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•  De presentatiegids is een aangelegenheid van de 
gehele vereniging Grol met al haar geledingen.

•  De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze 
presentatiegids berust bij de redactie.

•  Voor klachten omtrent de verspreiding c.q. de 
bezorging, gelieve contact op te nemen met Hennie 
Schovers, telefoon: 0544-465062.

COLOFON

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Mensen uit Groenlo (Grolle) zijn trots op hun stadje en 
alles wat ze presteren. Dat laten ze vaak weten ook. 
Anderen buiten Groenlo noemen dat de “Grolse wind”. 
Vanaf het sportpark Den Elshof zal door de prestaties van 
de afgelopen twee jaren wat minder geblazen worden. De 
Grolse wind in totaliteit neemt dus af. Goed nieuws voor 
de Lichtenvoordenaren die nu met wat minder weerstand 
hierheen kunnen fietsen. 

TIJDELIJK MINDER WIND

Maar bij de s.v. Grol doet men er intussen alles aan de wind 
weer aan te wakkeren. Vooral de plannen op voetbaltechnisch 
vlak zijn in elkaar gezet om de wind er weer onder te krijgen. 
De bestaande plannen worden komend seizoen zelfs nog wat 
aangescherpt. Met de vereniging in totaliteit gaat het overigens 
gewoon goed. Dat is niet maar zo een bewering. Dat is getoetst 
in een heus onderzoek onder de leden. De leden gaven 
de totale organisatie in dat ledentevredenheidsonderzoek 
afgelopen voorjaar een heel mooie 8. Natuurlijk waren er 
verbeterpunten en daar gaan we mee aan de slag. 

We zien het aantal teams licht teruglopen bij de jeugd maar 
dat zagen we al lang aankomen door de bevolkingskrimp. 
De basisscholen weten er allang over mee te praten. Maar 
nog brengen we zo’n 65 teams op het veld, waaronder 
een primeur. Vorig seizoen was dat het gemengde A-elftal 
van Grol en Grolse Boys. Nu is dat het gemengde tweede 
vrouwenteam. Een combinatieteam van Grol en Vios Beltrum. 
Dit zijn ontwikkelingen die in de toekomst nog vaker zullen 
voorkomen. Samenwerking tussen de kleinere verenigingen 
is in de Achterhoek al wat langer aan de gang en de grotere 
verenigingen gaan hierin nu ook een rol spelen. Met name 
in het opleiden van de betere voetballers. Tenminste dat 
is onze visie. De s.v. Grol wil zo’n regionale functie graag 
oppakken. Meer grotere clubs in de Oost Achterhoek 
hebben die mogelijkheid ook. Op deze manier zullen de 
voetbalverenigingen in de kleine kernen kunnen blijven 
bestaan. De jeugd kan blijven voetballen in combinatieteams 
of zich verder ontwikkelen bij een grotere club. Op deze manier 
blijft er aanwas komen - ook op niveau - voor de seniorenteams 
van de eigen vereniging in de kleine kern. 

Terug naar de s.v. Grol en 
haar perspectief. De basis 
is nog steeds uitstekend. 
Ruim voldoende jeugdteams 
in alle leeftijdsklassen, een 
doorontwikkeling van de 
meiden- en vrouwenteams, een grote senioren-afdeling, 
zaterdagvoetbal, een trots G-team, zaalvoetbal, 35+ en 45+ 
- voetbal, bijna 400 vrijwilligers, veel betrokken ouders bij 
kinderen, vertrouwenspersonen, honderden ondersteunende 
leden, een klasse accommodatie, een stevige organisatie, een 
grote trouwe aanhang van Grol 1, een gezellig sportcafé dat 
warmte en gezelligheid uitstraalt, alle moderne vormen van 
communicatie met de leden, uniforme wedstrijdkleding met 
uitstraling op het veld. En erg belangrijk om zo te houden, heel 
weinig incidenten op het veld veroorzaakt door eigen spelers of 
trainers/leiders. Financieel is het goed voor elkaar. De begroting 
is sluitend maar daarvoor moet wel een zuinig beleid gevoerd 
worden. De contributie willen we ook graag laag houden. 
Financieel drijven we dus voor een flink deel op onze sponsors. 
Met onze hoofdsponsor Pfeifer Heavy Machinery voorop. De 
hele sponsorgroep, voor het grootste deel verenigd in Business 
Club s.v. Grol, is onmisbaar voor een club van onze omvang. 

En dan nog een keer de voetbalprestaties. Daar was 
veel tegenwind in de afgelopen twee seizoenen. Vooral 
bij de selectie-teams. We vervolgen ons ingezette 
kwaliteitsprogramma Jeugdvoetbal en we gaan nog een tandje 
bijzetten. Dat alles maar met één doel: het eerste elftal moet zo 
snel mogelijk terug naar de 2e klas en daar blijven. Het komend 
seizoen zullen we nog wel geduld moeten hebben, aan die 
3e klasse C gaan we de handen nog vol krijgen. We kijken 
natuurlijk evenzo goed uit naar de prestaties van alle andere 
blauw-witte teams. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. We laten 
ons graag verrassen. Voor dat nieuwe seizoen wensen we de 
spelers, de vrijwilligers, de ouders, de supporters, de trainers, de 
begeleiders, de verzorgers, de scheidsrechters, de sponsoren, 
de bestuursleden, de commissieleden en alle ondersteunende 
organen van onze vereniging alle plezier en sportiviteit toe. Met 
daarbij veel wind in de rug! 

Hans Scheinck, voorzitter s.v. Grol. 

Het is 2016. Dus alles gaat online. Wie zit er anno nu nog te wachten op een overzichtelijke 

folder? Een stijlvolle brochure? Een branded magazine? Een huisstijl op kwaliteitspapier? 

Tijden veranderen. De manier van communiceren verandert. Met nieuwe technologie 

komen nieuwe mogelijkheden. Maar wij geloven - zéker nu - in communicatie die alle 

zintuigen prikkelt. We geloven in de geur van fris drukwerk. In de aanraking van een 

brochure met soft touch afwerking. In de kracht van een huisstijlkleur die van je drukwerk 

spat. In dat moment van relaxed bladeren door een magazine dat met aandacht 

samengesteld én geproduceerd is. Een combinatie van factoren die indruk maakt. Dus wie 

laat er nou nog wat drukken?

Maarse Drukwerk zorgt met bevlogen vakmensen al 40 jaar voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij voel je de persoonlijke, 

betrokken benadering met oog voor mens en milieu in alles wat we doen. Dat voelt goed.

Kiefteweg 12, 7151 HT Eibergen telefoon: 0545 473083 e-mail: info@maarsedrukwerk.nl www.maarsedrukwerk.nl

Wie laat er nou 
nog wat drukken?
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ALGEMENE INFORMATIE

Sportvereniging ‘Grol’ - Groenlo
Opgericht:,18 september 1918
Koninklijk goedgekeurd: 13 maart 1961
Onderscheiden: Koninklijk met de Erepenning 
van verdienste op 14 september 1968
Gevestigd te: Groenlo

Sportpark ‘Den Elshof’
Oude Winterswijkseweg 37, 7141 DE Groenlo
Telefoon: 0544-461940

Velden
Hoofdveld: kunstgras met verlichting
Veld 1: kunstgras met verlichting
Veld 2: natuurgras trainingsveld met verlichting
Veld 3: natuurgras met verlichting
Veld 4: natuurgras
Marveld ArenA: kunstgras met verlichting
Oefenhoek: natuurgras

Secretariaat
Zilversmid 39, 7141 PH Groenlo
Telefoon: 0544-464472 / 06 - 42497744
E-mail :  a.zieverink@kpnmail.nl

Ledenadministratie en 
contributiebeheer
Tom Hoffman
Van Kinsbergenstraat 4, 7141 WD Groenlo
Telefoon: 0544-461377
Mobiel: 06-10958906
E-mail: t.hoffman4@kpnmail.nl

Internet www.svgrol.nl
E-mail info@svgrol.nl
Twitter svgrol
Facebook www.facebook.com/svgrol  
Instagram svgrol

Bankrekening
IBAN: NL37RABO0323400299
BIC: RABONL2U
    
Clubkleuren blauw-wit

Aantal leden
Circa 1.400 (circa 900 spelende en circa 500 
ondersteunende leden)

Aantal teams
61 (31 jeugd jongens, 6 jeugd meiden, 1 
Fpups zaterdagmorgen, 1 G-team, 12 senioren 
waarvan 10 op de zondag en 2 op de zaterdag, 
3 35+ teams en 3 45+teams, 2 vrouwenteams 
en 2 zaalvoetbalteams)

Aanvangstijd 
thuiswedstrijden Grol 1: 14.30 uur

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Hans Scheinck
Oude Winterswijkseweg 33a
7141 DE Groenlo
Telefoon: 0544-464210
Mobiel: 06-23879248
E-mail:  j.scheinck@kpnmail.nl

Tweede voorzitter: Marco Frank
Winterswijkseweg 22, 7141 DN  Groenlo
Telefoon: 0544–465764
Mobiel: 06-12060188
E-mail: marco.frank@hetnet.nl
 
