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De marketing- en communicatieafdeling vormt 

de creatieve kracht achter iedere organisatie. 

Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger 

plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we 

online en offline verbinden.

compleet 
communicatietraject

Van concept tot creatie en realisatie; wij 

helpen u bij het gehele of een deel van het 

communicatietraject, het is maar net waarbij u 

onze expertise nodig heeft. Omdat wij werken 

met een vast team van professionals, kunnen 

we snel schakelen. En is geen vraag ons te gek.

concept
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realisatie

Waarbij u als klant centraal staat, 

we gaan samen met u aan de slag!
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Geachte lezer,

s.v. Grol is volop in beweging. Er is veel gaande. We kunnen met zijn allen terugkijken op een 
roerig jaar. Het bestuur heeft haar handen vol om s.v. Grol op koers te houden. De ontwikke-
lingen worden nauwlettend in de gaten gehouden door zeer betrokken Grolmensen. Afijn, we 
wensen de verantwoordelijken vooral veel wijsheid toe en ‘het licht’. Dan is de Kerstperiode 
hier de uitgelezen periode voor. Wat men er zomaar bij krijgt is de kwestie rondom de kunst-
grasvelden, die velen  zorgen baart en zo uit het niets de kop op stak, na een documentaire 
van Zembla. Zo ook bij leden, ouders van jeugdleden en dus ook bij bestuurders van s.v. Grol. 
Bij het ter perse gaan van deze 4e uitgave van 2016 zijn de uitslagen van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog niet bekend. Liefst 200 velden werden aan een onder-
zoek onderworpen. Ook bij s.v. Grol werden monsters genomen. Uitslagen die ook binnen s.v. 
Grol angstvallig tegemoet worden gezien, gezien het feit dat de eerste geluiden duiden op een 
te hoge aanwezigheid van schadelijke stoffen in het rubbergranulaat en dus een gevaar voor 
de volksgezondheid van de gebruikers kunnen betekenen. Voor Kerst nog worden de uitslagen 
verwacht en gepresenteerd over de schadelijkheid van de gemeten stoffen. Er zijn voor kunst-
grasvelden echter nog geen afspraken over de maximaal toegestane hoeveelheid stoffen. De 
velden voldoen daardoor wel aan alle Europese eisen en worden als veilig beschouwd, maar 
de velden bevatten vaak het dubbele van de toegestane hoeveelheden die voor consumenten-
producten zijn vastgelegd, zo bleek al. Die normen gelden voor alle producten bedoeld voor 
consumenten waar rubber in verwerkt zit, maar de overheid ziet de rubbergranulaat in kunst-
grasvelden niet als consumentenproduct. Daardoor gelden de normen niet voor kunstgrasvel-
den. Het Europese Parlement denkt er nu over na om de kunstgraskorrels wel als consumen-
tenproduct te gaan beschouwen. Of de hoeveelheden ook gevaarlijk zijn moet het onderzoek 
van het RIVM nog uitwijzen. De KNVB en het Ministerie van Volksgezondheid wachten dat 
onderzoek af voor er maatregelen worden getroffen. Diverse scenario’s liggen klaar. Spannend! 
Na het openbaar maken van de uitslagen zal er adequaat gehandeld worden, indien nodig. 

Vanaf deze plek willen wij u als bevlogen clubbladredactie bedanken voor uw feedback 
en reacties op onze uitgaven afgelopen jaar. We doen ons best u ieder kwartaal weer een 
Grolwaardig clubblad voor te schotelen. Met trots presenteren wij u clubblad 4, oftewel het 
kerstnummer. Wij hebben het in ieder geval weer met veel plezier gemaakt. Wij wensen u veel 
leesplezier toe en bovenal prettige Kerstdagen, een goed uiteinde, een goed begin en een in 
alle opzichten goed Nieuwjaar toe.
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Het clubblad is doorgaans niet vies 
van een verhaal wat verder van 
huis. Als het moet, dan trekken we 
de stoute schoenen aan en gaan 
we zelfs de grens over. Zeker als er 
mooie ontwikkelingen te bespeuren 
zijn. Omdat Groenlo behoorlijk in 
de ban is van ‘de nieuwe brouwerij’ 
zien we onze kans schoon en leggen 
we al snel een link. Onder het mom 
‘het hoeft niet altijd van één kant 
te komen’, verplaatsen wij ons 
maar al te graag naar België en 
spreken af bij de brouwerij/stokerij 
in Wilderen, waarvan Andries één 
van de drie investeerders is. Of we 
het ook gedaan hadden in het geval 
Andries een koffiebranderij had 
gehad…..? Eerlijk gezegd was de 
kans dan minder groot geweest. 

Van de drie initiators van het nieuwe 
“Brouwersnös”, zoals de nieuwe 
brouwerij achter Huize Adriana 
gaat heten, hebben de neven Frans 
en Andries de Groen beiden een 
geschiedenis bij s.v. Grol. En nog 
steeds warme gevoelens voor de club. 
Jos Oostendorp, het gezicht van de 
nieuwe brouwerij, excuseert zich dat 

hij geen voetstappen op de velden van 
Sportpark Den Elshof heeft staan. Hij 
kwam wel  jarenlang voor tafeltennis 
naar de sporthal. Frans de Groen 
voetbalde het langst in het blauwwit. 
Zelfs nog enkele jaren onder de huidige 
voorzitter toen deze leider was van 
Grol A1. Frans zit een aantal weken in 
Amerika, dus spreken we met alleen 
Andries af. De telg uit de Grolse 
brouwersfamilie reageert enthousiast 
op ons verzoek.  

Andries de Groen heeft in zijn jeugd 
bij s.v. Grol gevoetbald en er is 
eenvoudigweg altijd sprake geweest 
van een speciale band tussen Grolsch 
en Grol. Genoeg voer en reden voor 
een boeiend gesprek. Op zondag 27 
november maken we ons op voor een 
tweedaagse trip. We treffen elkaar 
in het gezellige proeflokaal bij de 
brouwerij in Wilderen onder de rook 
van Sint-Truiden, alwaar we een hotel 
hebben geboekt. We worden hartelijk 
ontvangen en direct getrakteerd op een 
soepje en een heerlijke broodmaaltijd. 
Een goede ondergrond. Want natuurlijk 
komen ook de goudgele rakkers uit 
het eigen huis op tafel. “Goud” en 

“Kanunnik” staat op de etiketten. 
Alleen al omwille van de naam willen 
we ze proberen. Heerlijke speciaal 
biertjes. Het is dan klokslag twee uur in 
de middag. 

Voetballen met de jongens uit de 
Groeneweg
Andries de Groen is in 1955 geboren 
aan de Winterswijkseweg. Op de hoek 
met de Groeneweg. Het perceel wordt 
nu bewoond door de familie Bennink. 
Andries heeft twee broers en twee 
zussen. Hij is de zoon van Andries 
de Groen Senior, jarenlang algemeen 
directeur van Grolsch. Andries: “In 
mijn jeugd heb ik een onbezorgde 
tijd gehad. Je moet je voorstellen dat 
rondom ons huis alles nog heel open 
was. We keken uit op weilanden en 
een appelboomgaard. Binnendoor 
liepen we zo naar de Bempte, het 
openlucht zwembad. Ik heb geweldig 
geleefd en gespeeld in die tijd. Op 
zondag gingen we met zeven personen 
in de auto naar de kerk. Mijn vader 
rookte op dat kleine stukje een pijp. 
Ik herken die geur nu nog steeds. Je 
was dan blij dat je in de kerk zat,” lacht 
hij. Andries waardeert de nuchterheid 

en directheid van de Grollenaren. “Ik 
heb de eerste 15 jaar van mijn leven 
in Groenlo gewoond. Ik heb nooit 
het gevoel gehad dat we in een hokje 
werden geplaatst. We waren gewoon 
Grollenaren tussen de Grollenaren.” 
Andries gaat naar de Canisiusschool 
en heeft les van juffrouw Nijland en 
meneer Dietz. Na de basisschool 
begint hij op het Marianum. In HAVO 
3 dreigt het mis te gaan. “In dat jaar 
bleven 18 van de 24 leerlingen zitten. 
We waren alleen maar met andere 
dingen bezig en mijn vader vond het 
beter dat ik mijn opleiding afmaakte 
op het internaat in Boxtel. Ik ging 
schoorvoetend akkoord.” In deze 
eerste periode van zijn leven voetbalt 
Andries veel met jongens uit de 
Groeneweg, zoals met Hennie Schovers 
en Hennie Wildenborg. Andries is niet 
bovenmatig getalenteerd en wordt 
veelvuldig ingezet als keeper. Andries: 
“Hennie Schovers was mijn trainer en 
hij nam mij in de weiden bij ons achter 
regelmatig onder zijn hoede. Hennie 
schieten en ik keepen. Urenlang soms.” 
Andries speelt enkele jaren in de jeugd 
van s.v. Grol. Zijn twee broers Reinout 
en Roland kiezen voor respectievelijk 
handbal en tafeltennis. 

Naar de brouwerijschool in Gent
Andries raakt later in zijn jeugd in 
toenemende mate geïnteresseerd in 
het brouwers vak. “Je kon toen kiezen 
uit drie brouwerijscholen: in München, 
Berlijn of Gent. Mijn vader had ook 
in Gent gezeten en de opleiding 
aldaar stond hoog aangeschreven.” 
Andries zit in de klas met nazaten 
van de familie Swinkels (Bavaria), 
Geenen (Lindeboom) en enkele ‘high 
potentials’ van Heineken. Het is een 
ingenieursopleiding met in het derde 
en vierde leerjaar alleen maar aandacht 
voor de mouterij en brouwerij. Andries: 
“De brouwerijschool was voor mij geen 
vanzelfsprekendheid, omdat mijn vader 
directeur was van Grolsch.  Ik vond het 
echt leuk en was erg geïnteresseerd. 
Van mijn generatie De Groen’s hebben 
alleen Frans en ik functies bij Grolsch 
bekleed.” Andries heeft op dat moment 
zijn eerste biertjes al gedronken. “Het 
is beter om in je eigen omgeving met 
bier in aanraking te komen. Het eerste 
glas dat ik thuis kreeg, vond ik niet 
lekker. Wat een bitterheid! Het is een 
eerste stap naar volwassenheid. Een 
magisch moment om met mijn vader 
mijn eerste biertje te drinken.”

Werken bij Grolsch 
Na het afronden van de 
brouwerijschool gaat Andries een 
aantal jaren in Duitsland werken. 
Onder andere als bedrijfsleider in een 
mouterij. In 1985 is het dan zover. 
Andries gaat solliciteren bij Grolsch. 
“Ik solliciteerde natuurlijk niet bij 
mijn vader. Dat zou gek zijn. Bij het 
gesprek zaten oom Herman, Frans 
Senior en Rob Snel. Ik kon beginnen 
als voorwerker op colonne 3 en kwam 
toen weer de jongens uit mijn oude 
buurt tegen. Zoals Hennie Wildenborg, 
Willem Zieverink en Frans Klein Tanck. 
Het voelde weer als thuiskomen in 
Groenlo. We gingen op een mooie 
manier met elkaar om. Met wederzijds 
respect en oprechte belangstelling voor 
elkaar.”

Andries blijft in totaal 25 jaar werkzaam 
bij Grolsch. Hij wordt eerst lijnchef 
en later verantwoordelijk voor de 
bierbereiding, bedrijfsleiding en 
logistiek. Hij is naar eigen zeggen altijd 
innoverend bezig geweest en heeft 
veel verschillende disciplines binnen 
de brouwerij leren kennen. Hij is ook 
de bedenker van Amber, een zeker in 
Groenlo erg populair biertje eind jaren 
’80 / begin jaren ’90 van de vorige 
eeuw. Die vrijheid om wat nieuws 
te proberen heeft hij altijd gepakt. 
Andries werkt samen met diverse 
bestuursvoorzitters, zoals Snoep, Troch 
en Pasman. Met Rob Snel heeft hij de 
beste verstandhouding. “Met Rob ben 
ik jarenlang door de hele brouwerij 
heengegaan. We kwamen elkaar iedere 
keer weer tegen.”

Een cultuurschok: Grolsch 
weg uit Groenlo
Andries is nauw betrokken bij het 
besluit om Grolsch in Groenlo te 
sluiten. Andries: “Ik vond het een goed 
besluit. Ik stond en sta er nog steeds 

Door: 
Henri Walterbos 
en Rik Gockel 

achter. We moesten een investering 
van 200 miljoen rechtvaardigen. De 
slechte ligging van Groenlo bracht 
veel logistieke problemen met zich 
mee. Dat was substantieel. Je bent 
ondernemer en verantwoordelijk 
voor een goed eindresultaat.” Het 
vertrek van Grolsch zorgt voor veel 
emotionele lading. Het heeft impact 
op medewerkers en de hele Groenlose 
bevolking. “Dat deed pijn. Ook bij mij. 
Ik vond het erg jammer. Dat is best 
heftig geweest, maar ik kreeg nooit 
vervelende verwijten aan m’n hoofd 
geslingerd. Mensen beseften denk ik 
ook wel dat we een sociaal bewogen 
ondernemer zijn”. We stellen Andries 
de vraag of de vernieuwde N18 de 
beslissing wellicht in een geheel ander 
perspectief plaatst. “De transporttijd 
was veel te lang. Met de nieuwe N18 
had dat er heel anders uitgezien. Had 
de beslissing er misschien anders 
uitgezien. We konden echter niet 
wachten. Die nieuwe N18 werd al 20 
jaar beloofd, maar er gebeurde niets!”

Andries slaat een andere weg in 
Dan wordt Grolsch verkocht aan 
SABMiller, een van de grootste 
brouwerijen ter wereld. Het bedrijf 
wordt op een andere manier geleid 
dan voorheen. Andries voelt zich niet 
meer senang en zegt hierover: “Het is 
dan schikken of wegwezen.” Andries 
kiest voor de laatste optie en vertrekt in 
2009, met pijn in het hart. “Je mist niet 
het gebouw, maar de mensen. Ik heb 
er 25 jaar met veel plezier gewerkt en 
hoe je het ook went of keert: Grolsch 
blijft stevig verankerd in mijn familie.” 
Na zijn vertrek bij Grolsch is Andries 
van plan ‘wat anders’ te gaan doen in 
zijn leven. Maar eigenlijk komt hij er 
vrij snel achter dat hij niet wat anders 
kan dan zich met bier bezighouden. 
Andries heeft verstand van bier en hij 
vindt het leuk. Na een telefoontje van 
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OP BEZOEK BIJ 
ANDRIES DE GROEN IN BELGIË
“IN GROENLO ZIT HET BROUWEN VAN BIER DIEPGEWORTELD. WE KOMEN TERUG OP EEN GOEDE MANIER. 

