevoetbald 
bij Sportclub Lochem en heb hier alle 
selectieteams doorlopen. We speelden 
op een goed niveau en we zijn een aan-
tal keer kampioen geworden. 

Op mijn achttiende kwam ik in het eer-
ste team te spelen en heb hier gespeeld 
tot mijn zesentwintigste. Peter Jansen 
was trainer toen ik vanaf de jeugd door-

Mark te Winkel en
Rico Lammerdink
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stroomde naar het eerste selectieteam. 
Lochem speelde destijds in de vierde 
klasse. In de acht jaar dat ik er speelde 
zijn we één keer gepromoveerd via de 
nacompetitie. Dat kan ik me nog zeer 
goed herinneren omdat ik op die dag 
(31 mei) jarig was. Het was een zeer zon-
nige dag en omdat we de uitwedstrijd 
tegen VVO Velp met 1-0 hadden verlo-
ren moesten we winnen. En dat deden 
we met maar liefst 5-1 en het feest kon 
beginnen. Lochem ging naar de derde 
klasse. Andere trainers die ik heb mee-
gemaakt bij Lochem waren William 
Krabbenborg en Henri Golstein.

Mijn favoriete positie is een plek op het 
middenveld. Vanaf de jeugd heb ik hier 
altijd gespeeld. Ik ben een pure link-
spoot en ik kan op diverse posities op 
het middenveld uit de voeten. Het fijn-
ste vind ik om vaak aan de bal te zijn. En 
of dat nou op de nummer 10 positie is 
of als linkermiddenvelder dat maakt me 
niet veel uit.”

Mark: “Mijn voetbalcarrière is op vierja-
rige leeftijd begonnen bij Ruurlo en lijkt 
in grote lijnen op die van Rico. Ook ik 
heb ook alle jeugdselectieteams door-
lopen en ook vaak kampioen geworden. 
We speelden meestal op eerste klasse 
niveau. Mijn positie is meestal laatste 
man geweest maar toen ik bij Zieuwent 
speelde werd ik ook vaak op de nummer 
6 positie neergezet. Zeg maar de cen-
traal verdedigende middenvelder of als 
rechtsback.

Op mijn zestiende werd ik bij het eer-
ste van Ruurlo gehaald. Hier heb ik niet 
lang gespeeld. Een kleine twee jaar. Ik 
ben best ambitieus en wilde graag op 
een hoger niveau spelen. En toen deed 
de mogelijkheid zich voor om bij Zieu-
went (RKZVC) te proberen de lat hoger 
te leggen. Zieuwent speelde destijds in 
de derde klasse maar er was zoveel po-
tentieel dat de toekomst er zeer roos-
kleurig uitzag. En dat bleek achteraf 
volledig juist want we kwamen in een 
flow terecht en werden keer op keer 
kampioen. Tot we op een gegeven in de 

hoofdklasse kwamen te spelen. En dat 
heeft mij geen windeieren gelegd. Ik 
ben hier als voetballer veel beter gewor-
den en heb er veel geleerd. De snelheid 
van handelen, het technisch en tactisch 
inzicht, het positiespel en de drive om 
beter te worden zijn met sprongen 
vooruitgegaan. Ook al speelde ik niet 
alle wedstrijden, er waren zoveel goede 
spelers, ben ik blij dat ik deze stap heb 
genomen. Ik heb hier een enorm fijne 
tijd gehad. Zieuwent heb ik in herinne-
ring als een zeer warme club. Ik heb er 
een fantastische tijd gehad. Ik heb er 
ongeveer vier jaar gespeeld.”

Hoe is de overstap naar Grol gegaan?
Rico: “Omdat ik William al drie jaar als 
trainer bij Lochem heb meegemaakt, 
wisten we precies wat we aan elkaar 
hadden. Ik heb ook altijd wel contact 
met hem onderhouden. Hij was niet al-
leen de trainer, maar hij was ook zeer ge-
interesseerd in mijn privésituatie. Dus 
er ontstond ook een soort van vriend-
schap. En omdat ik het bij Lochem niet 
meer zo naar mijn zin had, stond ik open 
voor een nieuwe uitdaging. En na een 
aantal goede gesprekken met een dele-
gatie van de Grol nam ik het besluit om 
de overstap te maken naar de Grol.”

Mark: “Toen Zieuwent eenmaal in de 
hoofdklasse kwam te spelen werden er 
ook spelers van buitenaf aangetrokken. 
De concurrentie werd steeds groter. 
En dat betekende ook minder speeltijd 
voor mij. En toen werd ik benaderd door 
de Grol. Omdat ik een hele fijne tijd bij 
Zieuwent heb gehad twijfelde ik wel. 
Maar na een goed gesprek met William 
Krabbenborg en Jos Heutinck ging ik 
overstag. En meldde ik me aan als lid 
van de Grol.”

Rico en Mark: “Wat wel prettig was dat 
wij elkaar al kenden.” Mark werkte op 
recreatiepark de Waltakke in Lochem. 
Daar draaide hij kantinediensten om 
een beetje geld bij te verdienen. Omdat 
Rico daar wel eens ging voetballen met 
wat vrienden leerden ze elkaar al opper-
vlakkig kennen. Want van de Grol ken-

den ze niet veel spelers. Hooguit van 
naam en gezicht uit onderlinge duels. 
En omdat ze in Lochem en Ruurlo wo-
nen kunnen ze ook samen rijden naar 
Groenlo voor trainingen en wedstrijden. 
Rico en Mark: “We zijn heel goed op-
gevangen bij de Grol en voelden ons 
er meteen thuis. Wel balen dat in ons 
eerste seizoen corona roet in het eten 
gooide. We hadden op een leukere tijd 
gerekend. Maar zulke onvoorziene om-
standigheden is niemand aan te reke-
nen en dus was het roeien met de rie-
men die je hebt. Maar leuk was het niet. 
In je trainingspakje, zonder te douchen 
en een bezweet lijf, in de auto terug 
naar huis was niet prettig. Daarnaast 
mis je ook de gezelligheid en het con-
tact met de andere spelers. Maar hopen 
dat dit seizoen weer een normaal voet-
baljaar wordt.”

Welk systeem spelen jullie het liefst?
Rico: ”Het liefst speel ik 4-3-3. Daar 
hebben we ook de juiste spelers voor. 
We hebben met Tycho en Wouter na-
tuurlijk hele snelle buitenspelers die je 

Mark te Winkel: “We zijn 
heel goed opgevangen bij 
de Grol en voelden ons 
er meteen thuis.”
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heerlijk de ruimtes in kunt sturen met 
een (steek)pass. En we hebben dan in 
de spitspositie voldoende keuze om 
een aanval succesvol af te ronden.”

Mark: ”Ook mijn voorkeur gaat uit naar 
4-3-3. Ook al speelden we met Zieu-
went ook wel eens in andere systemen. 
Het is ook wel eens handig om in een 
ander systeem te kunnen spelen als de 
wedstrijd daar om vraagt. Dat je tijdens 
de wedstrijd om kunt schakelen. Dat 
kan best verrassend zijn voor de tegen-
stander.”

Rico en Mark spelen beiden het liefst 
op kunstgras. Zeker in de herfst/winter 
als de natuurgrasvelden vaak erg slecht 
zijn. Ze hebben beiden bijna altijd op 
kunstgras gespeeld en dat bevalt ze 
beiden goed. En de combinatie van snel 
spel en goede techniek is op kunstgras 
beter uitvoerbaar. Ze zijn dan ook blij 
dat de meeste verenigingen op kunst-
gras voetballen.

Wat is jullie sportieve doelstelling 
dit seizoen?
Rico en Mark: ”We hebben een jonge 
spelersgroep met veel kwaliteit en er is 
veel onderlinge concurrentie. Dus het 
niveau gaat dan vanzelf omhoog. Waar 
we aan het eind van het seizoen staan 
zullen we zien, maar een plek in het 
linker rijtje moet zeker mogelijk zijn en 
misschien nog wel meer dan dat. We 
vinden dit lastig in te schatten want er 
zijn altijd meerdere goede teams. En de 
huidige spelersgroep, een goede mix 
van jong en ervaren, moet ook nog wel 
aan elkaar wennen om het beste eruit 
te halen. Als dit proces snel gaat en we 
komen in de winning mood dan er is er 
veel mogelijk. Maar een periode pakken 
en bovenin meedraaien zou natuurlijk 
geweldig zijn.”

