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JAARGANG 41, 29 DECEMBER 2021, NR 4 Geachte lezer, 

Het jaar zit er bijna op. Ieder voor zich maakt zijn eigen balans op. Hopelijk slaat de 
balans voor jou/u toch door naar de positieve kant, ondanks een wederom zwaar 
bewogen jaar. Ook voor onze club. Er wordt in tijden van crisis veel meer gevraagd 
van mensen. Met een stukje moedeloosheid kun je geen vereniging runnen. Het 
voetbalbedrijf Grol draait ‘gewoon’ op volle toeren door. Een compliment aan al die 
vrijwilligers. Aan de bestuurstafel of op het veld om de moraal bij al die honderden 
voetballers goed te houden. En, leest u eens aandachtig Bestuurstaal in deze uit-
gave en u ziet waar men zich binnen de Grol BV zich overal mee bezig houdt, wat 
er allemaal geregeld en gedaan moet worden. En let wel, het is nog maar het topje 
van de ijsberg. Dank aan onze voorzitter om ons twee keer per jaar een uitgebreide 
blik in de keuken van de vereniging te gunnen, een keuken met Michelin sterren, 
kunnen we gerust stellen. Een grote kunst om deze ‘sterren’ te behouden, helemaal 
in moeilijke tijden. 

De moraal is goed. Dat zit voor een deel al in onze genen gebakken als Grollenaren, 
een positief ingesteld Bourgondisch volkje, ook in lastiger tijden. Een tante van me 
zei bij tegenslag wel eens ‘’T is driete, moar ie mot wieter.” En dat deed ze! Dat doen 
wij ook met zijn allen. Individueel, als collega, partner, ouder, buur, vrijwilliger, etc. 
Ook wij als clubbladredactie. Altijd in mogelijkheden blijven denken, niet in beper-
kingen. Er breken immers zeker weer mooie tijden aan, ook in ons sportcafé, ff pas 
op de plaats echter. Hopelijk gaat de bal snel weer rollen straks, horen en roepen 
we weer snel in ons sportcafé; “Annelies doo d’r effen ene in, en doo d’r ok moar ne 
schale hapjes bi-j.” Een mooi vooruitzicht! 

Voor nu wensen wij u als redactie veel lees- en kijkplezier toe met uw eigen club-
blad, met daarnaast en bovenal een hele fijne jaarwisseling en een in alle opzichten 
goed 2022. Houd moed en plezier. ‘Let op mekare, op owzelf en blief gezond.”
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Ronald Wagendorp:  
Op een miezerige dinsdagavond loop 
ik bij de familie Wagendorp binnen 
aan de Schrijnwerker in Groenlo. Bui-
ten is het fris maar binnen word ik 
warm onthaald. Ronald zit aan tafel 
met zijn echtgenote Hermanna en 
zijn zoons Roelof en Wesley.  Degene 
die trouwens denkt dat Ronald Wa-
gendorp tot voor kort de weg niet kon 
vinden naar Den Elshof, heeft het bij 
het verkeerde eind.  

Door: Mark Wessels

“Ik ben Ronald Wagendorp, 33 jaar oud 
en ik ben getrouwd met Hermanna. Ik 
ben ZZP-er en heb een eigen handels-
bedrijf in bouwmachines. Vanaf mijn 
18e heb ik al een eigen bedrijf dus nu 
al vijftien jaar. We hebben samen twee 
zoons: Roelof die 11 jaar oud is en We-
sley die 8 jaar is. Wij wonen hier met 
veel plezier en je kunt wel zeggen dat 
we redelijk druk zijn met het voetbal. 
Met uitzondering van de zondag zijn 
we de rest van de week wel ergens op 
het voetbalveld te vinden.”

Jullie zoons zijn ook gek 
van het spelletje? 

Ronald: “Dat kun je wel stellen. Ze zijn 
allebei fanatiek en kunnen een redelijk 
balletje trappen. Roelof voetbalt sinds 
een half jaar in de voorhoede bij De 
Graafschap en heeft ondertussen zijn 
draai wel gevonden. Hij heeft vrienden 
in Groenlo omdat hij nog op de Hoek-
steen zit maar hij heeft daarnaast ook al 
vrienden bij zijn voetbalteam. Volgend 
jaar gaat hij waarschijnlijk ook naar de 
middelbare school in Doetinchem dus 
dan zal er wel het nodige veranderen. 
Roelof traint vier keer per week in Doe-
tinchem en speelt dan nog een wed-
strijd op de zaterdag en soms een toer-

de vrije trappen en er gingen er meer 
in dan dat er naast vlogen. Johan Hou-
ben speelde in die periode bijvoorbeeld 
ook bij de Boys. Na de promotie kwam 
Sander van Beckhoven als hoofdtrainer. 
Sander was op het veld de beste trainer 
die ik heb gehad. Sinds de fusie ben ik 
dus weer terug bij de Grol en speel bij 
mijn “oude” zaterdagelftal.”

Hoe kijk je zelf terug op je tijd bij 
de Grolse Boys?

“Het was bij de Boys altijd knus en ge-
zellig. Na de wedstrijd waren alle vrou-
wen en vriendinnen in de kantine ook 
altijd van de partij. Ik heb zelf mensen 
in de kroeg benaderd om bij de Grolse 
Boys te komen spelen. Ik wilde verder 
met twee elftallen en heb menig tele-
foontjes gepleegd en heel wat appjes 

verstuurd. Uiteindelijk is dat gelukt. 
Mijn doel was om met beide teams 
kampioen te worden en dan een fan-
tastisch eindfeest als knaller voordat 
de overstap naar de Grol zou komen. 
Dat liep ook allemaal volgens plan; we 
moesten nog maar een paar wedstrij-
den en beide teams stonden boven aan. 
Het kampioenschap was in zicht. Maar 
toen kwam corona en kwam er jammer 
genoeg een rottig einde aan deze serie 
bij deze fantastische familieclub. Geen 
kampioenschap en geen spetterend 
eindfeest al houden we die gelukkig 
nog steeds te goed. Verder moet ik ook 
vermelden dat de bingo avonden super 
waren en niet te vergeten het jaarlijkse 
Boys in Rosso feest met een live band 
erbij. De laatste jaren werd dat feest 
trouwens door steeds meer door Grol-
leden bezocht.”

nooi op de zondag. Roelof zelf: “Ik vind 
De Graafschap een toffe club maar mijn 
favoriete voetbalclub is Borussia Dort-
mund omdat Erling Haaland daar ook 
speelt. Ik vind hem de allerbeste voet-
baller en het is ook belachelijk dat Mes-
si weer de gouden bal heeft gewonnen. 
Haaland en Ronaldo verbreken allebei 
records maar krijgen geen prijs!“ We-
sley, de jongste zoon zit ook op Hoek-

steen en speelt op het middenveld bij 
Grol O9-1. Hij heeft afgelopen periode 
meegedaan aan de regio trainingen bij 
De Graafschap en is deze ronde doorge-
komen. Hij heeft net bericht ontvangen 
dat hij in februari weer opnieuw mag 
deelnemen aan trainingen. Wesley’s 
favoriete club in Europa is Manchester 
United. Enig talent kan de beide speler-
tjes in ieder geval niet ontzegd worden.

Bij de naam Wagendorp denk je 
toch automatisch aan sportjour-
nalist Bert Wagendorp maar ook 
aan de Grolse Boys?

“Dat klopt! Bert Wagendorp is een neef 
van mij maar ik heb hem nog nooit ont-
moet. Volgens mij weet hij meer over mij 
dan ik over hem ha ha! Wat het voetbal 
betreft ben ik ook begonnen bij de Boys 
maar speelde daar als klein kereltje met 
spelers die drie of vier jaar ouder waren. 
Technisch kon ik wel mee komen maar 
fysiek werd ik onder de voet gelopen. 
Mijn moeder zei dat het beter was om 
met leeftijdsgenootjes te gaan voet-
ballen en zodoende kwam ik bij de Grol 
terecht. Ik begon in de D1 en we werden 
getraind door Stefan van Beckhoven en 
Robert Olyslager. Daarna speelde ik in 
de B- en de C- jeugd op landelijk niveau 
met onder andere Lennart Walterbos, 
Michel Kamphuis en Christian Pillen. 
Na de A-jeugd ben ik gestopt omdat ik 
een eigen bedrijf in oud ijzer begonnen 
was.  Ik had geen tijd en energie meer 
om te voetballen. Uiteindelijk ben ik er 
twee jaar tussen uit geweest. Daarna 
werd ik benaderd voor een vrienden-
team bij Grol. Dat was naast gezellig 
ook sportief succesvol met kampioen-
schappen en een beker. Op een bepaald 
moment werd ik gebeld door Raymond 
van der Heide. Hij was in die tijd trainer 
van Grolse Boys 1 zaterdag en hij wilde 
me er bij hebben. Ik heb daar dus een 
paar seizoen meegespeeld als spelver-
deler en we werden het tweede seizoen 
kampioen zodat we promoveerden naar 
de derde klas. Zo hoog had de Boys 
nog nooit gespeeld. Ik was de man van 

de Theo Janssen van “de Boys”

“Ik was de man van de vrije trappen 
en er gingen er meer in dan dat er 
naast vlogen.”

V.l.n.r.: Wesley en 
Roelof
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Wat vind je nu van de vereniging 
nu de fusie achter de rug is?

“Ik heb zelf natuurlijk jarenlang bij de Grol 
gespeeld dus voor mij zelf was het niet zo 
spannend. Nu ben ik zelf sponsor van de 
Grol maar ik ben ook speler en leider van 
mijn eigen elftal en dan nog trainer van 
Wesley. De Boys was gewoon een kleine 
familieclub en hier is het allemaal groter. 
Het is bij Grol zeker ook gezellig maar je 
bent toch meer een nummertje. De fusie 
zelf was niet te vermijden omdat we bij 
de Grolse Boys geen jeugd meer hadden. 
Er zijn volgens mij uiteindelijk maar vijf 
of zes mensen niet meegegaan naar de 
nieuwe vereniging. Meteen na de fusie 
waren er natuurlijk wel oud Grolse Boys 
spelers die het moeilijk hadden met de 
overgang. Er werd in het begin nogal 
wat af gedramd en sommigen “dreig-
den” met een vertrek naar Vios. Dat was 
natuurlijk gekheid maar het was voor 
sommige jongens in het begin gewoon 
stroef. Op dit moment hebben we bij s.v. 
Grol twee zaterdagelftallen met ex- Boys 
voetballers. Sommige jongens worden 
door elftallen die op zondag spelen ge-
vraagd en andersom ook. Dat is gewoon 
mooi om te zien. Een ding is wel zeker: 
de Grolse Boys is door corona wel op een 
vervelende manier aan haar eind geko-
men. Als dit allemaal achter de rug is dan 
komt er zeker nog een eindfeest en dat 
kon nog wel ’s een pittig feestje worden!“

Heb je nog dromen 
op voetbalgebied?

“Zeker!! Dat ik over een paar jaar als mijn 
zoons ouder zijn, zelf nog steeds fit ge-
noeg ben om een wedstrijd met hun te 
spelen. Of beter gezegd: Dat zij dan een 
wedstrijd met mij mee spelen. Al hoop 
ik natuurlijk dat mijn zoons het veeeel 
verder zullen schoppen in het voetbal 
maar zolang ze plezier in het spelle-
tje hebben en gelukkig zijn, heb ik niks 
meer te wensen.”

Door: Henri Walterbos

Het Voetbalbestuur maakte in de aan-
loop naar Kerst bekend verheugd te 
zijn te kunnen melden dat zowel Wil-
liam Krabbenborg (hoofdtrainer) als 
Jos Heutinck (assistent-trainer) hun 
aflopende contract met een jaar heb-
ben verlengd en zodoende ook in het 
seizoen 2022-2023 het 1e elftal onder 
hun hoede hebben. Het Voetbalbestuur 
alsmede de spelers hebben aangege-
ven erg tevreden te zijn over de inbreng 
van beide trainers. Dit stemt tot blije 
gezichten, in de gehele vereniging.