NIET NORMAAL HOE MOOI WE DAT VINDEN. DE CIRKEL IS ROND!”

Andries de Groen te midden van het Grolse gezelschap, met rechts naast hem mede eigenaar Mike Janssen.
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neef Frans stappen beiden in het vliegtuig 
naar Amerika om te beginnen aan een 
nieuw avontuur. Andries: “Frans kende 
een kameraad uit Amerika. Die wilde een 
brouwerij overnemen. Met onze kennis 
van zowel commercie als techniek en een 
stukje investeringsvermogen hebben we 
daar wat uit de grond gestampt. We vinden 
het belangrijk dat er altijd een lokale partner 
meedoet. Hier in Wilderen is dat Mike. Die 
is voor 1/3e deel mede-investeerder en heeft 
de dagelijkse leiding. In Rügen in Noord-
Duitsland werken we ook volgens dit model. 
Op 20 december wordt deze brouwerij in 
Duitsland geopend door Angela Merkel. Een 
hele eer. Ik kijk daar enorm naar uit.”

Een nieuwe brouwerij in Groenlo
Frans en Andries hebben elkaar meerdere 
keren gezegd niet een brouwerij in 
Nederland te beginnen en zeker niet in de 
Achterhoek of Twente. En al helemaal niet in 
Groenlo. Andries: “Dat moet je niet willen. 
Dat voelde niet goed. In België, Duitsland en 
Amerika kunnen we mooi op de achtergrond 
acteren. Tot we op een bepaald moment, 
toevallig of niet toevallig, in gesprek raakten 
met Annette Bronsvoort, de burgemeester 
van Oost Gelre. Zij polste of we interesse 
hadden om een stadsbrouwerij in Groenlo te 
beginnen.” Frans en Andries nemen het idee 
in beraad. Ze vinden het van belang om met 
Grolsch te overleggen. De nieuwe eigenaren 
blijken geen voorstander en niet enthousiast. 
Het initiatief lijkt daarmee te stranden. De 
gemeente Oost Gelre laat het er echter niet 
bij zitten. Ze vragen Jos Oostendorp en 
Alain Schepers, bierkenner uit Ruurlo, om 
een visie te maken op een stadsbrouwerij 
in Groenlo. Jos was geen onbekende. Wat 
heet? Jos was jarenlang verantwoordelijk 
voor de verpakkingen binnen Grolsch. En 
is ook ex-werknemer van Grolsch en heeft 
inmiddels met Yellow Moon zijn eigen 
speciaal biertje in de markt gezet. Het is dan 
eind 2015. Andries: “Door het onderzoek 
van Jos en Alain werd het enthousiasme 
om in Groenlo iets op te zetten toch weer 
aangewakkerd. We hebben toen voor een 
tweede keer geprobeerd toestemming te 
krijgen van Grolsch. We gingen er speciaal 
voor naar het Europese hoofdkantoor in Zug 
(Zwitserland). En…….we kregen groen licht! 
Dat was voor ons erg belangrijk, vanwege 
de verwevenheid met Grolsch. Het moest 
goed voelen. We wilden niet met ons zelf 
in conflict komen. We konden weer op een 
goede manier thuiskomen!”. 
Pas nadat Grolsch toestemming geeft, 
ontstaan ideeën over de meest geschikte 
locatie. Andries: “De villa Huize Adriana 
stond te koop. Als we dat konden 

terugkopen dan zou de cirkel helemaal rond 
zijn. Pas toen hoorden we dat er ook een 
ander initiatief leefde. De gemeente heeft 
zich daarover uitgesproken. We hebben 
het nu gekocht en de villa gaat straks 
het uithangbord worden van de nieuwe 
brouwerij.” De banden met Grolsch willen 
de drie heren graag aanhalen. “Eén van 
onze prioriteiten is dat we met de nieuwe 
eigenaar van Grolsch gaan praten over 
samenwerking en participatie. Japan is een 
land van tradities. We zullen zien.”

Het concept, verwachtingen en hobbels 
Andries beseft dat het verwachtingspatroon 
hoog is. “Dat is natuurlijk mooi. Veel mensen 
zijn trots dat er straks weer een brouwerij 
is. Maar vergeet niet dat we draagvlak in 
de volledige breedte willen hebben. We 
investeren nu veel om met alle partijen in 
overleg te komen. Veel mensen hebben nog 
het referentiekader van de oude brouwerij 
in hun hoofd. Dat er iedere dag een 
vrachtwagen komt, daar hebben mensen 
een beeld bij. Maar geur en geluid zijn veel 
subjectiever en daar moeten we ook een 
gedeeld beeld bij krijgen. Als omwonenden 
het plan zien zitten, dan zal ook de 
vergunningverlening eenvoudiger zijn.” 

Achter de villa gaat een nieuwe brouwerij 
opgetrokken worden. Een kleine brouwerij 
waar een aantal speciaal bieren gebrouwen 
gaan worden. Andries: “Naast het 
brouwen van bier gaan we in Groenlo 
ook gedestilleerde drank produceren. Een 
kleine stokerij waarmee je op kleine schaal 
bijvoorbeeld gin, jenever of rum kunt 
maken. Dat doen we hier in Wilderen ook 
en dat loopt bijzonder goed. De villa gaat 
dienen als een soort proeflokaal. We willen 
aanvullend zijn op de al aanwezige horeca in 
Groenlo. Het wordt zeker geen restaurant of 
standaard kroeg.”

Andries, Frans en Jos werken het concept 
nu verder uit. Dat gaat vrij planmatig. 
Andries: “We weten welke fases we 
moeten doorlopen om een sterk merk 
en concept neer te zetten. In het begin 
kun je het maar één keer goed doen! 

Het moet niet te verwarrend zijn voor de 
consument.” Onderdeel van het concept is 
dat de bezoeker aan de brouwerij straks de 
beleving van de bereiding van bier intens 
gaat meemaken. Andries: “Misschien 
gaan we wel organiseren dat bedrijven of 
vriendengroepen bij het bereiken van een 
mijlpaal zelf een vat bier met eigen identiteit 
kunnen brouwen. Bijvoorbeeld bij het 
100 jarig bestaan van s.v. Grol. Dat is toch 
binnenkort?” 

De relatie met Grol
Andries volgt de s.v. Grol van een afstand. 
Hij komt er zeer sporadisch. Hij is al eens op 
het Marveldtoernooi geweest en heeft ooit 
een onderscheiding uitgereikt in de kantine. 
Hij ziet Grol als een gezellige club met veel 
vrijwilligers, die alles goed georganiseerd 
heeft. Hij weet nog dat Grolsch de eerste 
roodgele trainingspakken sponsorde en dat 
er pittige wedstrijden zijn gespeeld tussen 
de brouwerij uit Enschede en Groenlo. 
Andries: “Onwillekeurig zal de Grol, al is het 
al door de naam en de vele personeelsleden 
die lid waren van Grol, een streepje voor 
hebben gehad op andere verenigingen. Toch 
wil ik benadrukken dat we altijd iedereen 
gelijkwaardig hebben willen behandelen. Ik 
vind het ook mooi dat het oude, authentieke 
scorebord gehandhaafd is gebleven. Al 
kan ik niet meer herinneren bij welke 
gelegenheid dat is aangeboden.” 

Tot slot
Klokslag zes uur neemt Andries afscheid en 
vertrekt naar zijn woonplaats St. Niklaas op 
ongeveer een uur rijden van Wilderen. Wij 
hebben ons ‘werk’ er op zitten en zetten 
de proeverij zonder Andries voort. De 
combinatie van de warme houtkachel en 
de zware biertjes gaan ons niet in de koude 
kleren zitten, maar je moet er iets voor 
over hebben. En dat hebben we. Andries 
vertelde ons al dat met name de ‘Kanunnik’  
‘verraderlijk’ drinken is. Dat is onder andere 
terug te zien aan de laatste aantekeningen 
van Wally rond middernacht, als hij in het 
enige nog geopende café in St. Truiden 
een diepte-interview afneemt met enkele 
stamgasten; niet te lezen…… . 
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BESTUURSTAAL
Er is de eerste helft van dit seizoen 
al weer heel wat gebeurd bij de s.v. 
Grol.  We zetten de meeste ontwik-
kelingen voor u op een rij. 

1. Het Verenigingsgesprek op 17 de-
cember was zoals altijd een openhartig 
en positief gesprek. Aan dat jaarlijkse 
gesprek nemen vertegenwoordigers 
van alle onderdelen van de s.v. Grol 
deel. 

2. Met een groep Ondernemers is ook 
een gesprek gevoerd. Op uitnodiging 
van de Sponsorcommissie werden hen 
vragen gesteld hoe de s.v. Grol zich 
verder kon versterken. Dat leverde een 
heleboel adviezen en tips op. Daar 
gaat het hoofdbestuur mee aan de 
slag en legt op de tweede avond in het 
eerste kwartaal van 2017 de uitwerking 
aan diezelfde groep voor. 

3. Het omzetten van de uitkomsten van 
het Leden Tevredenheids Onderzoek in 
acties is in gang gezet. Meer aandacht 
voor de niet-selectieteams, opleidings-
eisen stellen aan trainers en een betere 
teamindeling door gerichte interne 
scouting zijn de eerste concrete punten 
waaraan nu gewerkt wordt. 

4. De niet-selectieteams moeten bete-
re trainingsfaciliteiten krijgen, vroeger 
worden ingedeeld en er moet meer 
aandacht voor talent-ontwikkeling zijn. 

5. Die talent-ontwikkeling en de tea-
mindeling moet worden ondersteund 
door interne scouting. Een speciale 
werkgroep gaat dit omzetten in con-
crete scoutingactiviteiten waarin ook 
de spelers van Grol 1 een rol krijgen. 

6. Andere acties komen uit het Beleids-
plan s.v. Grol. Dit plan is kort geleden 
geactualiseerd. Dat doen we jaarlijks. 
Het beleidsplan kent 6 hoofd-thema’s 

: voetbaltechnisch beleid versterken, 
vrijwilligersbeleid op peil houden, 
communicatiebeleid doorontwikkelen, 
sponsorbeleid uitbouwen, accommo-
datie op niveau houden, verenigingsza-
ken bewaken. 

7. Wat zouden we zijn zonder onze 
vrijwilligers. We hebben er maar liefst 
404.  Zij vervullen 621 functies.  Dat 
leest u goed.  Wij zijn er trots op. 

8. Het ledenbestand is licht afge-
nomen.  We zitten nu op zo’n 1.360 
leden. Daarvan zijn er 480 ondersteu-
nende leden. We bekijken hoe we dit 
aantal nog kunnen vergroten. Ze zijn 
erg belangrijk voor de vereniging. Met 
name voor de betrokkenheid, het is 
onze echte achterban. 

9. Bij de spelende leden zit het ver-
loop. Vooral in de Onder 15 en Onder 
17-categorie bij de junioren. Dat is niet 
nieuw.  Toch willen we het stoppen 
met voetballen op die leeftijd proberen 
tegen te gaan.  Met name door het 
niveau van de trainingen te verhogen. 

10. Zoals elk jaar beoordeelt de KNVB 
ons financieel jaarverslag. De KNVB 
wil weten of een vereniging finan-
cieel gezond is. Over het financieel 
jaarverslag 2015-2016 is de KNVB zeer 
tevreden. Met een pluim voor onze 
penningmeester. 

11. Natuurlijk geeft onze penningmees-
ter ook geld uit.  Dat moet ook.  Grote 
kostenposten daarbij zijn de perso-
neelskosten à € 84.000,- (trainers en 
medische begeleiders) en  de kosten 
voor de teams à € 42.000,- . 

12. We geven veel geld aan ballen uit. 
Ook logisch voor een voetbalclub. Die 
kosten variëren van € 25- tot € 100,- 
per stuk. De spelers/speelsters worden 
in de training of bij een wedstrijd 
teveel ballen kwijt.  In het seizoen 
2015-2016 zelfs 52 ballen.  In oktober 
van dit seizoen stond de teller al weer 
op 10 ballen kwijt.  Er wordt nu serieus 
nagedacht over een boete of borg 
per team. Want elk team heeft eigen 
ballen. 

13. Net zoals bij de jeugd krijgen de se-
niorenteams in de recreanten-categorie 
meer aandacht. Elk team moet eigen-
lijk de bezetting van coach/leider/
grensrechter hebben.  Dat is nog niet 
bij elk team het geval.  Het groot aan-
tal spelers per team moet bespreek-
baar worden gemaakt. In ieder geval 
mag de doorstroom vanuit de Onder 
19-jeugd niet belemmerd worden. En 
die Onder 19-spelers moeten zo hoog 
mogelijk voetballen. 

14. In de maand november is er al 
weer begonnen met de bezetting 
van de trainersposten in het seizoen 
2017-2018. Hoofdtrainer, trainers Grol 
2 en Grol 3 en Vrouwen 1 , trainers se-
lectieteams Jeugd, techniektrainers en 
trainers van de andere jeugdteams. Elk 
jaar weer een intensief traject waarin 
keuzes moeten worden gemaakt. 

15. In die recreantencategorie bij de 
senioren is het aantal baaldagen naar 
beneden gebracht. Men mag nog maar 
één baaldag per team per seizoen 
aanvragen. In overleg met de tegen-
stander mag een wedstrijd wel worden 
verplaatst als die wedstrijd dan binnen 
6 weken gespeeld wordt. 

16. In de jongste categorie , het pupil-
lenvoetbal, kon het volgend seizoen 
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wel eens het één en ander veranderen in de 
wedstrijdvorm. De KNVB spreekt over 2x2 
(Onder 6)) , 4x4 (Onder9), 6x6 (Onder11)) en 
8x8 (Onder13).  We wachten het af.  Want er 
is verzet tegen bij veel clubs. 

17. Hoe dan ook,  veld 2 wordt definitief een 
pupillendomein.  Er zijn exclusief twee wed-
strijdvelden voor de pupillen naast elkaar 
uitgezet. Veld 2 is natuurgras. 