Mark: “De Grol heeft nog niets van me 
kunnen zien en dat heeft niets met 
corona te maken maar met een hard-
nekkige bilblessure die me al een hele 
lange tijd parten speelt. De nodige 
therapieën al geprobeerd maar het 

gaat nu eindelijk gestaag vooruit. Op 
dit moment sta ik weer op het veld 
met Gerrie van Dongeren om herstel-
trainingen te doen. En dat gaat tot op 
heden erg goed. Dus ik heb er alle ver-
trouwen in dat ik binnenkort weer aan 
kan sluiten bij de groep. Ik heb erg veel 
zin om eens zonder klachten een wed-
strijd voor de Grol te spelen.”

Wat zijn jullie kwaliteiten als speler en 
wat kan er beter?
Rico: “Dat is een vraag die ik niet fijn 
vind om te beantwoorden maar ik denk 
dat mijn kwaliteiten als middenvelder 
met name liggen in de spelverdeling. 
Mijn techniek, timing en spelinzicht 
zijn goed en ik heb ook een prima pass 
(met name linker been) om de voorhoe-
despelers te bedienen. Daarnaast kan 
ik zelf ook nog wel eens een doelpunt 
maken en kan redelijk koppen. Waar ik 
nog wel aan moet werken is mijn zelfbe-
heersing. Soms laat ik me te gemakke-
lijk provoceren en pak ik kaarten die niet 
nodig zijn. En mijn startsnelheid zou wel 
iets omhoog mogen. Maar dat probeer 
ik te compenseren met positioneel 
goed te staan en dat gaat me goed af.”

Mark: “Omdat ik verdediger ben, heb 
ik het spel altijd voor me en dat ligt me 
wel. Ik zie het spel goed en heb een 
goede trap (rechts) om het spel snel te 
verplaatsen. Daarnaast heb ik ook wel 
organisatorische vaardigheden en vind 
ik het fijn om af en toe in te schuiven 
als er ruimtes tussen de linies ontstaan. 
Verbeterpunt is mijn snelheid. En dan 
met name de eerste meters. Mijn explo-
siviteit laat te wensen over. Daar werk ik 
wel aan maar een Usain Bolt zal ik nooit 
worden.”

Hobby’s, vrije tijd naast voetbal?
Rico: “Ik vind het fijn om dan met vrien-
den uit Lochem te chillen. Daarnaast heb 
ik nog een tijdje zaalvoetbal gespeeld. 
Maar daar ben ik mee gestopt omdat 
het me allemaal een beetje teveel werd. 
Nu kan ik me meer concentreren op het 
veldvoetbal. En af en toe een festival 
(hardstyle) of een beetje gamen.”

Mark: “In grote lijnen kan ik me wel vin-
den in wat Rico zegt. Ook mijn vrije tijd 
breng ik graag door met goede vrienden. 
En ook wij bezoeken regelmatig house-
festivals. Het mooiste festival waar ik 
geweest ben was het Sziget in Honga-
rije. Dat was zeer indrukwekkend.”

Rico en Mark hebben het tot op heden 
erg naar hun zin bij de Grol. ‘’Het is een 
fijne warme club met een prachtige ac-
commodatie. Zeker nu ze ook nog alles 
in het werk stellen om er een milieube-
wuste groene vereniging van te maken. 
Alles is top geregeld. Van kunstgrasvel-
den, materiaal tot aan de fysio. We hoe-
ven ons alleen maar op het voetbal te 
fixeren en dat is erg prettig. Wat ons ook 
opvalt is de enorme betrokkenheid van 
veel Grollenaren bij de vereniging. Wie 
hier speelt, leert veel mensen kennen 
en dat maakt het leuk. Of het nou sup-
porters zijn of spelers van andere teams, 
iedereen is wel geïnteresseerd in je. Dat 
maakt de Grol wel bijzonder. Dus als de 
Grol één grote familie wordt genoemd 
kunnen we ons daar wel in vinden.”

Rico Lammerdink: “Waar 
ik nog wel aan moet werken 
is mijn zelfbeheersing.”
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In Memoriam

Harrie Blanckenborg

Op 24 september overleed ons gewaar-
deerd lid en buurman van ons sport-
park. Harrie werd 74 jaar. Harrie was dit 
jaar enige tijd ernstig ziek maar was na 
twee operaties en aantal behandelin-
gen bezig met een voorspoedig herstel. 
Vrij plotseling werd zijn gezondheids-
toestand slechter en overleed hij in het 
ziekenhuis. Hij genoot van zijn vrije tijd 
en kwam ook regelmatig een praatje 
maken in ons sportcafé. Je kon met hem 
over alle actuele onderwerpen spreken, 
hij was zeer bij de tijd. Belangstelling 
had hij zeker ook voor de prestaties van 
onze voetballers. Zo was hij bij de thuis-
wedstrijden van Grol 1 een meelevende 
toeschouwer én supporter. Herkenbaar 
aan zijn rode jasje op de vaste plek langs 
de lijn.

In Memoriam

Theo Snijders

Theo overleed op 29 september thuis 
aan de Leerlooier in Groenlo, op 74-jari-
ge leeftijd. Hij was een gewaardeerd en 
betrokken lid. Een paar maanden gele-
den bleek dat hij ongeneeslijk ziek was.
Via zijn kinderen kwam hij bij Grol te-
recht toen hij gevraagd werd eens een 
wedstrijd te fluiten. Daar had hij zoveel 
plezier in dat hij een cursus verenigings-
scheidsrechter ging volgen. Zo’n 15 jaar 
floot hij bij Grol wedstrijden op alle ni-
veaus als een punctuele scheidsrech-
ter. Zijn voorbereiding was voorbeeldig. 
De avond ervoor checkte hij drie keer 
of alles in de tas zat waarbij altijd twee 

Harrie was een bescheiden mens, trad 
niet snel op de voorgrond. Hij genoot 
met een zichtbare glimlach van de men-
sen om hem heen. Om dezelfde reden 
werd Harrie door zijn buren gewaar-
deerd en was hij gelukkig in zijn buurt. 
Dat bleek wel toen hij zijn boerengrond 
verkocht en daarbij het eerst aan de 
buurt dacht. Op die manier kwam bij-
voorbeeld de pitch en putt baan op 
Marveld Recreatie tot stand. Die waar-
dering was wederzijds. Het hele com-
plex met de pitch en putt baan, de ten-
nisbanen en het horecagebouw kreeg 
de naam “De Blanckenborg”.  Op deze 
manier blijft Harrie voor altijd met zijn 
buurt verbonden. Wij wensen zijn fami-
lie, buren en vrienden veel sterkte toe in 
de komende tijd.

toss munten hoorden. Voor het geval 
dat. Op het veld trok hij die lijn door. De 
wedstrijd moest zeer precies verlopen, 
de regels werden strikt toegepast. Na 
de wedstrijd was dit voorbij en kon je 
met hem losjes en gezellig nazitten. De 
zondag stond bij Theo vele jaren in het 
teken van de wedstrijd van Grol 1. Sa-
men met enige vaste Grol vrienden was 
hij zowel ‘thuis’ als ‘uit’ als echte sup-
porter langs de lijn te vinden. Wij wen-
sen zijn vrouw Marianne, zonen Han 
en Rob, schoondochter Maartje en de 
kleinkinderen Willem en Fiep heel veel 
sterkte in de komende tijd.
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Drie generaties 
Konnik op Den Elshof
‘Mijn vader staat altijd in 
dienst van een ander’ 

Hele gezinnen groeien in Groenlo 
op met dé Grol en steeds vaker zien 
Grol-leden hun kleinkinderen voet-
ballen op Den Elshof. Eén van die men-
sen is Willie Konnik. De 75-jarige Grol-
lenaar is geboren binnen de gracht en 
opgegroeid in de Grolse binnenstad. 
Als kleine jongen was hij geen voet-
baller, dat kwam pas later. “Ik ben 
ongeveer vanaf mijn 20e lid van de 
club. Niet aaneengesloten trouwens, 
we zijn in 1972 naar Kampen verhuisd 
voor mijn werk maar na twee jaar weer 
teruggekeerd ‘op ‘t olde nus’. In 1974 
ben ik weer lid geworden.” Willie, ge-
trouwd met Ida Elsinghorst uit Med-
do, woont al 45 jaar op het Blik en daar 
werden ook de drie kinderen geboren: 
Corinne, Tessa en Jasper. “We hebben 
7 kleinkinderen dus we zijn schatrijk!”, 
vertelt Willie trots. 