Jos Heutinck HJO tot medio 2024
Al eerder maakte Grol bekend de ver-
bintenis met hoofd jeugdopleiding Jos 
Heutinck te hebben verlengd tot me-
dio 2024. Een felicitatie waard aan Jos 
maar evenzo aan Grol. Na jarenlang 
aanmodderen en onrust is er enkele 
jaren geleden door het aangetreden 
Voetbalbestuur een lijn ingezet waar 
inmiddels de vruchten van worden 
geplukt. Een goede zaak dat deze lijn 
wordt doorgetrokken door de mensen 
die deze lijn mede hebben ingezet. Het 
hoofd jeugdopleiding is al ruim ander-
half jaar werkzaam in de rol van hoofd 
jeugdopleiding (HJO) voor Grol. “In 
2020 werd Jos Heutinck aangesteld als 
hoofd jeugdopleiding. Wij zijn erg te-
vreden over de wijze waarop Jos deze 

William Krabbenborg, Jos Heutinck en 
Patrick te Voortwis verlengen contracten

rol invult en willen graag met hem ver-
der”, aldus het Voetbalbestuur van Grol. 
“Hij is een harde werker, een betrouw-
baar persoon en een verbinder met veel 
verstand van zaken. We zien veel goede 
ontwikkelingen bij de jeugd en dat wil-
len we continueren. Deze verlenging 
draagt ook bij aan de rust rondom onze 
opleiding, waardoor we de volgende 
stappen kunnen gaan maken om nóg 
beter te worden.” Heutinck zelf is ook 
erg blij met zijn nieuwe contract: “Ik 
ben blij dat ik mijn verblijf bij Grol met 
twee jaar heb mogen verlengen. Het ge-
tuigt van veel vertrouwen dat Grol met 
mij verder wil, daar ben ik trots op. In de 
afgelopen jaren heb ik samen met de 
trainers en andere vrijwilligers hard ge-
werkt om het niveau van onze jeugdop-
leiding verder omhoog te brengen. Daar 
zit voor mij de sleutel tot succes: Samen 
moeten we het doen”

Patrick te Voortwis Grol 3
Het Voetbalbestuur is eveneens ver-
heugd te melden dat ook Patrick te 
Voortwis zijn contract als trainer-coach 
van Grol 3 met een jaar verlengd heeft. 
Het Voetbalbestuur en de spelers zijn 
zeer tevreden over zijn inzet en enthou-
siasme. Patrick is bezig aan zijn derde 
seizoen als trainer van Grol 3 en heeft 
het uitstekend naar zijn bij Grol.  

Door: Theo Huijskes
De voetbalclub Grol doet een oproep 
aan oudere, in de voetbalsport geïnte-
resseerde, tevens sportieve liefhebbers 
om zich aan te melden voor het onder-
deel Walking Football. De oproep is met 
name bedoeld om het Walking Football 
binnen de club meer body te geven. Een 
en ander mede op verzoek van de hui-
dige, actieve WF-leden binnen de club, 
die streven naar een verdere uitbreiding 
van de spelersgroep met het gevolg dat 
er zich meer mogelijkheden aanbieden 
om deze tak van teamsport optimaal uit 
te kunnen oefenen. Zoals bekend is Wal-

Walking Football zoekt versterking
king Football een nieuwe voetbalvorm 
voor 55-plussers, die op hun oude dag 
nog lekker actief bezig willen blijven. Het 
is daarnaast een geschikte manier om 
de door deze doelgroep zo gewenste 
sociale contacten te blijven onderhou-
den. Het voetbalspelletje vindt plaats op 
een kwart van een voetbalveld en wordt 
voor een groot deel in wandeltempo 
afgewerkt. Een en ander vindt weke-
lijks plaats op de donderdagmiddag. 
Voor aanmelding en verdere informatie 
kunnen belangstellenden terecht bij H. 
Oolthuis:oolth008@planet.nl of tele-
fonisch: 06-83679130.
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Ronald Gerritsen, De Woerd 9, 7141 GK Groenlo

0544 -  840623, 06 -  51314790

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

Zoekt u iets:

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

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

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.

Rabobank & Grol
Samen bouwen aan
een duurzame regio!
Wil jij weten hoe je kan verduurzamen? Neem
contact op met een van onze adviseurs via
(0544) 47 47 47

Kom maar op met de toekomst
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We bevinden ons intussen weer in een 
gedeeltelijke voetbal lockdown door 
dat coronavirus in nieuwe varianten. 
Daar kan een voetbaltrainer nog iets 
van leren. Maar balen is het zeker, geen 
wedstrijden van de selectieteams en 
maar trainen tot vijf uur ’s middags. De 
creativiteit bij onze vereniging is groot. 
Er wordt op de middagen en zelfs nach-
telijke tijdstippen getraind. Gelukkig is 
er op zaterdag en zondag nog veel druk-
te door de wedstrijden die wel door mo-
gen gaan. Behalve de wedstrijden van 
de selectieteams. Daarbij worden de 
toeschouwers zeker gemist die er we-
gens het virus niet mogen komen. We 
kunnen nog wel een langere lockdown 
verdragen voordat de competitie in ge-
vaar komt. De voetbalsport in Neder-
land heeft een groot incasseringsver-
mogen, dat geldt zeker ook voor de Grol. 

Het algemeen bestuur wenst iedereen 
een heel gelukkig nieuwjaar. Geluk en 
gezondheid voor je naasten staan voor-
op. Wat het jaar 2022 verder ook brengt. 

Door: Hans Scheinck

1. Het openingsevenement Grol-Grolse 
Boys wil door het coronavirus maar niet 
tot stand komen. Al wel vier keer uitge-
steld. Het plan is nu dit evenement te 
houden tegelijkertijd met de ingebruik-
name van het ‘Nieuw Wilgenpark’. Dit 
nieuwe halve kunstgrasveld op Den El-
shof moet aan het begin van het nieuwe 
seizoen gereed zijn. 

2. Het huldigen van de Vrijwilliger van 
het seizoen 2020-2021 schuift daardoor 
opnieuw op. Deze huldiging zou op het 
openingsevenement plaatsvinden. Deze 
vrijwilliger John ter Heerdt, voorzitter van 
de jeugdcommissie, wacht wellicht nog 

meer op dat nieuwe kunstgrasveld dat 
vooral voor de jeugd wordt aangelegd. 

3. Het initiatief van Frank Lageschaar om 
in Groenlo een Cruyff Court aan te leg-
gen, ligt een beetje stil. Intussen heeft 
Frank wel € 7.000,- opgehaald met zijn 
sponsoractie. Hij liet zich sponsoren door 
een grote afstand af te leggen in zijn rol-
stoel. We hebben de gemeente en Frank 
aangeboden zijn actie te combineren met 
ons nieuwe kunstgrasveld. Dat wordt dan 
geen echt Cruyff Court maar de gedrags-
regels voor het jeugdvoetbal die Johan 
Cruyff heeft vastgelegd willen we zeker 
wel toepassen. 

4. Het organisatiebestuur heeft besloten 
een scheidsrechterscommissie binnen 
de Grol op te richten. Nu is de werving, 
coördinatie en wedstrijdaanstelling nog 
de taak van de wedstrijdsecretarissen. 
Het organisatiebestuur wil meer vereni-
gingsscheidrechters werven, opleiden 
en beter begeleiden. Deze taken moeten 
meer aandacht krijgen. 

5. De stichting Waarborgfonds Sport 
heeft de vereniging Grol en de stichting 
Exploitatie Accommodatie Grol weer fi-
nancieel doorgelicht. Zoals elk jaar omdat 
het Waarborgfonds borg staat voor lenin-
gen die Grol en de SEAG zijn aangegaan 
bij de bank. Het Waarborgfonds gaf een 
positief oordeel over de financiële positie 
van de Grol en de SEAG. 

6. In het kader van de coronacrisis is lan-
delijk onderzocht hoe de sportsector er in 
Nederland nu op staat. Zeven op de tien 
sportverenigingen hebben aangegeven 
tegen problemen aan te lopen door de 
coronacrisis. Vóór de crisis hadden vier op 
de tien sportverengingen problemen. In 
beide rijtjes kwam Grol niet voor. 

7. De gemeente probeert al een hele tijd 
een plek voor een ‘Pumptrack baan’ in 
Groenlo te vinden. Ook ons sportpark 
was in beeld. De Grol staat zeker hele-
maal achter deze wens van vele jeugdige 
pumptrackers maar voor de baan is op 
Den Elshof geen ruimte. 

8. De bomen en het openbaar groen aan 
de Oude Winterswijkseweg zijn al jaren 
in beroerde staat. Samen met Marveld 
Recreatie heeft Grol aangegeven dat dit 
geen visitekaartje is voor alle toeristen en 
sporters van buiten die erover heen ko-
men. Ons aandringen lijkt succes te krij-
gen. De gemeente maakt in 2022 een plan 
en bespreekt dit met de buurt. Uitvoering 
zal wel najaar 2022 worden. Ook zou de 
buurt en de Grol een maximum snelheid 
willen van 30 kilometer. Dit is in een paar 
maand geleden in de gemeenteraad afge-
wezen omdat er een vrijliggend fietspad 
langs het grootste deel van de weg ligt. 
De Grol gaat dit nog een keer inbrengen 
bij het opstellen van het groenplan. 

9. De hoogste jeugdteams van Grol bij On-
der19, Onder17 en Onder15 spelen op lan-
delijk divisie-niveau. Daar is dit seizoen 
de competitie-opzet gewijzigd. Er worden 
halve competities gespeeld mét promotie 
en degradatie. Je kunt dus na een half jaar 
al kampioen worden maar ook degrade-
ren. Als je even een paar wedstrijden niet 
bij de les bent, kun je er zomaar uit vlie-
gen. In de eerste halve competitie in het 

Bestuurstaal
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najaar 2021 is dit de divisieteams van Grol 
niet overkomen. De halve competitie is 
nog net niet voorbij, Grol 17-1 en Grol 15-1 
staan gedeeld bovenaan en Grol 19-1 staat 
keurig in de middenmoot. 

10. De Grol is met 65 teams de compe-
titie 2021-2022 ingegaan. Na de win-
terstop komen daar nog enige teams bij 
omdat uit de grote ‘pups’ groep enkele 
nieuwe teams van Onder 8 worden ge-
maakt. Opnieuw veel talent aan boord 
totdat ze worden ontdekt door De Graaf-
schap of FC Twente. Intussen kan er een 
team gevormd worden met jonge spelers 
van de Grol die bij een betaald voetbal 
club spelen. 

11. Talent bij de keepers moet je extra 
ontwikkelen. Dat is een cruciale plek in 
een team. In de afgelopen jaren was Tjiko 
Wolberink het hoofd keeperstrainingen. 
Hij is vertrokken naar AZSV. In de persoon 
van Michel Schoorl is er een gelijkwaardi-
ge opvolger aangesteld. 

12. De 8 voetbalverenigingen in Oost 
Gelre zijn onder leiding van de gemeente 
in gesprek gegaan over de toekomst van 
het voetbal in Oost Gelre. De zaalvoet-
balverenigingen ZZC (Zieuwent), LZV 
(Lichtenvoorde) en de veldvoetbalver-
enigingen HMC (Marënvelde/Harreveld), 
RKZVC (Zieuwent), KSV (Vragender),  
Erix (Lievelde), Longa (Lichtenvoorde) en 
Grol (Groenlo). Het eerste thema zal het 
jeugdvoetbal in de gemeente zijn. 

13. Bij dat eerste thema komt natuurlijk 
ook het meidenvoetbal aan de orde. Het 
voetbalbestuur heeft aangegeven dat ze 
een toekomstvisie 2022-2025 wil opstel-

len voor het meiden- en vrouwenvoetbal 
bij de Grol. De samenwerking in de hele 
gemeente maar zeker ook met Vios Bel-
trum wordt daarin meegenomen. 

14. De KNVB kijkt overigens naar een an-
dere competitie-opzet in het meiden-
voetbal. De KNVB wil meer gelijkwaar-
dige ploegen tegen elkaar laten spelen, 
de tevredenheid van de meiden over de 
wedstrijden en competities vergroten en 
de uitstroom uit het meidenvoetbal ver-
kleinen. 

15. Er zijn een tweetal constructieve ge-
sprekken gevoerd door alle binnensport-
verenigingen in Groenlo. De gemeente 
heeft voor dit proces een projectleider 
aangesteld. Het proces moet leiden naar 
een stabiele situatie voor de binnensport 
in de nabije toekomst. De nieuwe sporthal 
(2023) speelt daarbij een rol. Geen van 
de huidige binnensporten mag verloren 
gaan, dat is het uitgangspunt van Grol. 
Het eerste resultaat is dat een werkgroep 
een gezamenlijke sportpas voor kinderen 
gaat onderzoeken op haalbaarheid. 

16. De contractperiode met de voetbal-
school OPA loopt eind van dit seizoen af. 
Het voetbalbestuur gaat nu eerst de func-
tie van de voetbalschool binnen de Grol 
evalueren en daarna een advies opstellen 
voor het algemeen bestuur. 

17. Het eerste nummer van het FC Busi-
ness magazine is verschenen. Een initia-
tief van de business clubs van Longa, RK-
ZVC , FC Winterswijk en Grol. Met nieuws 
over de vier clubs maar vooral over hun 
sponsoren. 

18. Naast sponsoren zijn vrijwilligers heel 
belangrijk voor een vereniging. De Grol 
heeft 365 vrijwilligers in 575 functies. Van 
die vrijwilligers heeft 98% een vrijwilliger-
sovereenkomst met de Grol getekend. 
Het bijhouden van de gegevens van de 
vrijwilligers verdient een compliment aan 
het verenigingsbureau. Dit bureau binnen 
het organisatiebestuur draait uitstekend. 
Zo zijn bijvoorbeeld de contributie-ach-
terstanden zeer beperkt, ondanks de co-
ronaperioden. 