Secretaris: Tonnie Zieverink
Zilversmid 39, 7141 PH Groenlo
Telefoon: 0544-464472
Mobiel: 06-42497744
E-mail: a.zieverink@kpnmail.nl

Penningmeester: Hans van Halm
Het Blik 20, 7141 TJ Groenlo
Telefoon: 0544-463601
Mobiel: 06-13963910
E-mail: h.vanhalm@kpnmail.nl

Hoofdbestuur
•  Hans Scheinck, voorzitter
•  Marco Frank, tweede voorzitter
•  Tonnie Zieverink, secretaris
•  Hans van Halm, penningmeester
•  Rob Westervoorde, tweede secretaris
•  Diana Nijland, voorzitter jeugdbestuur
•  Jos Penterman, voorzitter bestuur senioren
•  Noëlle Neeleman, lid sponsorzaken
•  Bart Porskamp, lid voetbaltechnische zaken
•  Peter Harbers, lid accommodatiezaken

Jeugdbestuur
•  Diana Nijland, voorzitter
•  Edwin Vos, secretaris / notulist
•  Simone Wiggers, ledenadministratie Jeugd
•  Wilko Rijkenbarg, penningmeester en 

scheidsrechterszaken
•  Wessel Arink, wedstrijdzaken
•  Rob Arink, vrijwilligerszaken 
•  Marcel ten Barge, contact O17 en O19
•  Peter Wolberink, contact O13 en O15
•  Manfred Huijskes, contact O13 en O15
•  Marc van Meurs, contact jeugdige vrijwilligers 

en coördinator kaderschool
•  Mirjam Pos, contact O9 en O11, G-voetbal en 

peutervoetbal
•  Yvonne Klein Gunnewiek, contact O9 en O11, 

G-voetbal en peutervoetbal

Bestuur senioren
•  Jos Penterman, voorzitter
•  Rudi Porskamp, secretaris/penningmeester 

en ledenadministratie Senioren
•  Bert Franssen, wedstrijdsecretaris
•  Jos Froeling, arbitragezaken
•  Robert Olijslager, contact PMB
•  Mike te Boome, contact recreatieve teams
•  Emiel Garstenveld, contact zaalvoetbal
•  Nathalie Wientjes, contact damesvoetbal
•  Vacature: contact Grol 1 t/m 3
•  Vacature: voetbaltechnische zaken senioren

Bestuur S.E.A.G.
(Stichting Exploitatie Accommodatie 
sportvereniging Grol)
•  Peter Harbers, voorzitter
•  Hans van Halm, secretaris
•  Maikel Wiggers, penningmeester
•  Hans Scheinck, lid
•  Willy Konnik, lid
•  Bas Brinke, lid
•  Dennis Dibbets, lid

Hoofdsponsor sportvereniging Grol 
en kledingsponsor Grol 1
Pfeifer Heavy Machinery

Hoofdsponsor jeugdafdeling Vacant

Hoofdsponsor seniorenafdeling Vacant

Co-sponsoren
•  Sportpark ‘Den Elshof’
•  Marveld Recreatie
•  Grolsch
•  Univé
•  Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Selectietrainers
•  Jeroen Burghout, trainer eerste selectie 
 en coach Grol 1
•  Bjorn Koldeweij, assistent trainer Grol 1
• Kevin Vos, trainer tweede selectie 
 en coach Grol 2
•  Giso Rijks, assistent trainer Grol 2
•  Max de Vries sr, trainer derde selectie 
 en coach Grol 3
•  Tjiko Wolberink, keeperstrainer
•  Jos Porskamp, trainer Vrouwen 1
•  Max de Vries sr, trainer JO19-1
•  Rik Gockel, trainer JO17-1
•  Max de Vries jr, trainer JO15-1
•  Mark Baten, trainer JO13-1
•  Nando Schutten, trainer JO11-1
•  William Krabbenborg, trainer JO9-1
•  John Ligtenberg, trainer MO17-1
•  Nenad Dokic, trainer MO15-1
•  Dalibor Repija / Carry Walterbos, 
 trainers Meiden MO13-1
•  Sil Dieker / Eric Pos, 
 trainers Meiden MO11-1

Technische Commissie
•  Bart Porskamp, 
 hoofdbestuurslid technische zaken
•  Bert Roeterdink, 
 hoofd jeugdopleiding JO9 t/m JO13
•  Sander van Beckhoven, 
 hoofd jeugdopleiding JO15 t/m JO19
•  Jos Porskamp, hoofd jeugdopleiding meiden

Dienst PMB (Para Medische 
Begeleiding) 
•  Gert Oeds Kristen, hoofd PMB en 

hersteltrainer
•  Ronald Buesink, fysiotherapeut 
•  Paul Mittelmeijer, verzorger Grol 1
•  Suzanne Douma, verzorgster

Secretariaat B.C.G.
(Business Club s.v. Grol) 
De Kunne 1, 7141 LM Groenlo
Telefoon: 06 2126 7110
E-mail: bcg@svgrol.nl

Secretariaat S.E.A.G.
(Stichting Exploitatie Accommodatie 
sportvereniging Grol)
Het Blik 20, 7141 TJ Groenlo
Telefoon: 06 1396 3910
E-mail: h.vanhalm@kpnmail.nl

Secretariaat jeugdbestuur
Blikslager 8, 7141 PE Groenlo
Telefoon: 06 5040 6040
E-mail: jeugdsvgrol@gmail.com

Secretariaat bestuur senioren
Koperslager 61, 7141 PL Groenlo
Telefoon: 0544-464933 / 06 5593 5807
E-mail: rudiporskamp@gmail.com

Secretariaat Supportersclub
Karel Doormanstraat 13, 7141 WE Groenlo
Telefoon: 06 2258 4607
E-mail: h.schovers@upcmail.nl

Secretariaat Stichting V.S.V.G. 
(Vrienden van de sportvereniging Grol)
Govert Flinckstraat 5, 7141 XB Groenlo
Telefoon: 06 2898 2158
E-mail: jgschut@lijbrandt.nl

Secretariaat Stichting Internationaal 
Marveldtoernooi
Zilversmid 39, 7141 PH Groenlo
Telefoon: 06 4249 7744
E-mail: mail@marveld.info
Internet: www.marveld.info

Secretariaat Wissink D- en E-toernooi
Lichtenvoordseweg 68, 7141 LC Groenlo 
Telefoon: 06 5426 1933
E-mail: rob.westervoorde@upcmail.nl

Redactie-adres clubblad:
Piet Heinplein 3, 7141 VV Groenlo
Telefoon: 06 2083 8861
E-mail: clubblad@svgrol.nl

Verenigingsfotografen
Gerry van Dongeren, Gerard Houben, Marcel 
Houwer, Ronald Hulzink, John Ligtenberg en 
René van den Mosselaar

Omroepster / gastvrouw
Annemarieke Huurneman

Beheer Sportcafé ‘Den Elshof’
Rob Porskamp
Laantje van Lasonder 11, 7141 DA Groenlo
Telefoon: 0544-468754 / 06-27548573
E-mail: info@den-elshof.nl 
Internet: www.den-elshof.nl 

www.scheersroes.nl
Dé makelaars voor de 
regio Oost-Achterhoek makelaars taxateurs
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Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

S.V. Grol brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht 

die veel verder gaat dan de voetbalsport alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Groenlo

en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ondersteunt S.V. Grol

Waardoor 
iedereen wint.

Uw club én de 
buurt versterken.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

VAKMANSCHAP IS 
MEESTERSCHAP

47036 Grolsch standaardadv A4 liggend Magazine.indd   1 07-06-16   14:07

Hoofdbestuur
Van links naar rechts: Peter Harbers, 
Tonnie Zieverink, Jos Penterman, 
Diana Nijland, Hans Scheinck, 
Noëlle Neeleman, Hans van Halm, 
Bart Porskamp en Marco Frank.

FOTO’S BESTUREN

Bestuur Senioren 
Van links naar rechts: 
Emiel Garstenveld, Jos Froeling, 
Nathalie Wientjes, Jos Penterman, 
Bert Franssen, Robert Olijslager, 
Mike te Boome en Rudi Porskamp.

Jeugdbestuur
Bovenste rij van links naar rechts:
Marcel ten Barge, Wessel Arink 
en Yvonne Klein Gunnewiek.
Middelste rij van links naar rechts: 
Wilco Rijkenbarg, Diana Nijland, 
Mirjam Pos en Peter Wolberink
Voorste rij van links naar rechts: 
Manfred Huijskes en Rob Arink.
Op de foto ontbreken: Simone Wiggers, 
Marc van Meurs en Edwin Vos.
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SELECTIETRAINERS S.V. GROL
[Door: Henri Walterbos]
In 2013 promoveerde het eerste team naar de eerste 
klasse. Er heerste vooral een ‘hosannastemming’ binnen 
de vereniging met deze mijlpaal. Niet bij iedereen echter!  
Want enkele standaard jeugdteams degradeerden 

Armen gingen massaal juichend de lucht in, het glas werd 
geheven, daarentegen ook waarschuwende wijsvingers en 
de opmerking dat de promotie een gebrek aan kwaliteit/
opleiding in de jeugd camoufleerde. Nu dus zelfs gevolgd 
door een degradatie van het eerste team naar de 3e klasse. 
Gelukkig kent s.v. Grol, net als andere verenigingen, criticasters 
die de vinger dan op de zere plekken durven te leggen, vanuit 
een stuk betrokkenheid. Onder hen ook selectietrainers. 
Tussen de laatste balwenteling van het afgelopen seizoen en 
het eerste balcontact van het nieuwe seizoen zijn er dan ook 
de nodige overuren gedraaid door bestuurders om met deze 
‘helderzienden’ serieus in gesprek te gaan. Een goede zaak. 
In de gesprekken werden niet alleen kritiek en zorgen geuit, 
maar ook handreikingen gedaan waar s.v. Grol haar voordeel 
mee zou kunnen doen. Een eerste stap in de goede richting is 
gezet en de neuzen lijken weer in dezelfde richting te staan.