Door: Kyra Broshuis

Al 44 jaar een hechte groep
Willie heeft altijd in de groenvoorzie-
ning gewerkt en begeleidde de mensen 
bij de voormalige Hamelandgroep. “Ik 
vond dat fantastisch. Mijn moeder zei: 
Jongen, waor begin ie an? Ik moest re-
gelmatig een nieuwe opleiding volgen 
maar het gaf me veel voldoening om die 
mensen te coachen. Hoe ik bij de Grol 
kwam? Ik speelde vaak volleybal met de 
jongens van Wijnen en met Willie Nieu-
wenhuis maar dat liep op een gegeven 
moment niet meer. Ik kwam Ton Notten 
tegen en die haalde me over om te gaan 
voetballen in Grol 8. Dat team bestaat 
nog steeds met spelers als Jos Pors-
kamp, Louis Baks, Ton Notten, Frans 
Porskamp, Guus Gockel, Frans Koster 
en Henk Overkemping. Ook wijlen Bert 
Oesterholt hoorde daarbij. Een prachtig 
gezelschap; we zijn al 25 keer een week-
end weggeweest met mekaar. Dat doen 
we al 44 jaar, elke twee jaar. Nu de man-

nen te maken krijgen met nieuwe heu-
pen en andere toestanden wordt het 
steeds moeilijker. Volgend jaar wordt 
het laatste weekendje weg…”

Drie dagen printen
Al 15 jaar is Willie een vaste waarde bij 
de bekende woensdagclub. “Willy Eve-
rink had me al langer op de korrel. Na 
een wedstrijd van het eerste vroeg hij 
me maar ik werkte nog gewoon. Direct 
na mijn pensionering ben ik begonnen. 
Grol 1 kijken deed ik vroeger vaak maar 
alleen met mooi weer. Ik kan me nog 
herinneren dat Grol 1 kampioen werd in 
Angerlo en dat we de spelers toen met 
een grote boot van de carnaval hebben 
ingehaald. Heinz Arink leverde de auto 
en ik moest rijden. Mijn zoon Jasper en 
Niek Bleumink mochten mee. We heb-
ben die boot toen volgeplakt met tek-
sten als Grol 1 Kampioen!, ik ben drie 
dagen aan het printen geweest...”

Geringe prestaties
Zoon Jasper (40) is fysiotherapeut en 
in zijn vrije tijd trainer bij de JO11-4.  Sa-
men met zijn partner Rosa Jonker heeft 
hij 3 kinderen. Van zijn voetbalcarrière 
bij de Grol is niet veel bekend. “En dat 
is niet zonder reden”, zo zegt hij zelf. 
“Ik wilde als kind al graag voetballen en 
mijn vader nam me mee naar de Grol. 
Hij was een een hele fijne en positieve 
fan langs de lijn. Hij is altijd trots op me 
geweest, ondanks mijn geringe presta-
ties. In de jeugd ging het nog wel goed; 
ik speelde wel in selectieteams en heb 
zelfs in de D nog een proeftraining ge-
had bij de Graafschap. Ik heb in Grol 2 
en 3 gespeeld en heb 1 keer ingevallen 
bij het eerste maar dat mag geen naam 
hebben. Toen ik Groningen ging stu-
deren, kwam het voetbal op een lager 
pitje. Ik voetbal nu helemaal niet meer, 
hooguit met de kinderen in de tuin. Ik 
ben nu veel aan het hardlopen, ik blijf 
natuurlijk wel een sportliefhebber.” 
Jasper wil langs de lijn een zelfde vader 
zijn als Willie. “Mijn zoons Jules en Se-
bas voetballen allebei en mijn dochter 
Loïs zit op gym. Ik vind het geweldig 
om trainer te zijn bij de jongens. Veel 
van de spelers zitten pas sinds kort op 
voetbal dus we kunnen ze veel leren, 
altijd op een positieve manier. Mijn 
zoons vinden het nu nog stoer dat ik 
leider ben. Ik heb Jules 2 jaar getraind 
bij de F-pups en nu train ik dus Sebas. 
De prestaties? Ach, we hebben wel 
eens heel bijzondere uitslagen gehad 
maar dan is het des te mooier als je wel 
een keer wint.”

Bloedfanatiek
Opa Willie gaat regelmatig kijken bij de 
jongens. “Maar het is soms zo vreselijk 
vroeg. Onze kleinzoon Sten (zoon van 
dochter Tessa en Tjiko Wolberink) voet-
balt bij de JO13-02 en we hebben ook 
nog een kleinzoon die in Malden voet-
balt bij Juliana, daar ga ik ook regelma-
tig kijken. Allemaal zijn ze bloedfana-
tiek. Het is mooi dat we weer welkom 
zijn langs de lijn, ik heb het echt gemist.” 
Enkele jaren geleden werd Willie getrof-

fen door een herseninfarct. “Dat heeft 
wel impact gehad. Ik doe het nu rustig 
aan met feesten en drank zoals met car-
naval. Alleen de Veld-avond sla ik nooit 
over. Ik hoop dat het dit seizoen alle-
maal weer doorgaat, dat heeft Groenlo 
echt nodig.” 

‘Typisch mijn vader’ 
Jasper is trots dat zijn vader zich nog 
steeds inzet voor de Grol. “Dat is echt 
typisch mijn vader. Hij staat altijd in 
dienst van iets of iemand. Het is heel 
bijzonder dat hij nu vertelt over wat hij 
allemaal doet bij de woensdaggroep. 
Hij is een stille kracht die veel doet 

maar altijd op de achtergrond blijft.” 
Voor Willie is het vanzelfsprekend, zo 
zegt hij. “Ik wil een bijdrage leveren aan 
de maatschappij, ook omdat ik het zelf 
goed heb.”

De kleinkinderen Sebas (11) en Jules (8) 
voelen zich op het sportpark als een vis 
in het water. Sebas speelt in de JO11-4 
en is een echte middenvelder. “Ik zat 
eerst nog op gym en judo maar ik wilde 
liever op voetbal. We hebben een heel 
leuk team met papa als leider. Ik ben 
natuurlijk fan van Grol maar ook van Vi-
tesse omdat ik in Arnhem geboren ben. 
Messi is voor mij de beste speler van de 

Jasper en Willie Konnik 
Jasper is trots dat zijn vader 
zich nog steeds inzet voor de Grol.

Jules en Sebas Konnik 
“We hebben een heel leuk 
team met papa als leider.”
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wereld. Jules voetbalt in de JO09-1 en 
is ook een middenvelder. “Ik zit al 4 jaar 
op voetbal en ook nog op tennis en gi-
taarles. Mijn vrienden Luuk en Dies zit-
ten bij mij in het team. Met de regiocup 
zijn we kampioen geworden in het eer-
ste seizoen na corona.”

Op de kaart
De familie Konnik is trots op hun club. 
“De Grol staat goed op de kaart en het 
is hier allemaal prima voor elkaar”, zegt 
Willie. “Met de woensdagclub hebben 
we een hele mooie groep en er zijn ook 
van de Boys nieuwe mensen bijgeko-
men. We waren ooit met 8 Willie’s, er 
zijn er nog 3. Ik werk veel samen met 

Corry Kregting, ook een echte Grolman 
met een groen hart. Ik hoop dat ik nog 
lang bij de woensdagclub kan blijven.”

Jasper is blij met de verjonging van 
de afgelopen jaren. “Veel jonge men-
sen willen echt iets doen voor de club 
en dat is een prachtige ontwikkeling. 
Grol staat er heel goed voor.” 

Afscheidswedstrijd voor Dirk Tuinte
Nadat in Clubblad 2 al uitvoerig is stilgestaan bij het af-
scheid van Dirk Tuinte als leider van Grol 11, stond er op 
zondag 26 september een heuse afscheidswedstrijd op 
het programma op Den Elshof. Voor deze speciale gele-
genheid nam het huidige Grol 11 het op tegen een elftal met 
oud-spelers die onder leiding van Dirk hebben gespeeld de 
afgelopen 10 jaar. Na een gelijkopgaande wedstrijd, werd 
aansluitend het programma voortgezet bij Cappie van 
Uem met een ouderwets gezellige 3e helft. Aldaar werd 
Dirk onder luid applaus bedankt voor zijn leiderschap en 
werden hem enkele cadeaus overhandigd namens alle hui-
dige en voormalige Grol 11 spelers en leiders.
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G-Voetbal, 10 jaar lang plezier!
Een terugblik in foto’s waar 

het plezier afspat.

Door: Yvo Tenten

De oplettende lezer heeft over het 10 
jarige bestaan al gelezen in de Groenlo-
se Gids en de Presentatiegids van Grol. 
In dit clubblad dan ook geen herhaling 
van zetten. Na het kijken van een aan-
tal trainingen en een wedstrijd (waar ik 
zeker nog eens vaker ga kijken) sprak 
ik met een groep trainers en begelei-
ders van de combinatie Grol-Longa en 
ben ik onder de indruk geraakt van het 
enthousiasme, het plezier en de spor-
tiviteit van zowel de spelers zelf als de 
trainers en begeleiders. Wat mij betreft 
een voorbeeld voor de rest van de ver-
enigingen.