19. Als daartoe aanleiding is, vraagt de 
Grol aan een vrijwilliger een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). De Grol heeft 
zich als vereniging aangemeld als instan-
tie die een VOG kan vragen. De vrijwilliger 
of de Grol hoeft voor zo’n verklaring nu 
niet meer te betalen. 

20. Binnen het onderdeel ‘wedstrijd sup-
port’ is nog een keer gekeken naar de be-
gintijd van de wedstrijden op zaterdag en 
zondag. Het zat soms te dicht op elkaar 
waardoor er een wachttijd ontstond voor 
de volgende wedstrijd. Met enige ver-
schuivingen in de begintijden is dit pro-
bleem nu opgelost. 

21. De begintijd van 8.30 uur van eerste 
wedstrijden op zaterdag kan nog niet la-
ter gesteld worden op 9.00 uur. Zodra dit 
kan, wordt dit gedaan. Tegenstanders la-
ten vertrekken -met hun ouders-  om 7.30 
op zaterdagmorgen doe je niet expres. 
Wellicht dat toevoeging van het nieuwe 
kunstgrasveld als speelveld de nieuwe tijd 
van 9.00 uur wel haalbaar maakt. Waarbij 
het aantal beschikbare kleedkamers zeker 
nog meespeelt. 
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22. De Grol is een erkend leerbedrijf. 
Gecertificeerd door de Samenwerkings-
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsle-
ven (SBB). Studenten in het MBO mogen 
bij Grol stage lopen of een eindopdracht 
voor hun examen doen. Sinds kort is Rita 
Arink de stage-coördinator en contact-
persoon voor de scholen, met name het 
Graafschap College.

23. We blijven bezig met de rubberkor-
rels in de kunstgrasvelden. De gemeente 
wil dat we extra maatregelen treffen om 
die korrels niet in de natuur terecht te la-
ten komen. Intussen is een nieuwe opstel-
plaats voor de doelen bij het hoofdveld 
gemaakt. Die doelen nemen namelijk rub-
berkorrels mee vanaf het veld en die kor-
rels moeten op een verharde ondergrond 
blijven liggen en daar opgezogen worden. 
Bij de Marveld Arena wordt op dit mo-
ment een nieuwe verharde opstelplaats 
aangelegd. Bij veld 1 ligt al een goedge-
keurde opstelplaats. De uitloopmatten 
bij de poorten van de kunstgrasvelden 
worden voorzien van een rand zodat de 
rubberkorrels op de mat blijven liggen en 

opgezogen kunnen worden. De woens-
daggroep houdt alle werkzaamheden in 
een logboek bij. 

24. In het kunstgras van het nieuwe kunst-
grasveld komen geen rubberkorrels meer 
maar korrels van kurk, een natuurlijk ma-
teriaal. Voor de demping van het veld is het 
iets minder geschikt, maar je kunt er prima 
op spelen. Er liggen vele velden in Neder-
land met kurk als ‘infill’. Het beheer van de 
rubberkorrels kost veel tijd. De gemeente 
en de milieudienst Achterhoek zijn trou-
wens erg tevreden over hoe de Grol met 
het beheer van de rubberkorrels om gaat. 
Ze waren bijvoorbeeld zeer positief verrast 
over de opvangnetten voor de korrels die 
door de woensdaggroep in alle putten op 
het sportpark waren aangebracht. 

25. De werkgroep Zo Groen Als Grol is 
met het bestuur van de SEAG bezig met 
de verduurzaming van het sportpark. Na 
het aanbrengen van de LED-verlichting 
binnen en buiten, is het plaatsen van zon-
nepanelen onderzocht. Dat was een prima 
plan totdat Liander aangaf dat de Grol 
geen stroom mocht leveren. Het stroom-
netwerk zit vol. Een bekend probleem in de 
Achterhoek. De werkgroep werkt nu aan 
het plaatsen laadpalen voor elektrische au-
to’s op de parkeerplaats. Het beter schei-
den van het afval wordt samen met het 
sportcafé en Rouwmaat BV ook opgepakt. 
Het nemen van maatregelen tegen water-
overlast op het sportpark bij hoosbuien is 
in beeld maar is een complex probleem. 

26. Ook de twee kleine tractoren en de 
grasmaaimachine moeten per 1 januari 
2022 een kenteken hebben. Ze komen 
namelijk ook wel eens op de openbare 
weg. De SEAG heeft dit al geregeld. 

27. In het bestuur van de SEAG vindt 
per 1 januari 2022 een wijziging plaats. 
Penningmeester Lars Oesterholt stopt 
en wordt opgevolgd door Rob van Uem 
die nu secretaris is. De nieuwe secretaris 

wordt Dirk Tuinte die hiervoor jarenlang 
leider bij de senioren was. 

28. De groep ‘De 12e man’ ontwikkelt 
zich snel en heeft als doel de Grol vooral 
te ondersteunen bij de aanschaf van ma-
terialen. Zo heeft ‘De 12e man’ het afge-
lopen jaar (coronajaar!) gezorgd voor 4 
extra mini-doelen, een scorebord voor het 
G-voetbal, extra trainingspionnen, mag-
netische tactiekborden voor wedstrijdbe-
sprekingen en nieuwe doelnetten. 

29. De ledenvergadering heeft in oktober 
ingestemd met een extra deelbestuur 
‘Gezondheid en Gedrag’. De bestaande 
deelbesturen onder het algemeen be-
stuur zijn Voetbal, Organisatie en Accom-
modatie. Daar komt dus een deelbestuur 
bij. Dat betekent ook enige verschuivin-
gen in de bestaande organisatie van de 
Grol. Zo zal bijvoorbeeld de Paramedische 
Begeleiding (PMB) onder Gezondheid en 
Gedrag gaan vallen. Op dit moment is de 
voorzitter van het nieuwe deelbestuur, 
Petra Lammers, bezig haar bestuur van 
5-6 personen samen te stellen. 

30. Het algemeen bestuur heeft het be-
staande Beleidsplan geactualiseerd. Het 
Beleidsplan 2021-2023 is vastgesteld. 
Hierin is helder aangegeven wat Grol de 
komende seizoenen wil bereiken. De ver-
eniging kijkt altijd vooruit, wil nog altijd 
beter worden. Daarbij geldt een Koreaans 
spreekwoord. ‘Wie zijn gestelde doelen 
haalt, heeft zijn doelen te laag gesteld’. 
Dat is een mooie laatste zin van deze be-
stuurstaal. Denk er nog aan bij het maken 
van goede voornemens voor het komen-
de jaar. 
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Wie iedere zaterdagochtend op het 
voetbalveld is kan het haast niet ont-
gaan zijn. Dit seizoen speelt Grol met 
een meidenteam in de onder-10 klasse, 
onder de bezielende leiding van een 
jonge trainster, twee moeders en op 
de achtergrond een ervaren trainer en 
oud voetballer. Hoogste tijd om kennis 
te maken met de begeleiding en alles 
te horen over de ontwikkeling van dit 
nieuwe team.

Door: Ivo Tenten

Tijdens een gezellige avond bij Sharon 
thuis, vertelt de begeleiding enthousiast 
over het team, worden leuke ervaringen 
gedeeld over de eerste maanden met de 
MO10-1 en vertellen ze over hun eigen er-
varing met voetbal.

Zoals wel vaker, komen de belangrijkste 
mensen als laatste, zo ook vanavond. 
Hoofdtrainer Lotte ter Bogt was het in-
terview even vergeten, maar kwam als-
nog in allerijl opdagen na een belletje. 
Het antwoord op de vraag, wie ben je en 

wat doe je zoal verklaart alles. “Ik ben 16 
jaar, ik woon in Zwolle en heb een zusje 
en twee broertjes. Naast het trainen van 
de MO10-1 speel ik zelf bij Grol MO19-1, ik 
voetbal sinds ik een jaar of 7/8 was. Mijn 
zusje en één van mijn broertjes voetballen 
ook. Naast voetbal heb ik gevolleybald, 
gedanst, ik drum bij Shuffle, ik speel gitaar 
en ik speel piano.” Kortom, een druk leven-
tje. “Het grote geheim is mijn elektrische 
fiets, dankzij mijn fiets ben ik overal net 
op tijd”, behalve vanavond dan! Uiteraard 
gaat ze ook nog naar school, Lotte zit in 5 
VWO. “Ik wil na het VWO heel graag stu-
deren in de richting grafische vormgeving 
en op kamers, in Utrecht bijvoorbeeld.” 
Het is bijna niet voor te stellen dat ze ook 
nog de tijd heeft om 2 keer per week met 
de meiden van MO10-1 te trainen en op 
zaterdag te coachen bij de wedstrijd.

Het trainen en begeleiden doet Lotte niet 
alleen. Op de maandagavond training 
wordt Lotte om en om geassisteerd door 
Sharon Idink en Maaike Brundel, wiens 
dochters Isabeau en Sophie ook in het 
team spelen. Beide moeders zijn aan het 

begin van het seizoen benaderd door Rik 
Spekschoor met de vraag of ze leider wil-
den worden van de MO10-1.”Rik die kan 
het wel goed verkopen”, aldus de dames. 
“Rik zei dat het allemaal niet zo veel tijd 
zou kosten en dat verstand van voetbal 
hebben geen vereiste is, we hoeven alleen 
maar positief te zijn en de meiden te hel-
pen als ze vallen zei Rik.” Maar er komt wel 
wat meer bij kijken geven Sharon en Maai-
ke aan. “Inmiddels weten we hoe groot de 
velden moeten zijn en zetten we die uit, 
we maken ranja en we zijn spelbegeleider. 
Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar alles 
was nieuw in het begin.”

Dan volgt er een mooie anekdote van eer-
der dit seizoen. Zodra Sharon begint met 
vertellen moet Maaike al heel hard lachen! 
“Mij werd gevraagd om de tegenstander 
te ontvangen, te vertellen waar we spelen, 
ze de kleerkamer te wijzen en de begelei-
ders een koffiebon te geven”, vertelt Sha-
ron. “Dus ik naar de parkeerplaats lopen 
om de tegenstander te ontvangen. Het 
was nog een weekend met oefenwedstrij-
den en bijna alle jeugdteams die aankwa-
men waren van de club waar ook wij tegen 
moesten. Dus ik aan alle teams vragen, 
soms wat aan de grote kant, soms wat 
aan de kleine kant, of ze tegen MO10-1 
moesten spelen. Toen het bijna 10 uur was 
liep ik naar het veld en dacht ik dat onze 

Grol MO10-1: Girl Power!!

‘Ballen, ballen, ballen, wij gaan nu knallen’

Lotte ter Bogt
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tegenstander vast niet meer zou komen. 
Staat onze tegenstander al lang en breed 
op het veld, klaar om te beginnen.”

Sharon is zelf opgegroeid in Vragender. 
Hoewel ze zelf nooit heeft gevoetbald en 
liever tenniste, is ze wel groot geworden 
met voetbal. “Mijn broertje speelde bij 
KSV en mijn vader ook. Mijn vader heeft 
zelfs tot zijn 60e competitie gespeeld en 
tot zijn 65e getraind.” Ook Sharon’s part-
ner Tom en zoon Fabian zijn gek op voet-
bal. Tom is keeper geweest bij VV Twen-
the Goor, en Fabian speelt bij de JO13-2. 
Voetbal is een veel voorkomend onder-
werp van gesprek in huis vertelt Sharon. 
“Ze kijken ook werkelijk alles, je wilt niet 
weten hoeveel wedstrijden hier thuis ge-
keken worden. Soms tot vervelens aan 
toe. Fabian weet ook bijna alles over alle 
topcompetities in Europa”. Zelf is Sharon 
ook erg sportief, “Ik mountainbike en ten-
nis graag.” Als het om de MO10-1 gaat, dan 
staat plezier voorop zo geeft Sharon aan, 
“maar ik ben ook wel fanatiek, dus als het 
spannend is wil ik ook wel graag winnen. 
Afgelopen zaterdag schoot 1 van onze 
meiden een jongen van de tegenstander 
heel hard een bal in de buik. Alle meiden 
waren heel bezorgd om de jongen van de 
tegenstander. Terwijl ons hele team zich 
zorgen maakte om die jongen, liep een 
teamgenootje van de jongen door richting 
onze goal en scoorde, en dat terwijl het op 
dat moment 2-3 voor ons was. Dat laat ik 
dan niet gebeuren he! Na een eerste iet-
wat fanatieke reactie, kwam de vraag van 
de spelbegeleider, tevens trainer van de 
tegenstander, wat te doen? Die vraag heb 
ik toen heel rustig terug gekaatst, waarop 
hij zelf voorstelde de goal af te keuren. 
Uiteindelijk bleef het 2-3.”

Maaike is geboren en getogen aan de 
Molenaar in Groenlo en heeft ook nog 4 
jaar in Enschede gewoond, maar de liefde 
voor Patrick Vennebekken bracht Maaike 
terug naar Groenlo. Samen hebben ze een 
dochter, Sophie, die bij de MO10-1 speelt. 