Focus op het veld
Aangezien de jeugd voor een groot deel de toekomst bepaalt 
komt de focus meer op het veld te liggen. Eén van de wensen 
van de selectietrainers. Met vier van hen een gesprek over 
‘mentaliteit’, ‘kwaliteit’, ‘beleving’, ‘veranderingen.’ William 
Krabbenborg (F1), Max de Vries jr. (C1), Rik Gockel (B1) en John 
Ligtenberg (Meiden B1), allen mensen met een Grolhart, maar 
ook met een visie. “Er is een jeugdkwaliteitsplan geschreven 
met allemaal doelstellingen en visies er in,” vertelt Max, maar 
wat precies ‘de Grolvisie’ is, is geen van allen helder. “Je kunt 
alles nog wel zo mooi op papier zetten, maar wat mij betreft 
gaat het er veel meer om hoe we dat op het veld vorm gaan 
geven,” vindt William. “Praten over voetbal en het op het veld 
laten zien daar zit een wereld van verschil in. Ik denk dat we 
er juist weer naar toe moeten om op het veld aan het werk te 
gaan. Ik denk dat dat kwartje wel gevallen is inmiddels.”

Veel winst te behalen
“Er worden best de nodige avonden georganiseerd voor 
trainers, maar degenen die het nodig hebben die komen 
dan niet.” Daarmee heeft John een goed punt. “Het is wel 
een goede zaak dat Sander, Jos en Bert weer meer op het 
veld gaan staan ter ondersteuning aan trainers van de 
lagere teams.” “In de F-klasse houden we een avond voor de 
F-trainers, waar Bert zijn woord zal doen, maar ik ook,” gaat 
William verder. “Daar moet dan wel een rode draad in zitten. 
Bert moet daar dan in de praktijk sturing aan geven en tussen 
gaan lopen. Trainers hebben handvatten nodig. Daar valt heel 
veel winst te behalen. De intentie is in ieder geval goed nu.”

Circuittraining
“Een goede zaak is verder dat de circuittraining voor de 
F-jeugd en E-teams weer ingevoerd gaat worden, waarin 
kinderen specifieke dingen leren. Dat ga ik dit jaar doen, 
met hulp van enkele anderen,” is John positief gestemd. “We 
willen dat er dan bij ieder onderdeel iemand staat. Dan kan ik 
rondlopen voor aanwijzingen. Soms zie ik dingen die anders 
moeten. Dan zie je de kleintjes partijtje doen, staan de leiders 
in de goal. Kunnen die kinderen succes behalen door een 
doelpunt te maken, houdt die leider de bal tegen. Dat moet je 
niet doen. Kun je beter andersom doen. Ga in het veld staan 
en geef die jongen die bijna geen bal krijgt de bal. Geef die de 
kans om te scoren. En iedereen moet zoveel mogelijk bezig 
zijn.” “Iedere speler verdient een goede training,” vindt William.

Breder opleiden
“Je moet ook breder opleiden dan alleen de F1. Als ik dan 
kijk naar de Marveldselectie van het afgelopen toernooi, 
daar zaten van de 21 spelers 6 spelers in die ik ooit in F1 
heb gehad. Dat betekent dus dat die anderen allemaal in 
de F2, 3 of 4 gezeten hebben. Ook daar moet je dus goede 
aandacht aan schenken. Het is zo belangrijk dat de F1, 2 en 3 
ook goede begeleiding en trainers hebben.” Alle 4 mannen 
zijn Grolmensen. Het ene Grollid ziet het als een voordeel, de 
ander als nadeel dat de selectietrainers uit eigen gelederen 
komen. Wat vinden de heren aan tafel? “Als je kwaliteit in 
huis hebt moet je dat gebruiken, maar heb je die niet dan 
moet je daar de ogen niet voor sluiten en in huis halen,” is 
William van mening. “Een goeie trainer daar moet dan wel wat 
tegenover staan,” is William eerlijk. “Klopt,” zegt John, “Grol 
heeft veel minder budget voor trainers dan bijvoorbeeld bij 
FC Trias of Longa al is dat het afgelopen jaar al wel verhoogd. 
Ze zijn nu ook bezig beleid te maken om jonge eigen trainers 
te gaan betalen. In plaats van dat ze nu bijvoorbeeld in 
een supermarkt gaan werken, kun je ze hier een bepaalde 
beloning geven. Het is af en toe best wel goed om trainers 
van buiten te halen. Een stukje nieuw elan. Ook om de 
verhalen ‘het zoontje van die’ te voorkomen wat wel eens 
gesuggereerd wordt,” kijkt John er tegen aan.

Winnaarsmentaliteit
Doelstellingen hebben ze geen van allen meegekregen, 
maar voor zichzelf hebben ze dat wel gedaan of gaan ze 
dat nog doen na de voorbereidingsperiode. William heeft 
het helder voor zijn team. “Ik vind het belangrijkste dat er 
verbeteringen zichtbaar zijn in de techniek en motoriek aan 
het eind van het seizoen. Ook kun je al best wel een gezonde 
winnaarsmentaliteit kweken, maar plezier is het belangrijkste 
in deze leeftijdscategorie. Ik weet dat wij als team misschien 
fysiek wel een van de minsten zullen zijn in onze klasse, maar 
ik blijf voetballend bezig met de jongens want op termijn, 
ben ik ervan overtuigd, zal het voetbal altijd winnen.” John 
kent zijn doelstelling. “Ik ben gevraagd de Meiden B1 te gaan 
trainen om het meisjesvoetbal naar een hoger plan te tillen en 
ik moet eerlijk zeggen, daar valt nog heel veel te halen.”

Mentaliteit
S.v. Grol wordt wel eens afgeschilderd als een feestvereniging, 
dat de mentaliteit en prestatiedrift van de gemiddelde 
Grol-speler nogal eens te wensen overlaat. Ook intern. De 
Bourgondische inslag van Groenlo zou hier aan ten grondslag 
liggen. “Daar ben ik het niet mee eens,” roept William direct. 
“Ik ben een tijdje weggeweest naar andere clubs en ben 2 jaar 
geleden weer ingesprongen maar die feestmentaliteit was 
15 jaar geleden, toen ik nog in het eerste team speelde, veel 
erger. Een jubileum en overige randzaken waren bij wijze van 
spreken veel belangrijker dan Grol 1 en de jeugdopleiding. 
Ik zeg niet dat alles nu optimaal is, maar ik zie een duidelijke 
mentaliteitsverbetering. Toen ik in Grol 1 zat ging het hier 
veel te weinig over voetbal. De ogen zijn wel open gegaan. 
Je moet wel een prestatiecultuur uitstralen. Dat vind ik wel 
belangrijk. Er gebeuren hier ondanks kritiek ook heel veel 
goede dingen.” Max: “Er moet hier zeker een inhaalslag 
gemaakt worden, maar na de gesprekken die we allemaal 
gevoerd hebben verwacht ik wel dat er aankomend seizoen 
het nodige gaat veranderen.” “Mentaliteit ligt ook een beetje 
bij de trainer,” vindt Rik. “Dat moet je er zelf ook in kunnen 
brengen, en zeggen ‘dit is de norm.’ Ik geloof niet dat dat hier 
veel slechter is dan elders,” of zoals John stelt; “Ik kan er met de 
pet niet bij dat hier andere kinderen geboren zouden worden 
dan in Lichtenvoorde.”

Veranderingen
John is voorstander van veranderingen in de spelregels. “Ik 
heb met de F1 en E1 altijd in de hoogste afdelingen gespeeld,
omdat je dat als vereniging dan nog zelf mag bepalen, maar 
dan komt het. In de D-klasse kan maar één team kampioen 
worden. Dat is, vind ik, gewoon een grote fout van de KNVB. 
Je moet gewoon 3 teams kampioen maken en 3 teams er aan 
de onderkant uit. Als je het voetbal in Nederland beter wilt 
maken, moet je dat op die manier aanpakken,” is John stellig. 
“Dat begint al in de F dat de keeper de bal niet in de handen 
mag pakken, dan kun je al druk zetten en dat de keeper de 
bal niet over de middenlijn in mag schieten. Dan krijg je er 
veel meer voetbal in. Bij Longa worden de spelers alleen maar 
beter omdat ze in hogere klassen uitkomen, terwijl Grol D1 in 
dezelfde klasse blijft. In het begin van het seizoen dan wint 
Grol D1 een oefenwedstrijd van Longa D1 met 8-0, dan in de 
beker met 4-1, maar aan het einde van het seizoen dan wint 
Longa gewoon met 4-0. Daar gebeurt wel wat.”  