In de kantine wordt door de trainers 
en begeleiders ook enthousiast verteld 
over alle mooie belevenissen van de af-
gelopen 10 jaar. Teveel om te beschrij-
ven kan ik gerust zeggen, maar gelukkig 
zegt 1 beeld vaak meer dan 1000 woor-
den. Kijk, en geniet. 
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Door: Henri Walterbos

Groljeugd stond altijd wel in de belangstel-
ling van Betaald Voetbal Organisaties. Velen 
kwamen er op proef voor uit, haakten ech-
ter snel af. Geen enkele speler speelde zich 
ooit zo in ‘the picture’ als Maxime Bennink 
en Daan Rots op dit moment. Na FC Twen-
te, PEC Zwolle (2x), Reading FC en Brighton 
& Hove Albion maakt ze nu deel uit van een 
stukje geschiedschrijving in Rotterdam Zuid 
en komt ze uit voor het allereerste vrouwen-
profteam van Feyenoord. En ze blijft niet 
onopgemerkt. In de eerste klassieker Feyen-
oord – Ajax in de Vrouwen Pure Energie Ere-
divisie wist ze op een vol gepakt Varkenoord 
te scoren. Haar 2-0 was de opmaat naar een 
door niemand verwachtte 4-1 overwinning. 
Tegen PSV werd hetzelfde huzarenstukje 
herhaald. Feyenoord won met 2-1 en Maxi-
me scoorde wederom.   

Met Daan Rots bij FC Twente gaat het ook 
voor de wind. Ook hij wist een basisplaats te 
verwerven en hij scoorde dit seizoen ook al 
2x; tegen Fortuna en Heerenveen.  

In de jeugd van FC Twente/Heracles ook 
twee Grolspelers. In Onder 14 Rayan Taouil 
en Mats Rots (broertje van inderdaad) in On-
der 16. Bij FC Twente vrouwen maakte Sophie 
te Brake onlangs haar debuut bij FC Twente 
Vrouwen 1 in de Eredivisie Vrouwen. 

De Graafschap
Ook bij de Superboeren spelen diverse spe-
lers uit Grol-gelederen; In O-10 Vince Wal-
terbos, in O-11 Faas Gockel, Tijme Stöteler, 
keeper Siem Baks en assistent-trainer Wout 
Walterbos. In O-12 speelt Roelof Wagendorp. 
Een leeftijdsklasse hoger, O-14, hierin speelt 
Kas Krabbenborg, zoon van onze hoofdtrai-
ner William Krabbenborg. In De Graafschap 
O-15 tenslotte nog Noah Oosterholt.

MVVA
Aanstormde meisjestalenten van Achter-
hoekse clubs maken veelal de stap naar 
Meiden en Vrouwen Voetbal Achterhoek 
(MVVA) dat in 2019 werd opgericht met als 
doel om het meiden- en vrouwenvoetbal in 
de Achterhoek kwalitatief te laten groeien. 
Nadat Nikki Meusert als eerste Grolspeel-
ster de stap zette maakten Charly Houben, 
Julia Spekschoor en Tess Wijgerink onlangs 
de ‘overstap,’ naar Meiden-O-13. Nikki voet-
balt inmiddels weer bij Grol. Ze kon blijven 
maar vond de trainingsintensiteit te hoog. 
Ze zou bij MVVA iedere dag moeten trainen. 
Dat werd haar teveel en koos ze ervoor om 
weer bij Grol (JO-15) te gaan voetballen, tus-
sen de jongens. 

In hetzelfde team ook Jikke Huinink. Zij speel-
de zich in de kijker van de KNVB. Werd ze in 
september al uitgenodigd voor de KNVB se-
lectie Meiden O-16, afdeling Noord en Oost 
met als gevolg dat ze daarna een uitnodiging 
kreeg voor de Meiden O-16 Landelijk. 

En leuk om te vermelden wellicht is dat Devin 
Haen het erg goed doet bij De Graafschap en 
Oranje Onder 18. Devin is de zoon van voor-
malig Grolspeler Don Haen, tegenwoordig 
woonachtig in Zieuwent. Doelman Michael 
Verrips sluit de rij. Na Grol doorliep hij een 
heel scala aan profclubs; onder meer Sparta, 
MVV, FC Twente, PSV, Vitesse, KV Mechelen. 
Zijn huidige club Sheffield United, uitkomend 
in de Championship (2e niveau), verhuur-
de hem afgelopen seizoen aan FC Emmen, 
alwaar hij grote indruk maakte. Hij kon net 

niet voorkomen dat Emmen degradeerde en 
hij terugkeerde naar Engeland. We blijven ze 
volgen allemaal….

In hetzelfde team ook Jikke Huinink. Ook 
zij speelde zich in de kijker van scouts. Jik-
ke was in september al uitgenodigd voor de 
KNVB selectie Meiden O-16 afdeling Noord 
en Oost. Daar maakte ze indruk met als ge-
volg een uitnodiging voor de Meiden O-16 
Landelijk!!! Op 20 oktober nam zij deelne-
men aan een activiteit in Barneveld. Mocht 
ze deze activiteit positief afsluiten, dan vol-
gen er nog twee activiteiten op 27 oktober 
en 3 november.

Grolspelers doen het goed bij BVO’s

En leuk om te vermelden wellicht is dat Devin 
Haen het erg goed doet bij De Graafschap en 
Oranje O-18. Devin is de zoon van voormalig 
Grolspeler Don Haen, tegenwoordig woon-
achtig in Zieuwent, Haen junior wordt nu al 
vergeleken met zijn illustere voorgangers bij 
de Superboeren Klaas Jan Huntelaar en Luuk 
de Jong, die beiden na hun tijd op de Vijver-
berg een indrukwekkend rijtje clubs doorlie-
pen. Doelman Michael Verrips sluit de rij. Zijn 
eerste schreden op het voetbalveld zette hij 
bij Grol. Nadat het gezin Verrips verhuisde uit 
Groenlo, kwam Michael voor vele profclubs 
uit, onder andere Sparta, MVV, FC Twente, 
PSV, Vitesse, KV Mechelen. Zij huidige club 
Sheffield United, uitkomend in de Champi-
onship (2e niveau), verhuurde hem afgelopen 
seizoen aan FC Emmen, alwaar hij grote in-
druk maakte. Hij kon net niet voorkomen dat 
Emmen degradeerde en hij terugkeerde naar 
Engeland. We blijven ze volgen allemaal….
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Doneer aan CliniClowns
Draag jij CliniClowns een warm hart toe?
Er zijn veel manieren om aan CliniClowns te doneren.
Een online donatie waarderen we enorm!
Ga naar www.cliniclowns.nl

27

Speler van het kwartaal:
Thijs Korenromp
Door: Henri Walterbos

Naam: Thijs Korenromp
Leeftijd: 14 
School: SG Marianum Lichtenvoorde
Voetbal in: JO15-2
Eigen verwachtingen komend seizoen: Plezier hebben in het 
voetbal. Bovenin meedraaien in de competitie.
Teams waar ik al in gespeeld heb: F3, F2, E4, E2, JO13-2, JO13-
2, JO15-4, JO15-2
Favoriete positie in het veld: Rechts / Linkermiddenvelder
Het mooiste aan voetbal vind ik: De gezelligheid van een team
Trainen en wedstrijden vind ik even leuk….of toch niet: 
Beide even leuk
Andere hobby’s: Alles wat met voetbal te maken heeft. Voetbal 
kijken en Fifa spelen.
Favoriete tv programma’s of van Netflix: Sport/Fifa op tv, 
Youtube
Favoriete club Eredivisie: Ajax
Favoriete club Europa: Manchester United
Favoriete speler Eredivisie: Anthony
Favoriete speler Nederlands elftal: Arnaut Danjuma
Favoriete speler buitenland: Bruno Fernandes
Kampioen van Nederland wordt: Ajax
Favoriete band/artiest: Geen 
Wat wil je verder nog kwijt: Hopen dat iedereen er een mooi 
seizoen van kan maken.

TEKKELS

• Kees Porskamp had zich via mail 
afgemeld voor de ALV, maar wel 
gevraagd om zijn standpunt over 
agendapunt 11, ‘Extra deelbestuur 
Gezondheid en Gedrag’ met de 
vergadering te delen. Met goedkeuring 
van inzender hieronder zijn mail, die 
toch ook voor de nodige hilariteit en 
lachsalvo’s zorgde.