18. Dan zijn we meteen bij de rubberkor-
rels die in het kunstgras zitten. We hebben 
afgesproken samen met de gemeente Oost 
Gelre en de clubs Longa en RKZVC het on-
derzoek door de RIVM af te wachten (Rijks 
Instituut voor Volksgezondheid en Milieu).  
Maar in de loop van de tijd werd onze ge-
rustheid niet groter. Uiteindelijk hebben we 
de jongste categorie (F- oftewel Jeugd onder 
9) , de keepers  en enkele jeugdteams waar 
dat mogelijk was, de gelegenheid geboden 
niet op het kunstgras te hoeven spelen of 
trainen.  Voor de ouders die hun kinderen 
zolang thuis lieten, konden we zeker begrip 
op brengen. Als het onderzoek negatief 
uitvalt, komt er meteen actie, zo hebben 
de drie verenigingen met de gemeente 
afgesproken.  

19. Met ingang van dit seizoen hebben 
we een nieuwe wedstrijdsecretaris bij het 
bestuur Jeugd. Dat is Wessel Arink die 
daarmee ook de jongste bestuurder bij de 
s.v. Grol is. 

20. We krijgen ook een aantal nieuwe 
scheidsrechters bij de vereniging. Zo’n 
20 personen hebben een verkorte cur-
sus gevolgd en zo’n 15 personen volgen 
momenteel een echte cursus Verenigings-
scheidsrechter.  Bij de echte cursus zitten 
ook mensen van andere verenigingen in 
de buurt. Beide cursussen vonden/vinden 
plaats in ons clubhuis. 

21. De Para-Medische Begeleidingsgroep 
(PMB) wil opnieuw een AED-cursus gaan 
organiseren. Op het sportpark is zo’n AED 
aanwezig maar dan moeten er wel mensen 
zijn die het apparaat kunnen bedienen. Een 
hartstilstand kan iedereen krijgen en dan 

kan het apparaat levensreddend zijn. 
22. Natuurlijk is roken ook slecht voor je 
hart. Daarnaast nog voor veel meer aandoe-
ningen. Als het slecht voor je gezondheid is, 
moet je het niet willen combineren met ac-
tief sporten. Daarbij zijn volwassen rokende 
spelers in sportkleding geen goed voorbeeld 
voor de jeugd. Onder andere om deze 
reden heeft de s.v. Grol een rook-richtlijn 
uitgegeven.  Natuurlijk is daar commentaar 
op, maar die is lang niet alleen negatief. 

23. Veel mensen willen op hogere leeftijd 
(60+) ook nog gezond blijven. Voor hen is 
er een nieuwe voetbalcategorie.  Walking 
Football heet het. Op 2 december was de 
aftrapbijeenkomst bij de s.v. Grol.  In januari 
2017 wil de huidige groep zich verdubbeld 
hebben om een wedstrijd 8 tegen 8 te kun-
nen spelen op een half veld. 

24. De communicatievoorzieningen blijven 
zich uitbreiden. Er is nu een vaste camera 
gemonteerd op de tribune bij het hoofd-
veld.  Te gebruiken voor video-opnames bij 
trainingen en wedstrijden voor een analyse 
achteraf. We hopen dat dit systeem na 
de winterstop actief.  is De camera maakt 
tegelijkertijd bewakingsbeelden.  

25. Voor onze eigen leden en al onze gasten 
wordt er de komende maanden geïnves-
teerd in het internet netwerk waardoor de 
toegang tot Wifi sterk verbeterd wordt. 

26. Met sportcafé Den Elshof / fa. Porskamp 
is een nieuw sponsorcontract afgesloten. Dit 
gebeurt per seizoen, maar telkens met de 
intentie voor onbepaalde tijd. Er zitten ook 
diverse gratis voorzieningen voor de spelers 
en vrijwilligers van de s.v. Grol in.  Zoals kof-
fie, soep, broodjes en drankjes. 

27. De gemeente Oost Gelre heeft aan de 
binnensportverenigingen in Groenlo een 
intentieverklaring voorgelegd om te komen 
tot de bouw van een nieuwe sporthal. Die 
sporthal moet bij scholengemeenschap 
Marianum komen. Uiteindelijk hebben alle 
binnensportverenigingen in Groenlo beslo-
ten de verklaring te ondertekenen. Ook de 
s.v. Grol (zaalvoetbal) heeft dat gedaan na 
de toezegging van de gemeente dat sporthal 
Den Elshof nog minimaal 10 jaar beschik-
baar blijft voor de binnensportverenigingen. 
Wanneer de nieuwe sporthal bij het Maria-
num wordt gebouwd staat nog niet vast. 

28. Terug naar de buitensport, terug naar 
de voetbalsport.  De KNVB heeft in haar 
jaarverslag seizoen 2015-2016 interessante 
feiten staan.  In dat seizoen had de KNVB 
1.230.000 leden en blijft de grootste sport-
bond. Er waren ruim 3.000 amateurver-
enigingen, samen goed voor 65.000 teams 
veldvoetbal en 5.500 teams zaalvoetbal.  
Voor de wedstrijden waren 5.300 officiële 
scheidsrechters beschikbaar. Die bonds-
scheidsrechters en de verenigingsscheids-
rechters gaven samen 184.000 gele kaarten 
en 17.000 rode kaarten. Door de KNVB 
werden 7.000 straffen aan verenigingen 
opgelegd. 

29. Er kwam dit jaar geen kalender-actie 
2017 om diverse redenen. Mooi om te zien 
dat een groep jeugdige Grol-leden in dit 
gaatje springt en een oliebollen-actie voor 
de jeugdafdeling opzet.  Een mooie opste-
ker voor de oudejaarsdag, de laatste dag 
voor het nieuwe jaar begint.  

30. En met aanbreken van het nieuwe jaar 
zitten we nog maar één jaar voor ons 100-ja-
rig bestaan.  Op de nieuwjaarsreceptie 2017 
zal het programma worden gepresenteerd. 
Voor dat nieuwe jaar wensen wij iedereen 
veel geluk en voorspoed.  
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Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben 
is er dit jaar een nieuwe eindejaarsactie 
op touw gezet ten behoeve van de 
jeugdafdeling van de s.v. Grol. Met een 
heuse oliebollen- en appelflappenactie 
wordt er geprobeerd om zo veel 
mogelijk geld op te halen voor onze 
club. Een initiatief van een drietal jonge 
Grol-leden. 

Teun Pasman, Jeroen Gerretsen en Pim 
Westervoorde zijn de oprichters van deze 
actie. Het trio is stuk voor stuk nauw 
betrokken bij de s.v. Grol. Zo spelen Teun 
en Pim zelf in het eerste selectieteam. 
Jeroen Gerretsen verbindt zich meer met 
de jeugd en is zodoende leider van de 
JO15-1. “Nadat wij gehoord hebben dat de 
scheurkalenderactie dit jaar helaas niet heeft 
mogen plaatsvinden waren wij op zoek naar 
een nieuw idee. Teun heeft stage gelopen 
bij voetbalclub de Graafschap en vanuit daar 
is het idee ontstaan. We vonden dat wij iets 
moesten doen voor de club”, vertelt Jeroen. 
De Graafschap voert de oliebollenactie zelf 
jaarlijks binnen de jeugdafdeling van de 
profclub. “Het is fascinerend om te zien 
hoeveel geld er op een redelijk makkelijke 
manier binnengehaald kan worden. Een 
oliebol is iets dat iedereen in huis haalt 
voor het einde van het jaar. Wat is er nou 
makkelijker dan oliebollen (ver)kopen en 
daarbij gelijk je club ondersteunen?”, vertelt 
Teun. 

“Het geld gaat niet zomaar blindelings 
naar de jeugdafdeling van de s.v. Grol. De 
komende tijd wordt er met verschillende 
gelederen binnen de jeugdafdeling gepraat. 
Zo willen wij met het jeugdbestuur en met 
leiders en trainers om tafel. Het is zeker 
niet de bedoeling dat het geld enkel naar de 
selectieteams gaat. Nee, iedereen doet mee, 
dus iedereen moet er profijt van hebben”.

De actie is nog maar enkele weken oud. 
“Het was druk de laatste weken. In 3 weken 
hebben wij eigenlijk alles rond weten te 
krijgen. Van het bestellen van de zakjes tot 
aan gesprekken met de voorzitter. Er komt 
toch wel iets meer bij kijken dan je denkt. 
We hebben in een avond de brieven kunnen 
invouwen en het weekend erop alle brieven 
kunnen uitdelen. Daarbij hebben wij wel 
hulp gehad van vrienden en familie. Het is 
tof om te zien dat ook zij willen helpen”, 
vertelt Pim. 

Qua sponsoring is het met de oliebollenactie 
ook prima geregeld. Met Bakkerij Wissink 
is er een echte kwaliteitsbakker in huis 
gehaald die zijn oliebollen onder de 

marktprijs wil verkopen. De oliebollen en 
appelflappen worden geleverd in speciale 
Grol-zakjes. “Deze zijn ter beschikking 
gesteld door Eggink verpakkingen, daarmee 
zijn we enorm blij”, deelt een van de 
jongens mee. 

Met de seniorenafdeling van de s.v. Grol 
zaten de jongens nog wel in de maag. “Het 
stimuleren van deze lichting is natuurlijk 
lastiger. Wij benaderen deze lichting door 
aan te geven dat het verkopen op geheel 
vrijwillige basis is, maar hopen hierbij wel 
dat ieder lid het beste met de club voor 
heeft en zodoende wat gaat verkopen. Alle 
beetjes helpen”.

Met de actie zijn ook leuke prijzen te 
winnen. Zo zijn er team- en individuele 
prijzen voor de senioren en voor de jeugd. 
Hierbij is te denken aan ballen, kleding maar 
ook voetbalwedstrijden. Er zijn prijzen voor 
jong en oud. Daarnaast zijn er tevens prijzen 
te winnen door de afnemers van de zakjes. 

In enkele zakjes zit namelijk een blauwe 
oliebol verstopt. Vind je deze? Dan valt de 
afnemer in de prijzen, dat is extra mooi 
meegenomen. “Op die manier hopen we 
dat de actie een succes wordt, het moet van 
beide kanten komen”. 

“Wij willen de leden nog even attenderen 
op feit dat de zakjes donderdag 29 
december kunnen worden afgehaald op 
Sportpark Den Elshof. Wij raden jullie aan 
om de zakjes meteen uit te delen aan jullie 
eigen afnemers. De oliebol is dan nóg verser 
en zodoende van iets betere kwaliteit. Kun 
je zelf niet aanwezig zijn om de zakjes voor 
jouw afnemer af te halen? Regel dan even 
een ander persoon die dit voor je doet. Om 
de actie een succes te laten worden hebben 
wij jullie, als Grol-lid, bijzonder hard nodig. 
Wij hopen dat iedereen, die onze club een 
warm hart toedraagt, een aantal zakjes 
weten te verkopen”, sluiten de jongens af. 
“Wij bedanken iedereen voor zijn of haar 
medewerking”.

Koop en verkoop nu je oliebollen en appelfl appen 
voor de jeugdafdeling van de s.v. Grol.

Inleveren van de bestelformulieren kan tot 15 december 
in de ton in de kantine van de s.v. Grol.

Afhalen van de oliebollen en appelfl appen vindt plaats op 
29 december van 16:00u - 19:00u bij de s.v. Grol.

Oliebollen- en 
appelfl appenactie

grol-oliebollen actie 2016.indd   1 25-11-16 (w 47)   14:52
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‘TUT ZELFS BI-J PETRUS AN DE DEUR’
WALLY EN TIM WINNAAR 1E TRÖNTJESFESTIVAL 

Onze redacteuren zijn op meer terreinen actief dan enkel binnen s.v. 
Grol. Niet zonder succes zo bleek onlangs weer een keer met het 
Tröntjesfestival, zoals het opgefriste Schlagerfestival van Carnavalsvereni-
ging De Knunnekes sinds dit jaar heet. Het waren onze hoofdredacteur 
Henri Walterbos en redactielid Tim Ebbers die met hun compositie 
‘Tut zelfs bi-j Petrus an de deur’ de Chris Muetstege Trofee wonnen en 
hiermee 5 andere fraaie Grolse liederen achter zich lieten. 

SINT EN PIET BIJ S.V. GROL
Inmiddels dobbert hij alweer ergens op de woelige baren, terug naar Spanje, 

maar tijdens zijn bezoek aan Nederland bracht Sinterklaas uiteraard ook 

weer een bezoek aan de allerkleinste voetballertjes van s.v. Grol. De grote 

kindervriend had enkel lovende woorden voor de jonge voetballertjes en had 

voor iedereen een cadeautje bij zich. 

‘VOL IN DE BEUGELS’
RENÉ SCHUURMANS ADJUDANT CV DE KNUNNEKES

s.v. Grol en CV De Knunnekes worden nogal eens in 
het verlengde van elkaar genoemd. Er is dan ook een 
zeer intense band met elkaar, met diverse Grolleden 
die ook deel uit maken van het grote vrijwilligers-
keurkorps van de carnavalsvereniging. Regelmatig 
werden al leden die ook lid zijn van s.v. Grol en daar 
vaak een vrijwilligersfunctie vervullen, uitverkozen 
tot Stadsprins en/of Stadsadjudant. Ook dit jaar was 
dit weer het geval. Op vrijdag 18 september was het 
René Schuurmans die na een spannende onthul-
ling in een bomvol City-Lido tevoorschijn kwam als 
Adjudant, naast Prins Harrie Hoitink, zijn zwager. 
Beiden regeren onder het motto ‘Vol in de beugels’. 
Vanaf deze zijde feliciteren wij beide heren van harte 
met hun uitverkiezing en wensen hen een machtig 
prachtige campagne toe.  

• Een speler van Stef Oldenkotte’s D3  wilde niet op het kunstgrasveld 

spelen. Stef vroeg waarom niet. “Dan krijg je de ziekte van korrel,” 

aldus het jongetje.

• Gehoord op het trainingsveld. “Drukken Harbers,” schreeuwt Peter 

Harbers tegen zijn zoon tijdens de afrondsessie. Dylan te Boome 

reageert hier adrem op: “Zegt je vrouw dat ook altijd tegen jou Peter?”

• Robin Schuurmans kwam op een zondagmorgen, na een 

bierproeverij de avond ervoor, in het sportcafé, dezelfde lokaliteit 

ingelopen toen Annelies hem vroeg ‘Of hee al weer boaven water 

was.” Robin hierop; “Ik bun helemoal neet onder water ewest.”  