Spelers aantrekken?
Over het spelers van buiten aantrekken om Grol 1 sterker te 
maken bestaan verschillende meningen binnen de club. Max 
is hier helder in. “Als je te weinig kwaliteit hebt om op een 
bepaald niveau te spelen dan moet je of investeren in het 
beter maken van je Grolspelers of anderen erbij halen. Als je 
dat niet doet bestaat de kans ook dat de goede spelers die 
je hebt weggaan naar een hoger spelende club.” De heren 
kunnen nog wel uren doorpraten. Over hun geliefde spelletje, 
over hun club, die ze aan het hart gaat! 

Van links naar rechts: William Krabbenborg, Max de Vries jr., Rik Gockel en John Ligtenberg.

“PRATEN OVER VOETBAL EN HET OP HET VELD LATEN ZIEN, 
DAAR ZIT EEN WERELD VAN VERSCHIL IN”
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TEAMFOTO’S JO19-1, JO17-1 EN JO15-1

JO17-1 1e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Lars Reijrink (assistent scheidsrechter), 
Remco Everink, Ties Frank, Ties Klein 
Gunnewiek, Jorden Veld, Nick Oude 
Luttikhuis, Noud Huijskes, Tycho Riteco, 
Mike te Brake, Rik Gockel (hoofdtrainer) 
en  Wout Walterbos (assistent trainer).
Onderste rij van links naar rechts: 
Mees van Schaik, Yordi Rupert, Charaf 
Eljaroudi, Stan Hulzink, Mick Wissink, 
Tjibbe Paardekooper, Tygo ten Bulte, 
Titus Hoffman en Mik Wolterink.
Niet op foto: Wessel Baarslag 
(keeperstrainer) en Frank 
Walterbos (leider).
 
KLEDINGSPONSOR: 
KAAK EVENT RENT

JO15-1 Hoofdklasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Paul Benedict, Ids de Vries, Kjell Riteco, 
Sem Brummelaar, Sean Everink, Teun 
Reijrink, Mike Kempers en Bader Faris.
Onderste rij van links naar rechts: 
Simon Wiggers, Jordy Schutten, Sophie 
te Brake, Max de Vries (trainer), Thiemo 
Wessels, Mark Hietland en Tiem Rots.
Niet op foto: Jeroen Gerretsen 
(leider) en Eduardo de Sousa 
Cavalcante (assistent-trainer).
 
KLEDINGSPONSOR: 
KOPPELMAN RECLAME

JO19-1 1e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Jan de Vries, Joris ten Have, Twan Riteco, 
Matijs Arink, Roel Ottink en Luc ten Broeke.
Middelste rij van links naar rechts: 
Achmed Taouil (trainer/ leider), Erwin te 
Veluwe (trainer/ leider), Rens Ampting, 
Wout Walterbos, Roar Storteler, Jelle 
Rijks, Jeroen Vonk, Stijn van Schijndel, 
Max de Vries sr. (hoofdtrainer) en 
Vincent te Brake (looptrainer).
Onderste rij van links naar rechts: 
Rubel Hammo, Martiz Bennink, Siebe 
Lantink, Asad Omar, Rogier Platter, 
Tycho Geurkink en Myron Baten. 
 
KLEDINGSPONSOR: 
HARTEMINK VERKEERSOPLEIDINGEN 
EN PERSONENVERVOER
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INTERVIEW BEGELEIDING GROL JO13-4

[Door: Pim Westervoorde]
Aan de vooravond van de Zwarte Cross treffen we elkaar. 
Roy Röring heeft zijn spullen gepakt en maakt tijd voor 
een gesprek. Een gesprek over zijn trainersloopbaan 
bij de s.v. Grol en over de JO13-4, voorheen D4, zijn D4. 
‘Aankomend seizoen ga ik mijn 13e jaar als jeugdleider 
bij de s.v. Grol in’, begint Roy. 

ROY RÖRING, EEN ONMISBARE KRACHT 
BINNEN DE JEUGDAFDELING

‘13 Jaar geleden werd ik samen met Björn Haarlink door 
Yorik Vos gevraagd of wij iets konden betekenen voor de 
s.v. Grol. Björn en ik hadden beide wel trek in een ‘carrière’ 
als jeugdtrainer’. Zodoende werden de beide mannen 
jeugdtrainer van de D4. Na een jaar of 2 kwamen Björn en 
Roy erachter dat ze zichzelf toch iets te jong voor de D-jeugd 
vonden: ‘Het verschil in leeftijd tussen ons en de jongens 
was gewoon niet groot genoeg. Daarom werden we het jaar 
daarop trainer/leider van de E8’. Een jaar of 2 later keerden 
de heren terug bij de D4 en daar is Roy nog steeds trainer 
van. ‘Nadat ik de afgelopen 12 jaar samen met Björn heb 
gewerkt ga ik het komende jaar alleen door. Hierbij word ik 
geassisteerd door een aantal ouders van de spelers uit het 
team’. 

Als we even doorpraten over zijn eerste jaren als jeugdtrainer 
vraag ik Roy waarom hij zo graag een recreatief team wil 
trainen. ‘Alle andere D-teams zijn al bezet’, lacht hij. ‘Nee 
zonder gekheid, allereerst is de D-jeugd echt een leuke 
leeftijd. Daarnaast ben ik in het verleden wel benaderd door 

de D2 of ik daarbij wilde helpen. Dan kies ik er toch voor om 
trainer de blijven van de D4 omdat ik daar zelf de touwtjes 
in handen kan hebben’. Naast het feit dat Roy elke zaterdag 
aanwezig is staat hij ook twee keer per week op het veld om 
de D4 te trainen. En wie denkt dat het bij de D4 meer om 
klieren en gezelligheid gaat, die heeft het mis. ‘Ik wil graag 
dat de jongens plezier hebben door het voetbal. Voor klooien 
of klieren zijn ze bij mij echt aan het verkeerde adres. Ik merk 
gewoon dat bij de jongens het plezier in voetbal ook voorop 
staat, dat maakt het mooi.’  

Op dat moment komt Björn Haarlink toevallig binnenlopen. 
Hij komt zijn bagage voor een weekend Zwarte Cross bij Roy 
droppen en schuift aan. ‘Wat is nou een van de hoogtepunten 
van de afgelopen 12 jaar?’, vraag ik hen. ‘Het is gewoon mooi 
dat we het de afgelopen jaren altijd leuk met elkaar hebben 
gehad maar een echt hoogtepunt hebben we nog niet 
gehad’, lacht Roy. ‘We zijn nog nooit kampioen geworden. 
Wel presteerden we het om met de E8 een tweede plaats te 
bereiken nadat we bijna de gehele competitie eerste stonden’, 
vertelt Björn. ‘Afgelopen jaar hebben we onze eerste beker in 
ontvangst mogen nemen’, lachen beiden. ‘We zijn namelijk 3e 
op een toernooi geworden!’. 

Aankomend jaar gaat Roy samen met Emile Laarveld en Henk 
Laarveld verder met een geheel nieuw JO13-4 team. ‘We gaan 
dit jaar voor het eerst sinds lange tijd in de 4e klasse spelen 
nadat we altijd in de 3e klasse speelden. Hierin eindigden we 
altijd een beetje onderaan en het zou heel mooi zijn als we 
komend jaar een beetje succes zouden hebben!’. We gaan 
duimen voor ze!. 

JO13-1 1e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Wout Walterbos, Nick Jansen, Kaj Riteco, 
Mika Hulzink, Yaluca Meusert, Thijmen 
Geurink, Juul Brummelaar, Berend 
Lagers, Han Hilderink en Mark Baten.
Onderste rij van links naar rechts: 
Siem Hilderink, Evan Hilhorst, Tyn 
Brockötter, Chiel Klein Avinck, Jordi 
Geelink, Mick Krebbers en Teun Hagens.
 
KLEDINGSPONSOR: 
LURVINK AFBOUW

TEAMFOTO’S JO13-1, JO11-1 EN JO9-1

JO11-1 1e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Jan Bomers, Nando Schutten 
en Peter Reukers.
Middelste van links naar rechts: 
Floris Lagers, Twan Beemers, Wout 
Reukers en Titus Hoffman.
Onderste rij van links naar rechts: 
Davy Schutten, Boet Ueffing, 
Boet Schuurmans, Lars Bomers 
en Noah Oosterholt.
 
KLEDINGSPONSOR: 
AESY LIFTEN

JO9-1 Hoofdklasse
Bovenste rij van links naar rechts:
William Krabbenborg,  Mohammed 
Taouil, Ralf Meusert en Chris Alten.
Middelste rij van links naar rechts: 
Kas Krabbenborg, Jord Meekes, 
Nikki Meusert, Bas Kemkens 
en Jochem Wielens.
Onderste rij van links naar rechts: Harm 
te Veldhuis, Willem Alten en Rayan Taouil.
 