Maaike heeft zelf geen voetbalachter-
grond, “maar toen Rik mij vroeg was ik ei-
genlijk best snel enthousiast, het leek me 
heel erg leuk.” En dat blijkt, Maaike is erg 
enthousiast en positief over het team. 
“Maar soms is het ook best chaotisch, 
bijvoorbeeld soms op maandagavond 
bij de circuittraining. Dan zie ik andere 
teams soms heel geconcentreerd de oe-
feningen doen, waar dat bij ons niet altijd 
lukt.” De reactie van de meisjes uit het 
team zelf zegt alles volgens Maaike want 
volgens de meiden zelf zijn ze dan mis-
schien wel het drukste team, maar zijn ze 
ook het allerleukste team! 

Naast Lotte, Sharon en Maaike mag ook 
Patrick niet onvermeld blijven. Inderdaad, 
de partner van Maaike. Patrick traint de 
meiden op woensdag samen met Lotte, 
en als het kan, helpt hij ook op zaterdag-
ochtend met wat coaching langs de lijn, 
“maar Lotte heeft de leiding”, is hij duide-
lijk. Patrick is er lang niet altijd bij op za-
terdagochtend, omdat hij ook is ‘blijven 
hangen’ bij de F-pups (JO7). Hoewel zijn 
dochter inmiddels dus in de MO10-1 zit, 
traint Patrick de F-pups nog steeds. “Ik 
vind het zo leuk om de pups te trainen, 
ik haal daar ontzettend veel voldoening 
uit.” Patrick heeft zelf altijd gevoetbald 
bij Grol en doet dat nog steeds bij de 35+. 
“Naast voetballen drumde ik ook graag 
toen ik jong was, maar uiteindelijk ben ik 

met drummen gestopt. Ik denk dat ik op 
1 jaartje na, ieder jaar gevoetbald heb bij 
Grol. Als jonge jongen ben ik ook nog lei-
der geweest van de D3, het team van Stef 
Oldenkotte, daar heb ik ook hele mooie 
herinneringen aan.”

Het is mij wel duidelijk geworden, dat 
de MO10-1 boft met deze trainers en 
begeleiding. Dat de jonge meiden zelf 
ook tevreden zijn, blijkt wel uit het feit, 
dat de meiden nagenoeg altijd allemaal 
aanwezig zijn. Ook alle ouders zijn ont-
zettend betrokken zo blijkt. Op de vraag 
wat de kracht van het team is zijn de 
dames eensgezind: Teamspirit. “We 
beginnen elke wedstrijd met de door 
de meiden zelfbedachte yell: Ballen, 
ballen, ballen, wij gaan nu knallen!!! Dan 
staan we al met 1-0 voor!”

“De meiden hebben zich ook ontzettend 
goed ontwikkeld de afgelopen maanden 
in passen, trappen en dribbelen” geeft 
Lotte aan. “Wat ook super is om te zien, 
is dat de meiden er niet meer uit willen. 
Aan het begin van het seizoen was dat 
wel anders, maar als ze nu moeten wis-
selen worden ze gewoon chagrijnig.” Ook 
voor de winter zijn er leuke plannen, zoals 
zwemmen of speedsoccer, en andere leu-
ke dingen die ze nog niet willen verklap-
pen! Kortom, het mooie seizoen is nog 
lang niet voorbij!

Maaike Brundel en
Sharon Idink
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Don en Devin Haen: 
het najagen 
van een jongensdroom 

Devin Haen maakt een stromachtige 
ontwikkeling door bij De Graafschap. 
Eind mei van dit jaar tekent hij vlak voor 
zijn 17-jarige verjaardag een driejarig 
contract. In de maand augustus debu-
teert hij tegen Roda JC om twee weken 
later in de laatste minuut tegen NAC met 
een knappe uithaal de bevrijdende twee-
de treffer binnen te werken. Nauwelijks 
bekomen van dit kippenvelmoment, 
dient het volgende hoogtepunt zich aan. 
Op maandag 6 september scoort hij bij 
zijn debuut voor Oranje onder 18 jaar te-
gen Italië. Een paar dagen later kijkt hij 
in De Gelderlander terug op zijn eerste 
interland. “Opnieuw is een droom uit-
gekomen. De meeste spelers komen bij 
grote clubs vandaan: Ajax, PSV, AZ en 
Feyenoord. Ik heb eerder trainingsstages 
meegedaan met de Onder 16. Maar het 
shirt van het Nederlands elftal dragen, 
dat voelt nog even iets anders. Op een 
gegeven moment zei de bondscoach dat 

ik me moest klaarmaken om in te vallen. 
Ik dacht maar een ding: keihard werken 
en mezelf laten zien.”

Door: Rik Gockel

Toevallig bij Grol beland
De roots van de voorouders van Devin lig-
gen in Enschede. Opa Ad Haen is daar op 
6 april 1941 geboren. Begin jaren ’60 krijgt 
hij verkering met een meisje, Liet Paus, uit 
Groenlo. Hij zit in militaire dienst en heeft 
een functie bij de geneeskundige troepen 
in Utrecht. Hij gaat op zondagmiddag wel 
eens bij Grol voetbal kijken. Op een zon-
dagmiddag raakt toenmalig keeper Joop 
Koenders geblesseerd aan zijn hoofd. Hij 
rent het veld in om Joop te verzorgen en 
hem een professionele tulband aan te 
meten. Eén dag later belt voorzitter Johan 
Koehorst hem op met de vraag of hij geen 
verzorger van Grol 1 wilde worden. Van 1963 
tot 1970 is Ad Haen het gezicht van de me-

dische staf van Grol. Met diverse opleidin-
gen bekwaamt hij zich steeds meer in zijn 
rol als therapeut en zelfs huisartsen waren 
onder de indruk van zijn stevige aanpak en 
methoden. Na zijn afscheid als verzorger is 
hij altijd lid gebleven van Grol tot hij in 2019 
op 78-jarige leeftijd is overleden. 

Naar Amerika 
Ad en Liet Haen krijgen twee kinderen: Bä-
rbel en Don. De kleine Don komt via zijn va-
der snel in aanraking met voetbal. Op 6-ja-
rige leeftijd zet hij zijn eerste stappen op 
het Grolveld en zoals zovelen is zijn eerste 
herinnering dat Toon Hartman hem naar 
de kleedkamer vergezelt. Don doorloopt 
alle jeugdselecties en is in de succesvolle 
interregionale A-selectie eerste keus als 
spits. Als eerstejaars senior start hij in Grol 
2 maar gaat al regelmatig mee als wissel 
bij het eerste elftal. Het is in dezelfde pe-
riode dat jongens als Freddy Brockötter en 
Michel Grothe doorbreken. Heel langzaam 

krijgt Haen meer speeltijd maar in het 
tweede jaar - hij wordt dan kampioen met 
Grol 1 in de vierde klasse - gebeurt er iets 
waardoor zijn leven een behoorlijke wen-
ding krijgt. “Mijn vader werkte als perso-
neelsfunctionaris bij Sweetheart Monocon, 
later Polarcup. Een relatie van het moeder-
bedrijf in Amerika was op bezoek in Groen-
lo en die was gek van voetbal. Er werden 
wat contacten gelegd en daar volgde een 
aanbieding uit om in Amerika te voetballen 
en bedrijfskunde te studeren aan de Uni-
versity of Wisconsin Green Bay. Ik zou er in 
principe voor één jaar naar toe gaan, maar 
het werden er vijf. Ik kwam terecht in Green 
Bay, een middelgrote stad gelegen aan het 
Lake Michigan. Ik kende er niemand en dat 
heeft me geholpen om snel zelfstandig en 
volwassen te worden.” Don is zich ervan 
bewust dat hij geluk heeft gehad met deze 
ultieme kans. “Ik had verder niets en er was 
geen alternatief. Een heel andere situatie 
dan waar Devin nu in zit. Hij heeft een con-
tract bij De Graafschap en ontwikkelt zich 
als prof. Dan maak je niet ineens de sprong 
in het onbekende.” 

5 HAVO  
Op een heel andere wijze dan zijn vader 
jaagt Devin nu zijn jongensdroom na. Sinds 
hij prof is bij De Graafschap heeft hij ervoor 
gekozen via de VAVO aan het Graafschap 
College in Doetinchem 5 HAVO in twee 
jaar af te maken. Hij volgt een speciaal pro-
gramma. Op vrijdag gaat hij naar school, de 
rest van de week staat hij op het trainings-
veld. Het is allemaal snel gegaan dit jaar. 
Devin is ‘hot’ en diverse kenners dichten 
hem een glansrijke carrière toe. 

Devin, welk cijfer geef je jezelf over 
de eerste seizoenshelft?
“Een acht. Ik ben doorgebroken in het eer-
ste elftal en bij Oranje. Daar ben ik echt 
trots op. Met Oranje tegen verschillende 
landen en speelstijlen gevoetbald. Ben daar 
echt completer van geworden. Maar het is 
nog geen negen. Daarvoor moet ik me nog 
meer laten gelden en dominanter worden. 
Daar praat ik ook regelmatig met onze as-

sistent trainer Richard Roelofsen over. Als 
ik Lewandowski zie voetballen dan zie ik 
nog wel wat verbeterpunten voor mezelf.” 

Don, wat maakt Devin een betere 
spits dan jij vroeger was?
“Devin is zestien keer technischer dan mij. 
We hebben allebei een neusje voor de goal, 
maar Devin is echt onberekenbaar, dat is 
overtreffende trap. Daarnaast is Devin een 
enorme doorzetter. Hij geeft niet op.” 

Devin, welke momenten zijn voor 
jouw ontwikkeling als voetballer be-
langrijk geweest? 
“Niet echt één moment. Op jonge leeftijd 
lag er een brief van De Graafschap op de 
deurmat. Als 9-jarige heb ik de eerste trai-
ningen daar doorstaan en sindsdien in alle 
jeugdteams gespeeld. Met onder 14 en 
onder 15 hebben we op het allerhoogste 
niveau gespeeld en veel weerstand gehad. 
Daarmee is mijn ontwikkeling versneld. Elk 
jaar plezier hebben en hard trainen, dat 
heeft me verder gebracht. Ook is het na-
tuurlijk fijn dat De Graafschap weer oog 
heeft voor eigen talent. Je moet wel de 
kans krijgen.” 

Terug in de Achterhoek 
Na zijn Amerikaanse avontuur kwam Don 
op 25-jarige leeftijd weer terug in Groenlo. 
“Dat was even wennen. Bij Grol was geen 
plek in de eerste selectie; men vond dat 
ik eerst maar in Grol 3 moest beginnen. Ik 

had toch aardig op niveau gespeeld en was 
topfit. Via wat oude schoolvrienden van 
het Marianum kwam Longa ’30 in beeld. Ik 
mocht daar met het eerste meetrainen en 
dat ging zo goed dat ik binnen twee weken 
in de basis stond. Uiteindelijk heb ik vier 
jaar in de hoofdmacht gespeeld.”

Was je teleurgesteld dat Grol zo met 
je omging?
“Nee. Misschien een klein beetje. Ik heb me 
er in ieder geval niet druk over gemaakt. Zo 
zit ik niet in elkaar. Dan denk ik, dan pak ik 
wel een andere kans. Niks geen rancune. Ik 
heb jaren later ook nog weer een periode 
bij Grol gevoetbald. In de selectie, bij Grol 3 
en in lagere elftallen. Met heel veel plezier.” 

Rare weken 
Het gesprek met Don en Devin vindt niet 
bij hun thuis in Zieuwent plaats maar via 
de telefoon. Devin heeft corona en de fa-
milie, die verder bestaat uit moeder Rian 
en zus Romy, zit in quarantaine. Devin: “Ik 
heb nog geen idee hoe mijn programma 
de komende periode eruit ziet. Door de 
coronamaatregelen leef je van week tot 
week.” Don: “Vaak gaan we op zondag, 
als Devin niet hoeft te voetballen, een 
wedstrijdje in de buurt kijken. Onze ne-
ven Mart en Jens Schutten spelen in het 
eerste van RKZVC. En de broer van Rian 
is daar voorzitter. Ook komen we af en toe 
bij Longa ’30 of Grol. Maar dat zal er de 
komende tijd wel niet van komen.” 

“Als ik Lewandowski zie 
voetballen dan zie ik nog wel wat 
verbeterpunten voor mezelf.”