“Nee,” zegt Annelies, “moar wal onder de garderobe.”  



Henrik Warnar
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Kort voorstellen:
“Ik ben Ewald Brockötter, 54 jaar oud 
en ben op mijn 12e begonnen met 
voetballen bij de s.v. Grol. Ik ben 
getrouwd met Petra en heb 3 zonen: 
Remco, Rick en Robin en één dochter 
Rosanne. Verder werk ik alweer 16 jaar 
bij de papierfabriek in Doetinchem als 
allround papiermachine reserve wat 
inhoudt dat ik overal inzetbaar ben. 
Als vrijwilliger train ik de recreanten 
van de Grol en ben ik assistent-trainer 
van Dion Bosman bij de jeugdige talen-
ten van de A2.”

In welk team speel je?
“Ik zit in Grol 7, dat 25 jaar geleden 
toen ik erbij kwam nog Grol 11 was. De 
meeste van mijn vrienden voetbalden 
toen in dat elftal. Als een van de wei-
nig overgebleven ‘oudjes’ voetbal ik nu 
met mijn zoons en vrienden daarvan. 
Voordat ik naar Grol 11 ging heb ik in 
de prestatieve selecties van de Grol 
gevoetbald, ook nog een aantal wed-
strijden in het eerste. Mijn mooiste 
herinneringen heb ik aan de A-selectie, 
daar werden we kampioen en werd ik 
benoemd als speler van het jaar. 
Zo moesten we na de wedstrijddag  
altijd de cafés langs om te kijken waar 
onze voetbaltas gebleven was.”

Op welke positie speel je? 
“Sinds ik begonnen ben met voetballen 
sta ik al rechtsback. Als uitzondering 
heb ik ook een aantal keer rechtshalf 
gespeeld.”

Wat zijn je hobby’s? 
“Mijn grootste hobby is uiteraard voet-
bal. Daarnaast zit ik bij de knobbel-
vereniging  “De Vrolijke Knobbelaars”. 
De bedoeling van knobbelen is dat je 
het juiste aantal pinnetjes raadt wat 
iedereen in de hand heeft. Wanneer ik 
de tijd heb lees ik graag boeken, vooral 
actie en thrillers van schrijvers zoals 
Clancy, Ludlum en Forsyth. Verder vier 
ik graag carnaval met mijn vrienden-
groep “As Deus” met wie ik al een heel 
aantal jaren meedoe aan de carnavals-
optocht.”

Wat zijn je favoriete clubs? 
“Mijn favoriete club in Nederland is 
Feyenoord en in het buitenland juich ik 

EWALD BROCKÖTTER

graag voor FC Barcelona  en Man-
chester United. Vooral door geweldige 
voetballers zoals Messi, Cantona en 
Giggs.”

Naar welke muziek luister je graag? 
“Ik ben een groot fan van “Nor-
maal”. Ik ben aanwezig geweest bij 
de legendarische eerste concerten in 
de Koeienstal en was er ook bij toen 
Normaal haar laatste concert gaf in 
de Gelredome. Een van de mooiste 
dingen die ik heb meegemaakt is dat 
we samen met de bandleden aan één 
tafel zaten in een bar in Harreveld, “La 
Grotto” heette dat toen. Dat was een 
geweldige ervaring die ik nooit meer 
vergeet.” 

Wat zijn je ambities?
“Ik zou graag nog voor een lange tijd 
trainer willen zijn van de recreanten. 
Ik vind dat een gezellig clubje bij el-
kaar. Ook vind ik het mooi dat ik de A2 
als assistent-trainer kan ondersteunen. 
Persoonlijk wil ik nog zo lang mogelijk 
door blijven voetballen bij Grol 7 mits 
mijn fitheid dat toelaat. Ik kan dan 
misschien wel het oudst spelende lid 
worden van de Grol.”

Wil je verder nog wat kwijt? 
“Ik hoop dat ik nog lang samen met 
mijn zoons bij Grol 7 kan voetballen. 
Verder vind ik dat de Grol haar vrijwil-
ligers moet blijven waarderen 
en ondersteunen.”
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Misschien heeft u er in de 
wandelgangen van gehoord, misschien 
ook niet. Of u bent al sponsor, dat kan 
natuurlijk ook! Een korte uitleg kan 
hoe dan ook geen kwaad. “Scoren 
met Grol 1” is een initiatief van het 
eerste elftal van de s.v. Grol. Spelers 
en staf proberen sponsoren te vinden 
om de spelerspot te spekken. Voor elk 
gemaakt doelpunt betaalt de sponsor 
een bijdrage. Als tegenprestatie gaat 
het gehele team vrijwilligerswerk 
doen bij onze vereniging, voor 10 
minuten per tegendoelpunt. Dat 
kan bijvoorbeeld het fluiten van een 
wedstrijd of het trainen van een 
jeugdteam zijn. Zelf heeft de selectie 
als hoofddoel om te gaan scouten voor 
en in de jeugdopleiding. Een mooi 
initiatief toch?!

Sponsoren worden daarnaast twee 
keer per jaar uitgenodigd voor een 
sponsormiddag. Tegen PAX uit 
Hengelo was de eerste bijeenkomst en 
het was reuzegezellig! Ongeveer dertig 
sponsoren wisten de weg te vinden 
naar Sportpark Den Elshof.

KAMPIOENEN NAJAARSCOMPETITIE 2016

“SCOREN MET GROL 1”
De eerste sponsoren druppelden rond 
half twee binnen in ons Sportcafé Den 
Elshof voor een kop koffie. Zij werden 
verwelkomd door de hoofdtrainer, 
overige staf en geblesseerde spelers. 
Daarna volgde de wedstrijd op ons 
hoofdveld tegen “het andere Blauw 
Wit”. Een aardige wedstrijd met 
een prima eindresultaat, 3-1! Bij elk 
gescoord doelpunt juichten en lachten 
de sponsoren vrolijk mee, maar of 
het gemeend was of als een boer 
met kiespijn…dat weten we nog 
steeds niet. Na afloop werd het mooie 
resultaat gevierd in de serre, inclusief 
de spelers van Grol 1 die de punten 
in Groenlo wisten te houden. Een 
gezellig samenzijn met een hapje en 
een drankje betaald uit de spelerspot. 
De trainer Jeroen Burghout bedankte 
de sponsoren middels een daverende 
speech en sloot het officiële gedeelte 
waardig af.

De volgende bijeenkomst wordt 
gehouden op 23 april 2017. Dan staat 
de thuiswedstrijd tegen DVC’26 uit 
Didam op het programma. Wij hopen 

dan nog meer sponsoren te begroeten 
op deze gezellige middag. 

Bent u nog geen sponsor, maar 
wilt u hier de volgende keer 
graag bij zijn? Trek dan uw 
favoriete speler of staflid aan 
de jas en word sponsor van 
“Scoren met Grol 1”! Zo helpt 
u ons vlaggenschip een handje 
met de financiën en steunt u de 
s.v. Grol middels het te leveren 
vrijwilligerswerk door de selectie.

Grol J O11-1

Grol J O9-2

Grol J O9-5
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Door: 
Rick Brockötter
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‘ZO VADER, ZO ZOON’
BJORN EN FONS KOLDEWEIJ 

Voor de laatste editie van het club-
blad in het jaar 2016 had ik op een 
donderdagavond afgesproken met 
twee Grol fanaten voor een goed 
gesprek. Nadat we alle drie een fana-
tieke donderdagavond training had-
den afgewerkt namen we noodge-
dwongen plaats in een donker hoekje 
van de serre van onze sportkantine 
omdat alle vergaderruimtes volop 
in gebruik waren. Tevens was dat 
geen enkel probleem, want op deze 
manier zaten we dichtbij de alsmaar 
groeiende speciaal bieren vitrine 
van Rob Porskamp. Toen er buiten 
ook nog eens een hevige regenbui 
ontstond wist ik dat het geen kort 
interview zou worden. Ik sprak met 
vader en zoon en bovendien twee 
echte voetballiefhebbers: Bjorn en 
Fons Koldeweij. 

Wie is Fons Koldeweij?
Fons: “Ik bun 68, loat wi’j doar ‘s met 
beginnen. Ik bun now met pensioen 
noadat ik dik veertig joar bij Grolsch 
heb ‘ewarkt as logistiek medewerker. En 
now zit ik bi’j de woensdaggroep, moar 
neet de woensdagmiddag groep want 
wi’j bunt d’r d’n helen dag! Wi’j hebt bi’j 
de groep allemoal specialisten, doarmet 

probeert wi’j alles zelf te doon.  Zo bun 
ik begonnen op de veagmachine en later 
bun ik op de driepoot (werkauto, red.) 
‘ekomm’n. Ok zit ik bi’j dree dweilorkes-
ten: Peter Kuyper, Antjes Showorkest en 
Grolse Wind. Bi’j de Grolse Wind was 
de wind d’r eigenlijk uut, moar hebt wi’j 
afgelopen carnaval d’r weer ni’j  leaven 
inebloazen. Met de Grolse Wind hebt 
wi’j repeteerd bi’j Ria en Jan Analbers 
dee altied zorgden veur ‘n balletjen 
gehakt en ‘n drankjen. Misschien is dat 
ne goede hint veur ons ni’j repetitielo-
kaal bi’j Rob Porskamp. Bi’j de Grol bun 
ik assistent-leider van Grol 4 samen met 
Pim Huuskes (Gerard Huijskes, red.) en 
spöl ik bi’j 45+. Ok spöl ik graag golf op 
de mooie baan van Marveld. He’k dat 
zo good verwoord?” Bjorn: “Ja prima 
verwoord zo, pa!” 

Wie is Bjorn Koldeweij?
Bjorn: “Ik ben 32, ZZP-er in de zorg 
en begeleid jongvolwassenen met een 
meervoudige of lichte beperking naar 
zelfstandigheid. Ik ben op dit moment 
assistent-trainer van Grol 1 en voetbal bij 
Grol 4 waar ik af en toe een helftje voet-
bal indien ik dat kan combineren met 
mijn functie bij Grol 1. Ik voetbal ook nog 
in de zaal bij Grol 2 waar ik bij voorkeur 

keep. Verder tennis ik veel en graag.” 
Fons, waarom ben je weer begonnen 
met voetballen bij de s.v. Grol? 
Bjorn: “Weer begonnen? Pa is nooit 
gestopt!” Fons: “Ik bun nooit ‘estopt, ik 
heb altied ‘evoetbald bi’j SC Meddo.” 
Bjorn: “Misschien voor even tussendoor, 
ik had hem gevraagd als leider omdat 
Pim Huijskes er alleen voor stond. Hij 
praatte er altijd al over om bij de Grol te 
komen en zodoende is het balletje aan 
het rollen gekomen en bij het 45+1 elftal 
kan hij mooi minuten maken.” Fons: “Ik 
voetbal’n altied met mien breurs samen 
bi’j sportclub Meddo moar toen veel d’r 
ene af. Later nog een ander en op een 
gegeven moment is ‘t dan mooi ‘ewes. 
Veural umdat ik hier (Den Elshof, Grol) 
al rondloop sinds Bjorn voetbalt, zo’n 
26 joar. Ik vond ‘t altied waardeloos dat 
ik langs ‘t Grolveld fietst’n en dan nog 
dree kwarteer noar Meddo mos.” Bjorn: 
“Tussen het moment dat hij vorig sei-
zoen stopte bij Meddo en zich inschreef 
bij de Grol zat denk ik nog geen minuut 
tussen!”

Hoe zag jouw voetbalcarrière bij 
SC Meddo eruit?
Fons: “Vanaf de oprichting van Meddo 
in 1960 voetbal ik bi’j Meddo. Wi’j 

hadd’n eigenlijk een eigen groepje van 30 
man dat elk’n zondagavond ging voetballen 
op het Hazenveld bi’j Snijders in de buurte 
van bouwmaterialenbedrief Overkamp. Dat 
groepje was eigenlijk de basis van SC Meddo. 
Noa mien jeugd heb ik tot mien 33e in het 
1e ‘evoetbald. Ik spöll’n toen altied in de 2e 
klasse GVB ( Gelderse voetbalbond) tegen 
tegenstanders zoas Vosseveld, Ratum, MEC 
en Rietmolen. Doarnoa bun ik noar Meddo 
7 ‘egoan en dat word’n al vlot Meddo 6, het 
seizoen erop word’n dat Meddo 5 en het 
seizoen doarop Meddo 4. Ik dacht het duurt 
neet lange dan voetbal ik weer in Meddo 3 en 
haal ik het eerste nog, moar het bleuj’n weer 
op in Meddo. Ik bun met ut 1e as assistent-
trainer van Frank Verheyen kampioen 
‘ewodd’n tegen Rietmolen en in het 7e bun 
ik kampioen ‘ewodd’n tegen Geesteren, dat 
was geleuf ik in ‘91/’92. Bi’j de Grol bun ik 
met 45+1 inmiddels al kampioen ‘ewodd’n.  
Bjorn: “Het exacte seizoen is niet bekend 
want op de kampioensborstel die ze kregen 
staat door een drukfout ‘92/’92. Ja ze kregen 
toen een borstel, zo’n ouderwetse voor onder 
de douche.” Fons: “Wieter heb ik völle as 
rechtsback en laatste man ‘evoetbald, moar 
later spöll’n ik op ut middenveld, ok nog te-
gen de Grol. Bjorn: “Dat was het toenmalige 
Grol 14.” Fons: “Theo Kaak, Jan Blankenborg, 
Bertus en Willie Oostendorp, Toon en Henk 
Hofman, Theo en Willie Porskamp allemoal 
kearls van de woensdaggroep, doar spöll’n 
ik toen tegen. Ik heb een hele mooie tied bi’j 
Meddo ehad.”