KLEDINGSPONSOR: 
DE SPANNEVOGEL

De begeleiding van Grol JO13-4. Van links naar rechts: Emile Laarveld, Roy Röring en Henk Laarveld.
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TEAMFOTO’S MO17-1, MO15-1 EN MO13-1

MO17-1 1e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Anita Helmers (leider), Bridget Reukers, 
Sytske Maas, Tjesca Berentsen, Jill 
Ligtenberg, Fanny Bruins, Julia 
Temminghoff, Alyssa de Jongh en 
John Ligtenberg (trainer/Leider).
Onderste rij van links naar rechts: 
Thirsa Rijks, Bo Mentink, Evie Legro, 
Sam Cuppers, Manon Wellink, 
Nina ter Bogt en Jill Maarse.
Niet op foto: Ruth Hulshof en 
Sander Naaijkens (leider).
 
KLEDINGSPONSOR: 
STÖTELER AFBOUW

MO15-1 1e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Nenad Dokic (trainer/leider), Britt 
Reijerink, Lisa Schuurmans, Sabine 
te Marvelde, Lynn baten, Jeroen 
Schuurmans (leider), Margot 
Beemers, Daniëlle Oostendorp, 
Celine Rondeel, Hilde Gelinck, Floor 
Mokkink en Nardo Rondeel (leider).
Onderste rij van links naar rechts: 
Maud Hagens, Isa Buesink, Brooklynn 
Dokic, Quinty Peperzak, Amber 
Lammers, Puk de Heer en Indy Hartman.
Niet op foto: Sabine Spiekker (leider).
 
KLEDINGSPONSOR: 
ORTHODONTIST J.E.M. VAN OS

TEAMFOTO’S MO11-1 EN VROUWEN 2

VIOS B./GROL VR 2 5e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Mirjam Pos (verzorgster), Barry ten Have 
(leider), Maartje Dute (sfeerbewaakster) 
en Patrick Pos (trainer/leider).
Middelste van links naar rechts: 
Daphne Hendriks, Dyonne Oonk, 
Vera Helmers, Esmee Stoteler, Carmen 
Porskamp, Wendy Stroet, Lesley van 
Elteren en Maud Klein Avinck.
Onderste rij van links naar rechts: 
Milou Jansen , Joyce Klein Gunnewiek, 
Chantal Scharenborg, Celeste 
Stoteler, Elsa Gemmink, Ellen Klein 
Gunnewiek en Cheyenne van Elteren
Niet op foto: Ashley Klein Gunnewiek, 
Carlijn Hanselman, Corine Pleiter, 
Danielle Reijerink , Deborah Verheij, 
Doris Vruchtman, Jamie Pos, 
Karlijn Ottink, Janneke te Stroete, 
Kim Visser, Loes Hummelink, Lynn 
Dieker en Manon Bleumink.
 
KLEDINGSPONSOR: 
DUTE EN BEIJER BESSELINK

MO11-1 2e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Eric Pos, Marc Houwer, Lisanne 
Lageschaar en Imelda Camfferman.
Middelste rij van links naar rechts: Evi 
Nales, Tess Luttikholt, Dilayla Genc, 
Firdaus el Ahmadi, Nikee Reinders, 
Jill Reinders en Eline Garstenveld.
Onderste rij van links naar rechts: 
Lynn Scharenborg, Neele 
Reinders, Renske te Bogt, Cindy 
Wolters, Remke Camfferman, 
Julia Zappey en Jill Wolthaar.
Niet op foto: Sill Dieker.
 
KLEDINGSPONSOR: 
KAPPERSKORTING.COM

MO13-1 2e klasse
Bovenste rij van links naar rechts: 
Dalibor Repija (trainer/leider), Jen 
Oude Luttikhuis, Fleur Schukkink, Bibi 
Frank, Pien Vos, Tatum Hartemink, 
Jipp Krabbenborg, Romaissae Taouil, 
Danée ten Barge en Ise Walterbos.
Onderste rij van links naar rechts: 
Eva Pillen, Fem Gelinck, Shaya 
Repija, Wieke Frank, Bente Lammers, 
Britt Tuinte en Chelsea Dokic.
Niet op foto: Carry Walterbos (trainer/
leider) en Joyce Kemkens (leider).

Met ingang van het seizoen 2016 – 2017 hebben de s.v. Grol 
en VIOS Beltrum een gecombineerd Vrouwen 2 team. Een 
unieke samenwerking met speelsters, trainers en begeleiders 
van beide clubs. Ook is er een gezamenlijke spelersraad. En 
het allerbelangrijkste natuurlijk, ze nemen als één team deel 
aan de KNVB competitie. Het team komt uit in de standaard 
5e klasse onder de naam ST: VIOS B./GROL VR 2. De trainingen 
en wedstrijden zijn per toerbeurt in Beltrum en Groenlo. Ook 
komt er een speciaal voor dit team nieuw ontworpen tenue. 

Deze zal bij de eerste competitiewedstrijd gepresenteerd 
worden. We wensen dit team heel veel succes en een mooi 
seizoen! Als vereniging hopen we dat deze samenwerking 
met VIOS Beltrum, net als vorig seizoen met Grolse Boys bij 
A3 en de bestaande samenwerking met Rap en Snel bij de 
peuters en de F-pupillen, wederom een succesvolle stap 
wordt in het verder opzetten van samenwerkingen tussen s.v. 
Grol en clubs in de regio.
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BUSINESS CLUB S.V. GROL VIERT 1E LUSTRUM
[Door: Theo Huijskes] 
In november a.s. bestaat de Business Club van de 
s.v. Grol vijf jaar. De viering van het eerste lustrum is 
derhalve op korte termijn een feit. “Geen reden voor 
een groot feest, maar wel een moment om even bij 
stil te staan”, zegt BCG-voorzitter Matthijs Roorda. “Dit 
omdat het gehele traject in de afgelopen vijf jaargangen 
bijzonder voorspoedig is verlopen. Eigenlijk helemaal 
overeenkomstig onze ideeën en wensen, anders gezegd 
onze doelstellingen, die wij vooraf als bestuur met elkaar 
hebben afgesproken.”   

Op het gezicht van Matthijs Roorda (49), vader van de bij 
de s.v. Grol voetballende zoons Okke (15) en Ruben (11), 
verschijnt een brede glimlach. “Weet je dat deze businessclub 
helemaal past in het plaatje oftewel de cultuur van de 
voetbalvereniging Grol. Het is geen club binnen de club. Dat 
is van meet af aan onze insteek geweest. Daarin schuilt zonder 
enige twijfel ook het tot op heden reeds geboekte succes.” 
Roorda is trots op het vijfhoofdige bestuur, naast zijn persoon 
als voorzitter bestaande uit Erik Schuurmans (secretaris), 
Peter Scheinck (penningmeester), alsmede Rob Soer en Rob 
Porskamp (leden). “Wij hebben met elkaar dezelfde ideeën 
over de aanpak van de club, de te organiseren activiteiten 
en wat mogelijk het belangrijkste is, de omgang met onze 
donateurs. Daarom waren wij in no time op elkaar ingespeeld. 
Op dit moment tellen wij ruim 150 donateurs, allemaal 
ondernemers uit voornamelijk Groenlo en verder ook uit 
Lichtenvoorde en verdere omgeving. Een in onze ogen groot 
succes, zeker wanneer je bedenkt dat de s.v. Grol reeds jaren 
achtereen een omvangrijk aantal sponsoren kent, een reeds 
sedert 1977 bestaande succesvolle Supportersclub en niet te 
vergeten een florerende en niet meer weg te denken geleding 
als de VSVG (Vrienden van de sportvereniging Grol).”

Wat Roorda ook als een schot in de roos aanmerkt, is het 
gegeven dat de jaarlijkse financiële inleg van de donateurs 
voor een derde deel ten goede komt aan de voetbalclub 
Grol. “Vanaf het eerste moment doen wij het nodige terug 
richting onze donateurs. Twee keer per jaar organiseren 
wij een activiteit, waarbij onze donateurs iets terugzien 
oftewel terugkrijgen voor hun geleverde inbreng, in dit 

geval hun gedoneerde geld. Het bindmiddel is weliswaar de 
s.v. Grol, maar voor onze donateurs als ondernemers is het 
bovenal van groot belang dat men onder ongedwongen 
omstandigheden en daarbij tegelijkertijd in een gezellige 
sfeer elkaar kan ontmoeten, dat men kan netwerken waardoor 
tevens tegemoet wordt gekomen aan een stukje eigen 
zakelijk belang.” Desondanks doet de Business Club s.v. Grol 
jaarlijks een leuke donatie aan de Groenlose voetbalclub. Deze 
handeling vindt altijd plaats op de gezamenlijke sponsoravond 
voorafgaande aan het Internationaal Marveldtoernooi. Waren 
dat in de jaren 2012 tot en met 2015 meerdere cheques, dit 
jaar werd er slechts één cheque, met een waarde van maar 
liefst € 7.500,- uitgereikt aan het hoofdbestuur van Grol met de 
bedoeling om het geld aan te wenden voor de jeugd in zijn 
algemeenheid en de opleiding in het bijzonder.