06-20817852

Geacht bestuur,
Ik moet mij helaas afmelden voor de 
ALV van 4 oktober 2021. Ik verzoek 
u vriendelijk om onderstaande 
opvatting betreffende agendapunt 
11 te delen en kenbaar te maken aan 
de ledenvergadering. Met grote 
verbazing heb ik kennisgenomen van 
agendapunt 11. Extra deelbestuur 
‘Gezondheid en Gedrag’ . Met tal van 
zaken die u onder dit punt aanroert 
en voorstelt, treedt u in mijn optiek in 
de persoonlijke levenssfeer van leden. 
Daar ben ik niet van gediend. Tal van 
onderwerpen die u hier benoemt zijn de 

verantwoordelijkheid van mensen zelf en niet 
van het bestuur van 
s.v. Grol. Ik was in de veronderstelling 
dat ik ondersteunend lid was van een 
voetbalvereniging, maar gezien tal van zaken 
die u onder dit agendapunt voorstelt, lijkt het 
erop dat ik ondersteunend lid ben van een 
soort van (gezondheid)s(g)ekte. 
Ik wens u veel wijsheid bij de besluitvorming 
en een vruchtbare vergadering toe.
Met vriendelijke groeten, Kees Porskamp
P.s. Wanneer u positief besluit over 
agendapunt 11 is het wellicht een suggestie 
om de naam van sportpark Den Elshof aan te 
passen in Gezondheidscentrum Den Elshof.
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Check onze Instagram en Facebook 
voor de laatste aanbiedingen
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Nu ook 
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via WhatsApp!
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BCG
Business Club s.v.Grol
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ons netwerk

www.bcgrol.nl

Ook 
donateur 
worden?

Graag!

WIJ ZIJN 
THUIS IN ALLE 
FACETTEN 
VAN HET 
SCHILDEREN

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

www.teboome.nl

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

Tel. (0544) 46 15 72,  www.welgro.nl
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Het is vrijdagavond 17 september als 
we op de fiets stappen richting Den 
Elshof. Terwijl buiten bij het veldvoet-
bal de bekercompetitie nog bezig is op 
het moment van schrijven, gaat van-
avond in de zaal de competitie weer 
van start. Grol heeft al vele jaren een 
of meerdere teams in de zaal, en ook 
dit seizoen staan er weer twee teams 
aan de aftrap. Ze beginnen direct met 
een fraai affiche: de Grolse zaalvoet-
bal stadsderby, Grol 1 vs. Grol 2.

Door: Christian Buiël

“Kom maar tegen een uur of half ne-
gen, dan zullen de eersten er wel zijn”, 
dat zijn de woorden van Emiel Garsten-
veld, coördinator zaalvoetbal en leider 
van Grol 1, als we hem bellen voor een 
reportage over het zaalvoetbal. Bij bin-
nenkomst in het sportcafé zit een vrij-
wel voltallig Grol 2 aan de koffie, terwijl 
bij Grol 1 één voor één de spelers binnen 
komen druppelen en Emiel er ook nog 
niet is. Doné Emaus komt binnen, kijkt 
naar de tafel van Grol 2 en slaat vervol-
gens Tim Leusink op de schouder die 
aan de bar staat: “Jullie hebben wel veel 
man vanavond, of niet?!” Thijs Nibbelink 
en Jasper Bos reageren vrijwel direct: 
“Doné, hij doet bij ons mee…”. Vervol-
gens kijkt Doné vragend de verslagge-

ver van dienst aan: “En jij? Doe jij ook bij 
ons mee vanavond?” Nou, dat was nou 
niet helemaal de bedoeling, ik kom en-
kel voor een verhaal voor het clubblad 
en zaalvoetbal is nou niet bepaald aan 
mij besteed geef ik aan. Afijn, inmiddels 
is ook Emiel gearriveerd en heeft ook de 
scheidsrechter de weg naar Den Elshof 
gevonden.

De warming-up
De arbiter die vanavond de seizoensou-
verture in goede banen mag leiden is de 
heer Jan Floors uit Neede. Deze inmid-
dels 74-jarige scheidsrechter is geen 
onbekende in de regio en wordt dan ook 
hartelijk begroet in het sportcafé als hij 
aanschuift aan de bar. “Ik kom al jaren-
lang bij de Grol en ik kom hier graag. Zo 
fluit ik hier regelmatig in de zaal en heb 
me dan ook weer ingeschreven op deze 

wedstrijd voor deze week”, geeft Floors 
aan. Daarop haakt Emiel in: “In de app 
gaat het dan altijd van: Heerlijk, Floors 
fluit, geen gezeik”, om nog maar eens te 
onderstrepen dat het een graag geziene 
scheidsrechter is. Voor vanavond heeft 
hij dan ook de nieuwe spelregels uitge-
print en meegenomen, waarbij een van 
de belangrijkste wijzigingen is dat alle 
spelers verplicht zijn scheenbescher-
mers te dragen tijdens de wedstrijden. 
Iets wat vanavond niet gaat lukken, daar 
de meeste spelers niet op de hoogte zijn 
van deze wijziging. Emiel heeft er wel 
een oplossing voor: “Geen scheenbe-
schermers is € 5,00 boete, waarvan € 
2,50 voor de boetepot en een rijksdaal-
der voor Jan!”, die het lachend aanhoort. 

De spelers hebben zich inmiddels om-
gekleed en het is even wachten tot de 

De aftrap van het zaalvoetbalseizoen 
met de Grolse stadsderby: Grol 1 vs. Grol 2

Scheidsrechter Floors en ‘Taxi Scheinck’ praten bij in de rust.
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handbaldames klaar zijn met hun trai-
ning. Een goed moment om even naar 
de verwachtingen voor deze avond te 
vragen. Bij Grol 2 wordt Jelmar Pouwels 
naar voren geschoven voor een korte 
voorbeschouwing: “Ik denk dat we er 
af gaan. Grol 1 heeft altijd een andere 
samenstelling, maar we hopen het on-
der de 6-0 te kunnen houden, zoals bij 
de vorige keer. Minder dik verliezen en 
een keertje scoren. Dat zou mooi zijn”, 
zo besluit Jelmar. Ondertussen gaat de 
klok richting 21:00 uur en blijft er dus 
weinig tijd over voor een warming-up, 
of ja, iets dat daarop moet lijken. Een 
paar keer op en neer lopen en een aan-
tal ballen op ‘het hok kunnen rossen’ 
moet voldoende zijn, zo blijkt. Als de 
nodige teamfoto’s zijn gemaakt voor dit 
verslag, en tevens voor de presentatie-
gids, kan de zaalvoetbal stadsderby dan 
eindelijk beginnen.

De wedstrijd
Grol 1 begint sterk aan de wedstrijd en 
weet direct een overwicht te creëren, 
wat ze in de 7e minuut weten om te 
zetten in een 1-0 voorsprong door Thijs 
Nibbelink op aangeven van Jasper Bos. 
Na dit doelpunt is het Grol 2 dat lang-
zaam beter in de wedstrijd komt en ook 
enkele mogelijkheden creëert. Uitein-
delijk weet Roel Ottink een afvallen-

de bal uit de kluts in de verre hoek te 
punteren, 1-1. Het doelpunt geeft Grol 
2 nog wat meer energie, want nog geen 
minuut later is het Ottink die met een 
prachtig stiftje Twan Riteco weet te vin-
den, die vervolgens met een vlammend 
schot de 1-2 binnen schiet en keeper 
Wessel Baarslag kansloos laat. Grol 1 is 
het even kwijt en mist een aantal goede 
mogelijkheden, terwijl Grol 2 uiterst ef-
fectief met de kansen omgaat. Voor rust 
valt ook nog de 1-3, als Jelmar Pouwels 
attent reageert op een schot dat op de 
paal landt en vervolgens de rebound 
binnentikt.

Dan komt vlak voor rust voorzitter 
Hans Scheinck de tribune opgelopen 
en werpt een blik in de zaal en op het 
scorebord. Navraag leert dat Scheinck 
meestal wel even komt kijken bij het 
zaalvoetbal op de vrijdagavond, hele-
maal als Floors de scheidsrechter is. 
“Normaal gesproken breng ik hem ‘s 
avonds na de wedstrijden terug naar 
Neede”, zo geeft Scheinck aan. “Dus 
ik ga zo in de rust maar even bijpraten 
en horen of hij nog een taxi nodig heeft 
vanavond”, aldus Scheinck voordat hij 
de trap afdaalt. Het bijzondere is na-
melijk dat Floors niet over een rijbewijs 
beschikt en dus afhankelijk is van het 
openbaar vervoer of zijn elektrische 
fiets. Dat laatste blijkt vanavond het ge-
val, Floors is op de fiets dus hoeft ‘Taxi 
Scheinck’ niet in actie te komen.