Bjorn, kun je ons wat vertellen over jouw 
voetbalcarrière?
Bjorn: “Ik ben een voormalig linksbuiten/
linkshalf en laatste man van s.v. Grol 1. Ik heb 
eigenlijk onafgebroken in het eerste gevoet-
bald met uitzondering van een tussenjaar in 
Duitsland bij SF Ammeloe. Ik debuteerde op 
mijn 17e in het eerste van de s.v. Grol, dat 
was in april 2002 tegen Vorden,  maar ik ben 
begonnen in de jeugd bij de F3 onder leiding 
van Michel Hoffman. Dat was toen het laagste 
elftal. In de F2 werd ik vervolgens voor het 
eerst kampioen. Daarna doorliep ik netjes alle 
jeugdselectie teams van de Grol. Mijn debuut 
voor het eerste vond ik bijzonder en ik hoop 
dat de jongens van nu dat ook vinden. Ik heb 
de Grol voor een seizoen verlaten voor SF 
Ammeloe onder andere omdat het toentertijd 
niet lekker liep en er veel conflicten waren 
tussen jong en oud. “Jong en oud” douchten 
toen zelfs apart en de toenmalig trainer van 
Grol 1 wist zich daar geen raad mee. Maar in 
de winterstop van dat seizoen voetbalde ik 
met Grol 1 mee met een zaalvoetbal toernooi 
in Borne. Er was weer een klik en toen heb ik 
meteen gevraagd of ik volgend seizoen weer 

welkom was. Ondanks dat het maar voor een 
seizoen was heb ik in Duitsland ontzettend 
veel geleerd. Het seizoen daarop werden 
wij  met Grol 1 meteen kampioen thuis tegen 
Longa in klasse 3C. In de 2e klasse kwam ik 
onder André Simmelink te voetballen dat ik 
nog steeds de beste trainer vind die ik ooit 
heb gehad alhoewel Jos Heutinck daarbij in de 
buurt komt. Onder Jos zijn we gepromoveerd 
naar de 1e klasse wat het hoogtepunt van mijn 
carrière bij de Grol is. Maar hoe langer mijn 
carrière duurde hoe meer ik last kreeg van 
mijn knie. Als het aan mij lag speelde ik tot 
mijn 40e in het eerste maar de knie liet dit he-
laas niet toe. Daarom ben ik drie jaar geleden 
na mijn knieoperatie gestopt bij het eerste.” 

Jouw huidige functie is assistent-trainer 
van Grol 1, wat is jouw inbreng? 
Bjorn: “Dat is lastig want dat is niet te omvat-
ten in één zin. Ik heb ook geen takenpakket. 
Ik vind wel dat ik deels verantwoordelijk ben 
voor alles rondom Grol 1. Ik probeer de cul-
tuur te bewaken, op de trainingen assisteer 
ik veel. Op de trainingen zeg ik 1op1 tegen de 
jongens wat ze in mijn ogen beter kunnen 
doen. Ik bemoei me dit seizoen ook veel 
meer met het gedrag van de spelers en dan 
bedoel ik voetbalgedrag. Ik geef aan wat ze in 
bepaalde situaties beter kunnen doen om er 
meer uit te halen. Verder overleg ik veel met 
de trainer en doe ik alles volgens de voetbalfi-
losofie die we samen hebben.”

Grol 1 draait op dit moment wisselvallig, 
wat vind je tot nu toe van het seizoen? 
Bjorn: “Ik ben heel blij dat de Grol ervoor 
heeft gekozen om verder te gaan met eigen 
jongens. Daarbij vind ik het ook goed dat 
jongens zoals Wouter Rexwinkel bij Grol aan 
mogen kunnen waaien. Wat we de laatste 
jaren hebben gehad was ongezond. We 
hadden veel jongens van buitenaf en als het 
slecht gaat met de club vertrekken zulke 
jongens als eerste. Ik moet daarom Michel 
Kamphuis alle credits geven want hij kan naar 
elke club in de regio vertrekken maar blijft 
gewoon netjes bij de Grol. Fons: “Michel is 
harstikke positief en d’r zit ne enormen drive 
in dat jong.” Bjorn: “Maar ik ben blij dat we 
deze weg in zijn geslagen en dat het nu even 
moeilijk is met deze groep is ook logisch want 
3C is een supersterke klasse. De groep doet 
het verder goed, we hebben inderdaad een 
aantal partijen verloren maar we winnen ook 
potjes. Ook wordt er eindelijk geld geïnves-
teerd in onze jeugdopleiding. Ik verwacht dat 
we daar binnen afzienbare tijd onze vruchten 
van kunnen plukken.”

Er was wat kritiek over de vergoeding die 
jij zou krijgen, wat vind je daarvan? 

Bjorn: “Ik weet niet precies welk bedrag ze 
denken dat ik krijg maar het enige wat ik 
krijg is een vrijwilligersvergoeding. Meer is 
het niet, minder ook niet. Ik heb zelf gezegd 
toentertijd dat ik dit doe voor de vereniging 
en als ik geld wil verdienen ga ik wel naar 
een andere club. Ik sta drie keer in de week 
op het veld en ben er toch ongeveer 10 tot 
12 uur per week mee bezig. Daarom was een 
vrijwilligersvergoeding het enige dat ik wilde. 
Als veel mensen binnen de Grol daar vraag 
naar hebben zou ik het fijn vinden dat ze zich 
bij mij melden, dan kan ik het uitleggen. Dat 
geldt ook voor ander kritiek. In de kantine 
hoorden we de afgelopen drie maanden veel 
geklaag over waarom Matthijs Warnar niet 
speelde, terwijl hij al een hele tijd geblesseerd 
is. Als mensen naar ons toe zouden komen 
kunnen we het uitleggen zodat er ook geen 
onrust hoeft te ontstaan.” 

Fons, jij bent leider van Grol 4. Heb-
ben jullie niet veel te veel spelers in de 
selectie? 
Fons: “Dat klopt in wezen ok moar d’r bunt 
tevölle spöllers dee eigenlijk graag wilt voet-
ballen, moar bi’jnoa neet könt. Disse spöllers 
waren al bereid om te stoppen moar Pim hef 
dat good ‘eregeld deur hun d’r bi’j te hollen. 
Ik kan zo een man of 8 opneumen dee moar 
maximaal een helftje wilt of könt voetballen. 
Doarbi’j bunt d’r ok nog een paar spöllers 
dee d’r neet altied bunt en was het zeker neet 
meugelijk om van deze selectie twee teams 
te maken. Verder mark ik dit joar dat het een 
heel positief gezelschap is wat wi’j hebt, dat 
met leuk voetbal wedstrijden probeert te win-
nen, de sfeer is echt 100 procent. Verder wil 
ik nog zeggen dat Pim ne fanatieke kearl is en 
de zaakjes good voor mekare hef.”

Willen jullie zelf nog wat kwijt?  
Fons: “Ik wil nog wat kwiet oaver de woens-
daggroep. Op dit moment haalt wi’j met de 
groep old iezer op (ook edelmetalen en oude 
accu’s). Ik zol ‘t mooi vinden as de mensen 
in Grolle kunt leazen dat ze hun old iezer bi’j 
ons kwiet kunt. Ik bun bereikboar op 0544-
463402. Wi’j könt dan zo langskommen met 
de truck. Een deel van de opbrengst doneert 
wi’j an de Grol. Zo hebt wi’j bi’jveurbeeld 
laatst nog een D-toernooi financieel onder-
steund. As laatste wil ik nog zeggen dat ik bli’j 
bun dat ik met zulke fantastische kearls bi’j de 
woensdaggroep kan warken.”
Bjorn: “De club is een beetje in paniek en er 
is onrust die nergens voor nodig is. Mensen 
zijn zelfs bang dat Grol 1 naar de 4e klasse 
gaat degraderen, dat gaat natuurlijk niet ge-
beuren. Bij Grol 1 zelf is er veel rust en ik wil 
graag oproepen om met zijn allen binnen de 
club achter onze jongens te gaan staan.”



Vlak voor de winterstop ontmoet 
ik beide heren, Nenad Dokic en 
Dalibor Repija, om te praten over het 
meidenvoetbal. Het meidenvoetbal is 
tegenwoordig onlosmakelijk verbonden 
met de s.v. Grol: met 6 meidenteams 
is het niet meer weg te denken. Het 
meiden- en damesvoetbal groeit nog 
steeds, dat riep bij mij een aantal vragen 
op: hoe staat het meidenvoetbal van 
de s.v. Grol ervoor? Hoe verschilt het 
meidenvoetbal van het jongensvoetbal 
en wat biedt de toekomst? Ik vroeg het 
beide heren.

Door: Pim Westervoorde

‘Wie zijn jullie en hoe zijn jullie trainer 
geworden van een meidenteam?’
“Mijn naam is Nenad Dokic en ik ben 
trainer van de MO15-1. Ik heb drie dochters: 
Brooklynn, Chelsea en Jewel. Zij zitten 
alle drie op voetbal. Ik kom oorspronkelijk 
uit Joegoslavië, maar ben in 1991 daar 
vertrokken wegens de oorlog. Met een 
omweg ben ik in Groenlo terecht gekomen. 
Mijn kinderen zaten eerst op tennis, maar 
omdat het voetbal populair werd gingen 
ze op voetbal. Zodoende ben ik trainer 
geworden van meidenteams bij de s.v. Grol. 
Op zaterdag krijg ik ondersteuning van 
Jeroen Schuurmans en Nardo Rondeel.”

MEIDENVOETBAL IN DE LIFT
EEN GESPREK MET DALIBOR REPIJA & NENAD DOKIC 

“Ik ben Dalibor (Dally) Repija en kom uit 
Groenlo. Samen met Carry Walterbos train 
ik de MO13-1. Wij trainen beide een van 
de twee trainingsdagen en op zaterdag 
zijn wij er beide bij. Ik heb twee kinderen, 
die beide op voetbal zitten bij de s.v. Grol: 
Delano en Shaya.  Ik heb bij Grol mijn hele 
jeugd gevoetbald en ben toen vertrokken 
naar de Grolse Boys, omdat ik het niet 
goed kon combineren met twee keer in de 
week trainen. Daarnaast ben ik zelf trainer 
geweest bij de Grolse Boys en heb verleden 
jaar de C3 van de s.v. Grol getraind. 
Afgelopen jaar ben ik gevraagd om een 
meidenteam te trainen. Ik train nu een half 
jaar een meidenteam en dat doe ik voor het 
eerst. Hierbij moet gezegd worden dat Carry 
ook enorm veel doet!”

‘Jullie zijn trainers van een 
prestatieteam. Hoe zien jullie dit zelf?’
“Als trainers van MO13-1 proberen wij 
de meiden uit het team wel prestatief te 
benaderen. Aan het begin van het seizoen is 
dit ook medegedeeld aan de speelsters van 
ons team”, vertelt Dalibor. “Je hebt alleen te 
maken met niveauverschillen in het team. 
Dit komt mede doordat de O13-lichting 
van de meisjes niet zo groot is als die 
van de jongens. Daar kunnen ze namelijk 
doorselecteren. Hierdoor blijven de beste 
jongens van de lichting over, deze vormen 

het selectieteam. Bij ons gaat dit helaas wat 
moeilijker”, gaat hij verder. 

Nenad haakt vervolgens verder in op het 
niveauverschil tussen de meiden in MO15-1: 
“Tuurlijk is het zo dat je niveauverschil 
hebt in je team. Dat is logisch. Je gaat dan 
vanzelfsprekend bouwen op de speelsters 
die kwalitatief beter zijn, deze geef je een 
iets belangrijker positie op het veld. Je 
houdt er rekening mee, maar het is echt niet 
zo dat de kwalitatief mindere meisjes niet 
meer willen leren. Iedereen wil graag beter 
worden, bij de ene gaat dit net iets sneller 
dan bij de andere, net zoals bij de jongens. 
”Ook bij de MO13-1 is iedereen leergierig en 
wil graag beter worden. “Ons team bestaat 
uit maar 2 speelsters die vorig jaar ook in 
MO13-1 speelden, de rest is aangevuld met 
speelsters uit de MO11-jeugd en lagere 
elftallen uit de MO13-jeugd. Toch staan wij 
op het punt om kampioen te worden, dat 
zegt wel iets over de meiden.”

‘In hoeverre komt het meidenvoetbal 
overeen met het jongensvoetbal? 
Zijn er grote verschillen aanwezig?’
“Ik denk dat je de speelsters in de basis 
hetzelfde moet benaderen als jongensteams 
wanneer het om presteren gaat. Alleen 
moet je vaak consequent blijven. Daarmee 
moet je leren omgaan”, deelt Dalibor mee. 
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“Het enthousiasme is daarnaast zeker niet 
minder bij de meiden dan bij de jongens. 
De meiden gedragen zich als selectiespelers 
en weten wat het inhoudt om in selectie-
elftallen te spelen. Daarnaast merk ik dat er 
nauwelijks afmeldingen zijn op trainingen. 
De meiden doen er alles aan om beter te 
worden. Daarin merk je gewoon dat de 
speelsters een bepaalde houding aannemen. 
Dat is top.”

Wanneer er gevraagd wordt over het 
selecteren van de beste meisjes voor 
de selectie-elftallen reageren de heren 
duidelijk. “We zitten in een overgangsfase. 
Hierin zit verschil met het jongensvoetbal. 
Doordat wij net niet over genoeg speelsters 
beschikken is het moeilijk om te selecteren.” 
Een selectiebeleid zit er volgens de trainers 
wel aan te komen. “Daar is Jos Porskamp, 
hoofd jeugdopleiding meiden (red.), mee 
bezig. Nu zie je dat indeling vooral op 
leeftijd is gebaseerd. Ik verwacht dat het 
over 3 tot 5 jaar anders is. Dan kunnen we 
aan het begin van het seizoen selecties 
maken en speelsters laten afvallen. Zoals 
het ook bij de jongens gaat”, denkt Dalibor. 
Het laten afvallen van speelsters gaat 
tegenwoordig niet heel gemakkelijk ook al 
is de selectie groot, vindt Nenad: “Je kan 
niet zomaar speelsters terug gaan zetten. 
Het risico dat de speelsters gaan stoppen 
is dan aanwezig en dat wil je ook niet. Ik 
laat weleens speelsters met een ander team 
meedoen, maar dit doe ik alleen wanneer 
de speelsters het zelf willen. Ik merk 
gewoon dat ze het liefst bij dit team zitten, 
ook al spelen ze misschien dan iets minder”. 

‘Wanneer je kijkt naar de meidenteams 
in de omgeving. Hoe staan de 
meidenteams er dan voor ten opzichte 
van de andere teams in de regio?’
“Zeker niet minder”, reageert Dalibor direct. 
“Als MO13-1 presteren wij enorm goed. 
We staan nu bovenaan in een competitie 
waar ook teams als MvR, AZSV en DZSV 
spelen. Dat zijn zeker geen kleine clubs. 
Wij beschikken nu over een hele talentvolle 
lichting. Als je kijkt naar meidenteams van 
FC Winterswijk en Longa ’30, dan spelen 
ze wel een klasse hoger maar staan daar 
onderaan. Waar zij van verliezen met grote 
cijfers, daar verliezen wij nipt van. Dit geeft 
aan dat wij goed bezig zijn”, vult hij aan.