Matthijs Roorda glundert andermaal wanneer de reeds 
georganiseerde activiteiten ter sprake komen. “Natuurlijk 
bewaren wij mooie herinneringen aan ons eerste uitstapje 
naar het Polman Stadion in Almelo, waar wij na eerst een 
culinaire bijeenkomst buiten Almelo getuige waren van de 
eredivisiewedstrijd Heracles tegen SC Heerenveen. Maar dit 
uitgaanstripje werd in de daarop volgende jaren overtroffen 
door ons bezoek aan Bayer 04 Leverkusen, alwaar wij in de 
prachtige Bayer Arena de wedstrijd aanschouwden tegen 
VFB Stuttgart. En niet te vergeten natuurlijk het uitje naar het 
Sportcentrum van de KNVB in Zeist in combinatie met een 
interland van Oranje in de Amsterdam Arena met daaraan 
voorafgaand een bijzonder aangenaam bezoek aan onze 
hoofdstad. En dan natuurlijk dit jaar het tweedaagse bezoek 
aan Keulen met het zien van onder andere de spectaculaire 
wedstrijd FC Köln tegen Darmstadt. Om het nog maar niet 
te hebben over onze activiteiten op eigen bodem onder het 
motto ‘Verbroedering - Verbindt’, alsmede de altijd gezellige 
uitwisselingen met aartsrivaal en buurman Longa ’30 uit 
Lichtenvoorde.”

Ook donateur worden van de Businessclub van de s.v. Grol? 
Meld u dan aan bij het secretariaat: secretariaat@bcgrol.nl
De eerste BCG lustrumbijeenkomst met medewerking van 
een indrukwekkende, ondernemende spreker vindt plaats op 
donderdag 3 november 2016!
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Van links naar rechts: Rob Porskamp, Peter Scheinck, Matthijs 
Roorda, Erik Schuurmans en Rob Soer. 

De doelstelling van deze commissie is het waarborgen en 
eventueel uitbreiden van de sponsorinkomsten van de 
s.v. Grol en het genereren van extra gelden door middel 
van speciale acties/activiteiten. 

Taken van de sponsorcommissie zijn o.a.: onderhouden 
van contacten met sponsoren, werven van sponsoren, 
introduceren van nieuwe sponsorinitiatieven, coördinatie 
sponsoractiviteiten en nieuwsvoorziening naar sponsoren. 

Contactpersoon 
Noëlle Neeleman • Scheidingsweg 2a, 7137 HC Lievelde
Telefoon: 06 5317 7298 • E-mail: noelleneeleman@outlook.com

ZIE WWW.SVGROL.NL VOOR MEER INFORMATIE

Van links naar rechts: 
Tonnie Zieverink, Christel te Lintum, Ramon Oolthuis, Noëlle Neeleman en 
Marco Frank. Op de foto ontbreken: Erik Schuurmans en Tom Hoffman.
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GROL VROUWEN 1 SEIZOEN 2016-2017
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JOS PORSKAMP, BEVLOGEN TRAINER VROUWEN 1

[Door: Marco Frank]
Het meiden- en vrouwenvoetbal is de afgelopen jaren 
enorm gegroeid bij de s.v. Grol. Inmiddels is het een 
niet meer weg te denken onderdeel van de club met 
het komende seizoen twee teams bij de senioren en zes 
teams bij de jeugd. Het huidige team Vrouwen 1 voetbalt 
al geruime tijd samen. Ronald Westervoorde en Rein 
Nienhuis legden de basis van dit team zes jaar geleden 
in de jeugd, wisten de groep bij elkaar te houden, te 
verbeteren en behaalden diverse successen. Nadat het 
team een jaar bij de Senioren heeft gespeeld heeft Jos 
Porskamp een jaar geleden het stokje over genomen.

“Het team maakte progressie”
“In het begin was ik sceptisch. De omgang met elkaar en de 
communicatie in het veld was niet goed. Ik heb aangegeven 
dat ik wel als prestatietrainer aan de slag wil en dat betekent in 
principe dat we elke zondag met de sterkste elf beginnen. Dit 
is met name voor de wissels een zware belasting. Zeker omdat 
we vorig seizoen ook geen tweede team hadden. We hebben 
van beide kanten een proefperiode van drie maanden 
afgesproken. Klikt het niet, dan stop ik, geen probleem.” Jos 
Porskamp, geboren Grollenaar en geen onbekende voor de 
s.v. Grol, blikt enthousiast terug. “De groep pakte het heel 
goed op. De groep ging werken, leverde veel trainingsarbeid 
en dit was in het veld ook te zien. Karakter en mentaliteit zijn 
sterk verbeterd. We hadden als reëel doel gesteld een plaats 
bij de eerste vier. We begonnen met enkele nederlagen, 
maar het team maakte progressie, en we stegen van in het 
begin de 12e naar uiteindelijk de 2e plaats. Met name tactisch 
zijn ze ook beter geworden. Doordat Hoeve Vooruit buiten 
mededinging meedeed, is Grol officieel uitgeroepen tot 
kampioen en behaalden we promotie naar de 3e klasse. ”

Voetbal, voetbal, voetbal
Jos Porskamp ademt voetbal. Met het CIOS en de 
Sportacademie als basisopleiding en het volgen van een zeer 
groot aantal cursussen is Jos theoretisch goed onderlegd. 

Maar ook praktisch heeft Jos de nodige ervaring. Als 
talentvolle voetballer ging hij op 16 jarige leeftijd van s.v. 
Grol naar het voetbalinternaat van Go Ahead Eagles en leek 
een mooie voetbalcarriere voor hem weggelegd. Hij koos 
echter toch voor de sportopleiding en ging als tennisleraar 
aan de slag. Als voetballer speelde hij in Grol 1 onder Frits 
Kleinnibbelink. Eind jaren zeventig was Jos al een keer coach 
van het zeer succesvolle damesteam van s.v. Grol, dat destijds 
voor een zeer groot deel uit speelsters uit de regio bestond. 
Daarna is Jos het zakenleven in gegaan. En pas in 2005 weer 
teruggekeerd in het voetbal als Hoofd Opleiding en Vorming 
bij s.v. Grol. Toen is het balletje weer gaan rollen. Komend 
seizoen is de voetbalagenda van Jos meer dan gevuld: trainer 
Grol Vrouwen 1, Hoofd Jeugd Opleiding meiden s.v. Grol, 
technisch coördinator meiden- en dames bij FC Trias, trainer 
M017-1 bij FC Trias (die een Benelux competitie gaan spelen), 
circuittrainer voor E- en F-pupillen bij FC Trias, circuittrainer 
voor E- en F-pupillen bij Vios Beltrum en trainer Vios J017-2.

Verwachtingen voor het komende seizoen?
“We zijn eigenlijk te vroeg gepromoveerd. De 3e klasse is 
meer volwassen en vergt tactisch meer. Veel speelsters zullen 
komend seizoen op de tenen moeten lopen en moeten 
oppassen dat ze niet terugvallen in hun oude gewoontes. 
Handhaven is het doel, maar we hopen op het linkerrijtje. Als 
de groep de progressie van het afgelopen seizoen door kan 
zetten dan moet dit mogelijk zijn. Focus zal hierbij liggen op 
communicatie in het veld, het contact zoeken met elkaar. 
Leren om de juiste beslissing te nemen. Achter elke bal, elke 
pass, moet een bedoeling zitten.” Jos staat op en beeldt dit uit 
aan de hand van enkele spelsituaties. “De groep zal bestaan 
uit 14 speelsters. En met het combinatieteam Grol-VIOS 
Vrouwen 2 erbij, een goede ontwikkeling, komt iedereen meer 
aan het spelen.” Saillant detail is dat VIOS VR 1, waar Jos zelf 
als trainer drie jaar heeft gewerkt, één van de tegenstanders 
is van Grol. Verder is Hoeve Vooruit uiteindelijk ook naar de 3e 
klasse gegaan. “Maar komend seizoen kunnen we ze pakken.”
De laatste opmerking toont nogmaals de gedrevenheid en 
het positivisme van Jos Porskamp. Samen met Yvonne Klein 
Gunnewiek staat hij aan het roer van het talentvolle Grol 
Vrouwen 1. Een assistent-scheidsrechter wordt, na het vertrek 
van Jan Oldenmenger, nog gezocht. Op de vraag hoe het 
vrouwenvoetbal er bij de Grol voorstaat antwoordt hij: “Bij 
Grol 1 staan 9 begeleiders, bij Grol Vrouwen 1 slechts 2. Het zit 
hem met name in de faciliteiten, en eigenlijk dat we er voor 
ons gevoel harder voor moeten vechten. Enkele eenvoudige 
voorbeelden zijn het ontbreken van uniforme kleding voor de 
begeleiding en het pas na enkele verzoeken ontvangen van 
een EBHO koffer. Een vrouwencommissie die onze belangen 
behartigt zou een goede volgende stap zijn.” We wensen Jos 
en het team Grol Vrouwen 1 heel veel succes in de 3e klasse! 

Bovenste rij van links naar rechts: Yvonne Klein Gunnewiek (leidster), Inge Hulshof, Saimi Woertman, Carmen Arendsen, Bente Geelink, 
Marlin te Woerd en Jos Porskamp (trainer). Voorste rij van links naar rechts: Marije Wientjes, Yanique Veld, Anna Dönatz, Lotte Westervoorde, 

Renate Piek, Pam ter Bogt en Milou Groot Kormelink. Niet op de foto: Wietske Rooks, Laura Nijland en Kelly Bokstart.