Tijdens de rust nemen we plaats op 
de reservebank tussen beide teams in, 
om de wedstrijd vanaf de kant verder 
te volgen. Na de pauze is het Grol 1 dat 
meteen druk zet om een snelle aan-
sluitingstreffer te forceren. In de 28e 
minuut is het dan ook Ties Klein Gun-
newiek die de 2-3 op het scoreformu-
lier noteert. Ondertussen beginnen bij 
sommigen de krachten weg te vloeien 
en wordt er volop gewisseld. Op de 
bank is het een komen en gaan van 
spelers die even komen uitrusten. Voor 
velen is het immers de eerste wedstrijd 

Teamfoto Grol 1   Achterste rij v.l.n.r.: Ties Klein Gunnewiek, Thijs Nibbelink, 
Wessel Baarslag, Jasper Bos.   Voorste rij v.l.n.r.: Tim Leusink, Doné Emaus, 
Bjorn te Braake.

Teamfoto Grol 2   Achterste rij v.l.n.r.: Rick Arink, Jan de Vries, Jelle Rijks, Stijn 
van Schijndel, Rens Wildenborg.  Voorste rij v.l.n.r.: Jelmar Pouwels, Roel Ottink, 
Twan Riteco.
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na 1,5 jaar, en dat hakt er toch aardig in. 
Zo ook voor Jelmar Pouwels: “Voelen 
jullie je longen ook zo branden?” Twan 
Riteco en Rens Wildenborg knikken in-
stemmend: “Zaalvoetbal is conditioneel 
gewoon erg zwaar, maar het was gister-
avond, of ja, vannacht tot 04:30 uur nog 
erg gezellig in Nijmegen”, vertelt Twan 
al lachend. 

Tim Leusink, gastspeler bij Grol 1 deze 
avond, kijkt inmiddels ook vanaf de kant 
toe. Hij is uitgevallen met een ham-
stringblessure: “Het is er links ingescho-
ten, normaal gesproken schiet het er bij 
mij rechts in. Maar goed, ik speel anders 
nooit in de zaal en zonder een fatsoen-
lijke warming-up is niet bepaald ideaal”, 
zo analyseert Tim zijn uitvalbeurt. Grol 
1 kent wat personele problemen van-
avond, waarop coach Emiel Garstenveld 
een paar jongens heeft gevraagd: “Als 
het nodig is, kijk ik in de groepsapp van 
Grol 4: Wie kan en wie kan een beetje 
voetballen. Ze twijfelen vaak, maar als 
ze achteraf een pilsje krijgen dan komen 
ze wel.” 

Ondertussen blijft Grol 1 doordrukken 
met Doné Emaus als balvast aanspeel-
punt voorin. Na een overtreding krijgen 
ze op een meter of 10 van de goal een 
vrije trap, een klus voor Thijs Nibbelink 
die de bal klaarlegt. De spelers van Grol 
2 vormen een muurtje op de doellijn, 
terwijl keeper Jelle Rijks er voor gaat 
staan. Het is echter tegen beter weten 
in. Het schot van Thijs, of beter gezegd 
kanonskogel, vliegt onhoudbaar en kie-
zelhard rechtdoor de goal in, 3-3.

De wedstrijd verandert langzaamaan in 
een conditionele slijtageslag aan beide 
kanten, waardoor af en toe de kracht 
ontbreekt, of men is net een stap te laat 
om de bal tussen de palen te krijgen. 
Bij Grol 2 neemt de spanning toe, met 
dit scenario hadden ze immers geen 
rekening gehouden: “Hier hadden we 
vooraf voor getekend”, aldus Twan Rit-
eco. Hij heeft het nog niet uitgesproken 
of Roel Ottink zet Grol 2 wederom op 
voorsprong in de 47e minuut, waarbij 

de gehele bank al juichend zo ongeveer 
het veld in springt. Als ze weer zitten 
vervolgt Twan snel: “Dit worden 3 heel 
lange minuten.” Grol 1 probeert het nog 
wel, maar tot echt uitgespeelde aanval-
len komen ze niet meer. Na 50 minuten 
fluit scheidsrechter Floors voor het ein-
de van de wedstrijd. Een gelijkspel had 
de verhoudingen op het veld wellicht 

De derde helft
Voordat beide teams aanschuiven voor 
de derde helft in het sportcafé, pakken 
we toch nog even een aantal voorberei-
de vragen erbij. Als we Emiel vragen wat 
zaalvoetbal nu zo mooi maakt, is zijn 
antwoord kort maar krachtig: “Het zijn 
met name liefhebbers die meedoen, 
echte voetballers die van het spelletje 

beter weergegeven, maar het is Grol 2 
dat met drie zwaarbevochte punten 
aan de haal en dus richting de derde 
helft gaat.

houden”. Twee van die liefhebbers die 
al jarenlang in de zaal voetballen, maar 
vanavond helaas afwezig zijn, zijn Mark 
Reinders en Bjorn Koldeweij zo geeft 

Grol 1 - Grol 2      3-4

Doelpunten:
7. Nibbelink 0-1, 12. Ottink 1-1, 13. Pouwels 1-2, 17. Riteco 1-3, 
28. Klein Gunnewiek 2-3, 36. Nibbelink 3-3, 47. Ottink 3-4.

Scheidsrechter: Floors
Toeschouwers: 8

Opstelling Grol 1: 
Wessel Baarslag 
Tim Leusink
Doné Emaus 
Bjorn te Braake
Ties Klein Gunnewiek

Wissels:  
Thijs Nibbelink 
Jasper Bos

Coach: Emiel Garstenveld

Opstelling Grol 2:  
Jelle Rijks 
Jan de Vries 
Jelmar Pouwels 
Twan Riteco 
Stijn van Schijndel

Wissels: 
Roel Ottink 
Rick Arink 
Rens Wildenborg
Coach:  Matijs Arink

De bank van Grol 2 kijkt in spanning toe.
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Emiel aan. Dat waren echter niet de eni-
ge afwezigen vanavond. “Je moet lid zijn 
van het zaalvoetbal om mee te kunnen 
spelen. Vandaag was dus een gevalletje 
creatief boekhouden”, aldus Emiel.

Binnen de Grol zijn er al een paar jaar 
twee teams, terwijl het zaalvoetbal qua 
populariteit wel afneemt binnen de 
KNVB. Zo spelen beide teams in de 3e 
klasse, die een vrij regionaal karakter kent 
met tegenstanders uit onder andere Bor-
culo, Winterswijk en Aalten. “Er zit nog 
een klasse onder ons, de 4e klasse. Daarin 
zijn wij 3 jaar geleden kampioen gewor-
den met Grol 1. Dat was wel mooi.” Jasper 
Bos schuift aan en vraagt meteen met 
een grote lach op zijn gezicht: “Heb je al 
verteld van de uitwedstrijden?”, waarop 
Emiel verdergaat: “Nog niet! Maar op de 
terugweg van de uitwedstrijden hebben 
we altijd even een pitstop bij de Radsta-
ke, even een pilsje pakken. Soms, of ja 
meestal, wordt daarvoor de route naar 
huis nog weleens aangepast”, zo wordt 
het vaste onderdeel van de uitwedstrij-
den beschreven. 

De meeste spelers zitten ondertussen 
aan tafel, dus wordt het tijd om de wed-
strijd na te beschouwen. Men is het er 
over eens dat een gelijkspel terecht zou 
zijn geweest, of dat Grol 1 eigenlijk wel 
had moeten winnen gezien de kansen die 

TEKKELS

• Enkele dagen later zit Walter Vrijdag 
aan de bar op het sportpark met Rik 
Gockel en komt het net opgerichte 
deelbestuur ter sprake waarop Walter 
aan Rik vraagt: 
“En Rik wat vind jij nu van die net 
opgerichte wortelcommissie.”

• Annelies Porskamp ziet het al voor 
zich. ‘Kriegt de kindere wee kampioen 
wordt zeker gin cola met een patatjen 
meer moar, in plaats doarvan een glas 
water met ne bak sla.’

•  Tijdens rondgang op 
woensdagmiddag waar de 
woensdaggroep actief is, even de 
stekker van de radio eruit getrokken 
voor wat overleg. Hennie Schovers: “Als 
je de stekker eruit trekt is goed, moar 
doe dat ding er dan ook weer in, je wilt 
niet dat ik ga zingen.’
 