De progressie is er volgens Nenad zeker. De 
afgelopen jaren hebben de meidenteams 
van de s.v. Grol zeker niet onderin de 
competities meegedraaid. “Je ziet dat de 
techniek van de meiden goed is, maar dat 
soms de fysieke kracht ontbreekt. Ik probeer 

ze het spelletje aan te leren. Voetbal is niet 
zomaar achter een bal aanrennen. Nee, het 
is een denksport. Je moet goed naar het 
spel kijken en kijken wat je tegenstander of 
je medespeler doet. Ik vind het belangrijk 
dat mijn meiden dit spelinzicht krijgen.” 
Het voordeel is wel dat de meiden steeds 
eerder beginnen met voetballen. “Als je 
kijkt naar het team van Dalibor: daar zijn de 
meiden op jongere leeftijd begonnen met 
voetballen. Je ziet gewoon dat zij iets meer 
inzicht en techniek hebben ten opzichte 
van mijn meiden. Op den duur wordt het 
meiden- en damesvoetbal daar alleen maar 
beter van.”

‘Als er gekeken wordt naar de 
doelstelling van de s.v. Grol dan kan er 
geconcludeerd worden dat de s.v. Grol 
wil dat de meiden evenveel aandacht 
krijgen als de jongens. Hoe is dit 
tegenwoordig het geval in jullie ogen?’
“Dat is ook vaak een vraag die wij van de 
speelsters zelf horen. In mijn ogen is dit nog 
niet het geval. Op een of andere manier is 
de beleving anders. Een voorbeeld hiervan 
is dat het vaker het geval is dat je hoort dat 
een jongensteam hoog op de ranglijst staat, 
maar veel weten niet dat een meidenteam 
ook hoog meedraait. 

Daarnaast is het als speler van een 
selectieteam leuk wanneer je bijvoorbeeld 
over een trainingspak van de club bezit, je 
voelt je dan een stuk meer selectiespeler. 
Als trainer ben je hiervoor niet gevoelig, 
maar als speelster zelf heb je hier wel meer 
baat bij. Het is net die extra dimensie. 
Aan de andere kant moet er zeker gezegd 
worden dat je merkt dat de aandacht meer 
wordt”, vertelt een van de heren. “Je ziet  
bijvoorbeeld dat er ook op Facebook foto’s 
komen te staan van meisjesvoetbal. Op die 

manier krijgen wij wel de aandacht. Dat is 
leuk”, wordt er aangevuld. 

‘Wat biedt de toekomst voor het 
meidenvoetbal?’
“Het aantal meiden blijft maar groeien. 
De benadering van Jos Porskamp naar de 
meiden is daarnaast ook leuk en goed. Zoals 
gezegd verwacht ik dat er in de toekomst er 
meer sprake is van echte selectieteams die 
ervoor kunnen zorgen dat de Dames 1 van 
de s.v. Grol constant wordt aangevuld met 
goede speelsters. Hierbij is het goed om de 
meiden in de O11 en O13-jeugd te trainen op 
de techniek en pas later in de O15 en O17-
jeugd in te gaan op het tactische gedeelte. 
Je moet immers eerst het spelletje kunnen 
spelen voordat je het kunt begrijpen”, wordt 
er gezegd. 

“Ik ervaar mijn eerste jaar als enorm leuk. 
Ik wist misschien niet echt wat ik moest 
verwachten van een meidenteam, maar het 
bevalt mij goed. De meiden zijn leergierig 
en hebben soms net iets meer te vertellen 
dan de jongens, haha. Het is verder mooi 
om de winnaarsmentaliteit bij de meisjes te 
proeven. Opvallend vind ik dat de meiden 
in mijn team geen commentaar op elkaar 
hebben. In mijn beleving zijn jongens toch 
een stuk harder naar elkaar toe”, vindt 
Dalibor. 

Nenad gaat hier verder op in: “Bij mijn team 
hebben ze wel iets meer kritiek op elkaar, 
maar dat heeft met de leeftijd te maken. 
De meiden doen het goed. Dat belooft wat 
voor de toekomst. Het is mooi om te zien 
dat meiden uit plaatsen als Vragender ook 
naar onze club komen om te voetballen in 
een meidenteam. Dat is een mooi signaal 
en dat geeft goede verwachtingen voor de 
toekomst”, sluit Nenad af.

MEIDEN 013 NAJAARSKAMPIOEN
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Dit seizoen ben ik gestart met het 
geven van kaderavonden voor de 
jeugdtrainers en belangstellenden 
binnen de s.v. Grol. Door middel 
van deze avonden wil ik een bijdra-
ge leveren aan talentherkenning en 
talentontwikkeling van de gehele 
jeugdopleiding. Mijn doel van deze 
kaderavonden is om mijn visie over 
te brengen over hoe ik over voetbal 
en specifiek de jeugdopleiding 
denk. Dat wil niet zeggen dat ‘de 
Grol’ er mee moet gaan werken, 
mijn doel is vooral om mensen na 
te laten denken en uiteraard te 
enthousiasmeren over de jeugdop-
leiding van onze mooie club. Tot 
nu toe heb ik twee kaderavonden 
gegeven, zowel theoretisch als in 
de praktijk.

Met het onderwerp ‘Geen talent 
mag verloren gaan!’ werd een aanzet 
gegeven voor het eerste thema: het 
herkennen en scouten van talent. Het 
scouten en het indelen van spelers is 
een vak apart! 

Naast een praktijkgedeelte ‘Waar 
kijken wij naar en hoe leggen wij dit 
vast?’, besteedde ik ook aandacht aan 
een theoretisch gedeelte waar de s.v. 

KADERAVONDEN S.V. GROL
Grol rekening mee moet of kan gaan 
houden bij het indelen en selecteren 
van jeugdspelers. Onder andere het 
geboortemaand effect, biologische 
leeftijd (zie kader), groei en blessures, 
conditionele achterstand en unifor-
miteit in spelersbeoordelingen waren 
enkele onderwerpen die de revue pas-
seerden op de eerste bijeenkomst.
Dit alles met het uiteindelijke doel om 
de spelertjes op een eerlijke en be-
trouwbare wijze met elkaar te kunnen 
vergelijken. Daar is een ‘beoordelings-
proces’ voor nodig.

Ik zie onze club graag stappen maken 
in het indelingsproces, wat uiteindelijk 
ten goede zal komen van elke speler 
binnen ‘de Grol’. Hiervoor heb ik 
een aantal ideeën aangedragen aan 
de werkgroep met betrekking tot 
jeugdscouting. Zo vind ik dat er een 
duidelijk selectiebeleid moet komen 
met onder andere de thema’ s erin 
verwerkt die ik op de kaderavond 
toelichtte. 

Ik zie ook kansen om de leeftijdsinde-
lingen aan te passen. Een voorbeeld: 
in de C1 voornamelijk tweedejaars met 
enkele toptalenten en de C2 voor-
namelijk eerstejaars die uiteindelijk 

• Biologische leeftijd zegt iets over hoe snel iemand 
groeit en hoe zijn skelet en secundaire geslachtsken-
merken zich ontwikkelen.

• Geboortemaand effect: alle onderzoeken tonen aan 
dat spelers die worden geboren in de eerste 3 maan-
den van het jaar vaker worden geselecteerd omdat 
zij groter en sterker zijn dat spelers uit hetzelfde 
geboortejaar.

• Geboortemaand effect en biologische leeftijd kunnen 
elkaar versterken. Bijvoorbeeld: een speler die is gebo-
ren in het laatste kwartaal en bij wie de piek van zijn 
groeispurt pas plaatsvindt als hij vijftien is zal heel goed 
moeten kunnen voetballen om geselecteerd te worden.

doorgroeien naar de C1. Zo wordt er 
breder opgeleid, zijn de onderlinge 
(fysieke) verschillen minder groot en 
zal uiteindelijk het ‘echte’ voetbalta-
lent naar boven komen. Ook voor de 
recreatieve teams is het handig om de 
eerste- en tweedejaars niet te men-
gen. Met dezelfde leeftijdsgenoten 
jarenlang voetballen met hetzelfde ni-
veau is goed voor de zowel fysieke als 
sociale ontwikkeling van een speler, 
maar zal uiteindelijk in de B en A ook 
leiden tot minder uitstroom. Hierdoor 
kunnen vriendenteams ontstaan en 
deze zullen elkaar zelf stimuleren om 
door te blijven voetballen. 
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Om te kunnen scouten, zal de s.v. Grol 
gebruik moeten gaan maken van scouts en 
dit zal goed gecoördineerd moeten worden. 
Uiteraard blijft er ook een rol weggelegd 
voor de trainers. Door middel van een 
intern toernooi (in de schoolvakanties) 
per leeftijdsklasse kan als middel worden 
ingezet om te scouten. Daarnaast heeft een 
toernooi natuurlijk een veel bredere functie: 
spelers bieden wij een extra activiteit aan, 
maar ook het gehele jeugdkader (scheids-
rechters, scouts, coördinatoren en trainers) 
kunnen wij die dag een extra activiteit 
aanbieden en bijstaan van informatie. 
De komende jaren zal er selectiebeleid 
moeten worden gemaakt en zal er een 
uitvoerbaar plan moeten worden samenge-
steld om uiteindelijk geen talent verloren te 
laten gaan.  

De tweede kaderavond stond in het teken 
van talentonwikkeling. Met het thema ‘Ont-
wikkeling van de individuele capaciteiten’ 
werden vele praktijksituaties aan de jeugd-
trainers gepresenteerd. Voorbeelden daarvan 
zijn de Coerver Sessieplanner, het domine-
ren 1vs1 (welke kan worden uitgevoerd in 
verschillende richtingen en handelingen in 
een positie) en het methodisch leren van 
geïsoleerd naar functionele techniek. 

Ik heb deze avond geprobeerd om zo dui-
delijk mogelijk het belang van methodisch 
leren te laten zien. Hoe kunnen wij technie-
ken en vormen steeds moeilijker maken? 
Daar zijn een aantal variaties voor. Door 
middel van het inbouwen van weerstanden, 
manier van coachen, aanpassen van aantal-
len, ruimtes vergroten/verkleinen, regels 
en de manier van plaatsen van de doeltjes 
kunnen wij vormen stap voor stap moeilij-
ker maken. Zo ontwikkelen onze jeugdspe-
lers zich stapsgewijs om uiteindelijk een 
hoger niveau te halen. 
Ook vind ik het belangrijk dat een coach 
de combinatie ontwikkelt hoe een speler 
kijkt, denkt, positioneert en zijn techniek 
gebruikt. Uiteindelijk zal dit de totale speler 
verbeteren.
Naar mijn mening zal het uiteindelijke doel 
van de jeugdopleiding moeten zijn: spelers 
opleiden die het verschil maken in hun 
positie.

Er volgt dit seizoen nog een aantal kader-
avonden. Ben je geïnteresseerd geraakt 
of nieuwsgierig gemaakt? Kom dan gerust 
naar de volgende bijeenkomst! Voor datum, 
tijd en het thema, houd s.v.p. de website 
www.svgrol.nl in de gaten en wie weet tot 
de volgende keer!

Opleiden van het 1vs1 onderschei-
den we 4 verschillende situaties of 
drukzones:
• 1vs1 zijwaartse zone ‘inkomend van 

de zijkant’ 
• 1vs1 zijwaartse zone ‘naast de aan-

valler’
• 1vs1 voorwaartse zone ‘gezicht naar 

gezicht’
• 1vs1 rugwaartse zone ‘in de rug van 

de aanvaller’ 
Bij elke zone passen weer bepaalde 
bewegingen die jij spelers kan aanbie-
den à uiteindelijk een eigen beweging 
à deze perfectioneren

Het aanleren van 1vs1 en andere tech-
nieken in stappen:
1)  Geïsoleerd trainen van vaardighe-

den met de bal (droog inoefenen)
2)  Het duel 1vs1 met beperkte verde-

diger
3)  Het duel 1vs1 met actieve verde-

diger 
4)  Het functioneel trainen van de 

vaardigheden en het duel 1vs1
5)  De transfer naar de wedstrijd.

Zonder scheids geen wedstrijd. Als 

scheidsrechter leid je het duel in goede 

banen. Daardoor kunnen de spelers, 

speelsters en toeschouwers zich concen-

treren op waar het allemaal om draait: 

lekker voetballen.

Wij zijn verheugd met het aantal jeugd-

scheidsrechters bij s.v. Grol, maar dat 

mogen er natuurlijk altijd meer zijn.

Het zou toch prachtig zijn dat in de 

toekomst elke wedstrijd bij s.v. Grol 

gefloten kan worden door een door de 

KNVB opgeleide scheidsrechter. 

Heb je interesse stuur dan een mail naar 

w.rijkenbarg@hotmail.com

WORD JEUGDSCHEIDSRECHTER BIJ DE SV GROL!
Lijkt het je leuk om wedstrijden te fluiten dan zijn wij op zoek naar JOU.
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Door: 
Tim Ebbers

We beginnen met koffie, fris en 
thee. ‘Liefde op het eerste gezicht’ 
staat er op het labeltje van één 
van de theezakjes. Wout leest het 
met een grote lach op zijn gezicht 
voor en het lijkt ons een prima 
samenvatting van hoe het allemaal 
zo gekomen is en nog steeds is. 
Alhoewel. “Het was meer liefde op 
het tweede gezicht”, voegt Carry 
subtiel toe. Frank wil wel wat zeg-
gen over de valse start, maar zwijgt 
wijselijk en doet nog een rondje 
koffie in. Het maakt ook niet uit, de 
liefde kwam al in 1989 en blijft. Dat 
is toch waar het om gaat. Frank en 
Carry zijn dit jaar 20 jaar getrouwd 
en ze hebben van de kinderen een 
prachtig fotoboek gekregen. Van de 
prille liefde, de vrienden, de Hip-
zwikkers en de Muiters, dansmarie-
tjes en Bazooka, vakanties, tot aan 
carnaval vorig jaar met jonkheer 
Pelle en jonkvrouw Pien, nicht en 
neef. Een fantastisch overzicht met 
mooie beelden en teksten. 