Kledingsponsor: Office Organisatiemiddelen bv 

“ACHTER ELKE BAL MOET 
EEN BEDOELING ZITTEN”

Competitie indeling Grol VR 1 3e klasse G  
• TVC ‘28 VR 1 • Rekken VR 1 • De Tukkers VR 1 • Raalte VR 1 

• EMOS VR 1 • Marienheem VR 1 • Juventa ‘12 VR 1 • Hoeve Vooruit VR 1 
• Erix / KSV VR 1 • Grol VR 1 • MEC / Bredevoort VR 1 • VIOS B VR 1
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“DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!”
[Door: Pieter Peeters]
Vanaf aankomend seizoen gaat de s.v. Grol werken 
met een nieuwe technische structuur. Dit proces is in 
september 2015 al in gang gezet en na de ALV in oktober 
kon er gezocht worden naar de invulling van deze nieuwe 
structuur. Daar waar Bert Roeterdink de kar voor de 
gehele jeugdafdeling moest trekken (Hoofd Opleiding 
en Vorming), met Bart Porskamp (Hoofd Technische 
Zaken) als verantwoordelijke in het Bestuur, gaan nu 
drie personen, de drie Hoofden Jeugd Opleiding, zich 
gerichter bezighouden met een specifiek deel van deze 
opleiding. Ik stel de heren kort aan u voor!

Bert Roeterdink wordt verantwoordelijk voor Onder-9 t/m 
Onder-13 (voorheen F t/m D-jeugd), en gezien zijn praktische 
ervaring sluit dat perfect aan. Bert is al een aantal jaren bij 
onze club te vinden. Eerst als elftalleider en later als succesvol 
trainer van de E1. Daarnaast als Techniek Trainer doorgegroeid 
naar Opleiding en Vorming. Hij gaat aankomend seizoen 
beginnen aan de opleiding UEFA C (TC3), om zijn praktische 
kennis verder te verrijken. 

Sander van Beckhoven wordt verantwoordelijk voor Onder-15 
t/m Onder-19 (voorheen C t/m A-jeugd). Sander is al jaren lid 
van de s.v. Grol, in 1979 begonnen als voetballer en tijdens 
en na zijn actieve carrière, trainer van diverse jeugdelftallen 

en met name Grol 2 geweest. Na een kijkje in de keuken bij 
clubs in de regio (AD’69, Grolse Boys en FC Winterswijk) als 
hoofdtrainer, is Sander weer terug op het oude nest. Sander is 
in het bezit van Diploma UEFA B (TC2).

Jos Porskamp is ook zeker geen onbekende voor de s.v. Grol. 
Hij is Technisch Coördinator geweest, heeft bij s.v. Grol (ook 
bij VIOS) het circuitmodel geïntroduceerd en bekleedt bij Trias 
ook drie verschillende functies. Ook heeft Jos verschillende 
vrouwenteams onder zijn hoede gehad als hoofdtrainer in de 
regio. Hij wordt verantwoordelijk voor de gehele meidentak. 
Jos is in het bezit van het diploma UEFA B (TC2) en heeft het 
CIOS en de Sportacademie afgerond.

Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Ook bij de s.v. Grol?
Jos: ”Het vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in 
Nederland. Dit zie je bij ons ook overduidelijk. We hebben 
nu één Onder-11 team, twee Onder-13 teams, twee Onder-15 
teams en één Onder-17 team. In de senioren hebben we 
Vrouwen 1 (afgelopen seizoen gepromoveerd) en wij 
werken samen met VIOS wat betreft Vrouwen 2. Dat is een 
goede zaak. Je ziet langzaamaan ook een verschuiving in 
het vrouwenvoetbal. Waar eerder nog veel met vriendinnen 
in een team werd gevoetbald, zie je nu het selectievoetbal 
steeds belangrijker worden. En daar willen wij graag in mee 
gaan.”

NIEUWE TECHNISCHE STRUCTUUR S.V. GROL

Van iedereen, 
voor iedereen
Univé Oost
088 – 3 300 300 (lokaal tarief)
oost@unive.nl

www.unive.nl

Wat zijn de voornaamste taken voor jullie functie?
Bert: “Wij zullen veel op het veld te vinden zijn, bij zowel de 
prestatieve als de recreatieve teams. Daarbij proberen wij de 
selectietrainers te ondersteunen, hen helpen de Grol-visie uit 
te dragen. Bij de recreatieve teams is de ondersteuning van de 
trainers anders. Het zijn veelal vrijwilligers, (vaders/moeders of 
jeugdspelers) die de trainingen geven. Deze trainers proberen 
wij met praktische tips handvaten te bieden en vooral het 
plezier van het voetbal uit te stralen. Wij proberen ze goed te 
begeleiden en niet te laten zwemmen.”

Jos: “Het niveau van de trainers willen wij graag omhoog 
hebben. Met betere trainers krijg je betere teams. De oefenstof 
zal daarbij ook beter moeten. Uiteindelijk leiden wij spelers op 
die later in het eerste komen te voetballen. We hebben nu de 
stap gezet om het met eigen jongens te gaan doen, maar de 
selectie is aan de smalle kant. 

Sander haakt in: ”Zowel kwalitatief als ook kwantitatief moeten 
wij beter worden. De goede spelers moeten beter worden, 
en er moeten meer goede spelers opgeleid worden, zodat 
we uiteindelijk in de senioren prestatief uit een grotere vijver 
kunnen vissen. We beginnen nu met een prestatief Grol 3, dat 
is op zich een goede zaak. Maar om continuïteit te krijgen, 
moeten we zorgen dat er steeds meer jongens de stap maken 
naar de prestatieve senioren. Dan is onze taak om in de 
onderbouw de basis te leggen, in de bovenbouw dit verder te 

ontwikkelen, en ondertussen niemand kwijt te raken (binden 
aan de vereniging). Alleen dan lukt het om meer en betere 
prestatieve senioren te krijgen.”

Wat zijn de doelstellingen voor de aankomende jaren?
De heren vullen elkaar al prima aan: “Het uiteindelijke doel is 
dat de focus helemaal op het voetbal komt te liggen. Spelers 
opleiden voor onze prestatieve selecties. Het begeleiden 
van de trainers op het veld heeft onze prioriteit. Met goede 
oefenstof en bruikbare tips zowel de selectietrainers als de 
trainers van de lagere jeugdelftallen een helpende hand 
bieden. Daarin kunnen wij de meeste winst behalen. Wij willen 
zorgen dat de visie van Grol uitgedragen wordt. Kijk, trainers 
wisselen elk jaar. Wij moeten daarin de cultuurbewakers 
zijn. Met deze drie personen begint het pas. Alles is nog 
nieuw, we zullen nog aan elkaar moeten wennen. Daarom 
is het belangrijk om veel te overleggen. We hebben drie 
overleglijnen. Overleg met de selectietrainers, met de trainers 
per leeftijdsklasse, en onderling met elkaar. We proberen 
zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen en van elkaar te 
leren, om het vervolgens weer over te dragen aan het gehele 
s.v. Grol kader. Er lopen nog zoveel kenners rond binnen Grol, 
het zou mooi zijn dat we steeds meer schouders eronder 
kunnen krijgen. Wat ons betreft is dit ook een oproep aan 
allen die een steentje willen bijdragen hieraan, en te helpen 
bouwen aan nieuwe successen!” 

De drie nieuwe Hoofden Jeugd Opleiding. Van links naar rechts: 
Sander van Beckhoven, Bert Roeterdink en Jos Porskamp.
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JEROEN BURGHOUT IS ER WEER KLAAR VOOR
[Door: Henri Walterbos]
Toen hij zijn handtekening onder zijn contract met s.v. 
Grol zette, had hij het zich wellicht allemaal anders 
voorgesteld. Hij startte bij een Tweedeklasser in plaats van 
een Eersteklasser. Een jaar later begint hij zelfs in de Derde 
klasse. Hij is echter weer helemaal fris en heeft er weer zin 
in. “Ik denk dat ik de club en het team nu veel beter ken, 
waardoor je ook veel meer je eigen koers kan varen.” 

“WE WILLEN DIT SEIZOEN PROBEREN 
DOMINANTER TE GAAN VOETBALLEN”

“Er is toch een andere cultuur dan in 
mijn regio (Apeldoorn, HW). Dat is 
niet erg, en ook juist leuk voor mijn 
ontwikkeling. Vorig jaar kenden we 
een valse start, mede doordat ik de 
spelers pas voor het eerst sprak nadat 
de beslissingswedstrijden tegen WSV 
achter de rug waren.” De degradatie 
is hem niet in de koude kleren gaan 
zitten, maar dat heeft hij inmiddels achter zich gelaten. “Dat is 
niet prettig. Ik was 23 toen ik begon als trainer bij een tweede 
klasser en promoveerde ik direct naar de eerste klasse met 
Albatross destijds. Ja, als je jong bent, en je bent ambitieus 
dan is dit niet het niveau waar je werkzaam wilt zijn, maar het 
is gewoon niet anders en ik loop er ook niet voor weg,” is de 
Apeldoorner strijdvaardig. “Ik denk dat ik onwijs gretig ben. 
Ik wil ook de club graag laten zie wat ik kan en ook richting 
mijn eigen spelers, met een frisse groep die blijkt in de 
voorbereidingen goed te luisteren en leergierig is.”