Kampioen met Grol 1 in de vierde klasse. Don Haen, tweede van links
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HÉT MUZIEKCAFÉ VAN GROENLO!
Pubquizen, livemuziek, theateravonden en vooral 

een gezellige kroeg

Lievelderstraat 41 –      /rockcafetaste.nl - 06-52646766

STUDENTENONTWERPERS
‘‘Zet uw bedrijf in de kijker’’
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Wim Vos 
Enige maanden geleden kreeg hij plotseling 
forse klachten en al snel daarna bleek dat hij 
ongeneeslijk ziek was. Na een verblijf in ver-
pleeghuis Pronsweide in Winterswijk heeft 
hij nog een paar weken gewoond in Huize 
Sonnevanck in Groenlo en is daar op 31 okto-
ber overleden. Wim was een gewaardeerd en 
betrokken lid. Wim werd 87 jaar. In zijn werk 
is hij de Grolsch altijd trouw gebleven. Meer 
dan 40 jaar heeft hij daar als monteur ge-
werkt. Na zijn pensionering kreeg hij tijd voor 
allerlei klussen en lange fietsritten. Veel meer 

In Memoriam

Riekie te Veluwe  - Frank
Op 19 oktober overleed zij op de leeftijd van 
86 jaar in woonzorghuis Roderlo in Ruurlo, 
waar ze pas drie weken woonde. Haar ge-
zondheid liet het niet meer toe thuis te blij-
ven wonen op de vertrouwde plek aan de 
Groeneweg in Groenlo. Riekie was een zeer 
zorgzame moeder van een hecht gezin en een 
echte voetbalfamilie. Haar vijf voetballende 
zonen hadden aan haar een mentale coach, 
een verzorger, een was-service en een grote 
supporter in één persoon. De voetballers in 
het gezin hadden veel talent maar nog meer 
werklust en haalden allen het eerste elftal. 
Vader Theo genoot elk weekend langs de lijn 
en moeder Riekie zorgde thuis voor een per-
fecte voorbereiding. De kinderen werden op-
gevoed in de principes van eerlijkheid, nuch-
terheid, hard werken en zeker ook humor. 

Hendrik Luttikholt
In Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Win-
terswijk overleed 24 november ons trouwe 
en gewaardeerde lid Hendrik Luttikholt op 
de leeftijd van 88 jaar. Zijn gezondheid was de 
laatste jaren enigszins verzwakt en hij over-
leed aan de gevolgen van het coronavirus. 
Hij woonde al jarenlang in de Canisiushof in 
Groenlo, geheel zelfstandig. Hij was daar zeer 
op zijn plek. Het leven viel hem op bepaalde 
momenten zwaar. Hij werkte hard in de tex-
tielindustrie, als spoorwerker ’s nachts om 
rails te leggen, in de wegenbouw en bij een 
aannemer. Zijn lichaam had zoveel geleden 
dat hij al op zijn 47e werd afgekeurd, maar 
Hendrik vond dat hij nog niet thuishoorde. 
Hij pakte vele zaken op. Hij werd actief voor 
de vakbond FNV, liep tientallen collectes voor 
goede doelen, werd lid van de plaatselijke par-

tijd besteedde hij samen met zijn intussen 
overleden vrouw Gerda aan verre reizen. Hun 
gezamenlijke passie. Ze hebben met elkaar 
de hele wereld gezien.  Wim was een fervent 
aanhanger van de Grol. Een echte supporter 
en liefhebber van de voetbalsport. Hij volgde 
de prestaties van zijn vijf voetballende klein-
kinderen nauwgezet. Hij was er trots op dat 
al zijn kleinkinderen in het blauw speelden. 
Wim was een toegankelijke en sympathieke 
man. Een warm en liefdevol mens. Zonder op 
de voorgrond te treden steunde hij de vereni-

Het gezinsgeluk werd wreed verstoord toen 
vader Theo op 55-jarige leeftijd overleed. Een 
verdriet dat moeder Riekie als gelovig mens te 
boven kwam door veel te bidden. Dat gaf haar 
kracht om verder te gaan. Een bovenmenselij-
ke kracht had ze daarna nodig bij het overlij-
den van dochter Suzanne (29), zoon Laurens 
(54) en schoondochter Yvette (41). Dit enorme 
gemis gaf ze steeds weer een plek door haar 
geloof. Elke week ging ze naar de kerk om de 
kerkdienst bij te wonen en een kaarsje op te 
steken. Haar levensmotto werd ‘niet klagen, 
maar dragen’.  Moeder begreep dat ze er nog 
moest zijn voor haar andere kinderen en klein-
kinderen. Ze kon langzaam maar zeker weer 
genieten van iedereen om zich heen. De lach 
kwam terug op haar gezicht. Ze gaf elke dag 
weer een kans om een mooie dag te worden, 

tij Actie Centrum Groenlo en hield zelfs thuis 
aan de Montgomerystraat kantoor voor het 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Honderden 
bouwvakkers heeft hij over de vloer gehad. 
Voor al die inzet werd hij onderscheiden als 
‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Alle steun 
had hij altijd van zijn vrouw Leis. Die steun 
aan elkaar hadden ze heel erg nodig toen hun 
oudste dochter Silvia in 1978 op jonge leef-
tijd bij een tragisch verkeersongeval om het 
leven kwam. Zij werd op de fiets aangereden 
door een dronken automobilist. Leis overleed 
in 2014, waarna Hendrik alleen bleef wonen 
en voor zichzelf bleef zorgen. Daar kreeg hij 
zo’n plezier in dat hij regelmatig voor de hal-
ve Canisiushof mee kookte. Op die manier 
kregen de buren ook de kans een beetje op 
hem te letten.  Waar hij ook naartoe moest, hij 

de laatste jaren ondersteund door zoon Erwin en 
partner Joke die naast haar woonden en dochter 
Lidy. Daar was ze heel dankbaar voor. Dat was ze 
ook voor de fijne dagopvang, twee keer per week 
in De Molenberg.  Wij wensen de kinderen en hun 
partners, Lidy en Tonny, Ans en August, Mariëtte 
en Vincent, Erwin en Joke, Erik en Ellen, Roswitha, 
Ursela en Frank, Freddy en Carla, Jeroen, Hans en 
Alie en alle kleinkinderen en achterkleinkinderen 
veel sterkte toe met dit verlies.

ging en genoot van alles wat Grol voor Groenlo 
betekent. 

deed alles op de fiets. Velen zullen hem herin-
neren voorovergebogen met zijn armen op het 
stuur, in hetzelfde tempo fietsend en altijd zin-
gend, met name kerkliederen. Bij Grol zullen we 
hem missen. Als fervent toeschouwer bij Grol 1. 
Hendrik was 56 jaar lang een trouw lid. In 2015 
werd hij onderscheiden met de gouden speld 
voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Wij wensen 
dochter Petra, haar man Gerard, hun kinderen 
en partners veel sterkte dit verlies te dragen. 
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Als meisje op je 5e beginnen met voet-
ballen. Dat is niet voor iedereen wegge-
legd, tenminste zo was het vroeger. Wat 
toen voor de nodige gefronste wenk-
brauwen zorgde, is nu niet meer dan 
normaal. Het toont nog maar eens aan 
in wat voor een tempo het meisjes- en 
damesvoetbal zich heeft ontwikkeld de 
afgelopen 15 tot 20 jaar. Laura Nijland 
(24) kan dan ook wel gezien worden als 
ervaringsdeskundige, daar zij dus al zo’n 
beetje haar hele leven voetbalt en dat 
niet alleen bij de Grol heeft gedaan
.
Door: Christian Buiël

Het is een regenachtige dinsdagavond 
in november als we even buiten Groenlo 
plaatsnemen aan de keukentafel van de 
familie Nijland. Tijdens het koffiezetten 
begint Laura al direct vrolijk te vertellen 
voordat de eerste vraag überhaupt ge-
steld is. Zo is ze in 2019 afgestudeerd aan 
de HAN in Nijmegen voor de HRM-studie, 
waarna ze voor een half jaar op reis is ge-
weest naar ZuidOost-Azië en heeft toen 
onder meer Thailand, Laos, Indonesië en 
de Filipijnen bezocht. “Met de feestdagen 
was ik in Indonesië en als laatste in febru-
ari op de Filipijnen, waarna ik naar huis 
gevlogen ben om carnaval te vieren. Toen 
kwam corona en toen was het klaar”, zo vat 
ze het einde van haar reis gevat samen.

Eenmaal thuis heeft ze nog geen werk 
en besluit om maar ‘iets’ te doen met de 
twee vakantiehuisjes van haar ouders op 
het Rommelgebergte. Uiteindelijk begint 
ze zelfs haar eigen bedrijf ‘Vakantiehuis 
Achterhoek’, waarbij ze momenteel zeven 
vakantiehuizen in beheer heeft. “Door co-
rona loopt dat heel erg goed. Ik ben zeg 
maar in de goede tijd begonnen”, vertelt 
ze trots en enthousiast over haar onder-
neming waar ze zeker een dag in de week 
druk mee is. De rest van de week werkt ze 
namelijk bij Meilink in Borculo als ‘Junior 
HR-adviseur’, en is ze daarnaast content 
schrijver bij Magic Festivals voor de eve-

nementen zoals ‘Church of Techno’ en 
‘Hopdonder’. 

Van Lichtenvoorde naar Groenlo
Bijna de hele familie Nijland, behalve va-
der Bert, heeft wel iets met voetbal zo 
blijkt. Laura is namelijk begonnen met 
voetbal door toedoen van haar broers 
Robert en Jeroen, terwijl moeder Diana 
daarentegen jarenlang bestuurswerk 
heeft gedaan bij de Grol en tevens leid-
ster is geweest van menig team. Haar 
eerste stappen op een voetbalveld zette 
Laura echter niet op Den Elshof, maar in 
Lichtenvoorde bij Longa’30. “In eerste 
instantie heb ik bij Longa gevoetbald. 
We woonden toen namelijk nog in Lich-
tenvoorde, maar we zijn in 2003 naar 
Voor-Beltrum verhuisd en zodoende ook 
bij de Grol gekomen”, zo licht Laura het 
begin van haar voetbalcarrière toe. 

Waar het bij Longa ‘gewoon’ was dat 
meisjes op voetbal zaten, moest men 
er bij Grol in eerste instantie aardig 
aan wennen: “Ik was pas 5 jaar en min 
of meer het eerste meisje, maar niet 
veel later kwam ook Joos van Os er bij”, 
gaat Laura verder. Ze begint uiteindelijk 
bij de F-jes, om vervolgens in de E-tjes 
opgepikt te worden door Max de Vries 
sr. die haar samen met Joos naar de D1 
haalt. Vanaf dat moment heeft Laura ei-
genlijk alleen maar in de selectieteams 
gespeeld, zolang als dit mogelijk was. 
Ze geeft dan ook aan dat haar tijd in de 
C1 onder leiding van Michel Kamphuis 
en Bart Porskamp zeker niet onvermeld 
mag blijven.

KNVB Oost & FC Twente
Dat het voetbaltalent van Laura niet al-
leen bij de Grol opvalt, wordt duidelijk op 
het moment dat de KNVB en FC Twente 
zich melden. Bij de KNVB gaat het om 
het selectie elftal van de afdeling Oost, 
terwijl ze bij FC Twente mee mag trai-
nen. “Bij FC Twente heb ik eigenlijk maar 
eventjes meegetraind. Als ik ervoor had 

gekozen om het te doen, zou ik ook naar 
een andere school moeten met een bus-
je en moeten stoppen met handballen. 
Dat wilde ik zelf niet”, aldus Laura over 
haar korte avontuur bij FC Twente.

“Met het KNVB-team heb ik ook een keer 
meegedaan aan het Dr. Fadrhonc-toernooi 
in Harkema dat jaar. Dat was een landelijk 
toernooi waar wij met meiden van Oost te-
gen de andere KNVB-districten speelden”, 
zo gaat Laura verder. Laura was echter niet 
de enige afgevaardigde namens Grol, ook 
Joos van Os en Maxime Bennink waren 
geselecteerd. Vervolgens haakt moeder 
Diana, die ook even in de keuken is, in 
op het verhaal over het KNVB-toernooi: 
“Vertel je ook even dat je bijna was weg-
gestuurd van het toernooi?” Laura begint 
al lachend te vertellen: “Samen met twee 

andere meiden ben ik ‘s avonds in het ho-
tel naar de kamers van de jongens van AZ 
gegaan. Dat werd niet echt gewaardeerd 
door de KNVB. Ja, ik ben niet iemand die 
zich altijd aan regels houd. Ik ben daar ge-
woon niet voor gemaakt.” 

De eerste meid 
op het Marveldtoernooi
Het Dr. Fadrhonc-toernooi is echter niet 
het enige grotere toernooi dat Laura in 
haar voetballoopbaan heeft gespeeld. 
In 2012 is ze namelijk het eerste meisje 
dat deelneemt aan het Marveldtoernooi. 
“Toen keek iedereen me toch zo raar aan, 
met name de buitenlandse teams. Ze 
dachten natuurlijk: die meid kunnen we 
wel even aan”, vertelt Laura over haar eer-
ste indrukken van toen. Desalniettemin 
stelt ze dat het een heel gave ervaring was 

om mee te maken en alles tot in de puntjes 
verzorgd was. Daarnaast kreeg ze ook nog 
eens de nodige interviewaanvragen weet 
ze zich te herinneren. Uiteindelijk gaat 
ze met de aanmoedigingsprijs naar huis, 
met name vanwege haar verdedigende 
kwaliteiten ook al pakten die soms niet 
helemaal uit zoals bedoeld: “In de enige 
wedstrijd die we konden winnen, haalde ik 
iemand onderuit in het strafschopgebied 
waardoor we een penalty tegen kregen en 
alsnog verloren. Ze verwachtten natuurlijk 
niet dat een meisje slidings zou maken”, 
vertelt Laura met een grote lach op haar 
gezicht. Het jaar erop wordt Laura op het 
Marveldtoernooi vergezeld door teamge-
note Marlin te Woerd. “Dat was ook weer 
een hele ervaring, maar toch anders dan 
de eerste keer”, zo blikt ze terug op haar 
tweede deelname.