• Gevalletje ‘goh, wat sneu’. Voor Jill 
Ligtenberg. Stuur je op zondagmorgen, 
de wedstrijddag, om 5.30 uur in de 
groepsapp van Dames 1 dat je zin 
hebt om te voetballen, verslaap je je, 
kom je niet opdagen. De hele nacht 
waarschijnlijk niet kunnen slapen van 
de spanning, en dan overkomt je dit. 
Inderdaad sneu.

• Met de wedstrijd van Grol 1 loopt Mick 
Wissink zich warm. Zegt er iemand 
tegen Koen (vader Mick) Wissink: “Wat 
een lang ende, wat geef ie den jongen 
van brood? Wit brood, bruinbrood...?” 
“Nee” zegt Pim Huijskes: “Den jongen 
krig alleen moar stokbrood.”

06-20817852

niet verzilverd werden. Daarnaast wordt 
het ontbreken van enkele spelers aan-
gehaald als een van de argumenten voor 
de verliespartij. “Neem een Mart Wil-
lemsen, Luc Berentsen en Quint Kristen. 
Dat zijn wel spelers die je er goed bij kunt 
hebben”, geeft Wessel Baarslag aan. “He-
lemaal als een Quint Kristen in de punt 
staat, inspelen, vasthouden, balletje naar 
links of naar rechts ‘chippen’ en uithalen 
maar”, vult Jasper Bos hem aan. 

Bij Grol 2 is de stemming opperbest. Ge-
zien hun verwachtingen voorafgaand aan 
de wedstrijd is dit natuurlijk een prachtig 
resultaat: “Ik had nooit verwacht te win-
nen van Grol 1 vanavond”, geeft Jelmar 
Pouwels nog maar eens aan. “Ons seizoen 
kan al niet meer kapot”, is de reactie van 
Stijn van Schijndel, terwijl Roel Ottink 
spreekt van persoonlijk een geweldige 
avond met 2 goals en 2 assists. Daarop 
barst direct een levendige discussie los of 
die bal tegen de paal wel of niet als assist 
gezien kan worden. Ze zijn het er wel over 
eens dat het er gebroederlijk aan toegaat 
met Grol 1 voor en na de wedstrijden: 
“Maar uiteindelijk wil je de wedstrijd wel 
gewoon winnen”, besluit Stijn.

Het is ondertussen 0:00u geworden. Het 
sportcafé moet haar deuren sluiten ge-
zien de geldende maatregelen. Al met al 
was het een gezellige en sportieve aftrap 

van het zaalvoetbalseizoen op Den Els-
hof. Twee teams met liefhebbers van het 
spelletje, waarbij de gezelligheid hoog 
in het vaandel staat. Als afsluiter van de 
avond stelt Roel Ottink dan ook: “Wij zijn 
altijd de winnaar op de vrijdagavond. Ze 
kunnen ons beter de sleutels geven!”

De nabeschouwing tijdens de gezamenlijke derde helft.
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Sponsor van het kwartaal: 

Eef Steentjes 
van Juust Advocaten
“Het leukste vind ik faillissementen”

Tegen het einde van het gesprek vraag 
ik Eef Steentjes naar de verschillen tus-
sen Grol en Longa. Eigenlijk een wat af-
gezaagde vraag. Toch is het antwoord 
het vermelden waard. Hij zegt: “Die 
fijnmazige en hechte organisatie met 
al die commissies, zo’n gelikte presen-
tatiegids, een clubblad, dat prestigieu-
ze Marveldtoernooi. Nee, dat strakke 
en die brede betrokkenheid hebben wij 
bij Longa toch minder. Ik denk dat onze 
selectievoetballers gemiddeld geno-
men evenveel talent hebben als jullie 
voetballers, maar dat ze er bij ons net 
wat meer voor over hebben om in het 
eerste te spelen en er dus een paar bier-
tjes meer voor laten staan. Wat minder 
een grote bek, wat meer mentaliteit.”

Door: Rik Gockel

Juust 
Eef heeft eerst een jaar of twee kantoor 
gehouden in Borculo. Vanaf 2010 is hij 
één van de partners in SteentjesWol-
tersMulder Advocaten in Lichtenvoorde. 
Het kantoor is de afgelopen 10 jaar ge-
staag gegroeid. Er werken nu vier advo-
caten, één jurist en 3 medewerkers in de 
ondersteuning. Twee jaar geleden is een 
naamsverandering doorgevoerd. Eef: 
“We waren toe aan een nieuwe naam. 
Niet meer zo’n lange opsomming van alle 
partners. We hebben een reclamebu-
reau gevraagd te helpen bij een nieuwe 
naam die dichterbij onze kernwaarden 
en klanten moest staan. Een aantal da-

gen hebben we lopen puzzelen met al-
lerlei varianten. Het is ‘Juust’ geworden: 
kort, daadkrachtig, met een verwijzing 
naar justitie en met een Achterhoeks 
tintje.” Op de banners aan de Zilverlinde 
in Lichtenvoorde is nu met grote stellig-
heid te lezen: Juist. Daarom. Juust. 

Bij Juust Advocaten & Mediators, zo-
als het officieel heet, werken ze niet 
aan spannende strafzaken. Het kantoor 
heeft een verschillend aantal disciplines 
in huis, vooral gericht op bedrijven en 
particulieren. Denk hierbij aan: Onderne-
mingsrecht, familierecht, arbeidsrecht, 
huurrecht en aansprakelijkheidsrecht. 
“We vullen elkaar goed aan en het is ook 
een stukje risicospreiding. De klanten-

kring bevindt zich grofweg in een straal 
van ongeveer 20 kilometer om Lich-
tenvoorde. Echt veel concurrentie in de 
Oost-Achterhoek hebben we niet. Dan 
moet je al denken aan Doetinchem, En-
schede en Zutphen.” 

Eef ziet dat de klanten zich ontwikke-
len en veranderen. “Ze zijn steeds beter 
geïnformeerd en verwachten meer. Wij 
spannen ons maximaal in om een goed 
resultaat te behalen. Maar dat betekent 
niet dat je altijd de garantie hebt, dat een 
zaak met een positieve uitkomst afloopt. 
We leggen daarom veel vast en nemen 
onze klanten vooraf goed mee hoe de 
kansen liggen. Het betekent ook dat we 
ons zelf steeds weer moeten bijscholen.” 

Curator
Eef is zelf gespecialiseerd in het on-
dernemingsrecht. Expertise die nodig 
is als geschillen ontstaan tussen be-
drijven of tussen bestuurders en aan-
deelhouders onderling, maar ook bij 
bedrijfsovernames. Regelmatig wordt 
hij gevraagd om als curator op te tre-
den wanneer een bedrijf in een faillis-
sement terecht komt. “Dat vind ik echt 
het mooiste om te doen. De adrenaline 
giert dan door mijn lijf. Je staat ineens 
voor een groep mensen om te vertel-
len hoe het verder gaat. Is een door-
start mogelijk? Zijn er kandidaten die 
het over willen nemen? Heel hectisch 
allemaal. Goede juridische kennis is in 
deze situaties onmisbaar, maar je moet 
ook oog hebben voor de praktische 
kant. Dat moet je wel liggen, want al-
leen met theorie ga je het niet redden.” 
De laatste twee jaar zijn er weinig fail-
lissementen geweest. Veel bedrijven 
zijn door overheidssteun overeind ge-
bleven en de economie heeft zich na 
een kleine dip snel hersteld. Eef: “Ik 
vermoed dat we volgend jaar en het 
jaar daarop een inhaalslag krijgen. Er 
zijn namelijk ook ongezonde bedrijven 
gesteund. Het klinkt een beetje gek, 
maar ik heb die faillissementen wel ge-
mist in mijn werk.” 

Businessclub Longa ’30 
In 2009 is de businessclub van Longa 
’30 opgericht in een aparte stichting. 
Vanaf 2014 is Eef voorzitter. Bij Longa 
hadden ze als één van de eerste clubs 
in de regio door dat een simpel recla-
mebordje onvoldoende is om genoeg 
sponsorgeld te genereren voor de 
club. Eef Steentjes legt uit hoe het 
werkt: “De businessclub is een mooie 
manier om elkaar ongedwongen te 
ontmoeten. Grosso modo kunnen de 
sponsoren kiezen uit twee pakket-
ten: Je wordt ‘Keisponsor’ (800 euro 
per jaar, twee personen toegang) of 
‘Leeuwsponsor’ (1600 euro per jaar, 
vier personen toegang). Daarnaast 
hebben we drie ‘Kroonsponsoren’ en 
een ‘Hoofdsponsor’. Drie tot vier keer 
per jaar organiseren we een goed ver-

zorgde activiteit. Dan leggen we de 
200 businessclubleden in de watten. 
Van alle sponsorinkomsten gaat een 
groot deel rechtstreeks naar de ver-
eniging. Dat is ongeveer een kwart 
van de begroting van Longa’30. Die 
dienen dat door de hele vereniging 
heen te besteden.” Het model werkt 
aanstekelijk. Steentjes ziet de laat-
ste jaren ook bedrijven aanhaken die 
niets met voetbal hebben. “Dat is na-
tuurlijk pure winst voor de club, want 
die hadden anders waarschijnlijk niks 
gedaan.” 