Even voorstellen
Jezelf voorstellen en duiden blijft altijd 
een dingetje. Je bent óf te voorzichtig 
óf je schetst te rooskleurig. Dat risico 
willen we niet lopen, dus we laten het 
over aan de ander.
Dat is wel zo eerlijk en het levert 

ook vaak verrassende inzichten op. 
Iedereen krijgt een invullijst met een 
paar vragen over de ander en dan 
weten we zo hoe het ervoor staat. Zo’n 
lijstje is altijd mooi en ook interactief. 
Automatisch wordt er naar elkaar 
gekeken, zelfs afgekeken. We willen 
graag weten of we wel goed uit de 
verf komen. Lorin pikt er gelijk een 
vraagje uit: “Wat zijn mama’s mindere 
kanten?” Die zijn er niet”, aldus Carry. 
Daar is Frank het niet helemaal mee 
eens: “Maak het niet te gek Lorin, Tim 
wil nog wel een keer naar huis toe 
vanavond.” Instant humor. Mooi. Wout 
is de oudste van de kroost en bekom-
mert zich om zijn jongste zusje Ise en 
ze komen er wel uit. De kinderen zijn 
vrij snel klaar met de antwoorden. 
Het is wachten op moeder en vader. 
Vooral de laatste heeft wat moeite 
met zijn antwoorden en kan wel wat 
hulp gebruiken. Hij wordt wat onrustig 
en staat weer op om nog een paar 
drankjes in te doen. Wout grijpt in, bijt 
vader toe dat ie gewoon wat sneller 
moet schrijven en het valt ook hem op 
dat hij zo’n actieve ober is vanavond. 
“Normaal doe je dat nooit.”

De resultaten 
Lorin (15) over Carry (46)
“Leerkracht groep 1/2 op de Cani-
siusschool in Harreveld. Voetbal en 

handbal. Lief, behulpzaam, zorgzaam 
en sociaal, zet zich overal voor in. 
Maar na een dag werken ook iets 
eerder boos of chagrijnig. Soms speelt 
ze thuis te veel de juf. En soms duurt 
het een kwartier voordat ze een grap 
begrijpt en dan moet ze heel hard 
lachen, in haar eentje. Gezond blijven 
en ook veel plezier hebben, dat wil ze 
graag. Tip: Blijf zo doorgaan! Je bent 
een supermoeder! Xxx”

Frank (47) over Ise (12)
“Marianum Groenlo. Voetbal, dansen, 
knutselen, bakken. Heeft humor, is 
gezellig en een creabea. Opruimen 
is niet haar sterkste punt, ze laat nog 
weleens de spullen slingeren. Maar de 
grappen zijn prachtig en daar moet ik 
ontzettend om lachen. De ambities van 
Ise zijn visagie en dansen bij Bazooka. 
Tip: Ga zo door, je bent goed bezig 
Ise. Heel veel succes en zorg dat je je 
ambities kunt waarmaken.”

Wout (17) over Frank
“Projectleider bij Stairway Trappen in 
Hengelo. Voetbal, tennis, vrienden, 
familie, mountainbiken, Knunnekes, 
jeugdcarnaval, trainer, leider, Mar-
veldtoernooi. Komt voor iedereen op 
en staat zijn mannetje. Fantastische 
Grolman, trouw en enorme inzet. 

ACHTER DE BRIEVENBUS 
BIJ DE FAMILIE WALTERBOS
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Krijgt veel voor elkaar, mede door zijn 
netwerk. Is wel eigenwijs en daar erger 
ik me weleens aan. Maar, hij is ook 
grappig en we doen veel leuke dingen 
samen. Hij wil nog graag met mama 
op wereldreis. Tip: Iets minder eigen-
wijs en dan ben je nog een betere 
vader dan die je al bent.”

Ise over Wout
“Sport & Bewegen op het ROC Twen-
te. Stage TC3 en Marveldtoernooi. Hel-
pen met JO17-1, trainen van JO13-1 en 
ook zelf met zijn team trainen. Heeft 
altijd alles af, maar wel op het laatste 
moment. En ook nog allerlei spullen 
pakken, als de rest al klaar staat om 
weg te gaan. Als ik iets geks doe, moet 
hij lachen. Maar als hij zegt dat ik iets 
fout doe, terwijl hij het zelf fout heeft, 
erger ik mij wel een beetje aan hem. 
Tip: Goed bezig Wout!”

Carry over Lorin
“Marianum 4de klas kader, dus 
eindexamen. Handballen, dansen bij 
Bazooka, knutselen, scouting, bak-
ken. Creatief, sociaal, gezellig en kan 
heerlijk kletsen. Ze wil wel graag het 
laatste woord hebben. Trouw, energiek 
en ze zet zich altijd in voor een ander. 
Ik moet ontzettend lachen om haar op-
merkingen, maar ben minder blij met 
dat ze niet opruimt. Na het Marianum 
wil ze naar het Graafschap College en 
dan later een baan in de kinderopvang. 
Tip: Je bent goed bezig, volhouden!”

De week doornemen
De oudste van de twee dochters Lorin 
is de enige in de familie Walterbos die 
niet voetbalt, wat trouwens niet wil 
zeggen dat ze niet met voetbal bezig is, 
of regelmatig op het Grolveld te vinden 
is. Ze is het wel en ze is er vaak. Dat 
kan ook niet anders in een Grolgezin 
XL. Lorin handbalt in Grol B1, zit bij 
de scouting en danst bij Bazooka. 
Joost  Adema is de handbalcoach en 
wordt ondersteund door Carry. “Mama 
regelt alle randzaken en wij leren haar 
alles over handbal”, vat dochter kort 
samen. Lorin is een drukbezette dame. 
Woensdag dansen, donderdag en vrij-
dag training, zaterdag Beverleiding op 
de scouting en zondag de wedstrijd. 
Oh ja, en tussendoor gaat ze ook nog 
naar school.

Wout is een echt sport- en voetbaldier. 
Niet voor niets studeert hij Sport en 
Bewegen op het ROC. Maandagavond 

traint hij in het kader van zijn stage de 
D1 en aansluitend staat hij trainer Rik 
Gockel bij tijdens de training van B1. 
Hij volgt de trainersopleiding TC3 en 
Rik is zijn begeleider bij de Grol. Vader 
Frank is leider van de B1 en is maar 
wat trots om samen met zijn zoon met 
dit team te werken. Woensdagmiddag 
traint Wout de E en F van Rigtersbleek 
in Enschede, als onderdeel van zijn 
studie. ’s Avonds traint de linksbenige 
speler van A2 mee met de A1. De twee 
volgende avonden wordt er huiswerk 
gemaakt en op zaterdag is het de hele 
dag voetbal, achtereenvolgens D1, B1 
en A2. Na zo’n weekje is het zondag 
toch rustdag? Neen. Zondag werkt hij 
bij Marveld. Heel goed bezig!

De jongste van het stel Ise is ook 
voetballer, de enige linksbenige in 
MO13-1. Het talentvolle meidenteam is 
op zaterdag 26 november door een 5 
– 0 overwinning op SDOUC kampioen 
geworden. Klasse dames! Ise traint op 
maandag en donderdag, zaterdag de 
wedstrijd in het echie en de rest van 
de week doet ze netjes haar huiswerk. 
Ise: “We hebben een gezellig en grap-
pig team, maar als het serieus moet, 
gaat het ook serieus.”

De familie is vaak en veel op het 
Grolveld en voordat de activiteiten van 
vader en moeder de revue passeren 
kunnen we al stellen dat een eigen 
kamer op Den Elshof best handig zou 
zijn, naast die van Toon Hartman. 

“Zaterdag zien we elkaar alleen tijdens 
het eten en net voor het slapengaan”, 
schets Lorin de situatie. 

Carry fitnest op maandag en traint ver-
volgens het team van dochter Ise. Dat 
doet ze op maandag en tussendoor 
bekijkt ze ook andere teams. Er wordt 
gesleuteld aan de taken, maar tot nu 
toe is zij als één van de coördinatoren 
veelvuldig bij de meidenteams te vin-
den samen met Anita Helmers. Carry 
vindt het best jammer dat de meiden 
relatief laat beginnen met voetbal-
len en het doel is dan ook om ze op 
jongere leeftijd te laten instappen. Al 
van jongs af aan is Carry betrokken bij 
het meidenvoetbal, als speelster, als 
trainer en als leider. Op dit moment is 
het zo dat Jos Porskamp zich met het 
voetbaltechnisch deel bezighoudt en 
zij vooral alles daaromheen, in overleg 
met de andere betrokkenen en het 
jeugdbestuur. Zaterdag is het familie-
voetbaldag en zondag handbaldag. 
Tussen de bedrijven door werkt Carry 
en is ze als moeder van het gezin druk 
de boel draaiende te houden. 

De sportieve week van Frank begint 
op de maandagavond met een potje 
tennissen met vrienden. Dinsdagavond 
wordt er gebouwd voor de carnaval 
en vanaf augustus is er om de paar 
weken ook alweer vergadering met 
de organisatie van het Marveldtoer-
nooi. Woensdag training van B1 en 
donderdag en vrijdag bankzaken. “Op 
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jouw bank en iedereen moet daar dan af”, 
aldus de kinderen in koor. Frank: “Klopt 
en ik bepaal dan ook wat er op het kastje 
komt!” Zo, helder! Zaterdagmorgen moedigt 
Frank zijn jongste dochter Ise aan en ’s 
middags assisteert hij Rik bij de wedstrijd 
van B1. “Het is een goeie lichting, er wordt 
geoefend tegen hoofdklassers en het is een 
genot om langs de lijn te staan, en ook op 
het trainingsveld.” Zaterdagavond heeft hij 
lekker vrij, als er geen feestje is tenminste. 
En als je denkt dat zondag voor Frank wel 
een rustdag is. Neen! Mountainbiken met 
de Hoedelclub, zoals hij het gezelschapje 
betitelt. 

Marveldtoernooi
Iedereen kent het Marveldtoernooi, niet al-
leen in Groenlo en omstreken, maar ook ver 
daarbuiten. Volgend jaar mei is het alweer 
editie 28 en het C-toernooi is uitgegroeid tot 
een aansprekend internationaal jeugdvoet-
balevenement. Frank was al een aantal jaren 
als vrijwilliger actief en verrichtte samen 
met veel anderen een boel werk achter de 
schermen. Ook Carry draagt al lang haar 
steentje bij en hield en houdt zich bezig 
met de catering. “Mama is Hoofd Keuken”, 
aldus Lorin. In 2007 werd Frank benaderd 
om in het bestuur te komen en sindsdien is 
de betrokkenheid alleen maar groter gewor-
den. Hij is onder andere verantwoordelijk 
voor de sporthal en catering, dus ook voor 
de aankleding in de sporthal en de logistiek 
voor en tijdens het toernooi. Frank: “We 
werken met 250 vrijwilligers en de opbouw 
in de sporthal gebeurt met een vaste club. 
Het valt of staat met de inzet van vrijwil-
ligers. Je kunt er altijd een beroep op doen 
en het is zelden ‘nee’. Dat geldt trouwens 
ook voor de vele sponsoren. Het is mooi 
om mensen aan te sturen en daarbij moet 
je vooral jezelf blijven.” “Het is ook een heel 
gezellig weekend en een prachtig plaatje. 
De sportvelden, de sporthal, de kantine en 
natuurlijk Marveld”, vult Carry aan. “Drie 
weken na het toernooi hebben we een 
evaluatie en in augustus starten we weer 
met de eerste bijeenkomst”, vervolgt Frank. 
“Iedereen in het bestuur heeft zijn eigen 
wensenlijstje met teamnamen en vanaf de 
eerste vergadering wordt er langzaamaan 
toegewerkt naar het uiteindelijke toermooi. 
Het is een hele organisatie en alles wordt tot 
in de details uitgewerkt. De dingen veran-
deren ook en worden steeds beter op elkaar 
afgestemd. Zo hebben meerdere teams een 
voedingsdeskundige en hebben we het ook 
over gluten, koolhydraten, vegetarisch en 
halal.” Aan de blije hoofden van de kinderen 
te zien, is dit ook hún jaarlijkse feestje. De 
week voor het toernooi wordt er al helemaal 

naartoe geleefd, na schooltijd  als een speer 
naar het Grolveld. Het enthousiasme spat 
eraf en ze vinden het alle drie prachtig om 
met het hele gezin te kunnen helpen. Wout 
assisteert bij de nevenactiviteiten en Lorin 
en Ise versterken de keukenbrigade. Ise: 
“Het is heel leuk om te helpen, te sjouwen 
in de sporthal en lunchpakketjes te maken.” 

Carnaval
Feestvieren, daar houden ze ook wel van 
en dat kan natuurlijk prima rondom de car-
naval. Lorin danst bij Bazooka, was vroeger 
dansmarietje en in 2012 jeugdadjudante. Ze 
helpt mee bij de dansmarietjes op de wagen 
in de optocht en voor de rest is ze op stap 
met de vriendinnen. Gewoon minimaal drie 
dagen op stap. Alaaf! Zusje Ise is tot vorig 
jaar dansmarietje geweest en kon dit jaar 
voor het eerst zelf kijken wat er allemaal 
gebeurt bij de buutavonden. Even niet zelf 
op het podium. Alhoewel, als winnaar van 
de playbackshow afgelopen jaar moest 
natuurlijk toch het podium beklommen 
worden. Mooi toch?! Ise heeft zich opgege-
ven bij Bazooka en hoopt daar straks haar 
danskunsten te gaan vertonen. Intussen 
helpt ze papa mee met het jeugdcarnaval, 
rondom de onthulling van jeugdprins en 
adjudant. Ook Wout helpt zijn vader en 
gaat daarnaast ook graag met zijn vrienden 
op carnavalsstap. Hij heeft afgelopen jaar 
vooral ook genoten van de Grolse Tönnekes 
en het feit dat neef Pelle en nicht Pien als 
jonkheer en jonkvrouw uit de hoge hoed 
getoverd werden.
 