Grol Dames 1
Nadat een van Laura’s teamgenotes te oud 
wordt voor de Meiden A maakt het gehele 
team, inclusief de leiders Rein Nienhuis en 
Ronald Westervoorde, de overstap naar de 
senioren en wordt Dames 1. Aan begin van 
het tweede seizoen komt het team onder 
leiding van te staan van Jos Porskamp, Jan 
Oldenmenger en Yvonne Klein Gunne-
wiek. “Dat was echt wel een van de leuk-
ste seizoenen. Jan en Jos zijn zo anders, 
als duo was dat echt heel grappig en leuk 
om onder te voetballen”, zo stelt Laura. 
Dat seizoen weten ze uiteindelijk zelfs het 
kampioenschap in de 4e klasse binnen te 
slepen, wat natuurlijk uitbundig gevierd 
werd. Gezelligheid en ‘een goede 3e helft 
spelen’ behoren namelijk ook tot de voet-
balzondag van Grol Dames 1. 

Voor de afsluiting van het seizoen reist 
het team dan ook af naar Wilbertoord 
voor het damestoernooi, of beter gezegd 
de twee feestavonden, van voetbalvereni-
ging De Willy’s. “Dat was een fantastisch 
eindtoernooi”, begint Laura. “Jos, Jan en 
Yvonne waren uiteraard mee en we had-
den destijds contact opgenomen met 
Kevin Blom. Sommigen van ons kenden 
hem via het Marveldtoernooi en hij is toen 
langsgekomen voor het feest! Met name 
vanwege de gezelligheid die hij kende van 

Laura Nijland 
Van Longa’30 naar Grol en via FC Twente 
en de KNVB tot aan Grol Dames 1
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het Marveldtoernooi.” Ondanks de twee 
gezellige feestavonden, en de wat kortere 
nachten, weten de dames de 3e plaats te 
bemachtigen op het toernooi met teams 
uit het hele land.

Vanaf het seizoen 2018-2019 staat de 
groep twee jaar onder leiding van John 
Ligtenberg, Wim Assinck en Laura’s moe-
der Diana. Met name de gedrevenheid 
van Wim en de gezelligheid van John zijn 
2 kenmerken die Laura zijn bijgebleven 
van dat jaar: “Het was altijd top dat John 
meeging naar onze afsluitende weeken-
den als ‘one of the girls’!” Daarna volgt er 
een tussenjaar waarbij er geen trainer is 
en een deel van het team uitkomt in de 
7-tegen-7 competitie op de vrijdagavond. 
Inmiddels is de groep van 7-tegen-7, met 
een aantal oud-speelsters van Dames 1, 
zo hecht geworden dat ze ook vaak samen 
op menig feestje te vinden zijn. 

Sinds deze zomer staat er met een Ali 
Yalcin een nieuwe trainer voor de groep, 
die daarbij ondersteunt wordt door Marc 
Houwer en Wim Assinck: “Ik vind het per-
soonlijk echt een heel fijne trainer. Hij is 
fel, fanatiek en zegt wat hij denkt. Maar 
dat is voor iedereen anders natuurlijk. We 
zochten namelijk een trainer die ons een 
beetje aankan.” Het team deed namelijk 
een oproep op Facebook en maakte daar 

zelfs een promotiefilmpje voor. “Uitein-
delijk hebben we daarop niet veel serieu-
ze reacties gehad, gelukkig zocht Ali iets 
van Grolsch en kwam zo min of meer onze 
oproep tegen”, blikt Laura terug.

Als aanvoerder van Dames 1 geeft Laura 
aan dat het team het moeilijk heeft in de 3e 
klasse. “Het zit niet altijd mee, met name 
vanwege de vele blessures. Een wedstrijd 
moest zelfs gestaakt worden omdat we te 
weinig speelsters over hadden op het veld. 
We kregen daarvoor zelfs een boete en 1 
punt in mindering van de KNVB”, zo vertelt 
Laura over de eerste seizoenshelft. “We 
hebben een vrij jonge groep. De jongste is 
15 en de oudste is 27, maar de trainingen 

zijn wel goed en er wordt veel gelachen. De 
gezelligheid is dus wel aanwezig, de pres-
taties zullen daarom uiteindelijk van zelf 
komen”, stelt Laura vastberaden.

Een gesprek dat van ‘de hak op de tak 
sprong’ komt daarmee ten einde. De 
tijd is zodoende voorbij gevlogen, want 
er moeten uiteraard ook nog de nodige 
foto’s gemaakt worden. Deze creatieve 
jonge onderneemster neemt namelijk 
graag de tijd voor het ‘perfecte plaat-
je’. We wensen Laura dan ook nog veel 
succes met haar eigen onderneming 
en uiteraard ook met Dames 1 waar de 
overwinningen zeker zullen komen de 
tweede seizoenshelft.

Wil je als speler of trainer Grolkleding aan-
schaffen voor de training, of thermo (on-
der)kleding voor de wedstrijd, dan kan dit 
handig en makkelijk via onze online club-
shop. Je vindt er jasjes, broeken, shirts, 
kousen en nu ook thermo handschoenen. 
De clubshop vind je op de website in het 
hoofdmenu. Via deze clubshop ben je ver-
zekerd van een goede prijs. De clubshop 
is opgezet in samenwerking met Leuge-
mors Sport 2000 in Winterswijk.

Grolkleding via de Clubshop

Selectie Marveldtoernooi 2012
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Door: Ivo Tenten

Naam: Siem Klein Goldewijk
Leeftijd: 8 
Familie: Mama Natalie, papa Tom en zusje Jade

School: ‘t Carillon
Team: JO9-5
Positie in het veld: Spits

Hoe vind je je team Siem?: Ik heb een heel leuk team met hele leuke teamgenootjes 
en ook hele leuke trainers.
Wie zijn die trainers dan, en wie is de leukste?: Mijn trainers zijn Thys, Tom, 
Jarno en Marc. De leukste is Tom (zijn vader dus).
Wat vind je dan de allerleukste oefening op de training?: 
Partijtjes vind ik het leukst, lekker tegen elkaar.
Wie vind je dan de beste voetballer van Grol?: Mijn vader.
Oefen je thuis ook vaak?: Ja, bijna elke dag, met vriendjes of met papa, 
in de wadi naast ons huis. Ook op school speel ik vaak voetbal in de pannakooi.
Zitten er dan ook klasgenootjes bij je in het team?: Nee, dat niet.
Wie is je favoriete speler?: Dat is Mbappé, hij heeft hele mooie acties, 
zet altijd door en geeft nooit op. In FIFA ’22 is Mbappé ook heel goed.
Wie is dan je favoriete Nederlandse speler?: 
Johan Cruijff, maar die is al wel dood.
En wie is je favoriete club in Nederland?: Dat is AJAX en ook De Graafschap.
En in het buitenland?: Paris Saint Germain, want daar speelt Mbappé. 
Wat vind je naast voetballen nog meer leuk om te doen?: 
Pokémonkaarten en voetbalkaarten sparen en traden. Ik heb één hele 
goede Pokémonkaart, een Charizard Vmax, die wel € 300,- waard is. 
En ik speel ook heel graag FIFA op de SWITCH.
Wat wil je graag hebben van Sinterklaas? (ten tijde van dit interview was de goedheiligman net een week 
in Nederland): Ik wil heel graag Pokémonkaarten, voetbalkaarten en FIFA ’21.

Het traditionele bezoek van Sint en zijn 
pieten op 28 november aan Grol kon 
ook dit jaar helaas niet doorgaan. Dit 
betekende echter niet dat de jongens 
en meisjes van de JO-7, 8 en 9 en het 
G-Team vergeten werden door Sinter-
klaas. De kinderen kregen allen een 
mooie trainingsbal van de Goedheilig-
man die bezorgd werden met ‘Ozosnel’ 
en het Grolkarretjes dat de pieten 
mochten lenen van de woensdaggroep. 
Sinterklaas hoopt dat de jonge voetbal-
lertjes er veel mee oefenen om zodoen-
de een bijdrage te leveren om Grol naar 
een nog hoger plan te tillen.

Sint deelt ballen uit

Speler van het kwartaal:
Siem Klein Goldewijk
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Voor de tweede achtereenvolgende 
keer werden de jubilarissen niet gehul-
digd tijdens de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) maar kregen zij hun eigen 
avond. Afgelopen jaar uit nood geboren 
vanwege de coronamaatregelen. “Dat 
was een geslaagde proef. Vandaar dat 
we de jubilarissen-avond nu opnieuw 
op deze manier organiseren, los van de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering.” 
Zo opende voorzitter Hans Scheinck op 
4 november de avond, waarbij hij de ju-
bilarissen in gezelschap van hun dierba-
ren welkom heette in proeflokaal Brou-
wersnös, ‘het filiaal van ons sportcafé 
Den Elshof,’ aldus Hans. 

Door: Henri Walterbos

Grol uitte haar blijk van waardering deze 
avond tegenover een tiental leden; 5 van 
hen vanwege een lidmaatschap van 50 
jaar en 5 die het ‘Vriendschapsteken’ kre-
gen uitgereikt. “Bij die 10 mensen twee 
vrouwen en daar zijn we dubbel trots 
op,” benadrukte Hans, die vervolgens 
uit de doeken deed wanneer iemand in 
aanmerking komt voor een onderschei-
ding bij Grol. “Als je 50 jaar lid bent. Dat 
is een duidelijke maatstaf. Hoewel, door 
de manier van administratie zo’n 40-50 
jaar geleden, komt er nog wel eens een 
vraagteken voor. Het kan zijn, dat iemand 

bijvoorbeeld al twee jaar over tijd is of de 
huldiging twee jaar te vroeg aangeboden 
krijgt. Kleine schoonheidsfoutjes uit het 
verleden, maar we trekken ze altijd weer 
recht. Iedereen krijgt wat ie verdient.” 

Vriendschapsteken
Het Vriendschapsteken is enige jaren ge-
leden in het leven geroepen. “We vonden 
dat de criteria voor ‘Lid van Verdienste’ 
nogal stevig waren. Vooral de voorwaar-
de dat je minstens 10 jaar lang een be-
stuursfunctie moest hebben uitgevoerd. 
Naast de 15-20 jaar dat je bijzonder actief 
moet zijn geweest. Die criteria naar be-
neden bijstellen zou de waardering van 
alle bestaande leden van verdienste in de 
beleving naar beneden halen. Het ere-lid-
maatschap kent nog zwaardere criteria. 
Wij vonden dat we geen passende waar-
dering hadden voor een heel grote groep 
vrijwilligers bij de Grol die gedurende 
lange periode in één specifieke of in op-
volgende andere functies actief zijn. Zo 
ontstond de nieuwe onderscheiding van 
het Vriendschapsteken. ‘Voor een vrijwil-
liger die 25 jaar of langer actief is geweest 
in één specifieke functie of in een aantal 
functies achter elkaar gedurende 25 jaar 
of langer.’” 
De voorzitter startte zijn toespraken met 
de ‘halve eeuwelingen’ Harry ten Have, 
Frans Roerdink, Erik Porskamp, Erwin te 

Veluwe en Ans Theissen-Roerdink, ge-
volgd door hen die het Vriendschapste-
ken ontvingen: Gerard Groot Zevert, Ge-
rard Huijskes, Annemarie Groot Zevert, 
Ronald Buesink, Barry Janssen.

Ans Theissen-Roerdink (69) 
“De eerste vrouw die bij de Grol het gou-
den jubileum van 50 jaar lid heeft gehaald. 
Ans is geboren en getogen in Groenlo en 
al 46 jaar getrouwd met Tonnie Theissen 
uit Vragender.  In 1969 werd bij Grol het 
vrouwenvoetbal opgericht. Het begon 
met een stel vriendinnen en buurmeisjes 
die een wedstrijd gingen spelen voor een 
liefdadig doel; dames Longa tegen da-
mes Grol, met als scheidsrechter de echte 
Rita Corita. Na een lollige aanloopperio-
de werd het wel degelijk serieus, hoewel 

er nog steeds sprake was van een vorm 
van onderwaardering. Dat werd ziender-
ogen beter toen zich bij Grol vrouwen 
aanmeldden uit Zieuwent, Harreveld, 
Mariënvelde en zelfs Lichtenvoorde. Zus 

Grol huldigt trouwe leden
“Zo’n avond moet mijns inziens een blijvertje worden”
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Wil Freijer-Roerdink hoorde ook bij dat 
team. Het voetbal zat bij jou thuis dichtbij. 
Jouw vader was lid van de Grol tot aan zijn 
dood. Twee broers, drie zwagers en heel 
wat neven van je voetbalden en Tonnie 
natuurlijk ook. Tot je 46e heb je gevoet-
bald. Voetbalvakantiekampen, buiten-
landse voetbaltripjes naar Duitsland, Bel-
gië, Denemarken en Frankrijk, wedstrijden 
spelen met slidings op nat gras, de nazit 
met sherry en sterker, de vrouwenvriend-
schap. Je ging nog 5 jaar als leidster door 
en met 51 vond je het tijd voor wat anders. 
Wij hebben respect voor het mede leggen 
van de basis van ons meiden- en vrou-
wenvoetbal en jouw voorbeeldrol daarbij.” 