Tafeltennis, voetbal en 
hardlopen
Eef is in zijn jonge jaren een begena-
digd tafeltennisser geweest. “Het so-
ciale aspect heeft mij naar het voetbal 
gedreven. Als tweedejaars C-speler 
sloot ik aan bij Longa en heb toen nog 
een aantal jaren in de juniorenselec-
ties gespeeld. Ook kwam ik al vrij snel 
in de Gelderse selectie met o.m. Marc 
Overmars. Maar ik miste toch wel wat 
‘vlieguren’ om me nog echt te kunnen 
onderscheiden. Dat had te maken met 
mijn jaren tafeltennis. Te lang hinkte ik 
op twee gedachten. Toen ik in Utrecht 
ging studeren, trainde ik vaak alleen 
nog op vrijdag en kwam ik na enke-
le jaren in het tweede uiteindelijk in 
een lager elftal terecht.” Nu houdt Eef 
zijn conditie op peil met hardlopen en 
voetballen met het 45+ team. 

Sponsor van Grol 
Juust sponsort Grol met een reclame-
bord en Eef is lid van de businessclub. 
Dat zelfde doet hij ook bij RKZVC en 
FC Winterswijk. Verder heeft het kan-
toor twee stoelen bij De Graafschap. 
“We hebben de laatste jaren rondom 
de wedstrijden tegen Grol en RKZVC 
wat extra happening georganiseerd. 
Dat werkt heel goed. Die onderlinge 
rivaliteit is geweldig. Maar we gun-
nen elkaar ook wat. Binnenkort komt 
een gezamenlijk magazine uit, waar-
in we verschillende thema’s tussen 
club en sponsor belichten.”  
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Column

Er gaat geen dag voorbij zonder ge-
weldsincidenten, discriminatie, racisme 
of de verdeeldheid tussen gevaccineer-
den en niet-gevaccineerden. 

De geweldsincidenten volgen elkaar in 
rap tempo op. Je hoort er tegenwoordig 
niet meer bij als je geen wapen op zak 
hebt. Echt bizar. Voor mijn gevoel is het 
nog nooit zo extreem geweest als nu. Er 
worden mensen neergestoken, dood-
geschoten, voor een tram geduwd en in 
elkaar geslagen. Je bent tegenwoordig 
snel slachtoffer doordat je een andere 
mening hebt, je iemand wijst op zijn ge-
drag of omdat je ‘anders’ bent...

Op Internationale Coming Out Day 
droegen 10 aanvoerders van de eerste 
mannen- en vrouwenelftallen in Oost 
Gelre een aanvoerdersband in de kleu-
ren van de regenboog. Een geweldig 
initiatief natuurlijk, want in de voetbal-
wereld is het nog steeds een gevoelig 
onderwerp. Vooral in het profvoetbal 
lijkt er een taboe te zitten op ‘het uit de 
kast komen’. Al heb ik het idee dat het bij 
de vrouwen sneller geaccepteerd wordt 
dan bij de mannen. Toch is het in deze 

tijd een beetje gek dat we hiervoor aan-
dacht aan moeten schenken, iedereen 
moet immers zichzelf kunnen zijn.

Ook het racisme in het voetbal bereikt 
inmiddels het dieptepunt. Denzel Dum-
fries wordt bedolven onder de apen-
geluiden, donkere spelers worden uit-
gescholden en gekleineerd. Het wordt 
tijd dat er eens echt actie ondernomen 
wordt tegen dit soort incidenten. Met 
zijn allen van het veld af lopen heeft geen 
zin als je een kwartier later weer dood-
leuk gaat voetballen. 

Blijkbaar is geld toch belangrijker dan 
het maken van een statement. Als je van 
het veld stapt en je speelt de wedstrijd 
niet uit, levert het de club een boete 
en punten in mindering op, wat weer 
kan leiden tot het niet behalen van een 
kampioenschap of Europees voetbal. Of 
je degradeert. Dat is natuurlijk de omge-
keerde wereld. Door de grens te trekken: 
tot hier en niet verder, zouden clubs juist 
beloond moeten worden.

Het demissionair kabinet maakt er op 
het gebied van vaccinaties een puin-

hoop van. We worden inmiddels haast 
gedwongen om ons te laten vaccineren, 
omdat je anders niet naar het buiten-
land, spontaan naar het theater of naar 
de kroeg kan. Waar we eerder nog een 
prik gingen halen om zo ouderen, kwets-
baren en jezelf te beschermen, halen we 
nu een prik om ergens naar binnen te 
kunnen. Want ben je gevaccineerd, dan 
scheelt het je een hoop gedoe. Door zo te 
denken, schieten we het doel voorbij. De 
vaccinatie is belangrijk om corona onder 
controle te krijgen. Daar moeten we het 
vooral voor doen. Ik ben gevaccineerd, 
al respecteer ik degenen die niet gevac-
cineerd kunnen of willen worden. Ieder-
een moet zelf kunnen bepalen of hij een 
prik haalt of niet. Toch zijn er uitzonde-
ringen. De ‘wappies’, zoals Willem Engel 
en Thierry Baudet, die groepen mensen 
indoctrineren met hun rare complotthe-
orieën en denkwijzen, zouden van mij 
een spreekverbod mogen krijgen.

Of het nou om geweldsincidenten gaat, 
over discriminatie of racisme, over het 
vaccineren: heb respect voor een ander, 
laat elkaar met rust en doe eens lief. Ge-
niet van het leven. Daar wordt de wereld 
alleen maar mooier van.

Laat ik positief afsluiten. Wat mogen wij 
toch trots zijn op onze voormalig Grol-
spelers Maxime Bennink en Daan Rots! 
Beiden hebben op dit moment een ba-
sisplek weten te bemachtigen en doen 
het alleraardigst. Maxime heeft al twee 
keer gescoord voor de Feyenoord Vrou-
wen. Niet tegen de minsten; PSV en 
Ajax. Mooier kan toch niet? Daan heeft 
er ondertussen ook al een paar inliggen 
voor FC Twente. Ondanks de stevige 
concurrentie krijgt Daan op het moment 
de voorkeur en betaalt hij het vertrou-
wen van de trainer terug. Erg knap van 
deze twee Grolse talenten. Ga zo door…
en Sophie te Brake heeft ook al haar de-
buut gemaakt in FC Twente Vrouwen 1! 
Gaaf…en alle drie nog even dol op hun 
Grol, en wij op hen, naast trots!

De Stamgast

Wat is er in godsnaam aan de hand in Nederland?



 

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

Wij zijn

v.d. Meer de Walcherenstraat 1
7131 EN Lichtenvoorde 

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

Voor al uw drukwerk kunt u  
terecht bij Drukkerij Westerlaan. 

Bel gerust en vraag naar  
alle mogelijkheden.

drukker voor u!

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

www.diegoude.nl

Koornneef

Van Ee

Koornneef Van Ee

NU OOK

LOYALITEITSAKTIES
Stel uw eigen clubboek samen met  

verzamelplaatjes die gespaard kunnen  
worden bij uw lokale supermarkt.

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

Parasaurolophus
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 De hoornblazer

Deze planteneter leeft in kuddes 

en heeft een slimme manier om te 

ontsnappen aan roofdieren. 

Hĳ  heeft een soort hoorn op zĳ n 

hoofd waarmee hĳ  veel lawaai kan 

maken. 
Op die manier waarschuwt de 

Parasaurolophus alle dieren dat er 

gevaar dreigt.

Betekenis naam: ‘dinosaurus met parallelle kuif’.

4.000 
kilogram

Krĳ t

 Het vliegende reptiel

De Pteranodon is een tĳ dgenoot 

van de dinosaurussen, maar zelf 

geen dinosaurus.

Hĳ  is een reptiel dat op een 

soort pelikaan lĳ kt, maar dan met 

vleugels die aan een vleermuis 

doen denken. Hĳ  vliegt over het 

water en schept er met zĳ n bek 

allerlei soorten zeedieren uit. Ook 

vindt de Pteranodon de eieren van 

sommige dino’s erg lekker om op 

te eten.

Pteranodon
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Betekenis naam: ‘vleugel zonder tand’. 22 
kilogram
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