De Muiters is een bekende carnavalsclub 

die lang geleden veelvuldig meeliep in de 
optocht. De vriendengroep bouwde fraaie 
bewielde kunstwerken. “We begonnen 
al in oktober en hebben mooie wagens 
gebouwd.” De laatste jaren is Frank nauw 
betrokken bij het jeugdcarnaval en de ont-
hulling van dochter Lorin vier jaar geleden 
was natuurlijk een heel speciaal moment. 
“Wout wist het niet. We hebben met hem 
en een vriend de onthulling vooraf  nog 
geoefend en voor hem was het een enorme 
verrassing. Voor ons was het ook heel 
bijzonder. Je maakt het als ouders van de 
andere kant mee en dan zie je pas hoe goed 
het allemaal geregeld is binnen de Knunne-
kes.” Als er vier carnavalsgekken in één huis 
wonen, allemaal ook nog actief meewerken, 
dan zal het met de vijfde wel niet anders 
zijn. Carry helpt ons heel helder uit de 
droom: “Ik denk mee met de rest en zorg 
dat ze kunnen doen wat ze moeten doen. 
Achter de schermen. Voor de rest geniet ik 
met vriendinnen.” 

Kerst
Misschien wel het meest gezellige familie-
evenement van het jaar. Alle clichés klop-
pen, het is vaak hetzelfde maar dat maakt 
niks uit, want het ís ook gezellig. Ook bij 
familie Walterbos wordt er onder de boom 
genoten. In willekeurige volgorde: gour-
metten, schaatsen, chocolademelk met 
slagroom, ruzie over wie de piek op de 
boom mag zetten, foto’s kijken, kerstfilms, 
oliebollen, lekker eten en drinken. Én dit 
jaar ook nog uiteten bij FH, om samen met 
oma haar 75ste verjaardag te vieren. 
Laat die Kerst maar komen! 
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David Seijger en Thijs Veltman zijn de 
trotse eigenaars van kinderdagverblijf 
Pindakaas in Groenlo. Zij namen 
het kinderdagverblijf al weer 
bijna zes jaar geleden over en er 
is sindsdien veel veranderd. Voor 
de oudere Grollenaren; Rene 
Bomers had in dit pand jarenlang 
zijn dierenspeciaalzaak voordat hij 
verhuisde naar de Winterswijkseweg. 
Ik heb een afspraak gemaakt met 
Thijs Veltman, geboren in Friesland 
en nu woonachtig in Arnhem. Het 
eerste wat me opvalt als ik binnenloop 
is de huiselijke omgeving en de 
spelende kinderen. Thijs: “laten we 
beginnen met een korte rondleiding”. 
Op de begane grond zie je dat het 
pand eigenlijk is ingedeeld voor 
drie leeftijdscategorieën: baby’s 
en dreumesen oftewel van 0 tot 2 
jaar, de peuters van 2 tot 4 jaar en 
de schoolgaande kinderen tot 12 
jaar. Op de eerste verdieping zijn er 

 “David voetbalt in een 35+ team, we 
zijn sponsor van enkele F-teams en 
we hebben een reclamebord. Verder 
hebben we onze naam verbonden 
aan de Pindakaas cup. De F-pups van 
verschillende clubs uit de omgeving 
gaan in een mini competitie strijden 
om deze felbegeerde cup”. 

Hoe ziet jullie horizon eruit?
 “We willen ons onderscheiden van 
de authentieke kinderopvang en meer 
educatieve programma’s en beweging 
aanbieden. Verder willen we dat je in 
Pindakaas wordt behandeld hoe je zelf 
als kind en ouder zelf ook behandeld 
en uitgedaagd zou willen worden. De 
krimp in de Achterhoek zien we ook 
zeker niet als een bedreiging. Als er 
honderd mensen langskomen en er 
komen er maar vijf binnen dan doe je 
sowieso iets toch niet goed? We zijn 
een professionele organisatie en we 
zijn aan het groeien!” 

verschillende slaapkamers ingericht 
voor baby’s. Beneden is werkelijk 
aan alles gedacht: een knutselhoek, 
een TV hoek, een verkleedhoek, een 
snoezel- en een poppenhoek en een 
computercorner. Vervelen is dus niet 
aan de orde! Thijs: “Bij Pindakaas 
hebben we nu in totaal 140 kinderen, 
in de praktijk lopen hier elke dag 40 
tot 50 kinderen rond. De eerste jaren 
waren lastig omdat de economie nog 
in een dip zat en de regering flink op 
de kinderopslag had gekort. Er was 
dus sprake van een pittige vraaguitval 
maar nu is de situatie totaal anders 
en zijn we flink aan het groeien. Op 
het moment hebben we dertien vaste 
medewerkers en zes stagiaires in 
dienst. Begin 2015 zijn we bijvoorbeeld 
een pilot begonnen met een sport 
BSO op Den Elshof. Begin dit jaar 
hebben we besloten om de pilot om 
te zetten in iets definitiefs; oud-Grol 
1 speler Christian Pillen trekt de kar 

van deze sport BSO die perfect past 
bij onze kernwaarden. We vinden 
nl. naast flexibiliteit qua opvanguren 
ook bewegen en het verbeteren 
van de motorische ontwikkeling erg 
belangrijk. Het leuke van de sport BSO 
is dat kinderen in aanraking komen 
met verschillende andere sporten 
zoals handbal en volleybal waar de 
plaatselijke clubs op hun beurt weer 
van profiteren. Mooi toch? Daarnaast 
starten we vanaf 1 januari met een 
buitenverblijf van 500 m2 bij onze 
achterbuurman, de voormalige garage 
Arink aan de Ruurloseweg. We willen 
het buiten spelen nog meer promoten. 
Iedere week gaan we met een groep 
kids naar een kinderboerderij in 
Winterswijk en we organiseren uitjes 
naar bijvoorbeeld het klimbos in 
Ruurlo en het openluchtmuseum in 
Arnhem.”

Wat is jullie binding met de Grol?

PINDAKAAS IS GEZOND!
Door:
Mark Wessels 

Op donderdag 6 oktober kwam het bericht dat Ben Kaak, ondanks een 
zichtbaar afnemende gezondheid, toch nog vrij plotseling overleed op 
84-jarige leeftijd. Ben Kaak was een geïnteresseerd toeschouwer van de 
wedstrijden van Grol 1. Ook genoot hij van onze toernooien en evenemen-
ten en kwam hij regelmatig als trotse opa naar het sportpark toe om zijn 
kleinzoon in actie te zien in het blauw-wit. Ook was hij geïnteresseerd in 
het reilen en zeilen van de club en was hij regelmatig op de jaarvergaderin-
gen van de club te vinden. Ben was een bekend gezicht in Groenlo en niet 
alleen betrokken bij de s.v. Grol. Het Grolse carnaval was eveneens een 
grote liefde van hem. Wij zullen zijn aanwezigheid op het sportpark gaan 
missen en wensen familie sterkte toe met dit verlies. 

BEN KAAK OVERLEDEN

• ”Wat ben je toch een klein kereltje 

Hakkie,” kreeg Ewald Brockötter onlangs 

voor de zoveelste keer te horen. “Wel 

gemakkelijk. Dan he’j alles mooi dicht bi-j 

mekare zitten,”  kreeg hij een antwoord dat 

hij nog nooit gehoord had. 

• Björn van Beek: “Ik ben blij dat het 

voetbal weer begint. Dan hoef ik niet meer 

de gehele dag an de guije te zitten.”

• Wessel Baarslag in gesprek met Tonnie 

Hartman over het feit dat Wessel in 

gezelschap van Mathijs Warnar een 

verkeersboete kreeg vanwege het fietsen 

zonder licht. “Ie mot gewoon dat lech 

op doon, ie noffel,”  sneerde Toon in de 

richting van Wessel. “Ie hebt ok nooit lech 

op,” aldus Wessel. “ Klopt,”  zegt Toon. “ Ik 

bun ok bi-jnoa nooit met de fietse.” 

• Grol 1 organiseert dit seizoen wederom 

het ‘ Scoren met Grol 1.’ Jeroen Burghout 

vertelt de spelers dat iedereen bij 

ieder tegendoelpunt 10 minuten 

vrijwilligerswerk moet verrichten voor de 

club. Hierbij dient dan gedacht te worden 

aan het trainen van jeugdteams of op de 

zaterdag een wedstrijdje fluiten. Jordy 

Oonk steekt zijn vinger op en vraagt of hij 

dan misschien een keer op woensdag de 

Woensdaggroep mag komen versterken 

om een bijvoorbeeld een heg te knippen. 

Jeroen reageert hierop dat Jordy dan 

misschien wel iets in de scouting zou 

kunnen doen. “Ik zou dan echt niet weten 

wat ik dan op moet schrijven, tenzij er 

een paar mooie moeders langs de kant 

staan.”

TEKKELS



Voordat u begint met het lezen van 
deze column wil ik beginnen met 
een eervolle vermelding richting De 
Vlaggenist. Decennialang waren de 
veelzijdige stukken van De Vlag een 
vaste waarde in het clubblad. Echter 
komt aan alles een eind en maakt hij 
plaats voor een nieuwe speler. Mijn 
naam is Ron Klein Gebbink en ik ben 
ondertussen zo’n vijftien jaar spelend 
en begeleidend lid van ‘De Grol’. 
Doorgaans ben ik minimaal drie keer 
per week op sportpark Den Elshof te 
vinden en ik ga proberen de dingen die 
ik zie en meemaak ieder kwartaal zo 
vermakelijk mogelijk te omschrijven in 
de column.

Het seizoen is alweer halverwege. Er is 
het afgelopen half jaar weer een hoop 
gebeurd. Na de pijnlijke nederlaag in 
Varsseveld afgelopen juni belandde het 
vlaggenschip van onze vereniging na 10 
jaar weer in de derde klasse. Een harde 
klap voor iedereen binnen de vereni-
ging, zeker nadat vanuit de bestuurs-
kamer net had geklonken dat Grol in 
2021 weer een stabiele eersteklasser 
wil zijn. Ik ben van mening dat men de 
lat altijd zo hoog mogelijk moet leggen, 
maar realisme moet je niet uit het 
oog verliezen. Een eersteklasser haalt 
vreemdelingen, een eersteklasser deelt 
gevulde enveloppen uit, een eerste-
klasser kan de rest van de vereniging 
uit het oog verliezen. Een eersteklasser 
kan ook kopje onder gaan door finan-
ciële wanorde met als aanleiding het 
buitensporig betalen van voetballers, 
hier zijn talloze voorbeelden van. Moet 
er niet aan denken wanneer we door 
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soortgelijke taferelen Grol op diezelfde 
lijst met voorbeelden kunnen zetten.

Persoonlijk merk ik dat ondanks de 
degradatie van afgelopen zomer de 
eerste selectie deze jaargang meer 
aandacht geniet dan vorig seizoen. Ik 
durf wel te stellen dat dit alles te ma-
ken heeft met het feit dat de selectie 
dit jaar vrijwel compleet uit Groenlose 
jongens bestaat. Dit jaar wordt gezien 
als een overgangsjaar, bouwen aan een 
geoliede machine. Het lijkt mij prachtig 
om vervolgens tijdens het jubileumjaar 
te gaan strijden om de bovenste plek-
ken, met diezelfde Grolse jongens.

Grol is van plan om vanuit de jong-
ste jeugd al een bepaalde methode 
van trainen te hanteren waardoor er 
uiteindelijk meer en betere doorstroom 
richting de selectieteams komt in de 
toekomst. Een goed idee, zeker wan-
neer zoiets in de toekomst talentvol-
lere voetballers kan creëren is dat een 
kans voor de club. Toch vind ik dat 
er bij de Grol meer omgekeken mag 
worden naar de ‘mindere goden’. Het 
is mijns inziens niet meer dan logisch 
dat de JO15-1 meer aandacht verkrijgt 
dan bijvoorbeeld de JO15-4. Echter 
moet men niet vergeten dat een Emiel 
Boschker (bijzondere achternaam voor 
een Grol trainer overigens) van de 
JO15-4 ook twee avonden en een deel 
van de zaterdag opoffert om met die 
jongens op pad te gaan. 

Uiteraard vindt een groot deel van die 
jeugdtrainers het gewoon onwijs leuk 
om te doen, maar een beetje meer er-

kenning lijkt me niet misplaatst. Uitein-
delijk vinden alle pupillen, junioren en 
senioren op welk niveau dan ook maar 
één ding het aller-leukste en dat is op 
het veld staan met je teamgenoten.

Eén ding is zeker, dat is dat we qua 
accommodatie niet onder doen 
voor menig hoofdklasser. Prachtige 
kleedkamers, gezelligste sportcafé 
van Nederland en vier speelvelden 
waaronder twee kunstgrasvelden. En 
laat dat kunstgras de voorbije periode 
nou flink onder de loep liggen. Ik ben 
blij dat Grol te kennen heeft gege-
ven dat we voorlopig ‘gewoon’ op 
kunstgras blijven voetballen. Ik kan niet 
ontkennen dat de giftige stof PAK’s in 
de rubberen korrels zit verwerkt, maar 
deze stof zit bijvoorbeeld ook in asfalt. 
Moeten we dan met z’n allen ook het 
asfalt mijden vanaf nu? 

Ik las deze week dat PAX (ondanks 
mijn aversie niet te verwarren met 
PAK’s) een speelverbod op kunstgras-
velden had aangekondigd binnen de 
vereniging. Wanneer je ooit eens in 
Hengelo (Gld) bent geweest dan weet 
je dat de natuurgrasvelden aldaar niet 
om over naar huis te schrijven zijn. 
Ze geven bij PAX zelfs te kennen dat 
mocht een jeugdteam toch besluiten 
om op kunstgras te spelen, dat ze dan 
als bestuur maatregelen gaan nemen. 
Dat betekent dus dat geen enkele 
jeugdspeler op dit moment mag voet-
ballen op een egale mat, vreemde 
gewaarwording.

Een succesvol s.v. Grol valt of staat 
of valt met de inzet van vrijwilligers. 
Wat als de scheidsrechters er ineens 
mee kappen? Of als Cor Bleumink 
z’n handen ineens van de Super Elf 
Competitie trekt? Ik vind het ook schit-
terend dat Pim Westervoorde, Jeroen 
Gerretsen en Teun Pasman vanuit 
zichzelf met het initiatief kwamen om 
eind 2016 een oliebollenactie op touw 
te zetten. Bij het deel van de winst dat 
daadwerkelijk naar de club gaat valt 
een kritische noot te plaatsen, maar 
laten we met de kerstgedachte in ons 
achterhoofd positief blijven en het 
vooral toejuichen dat initiatieven vanuit 
mensen binnen club blijven ontstaan.

Ron Klein Gebbink
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