Erwin te Veluwe (59)
“Erwin, uit een echte voetbalfamilie. Jij 
en jouw broers Erik, Freddy, Laurens, Je-
roen, hebben allen gevoetbald in Grol 1. 
Jeroen voetbalt nog steeds. Jouw zoon 
Ricardo natuurlijk ook, alleen veel te laag. 

Hij heeft verkering met voetbalvrouw 
Saimi Woerdman. Met 9 jaar kwam je al 
bij de Grol. Alle jeugdselecties doorlopen. 
Altijd op links. Een elftal zonder linkspo-
ten eindigt in het rechterrijtje, zeg ik. 
Deze linkspoot is nooit gedegradeerd en 
werd twee keer kampioen met Grol 1. Na 
het eerste elftal heb je nog jaren in lagere 
teams gespeeld, waaronder Grol 4, met 
wijlen Tonnie ‘Fut’ Vaarwerk in het doel. 
Je was bij Grol een aantal jaren jeugd-
leider. Nu niet meer. Het vak van brood-
bakker is onregelmatig en jullie grote tuin 
slokt veel tijd op. Je was een prima jeugd-
leider, je bracht rust, gaf spelers vertrou-
wen en verbeterde hun techniek door 
slimme adviezen.” 

Harry ten Have (78) 
“Jouw start bij de Grol was nogal abrupt. 
Je was gestopt als KNVB-scheidsrech-
ter direct na jouw trouwdag. Je was naar 
Groenlo verhuisd en had de auto wegge-
daan. De KNVB hield daar geen rekening 

mee. Na enige weken belde wedstrijdse-
cretaris, wijlen Harry Emaus. Grol 1 zocht 
een grensrechter. Hij had een tip gekre-
gen van wijlen Bennie ‘Witten’ klein Gun-
newiek die jouw collega was bij Welgro. Je 
verruilde de fluit voor de vlag en je stond 
één seizoen bij Grol 1 aan de lijn, als op-
volger van Frans Koenders. Bij een Grol 1 
dat net gepromoveerd was vanuit de 4e 
naar de 3e klas en zich in dat seizoen net-
jes handhaafde, midden jaren zeventig. Je 
vlagde altijd zeer correct. Na één seizoen 
vond je het toch niet wat je zocht en leg-
de de vlag weer neer. Je bleef supporter 
van het eerste elftal en bleef onze club 
volgen.”

Erik Porskamp (60)
“Zoon van Jan Porskamp uit de Groene-
weg die jarenlang bestuurslid was van de 
Grol. Je doorliep alle leeftijdsklassen bij de 
jeugd (E-D-C-B-A) maar als senior heb je 
toch voornamelijk in Grol 5 gevoetbald. 
Van jouw broer Robert zeg je altijd dat 
hij jarenlang de bank naast het veld heeft 

warm gehouden. Je benadrukt altijd nog 
wel dat je in het allereerste zaalvoetbal-
team van de Grol hebt gespeeld in 1979. 
Je bent nu 11 seizoenen leider van Grol 2. 
Nog nooit is de stap van de eerste klasse 
naar de hoofdklasse gelukt. Dit seizoen 
moet het dan gebeuren. We hopen je 
nog heel lang bij de Grol te zien. Jij voegt 
met jouw persoonlijkheid wat toe aan de 
vereniging. Al 50 jaar lang. Daar zijn we 
heel dankbaar voor. Je bent een gouden 
kracht.” 

Frans Roerdink (73) 
“Je bent een markant Grol lid. Gevoet-
bald heb je jarenlang, eerst in de jeugd en 
daarna bij de senioren in Grol 3 en Grol 11. 
Je had een geweldig linkerbeen die aan-
gesneden voorzetten gaf. Jouw passeer-
bewegingen waren slepend. In de schoten 
op doel zat effect. Het is een mirakel waar-
om jij Grol 1 nooit gehaald hebt. Nou ja, je 
was een liefhebber van het leven en voor 
jou hoefden die verplichte trainingen en 
zo niet. Liever werd je leider van Grol 11 die 

jij natuurlijk op jouw volkomen eigen wij-
ze naar het kampioenschap hebt geleid. 
Na die jaren werd jij verenigingsscheids-
rechter, zowel bij de jeugd als de senioren. 
Dat heeft nog wel eens tot enig rumoer 
bij de tegenstanders geleid. Vooral teams 
van een club in het oranje voelden de ne-
derlaag al vóór de aftrap aankomen als 
jij in het scheidsrechterspak op het veld 
verscheen. Jij maakte die verwachting al-
tijd helemaal waar. Ook al moest je daar 
in de 98e minuut een onverwachte straf-
schop voor geven. ‘Je kunt een handsbal 
ook met je knieën maken’, zei je met een 
stalen gezicht. Soms gekscherend daar-
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aan toevoegend ‘ze hebben me bij de Grol 
vijf halve liters beloofd, daar kun je ze toch 
niet mee laten zitten’. Naast voetbal heb jij 
nog een dominant gen in je lichaam; mu-
ziek. Jouw moeder Antje heeft een hele 
muziekfamilie achter gelaten, wat heet, ze 
verzamelde een hele groep ras muzikan-
ten om zich heen in Antje’s Showorkest. 
Natuurlijk blaas jij daarin mee. Antje speelt 
nu in de hemel maar het orkest treedt nog 
steeds op bij het carnaval, bij de Grol, bij 
serenades en op andere verzoeken. Heeft 
de Grol weer iets te vieren, het huisorkest 
is zo samengesteld en binnen de kortste 
tijd staat het sportcafé op zijn kop. Je bent 
regelmatig te zien als supporter van Grol 1 
en als gast van het sportcafé. Mag dat nog 
lang zo blijven Frans.”

Vriendschapsteken

Ronald Buesink (55) 
“Een zeer trouw lid van de vereniging. Hij 
voegt daar zelf aan toe ‘en trouwe be-
zoeker van het gezellige sportcafé’. Echte 
Feijenoord supporter en bezoeker van alle 
thuiswedstrijden van het Nederlands elf-
tal. Fanatiek kijker van de Champignons 
League met vrienden onder genot van 
een hapje en drankje. Jij vindt nog tijd 
voor de behandeling van blessures van de 
jeugdspelers bij de Grol, 1 avond per week. 
Jij bent daardoor ook lid van het team 
van de Para Medische Begeleiding bij 

de Grol. Meer dan 30 jaar doe jij dit voor 
onze jeugd. Sinds 10 jaar schrijf je artike-
len voor ons clubblad. Het interviewen 
van de mensen bezorgt jou telkens weer 
een gezellige avond. Ik wist niet dat fy-
siotherapeuten zo leuk konden schrijven. 
Bij elk artikel dat ik van jou lees, zie ik te-

gelijkertijd jouw fijne glimlach en ondeu-
gende ogen. Ronald voetbalt ook nog bij 
Grol 5 op zondag en bij Grol 45+ op vrij-
dagavond. Ronald, jij draagt nog op een 
andere manier bij aan onze vereniging. Je 
bent betalend lid van de Supportersclub, 
van de Vrienden van de Grol en van de 12e 
Man. Het is meer dan duidelijk, Ronald is 
een echte vriend van de Grol.”

Gerard Groot Zevert (62) 
“Over jouw voetballoopbaan heb ik wei-
nig kunnen vinden. Meestal is dat een 
signaal om daar maar niet dieper op in te 
gaan. Wel als grensrechter, tegenwoordig 
assistent-scheidsrechter. In 1986 stond 
je al langs de lijn. Eerst 4 jaar bij 17-1, toen 
nog B1 geheten. In 1990 ging je over naar 
de senioren. Maar liefst 30 jaar was je 
grensrechter bij Grol 2 respectievelijk Grol 
3. Als grensrechter hield je je afzijdig van 

het voetbaltechnische deel. Je concen-
treerde je op de leiding van de wedstrijd 
en probeerde dat zo eerlijk mogelijk te 
doen. Dat houdt bij jou in dat je vindt dat 
de scheidsrechter altijd moet fluiten als jij 
vlagt. Dat kan niet anders omdat je altijd 
eerlijk wilt vlaggen. Begrijpelijk, logisch 
zelfs, maar heel af en toe loopt het toch 
anders. Na 5 seconden met een boze blik 
vol onbegrip is het voor jou dan klaar en 
ga je verder met jouw taak. Op het Mar-
veld Toernooi was je grensrechter vanaf 
de eerste editie in 1990. De laatste jaren 
ben je er 4e official en sta je meer tussen 
de twee trainers en ploegen. Vanaf 2019 
ben je overgestapt naar de leidersfunc-
tie. Je bent leider van Grol 3. Jouw inzet 
draagt eraan bij dat elk lid van de Grol op 
elk moment jouw lijfspreuk kan nazeggen: 
You Never Walk Alone.” 

Annemarie Groot Zevert (59)
“Het had weinig met voetbal te maken 
hoe jij bij de Grol betrokken raakte. Zo’n 
25 jaar geleden vroeg wijlen Frans Koen-

ders jou om te helpen loten te verkopen in 
de kantine tijdens de Fancy Fair. Je vroeg 
nog of je daarvoor commerciële vaardig-
heden moest hebben maar dat was niet 
nodig. Je moest alleen een beetje rondlo-
pen en dan werd je de loten vanzelf kwijt. 
Zo is het nog steeds bij de Fancy Fair. Van 
het bestuur van de VSVG maak jij sinds 
2010 deel uit en sinds 2019 penningmees-
ter. Je hebt nog een taak die buitenge-
woon belangrijk is voor een vereniging die 
voor iedereen open staat. Na een oproep 
op Facebook ben jij begeleider gewor-
den bij de teams van de G-categorie, de 
Geniet categorie. 15 Jaar later ben je nog 
steeds een zeer betrokken en betrouw-
bare leider. Je bent ook aanwezig bij de 
trainingen op donderdagavond van deze 
voetbalgenieters. Heel veel van die blije 
gezichten hebben we gezien bij regiona-
le en nationale Special Olympics. Diverse 
sporten voor mensen met een beperking 
zijn daarin vertegenwoordigd. Die Nati-
onale Special Olympics vonden in 2018 
plaats in de Achterhoek en ons sportpark 
was aangewezen voor de voetbalwed-
strijden. Dat was een heel groot toernooi 
want voetbal is de grootste sport in de 
Special Olympics. Jij zat bij zowel de Re-
gionale Olympics (2017) als de Nationale 
Olympics in de organisatie van het voet-
bal. Tot slot ben je ook al 20 jaar een vaste 
kracht bij de organisatie van de Nieuw-
jaarsloop. Wij zijn heel zuinig en trots op 
verenigingsmensen zoals jij.” 
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Gerard Huijskes (65)

“Half Groenlo kent je ook als Pim. Je hebt 
wat met voetbal Gerard. Dat komt omdat 
je wat met mensen hebt, jong en oud. Met 
die jonge mensen ben je 42 jaar opgetrok-
ken als onderwijzer, leerkracht in het ba-
sisonderwijs. Met een onderwijshart is de 
sport nooit ver weg. Natuurlijk begon je 
als voetballer en werd je jeugdleider. Toen 
je naar de senioren ging werd je al snel te-
vens leider van het team. Je bent al meer 
dan 30 jaar leider. Vele jaren was je dat 
van Grol 4 dat nu Grol 5 is geworden. Vele 
prominente Grol spelers heb jij in je teams 
gehad, en nog steeds. Ook diverse oud 1e 
elftalspelers die je als een volleerd spe-
lersmakelaar in de zomerstop wist over te 
halen om in je team te spelen. Anderen zei-
den dat minder diplomatiek, ‘die Pim heeft 
weer een heel elftal geronseld’. Eigenlijk is 
het heel professioneel, in jouw team is net 
zoals bij Manchester City elke positie dub-
bel of zelfs drievoudig bezet. Dat is voor 
jouw huidige Grol 5 niet anders. De selectie 
telt ruim 30 spelers. De belangrijkste taak 
van leider Pim is dit kleurrijke, positieve 
gezelschap bij elkaar te houden. De man-
nen zolang mogelijk elke week een lekker 
partijtje laten voetballen. Ook de mannen 
boven de vijftig maken speelminuten. Jouw 
visie dat al deze spelers in het team waar-
devolle leden voor de vereniging zijn, wordt 
door iedereen onderschreven. Je bent ook 
10 jaar lid geweest van het bestuur senioren 
(1997-2017), met als aandachtsgebieden de 
1e en 2e jaars senioren en de paramedische 
begeleiding. Tot slot jouw jaarlijks ‘geniet 
weekend’; het Marveldtoernooi, waarbij je 
vanaf het begin teambegeleider bent ge-
weest van buitenlandse ploegen.” 

Barry Janssen (40) 
“Je verdiensten bij onze fusiepartner Grol-
se Boys zijn al vaker genoemd en gewaar-
deerd. Fanatieke doelman en aanvoerder 
van het eerste elftal, keeperstrainer met 
18 jaar al, bestuurslid van de jeugd, jeugd-
voorzitter, lid van het bestuur van Grolse 
Boys, uitvoerder bij het menig onderhoud 
van Het Wilgenpark. Een open boek, zegt 
wat hij op het hart heeft. Zeer benaderbaar, 
staat open voor elk voorstel, maar ook voor 
kritiek. De overstap van Grolse Boys naar 
Grol heeft je vanavond hier gebracht. Het 
was natuurlijk best een lastige stap zo’n 
fusie, maar realistisch als jij altijd bent, had 
je de knop vrij snel omgezet en dan komt 
er veel in beweging. Hij was een voorloper 
in het fusieproces tussen Grolse Boys en 
Grol, vervulde een voorbeeldfunctie, een 
verbindende factor. Hij bouwt bruggen op 
zijn werk, maar hier bouwde hij een loop-

brug over soms kolkend water. Zonder felle 
tonen maar met gezag kreeg hij de mensen 
met zich mee. De palen van de brug ble-
ken meer dan sterk genoeg. De fusie-akte 
was nog niet getekend en daar stond Barry 
weer tussen die andere palen op het veld. 
Hij trainde in een geheel rood tenue als 
doelman mee met Grol 2. Uiteindelijk keep 
in je eigen oud Grolse Boys eerste elftal, dat 
nu Grol 2 zaterdag is. Of als het zo uitkomt 
in Grol Zaterdag 4, het voormalige Grolse 
Boys 2. Op dit moment ben je langdurig 
geblesseerd en heb je de rol van coach bij 
Zaterdag 4 opgepakt, want je wilt er ac-
tief bij zijn. Blijkbaar ook nog op zondag. 
Je wilt het trainersvak verkennen. Dat doe 
je dit seizoen als assistent-trainer van Grol 
3, het derde selectieteam. Je houdt je ook 

volop bezig met accommodatiezaken bij 
de fusievereniging. Vanzelfsprekend maak 
je deel uit van de projectgroep die onder 
leiding van Harry Paf gaat zorgen voor een 
nieuw Wilgenpark op ons sportpark. Een 
nieuw, meer dan half kunstgrasveld met 
een stevige herinnering aan Grolse Boys. 
Hoe jij bent ingeburgerd bij Grol kan ik 
het beste als volgt bewijzen. De nieuwe 
LED-veldverlichting kun je per veld via een 
app aan- en uitzetten op je telefoon. Om 
misbruik te voorkomen, hebben slechts 
drie mensen die app op hun telefoon. De 
voorzitter van het accommodatiebestuur 
(SEAG) Floris Geessink, de elektrotech-
nische voorman van de woensdaggroep 
André Bomers en jawel, allrounder Barry 
Janssen. Hij glundert met het volle gezicht 
bij de gedachte dat hij een keer tijdens de 
wedstrijd Grol-Longa op zaterdagavond 
bij een gevaarlijke aanval van Longa vanaf 
de zijlijn even de verlichting uit doet. Dat 
wordt dan niet gezien als misbruik maar als 
het gebruik maken van de situatie. Je hebt 
in korte tijd bewezen een echte vriend van 
de fusievereniging Grol te zijn. Een samen-
voegingsproces dat zeker mede door de 
meegekomen leden van Grolse Boys ge-
weldig verlopen is.” 

‘Blijvertje’
“Het was een fantastische goed geor-
ganiseerde bourgondische avond. Het 
leek wel een Achterhoekse bruiloft wat 
betreft de bediening, drankjes en gezel-
ligheid,” lacht Ronald Buesink, een van 
de jubilarissen, een dag later. “Petit fours 
met Grol-logo bij de koffie, en nog lekker 
ook. Zoals Hans dat kan, lief en leed de-
len, waren zijn speeches weer van uitzon-
derlijke kwaliteit. De combi Brouwersnös 
en jubilarissenavond was prachtig. Leuk 
dat deze avond los staat van de ALV. Ook 
de overige jubilarissen waren erg enthou-
siast. Zo’n avond moet mijns inziens een 
blijvertje worden. Het voltallige bestuur 
was aanwezig om iedereen te feliciteren. 
De sfeer, mede door locatie, maar ook 
door aanwezige personen was gezellig.”
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Sponsor van het kwartaal: 

Victor Rensen
‘Mooi om de Grollenaren te leren kennen’ 

Op het sportpark Den Elshof hebben 
we hem nog niet vaak gezien. Victor 
Rensen is dan ook geen grote voetbal-
liefhebber; zijn hart ligt bij de motor-
cross. Toch twijfelde hij geen seconde 
toen hij werd benaderd voor het spon-
sorschap van Grol 2.

Door: Kyra Broshuis

In 2014 nam Victor (52) autobedrijf Kolk-
man aan de Borculoseweg in Groenlo 
over. Daarvoor werkte hij ruim 15 bij Vol-
vo. Niet vreemd dus dat de Peugeot en 
Citroën specialist sinds dit jaar ook Top-
merk Specialist Volvo is. “Die passie voor 
Volvo is er altijd geweest en ik heb in die 
jaren een uitstekend netwerk in de Vol-

vo-wereld opgebouwd. Het is prachtig 
dat we sinds 1 augustus ook Topspecialist 
in Volvo zijn. De trend van importeurs en 
dealers om vestigingen samen te voegen 
en rayons te vergroten, zet zich ook in de 
onze regio voort. Dealerbedrijven van 
Volvo zaten voorheen dikwijls op 25 à 30 
km verwijderd. Het is mooi dat de Volvo-
rijder nu weer dicht bij huis terecht kan. 
Lokaal, persoonlijk, deskundig en tegen 
een uitstekend tarief.”

Fanatieke medewerker Roy Röring

Met de overname van Kolkman, ging ook 
het personeel mee naar Victor Rensen. 
Onder hen de nu 34-jarige Roy Röring. 
Eén van de vele stille krachten van de 

Grol. “Ik werk hier al sinds mijn 15e”, ver-
telt Roy. “En daarnaast ben ik inderdaad 
veel bij de Grol te vinden. Ik ben actief als 
jeugdleider voor de JO13-2, speel zelf in 
het 3e van de zaterdagteams en soms op 
zondag nog in Grol 5. Voor mij is het ook 
mooi dat ons bedrijf nu zo’n grote spon-
sor is bij mijn club. Wel jammer dat Victor 
nog steeds elke keer onder de wedstrijd 
van Grol 2 uit probeert te komen!”
Het is geen onwil, legt Victor uit. “Het 
ontbreekt me vaak aan tijd. Maar ik moet 
toegeven dat mijn hart ook niet echt bij 
voetbal ligt. Ik ben zelf echt van de mo-
torcross en ondersteun daarin ook een 
paar jongens waaronder mijn zoon.” 

Atypische Grollenaar

Victor is al 25 jaar getrouwd en heeft 3 
dochters (23, 18 en 16) en een zoon van 
25. “Mijn zoon gaat de hele wereld over 
voor de motorsport en ik vind het mooi 
om dat te volgen. Die jongens zijn heel 
gedreven, iets wat ik bij de Grol ook te-
rugzie. Die motivatie vind ik mooi maar 
het welverdiende feestje achteraf ook. 
Ik kom oorspronkelijk uit Silvolde, een 
echt carnavalsdorp maar dat feest is 
niet aan mij besteed. Wel de kermissen 
en de schuttersfeesten. Ik woon al ja-
ren in Hengelo (GLD) en dat is echt een 
motordorp, ik voel me daar als een vis in 
het water. Maar nee, ik doe dus niks aan 
voetbal en ook niet aan carnaval. Ik ben 
een soort atypische Grollenaar.”

Hoe kwam hij er dan toch bij om spon-
sor te worden van Grol 2? “Ach ja, met 
een werknemer als Roy gaat het hier na-
tuurlijk veel over de Grol. De eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat ik vind dat het 
allemaal geweldig georganiseerd is bij 
de club; daar houd ik wel van. Vorig jaar 
werd ik benaderd door de sponsorcom-
missie omdat ze een vaste sponsor zoch-
ten voor Grol 2. En ik wilde graag iets 
doen voor de Grolse samenleving. De 
sponsorcommissie pakt het trouwens 
heel goed aan. Ik word veel benaderd 
voor sponsorschap maar Eric Schuur-
mans doet dat echt fantastisch. En als 
ik die presentatiegids zie, dan denk ik: 
De Graafschap had dat tien jaar geleden 
nog niet zo mekaar. De Grol heeft een 
mooie gave professionele uitstraling.”

www.autobedrijfvictorrensen.nl

Grolse klanten

“Ik heb eerst in Groenlo even de kat uit 
de boom gekeken en gelukkig kreeg ik 
steeds meer klanten, ook vanuit de Grol. 
Het is mooi om de mensen hier te leren 
kennen. Ik ben uiteraard ook lid van de 
Businessclub; ik hoorde al verhalen over 
mooie feesten maar dat is helaas nog 
niet aan de orde geweest. Eerder ben 
ik al wel bij de sponsoravonden van het 
Marveldtoernooi geweest. Ik dacht: Jon-
gens, wat een mooi clubje is dit en wat 
een organisatie zit erachter. Daar wil ik 
me wel aan verbinden. Wanneer ik einde-
lijk eens langs de lijn sta bij het tweede? 
Gaat moeilijk worden; ik ben op zondag 
veel weg voor motorcross en ik mag ook 
nog graag mountainbiken. Maar zodra 
het even kan, dan zal ik er zijn. Heb ik Roy 
ook beloofd.”
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2021 is bijna ten einde. Het voelt we-
derom als een weggegooid jaar. Maar 
als we het positief bekijken: We hebben 
een half seizoen onze wedstrijden kun-
nen spelen. De contracten van William 
Krabbenborg en Jos Heutinck van Grol 
1, en Patrick te Voorwis zijn verlengd. 
En Max Verstappen is gekroond tot we-
reldkampioen in de Formule 1!

Het was een race om nooit te vergeten. 
Dit maak je maar één keer in je leven 
mee. Max die over het gehele seizoen 
de betere was, maar een heleboel pech 
heeft gehad. Hamilton die knap terug-
komt in de puntenstrijd. En dan zo’n 
laatste race. Dit slotakkoord had nie-
mand kunnen bedenken. Koele kikker 
Max die in de laatste ronde de titel pakt! 
En Hamilton toont zich uiteindelijk een 
waardige verliezer. Meneer Wolff wat 
minder…

Hopen dat het in de Eredivisie tot een 
vergelijkbaar slot komt. Titelfavoriet 
Ajax laat het tegen de kleintjes liggen, 
PSV wordt steeds sterker en ook Fey-
enoord heeft zich gemengd in de strijd 
om de titel. Europees gezien doen we 
het met ons kikkerlandje voortreffelijk. 
Vijf clubs hebben de volgende fase van 
de Europese toernooien bereikt. Ajax, 
AZ en Feyenoord als groepshoofd, PSV 
stroomt als nummer 3 van de Europa 
League door naar de Conference Lea-
gue, waar nummer twee van de poule 
Vitesse erg knap het grote Tottenham 
Hotspur eruit heeft geknikkerd. We lo-
pen voorop in de coëfficientenpolonai-
se! (Uiteindelijk toch nog een polonaise 
waar we aan mee kunnen doen…)

Toch is het voetbal op TV zonder publiek 
waardeloos om naar te kijken. Het lijken 
wel veredelde oefenpotjes. De Klassie-

ker was daar een schrijnend voorbeeld 
van. Voor Berghuis kwam het naar mijn 
idee deze keer wél goed uit. Het gedoe 
voorafgaand aan de wedstrijd met al 
die kansloze spandoeken en bedreigin-
gen… wat lopen er in Nederland toch 
een hoop mafkezen rond… En blijkbaar 
niet alleen bij FvD.

Kerst zit er inmiddels op. Ik hoop dat 
je het goed hebt kunnen vieren met je 
familie, vrienden en geliefden. Laten 
we er met zijn allen in geloven dat 2022 
een topjaar wordt! Ik wens iedereen een 
fijne jaarwisseling toe en een gelukkig, 
gezond nieuwjaar!

De Stamgastff
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