Vernieuwde speelwijze 
Over de voorbereidingen zegt Jeroen  ‘aardig tevreden’ te 
zijn. “Kantelpuntje is wel dat je altijd zit met jongens die op 
vakantie gaan. We hebben gevraagd of de jongens voor 1 
augustus terug wilden zijn, maar dat lukt niet altijd en dat is 
wel lastig. Maar zowel de sfeer, in zowel Grol 1 als Grol 2, we 
zijn één grote selectie, is gewoon heel goed. We hebben 
een vernieuwde speelwijze. We willen dit seizoen proberen 
dominanter te gaan voetballen waarin je een duidelijker 
taakverdelingen gaat krijgen per positie. Daar heb ik ook op 
geselecteerd. Ik denk dat wij afwisselender gaan spelen als 
afgelopen seizoen. Ik hoop dat we wat meer rust in de ploeg 
gaan krijgen.” De opengevallen plekken door vertrokken 
spelers zijn volgens de Groltrainer goed ingevuld. “In het 
begin was ik daar wel angstig voor. De jongens hebben in 
de voorbereiding laten zien dat ze gretig zijn, een belangrijke 
voorwaarde naast talent. Ik denk dat zij hebben laten zien het 
aan te kunnen. Talenten uit de jeugd als Tim Leusink en Pim 
Westervoorde hebben zich echt laten zien en zitten daarom 
ook bij de eerste elftalselectie. Zij hebben laten zien zich 
staande te kunnen houden. Ook Jur Dieker pakt het prima op, 
die wel eens twijfels had of selectievoetbal wel iets voor hem 
was. Jur is gretig en pakt zijn verantwoordelijkheid op, ook 
richting de jonge jongens. Dan zie je toch door veranderingen 
in een team dat andere jongens nu gaan opstaan.”

Eerst handhaven 
Een doelstelling vindt Jeroen moeilijk om af te geven. “Ik denk 
dat je dat pas na een paar wedstrijden kunt zeggen. Na vier 
wedstrijden kun je wat specifieker zijn. In juni zeiden we direct 
al dat we ons moesten gaan handhaven want deze klasse 3C 
is een pittige klasse. Daar zit niet heel veel verschil tussen. We 
moeten in stappen denken. Eerst handhaven. Zit er meer in, 
dan zit er meer in. Doelstelling is een stabiel elftal neerzetten 
waar we over drie jaar mee om promotie kunnen spelen.”

Voetbalcultuur
Over het aanwezig zijn of ontbreken van een voetbalcultuur 
binnen s.v. Grol heeft Jeroen een duidelijke mening. “Er heerst 
hier zeker wel een voetbalcultuur. We hebben veel leden, Grol 
is een fantastische vereniging, veel kadermensen. Misschien 
moet je wel de vraag stellen of hier wel een prestatieve 
cultuur is. Dat denk ik nog niet, of in ieder geval te weinig. Een 
voorbeeld zijn de vakanties. Dat komt ook door de ouders. 
Hier zeggen ouders vaak van dat ze op vakantie gaan met 
de bouwvakvakantie. In het Apeldoornse houden ze er zelfs 
rekening mee ‘mijn kind zit op voetbal’ en voor 1 augustus 
moeten we terug zijn. Dan gaan we niet op vakantie. Het 
heeft dus ook meer met regiocultuur te maken. Het zelfde 
is, willen wij wel drie keer in de week gaan trainen? Zeggen 
ouders dat ze nog meer was hebben, is mijn kind zoveel weg, 
we hebben ook nog huiswerk, terwijl ik denk, in andere regio’s 
werken ze ook, hebben ze ook een bijbaantje.”

Kennis overdragen
Jeroen heeft zich voorgenomen aankomend seizoen vaker te 
laten zien bij jeugdwedstrijden. “Bij andere clubs ben ik altijd 
een trainer geweest die zich niet alleen bij het eerste laat zien. 
Dat is denk ik vorig jaar te weinig geweest. Dit jaar wil ik mijn 
kennis ook overdragen op het jeugdvoetbal, dichter bij de 
selectietrainers staan, zodat we meer kunnen gaan sparren, 
door middel van kaderavonden, met thema’s als bijvoorbeeld 
het selecteren van jeugdvoetballers, techniektraining van 
jeugdvoetballers, speelwijzeontwikkeling, krachttraining, 
voetbalcultuur en dan met zijn allen denken hoe wij Grol 
vooruit kunnen helpen, want het eerste elftal is gewoon 
overgeleverd aan eigen jeugdspelers. Het zou gewoon 
mooi zijn, dat stel dat ik hier over een aantal jaren geen 
trainer meer ben, ik dan terug kan kijken dat er toch wel wat 
neergezet is bij Grol waar de Grol over 5 of 10 jaar toch heel 
veel profijt van heeft.”

Voorwedstrijden 
“Ik hoop dat dit seizoen ook veel jeugdsupporters ons aan 
komen moedigen. Dat zou ik wel leuk vinden. Doe ook een 
voorwedstrijd op zondag. Nu staan die spelertjes maar een 
beetje een balletje te trappen. Al is het maar twee keer tien 
minuten. Betrek ook de D- en C-jeugd erbij. Of neem een 
jeugdteam mee naar een uitwedstrijd in een dubbeldekker. Zij 
boven, wij beneden. Dat is hartstikke leuk. Met de supporters, 
de spelers en een vernieuwde begeleidingsgroep gaan wij 
zorg dragen voor een mooi seizoen. Dat is mijn doel.” 

[Door: Henri Walterbos]
S.v. Grol is trots op haar Internationaal Marveld Toernooi, 
maar binnen de vereniging zwollen ook geluiden aan 
dat naast het prestigieuze toernooi voor C -spelers er ook 
ruimte gemaakt diende te worden voor een toernooi 
waar meer spelers van s.v. Grol aan mee konden doen, 
maar ook verenigingen, waar jeugdteams van s.v. Grol 
het gehele jaar door uitnodigingen van ontvangen, 
uitgenodigd konden worden. 

“JE MERKT GEWOON DAT ER BEHOEFTE AAN IS”

“Dit zagen we als een uitdaging en we wilden het zelf wel 
met een groep Grolvrijwilligers organiseren. Wat opzet betreft 
hebben we gekozen voor een sterk bezet toernooi, met enkel 
standaardteams van topamateurclubs. Een hele toernooidag 
per leeftijdsklasse, met uiteraard deelname van onze eigen 
Grolteams in de D- en E-klasse. Daar worden ze sterker van.” 
Aan het woord Marc Rots, voorzitter van de organisatie van 
het Wissink D- en E-toernooi, die verder bestaat uit Rob 
Westervoorde, Han Hilderink, Bart Huijskes, Tom Heming, Pelle 
Walterbos en Henri Walterbos. De clubmensen kregen van de 
club de volledige ruimte om het toernooi te gaan organiseren. 
“Het eerste jaar, 2014, was direct al een groot succes dat we 
daarna direct besloten meer teams uit te nodigen, maar ook 
een Meisjespoule te organiseren. Het meisjesvoetbal groeit 
explosief, dus die meiden hebben daar ook recht op.”

Veel sympathie 
Een zeer positieve terugkoppeling van de deelnemende 
teams maakte de organisatie na de eerste editie alleen maar 
enthousiaster. “Dat sterkt ons alleen maar. Ik denk dat het 
toernooi op dit moment heel veel sympathie heeft binnen 
s.v. Grol, maar ook daarbuiten, in de regio, en dan bedoel 
ik bij de kinderen die aan het toernooi meedoen of mee 
hebben gedaan,  maar ook bij de ouders, deelnemende 
clubs, vrijwilligers, sponsoren, voetballiefhebbers in het 
algemeen. Mijns inziens straalt het toernooi vriendelijkheid, 
gemoedelijkheid en sportiviteit uit. Dat zijn volgens mij de drie 
kernwoorden waar het uiteindelijk om gaat.”

Hoofdsponsor
De organisatie prijst zich zeer gelukkig met haar Hoofdsponsor 
Restaurant-Bakkerij-Lunchroom IJssalon Wissink, waarmee 
in 2015 een 5-jarige verbintenis werd aangegaan. “We 
hebben ook alle medewerking van Rob Porskamp van het 
sportcafé. Onmisbaar,” is Marc verheugd. “En tof dat Joop 
Koopmanschap een teaser maakte voor het toernooi, Drukkerij 
Maarse dat belangeloos de posters en programmaboekjes 
drukte, en John Ligtenberg die de opmaak verzorgde. Het 
blijft veel werk maar met deze medewerking dan kun je wel 
een goed verzorgd toernooi organiseren. Ook geweldig dat 
de jonge Grolleden Bart Huijskes en Pelle Walterbos zitting 
hebben genomen in de organisatie. We zijn een mooie mix 
van ervaring en enthousiasme.”

Luxe probleem
Diende er de tweede editie nog moeite gedaan te worden om 
het toernooi vol te krijgen, de tamtam doet inmiddels goed 
zijn werk na twee succesvolle edities en zit de organisatie met 
een luxe probleem. Marc lacht. “Je merkt dat het toernooi een 
wat groter bereik krijgt, bijvoorbeeld in het aantal clubs dat 
deel wil nemen. Voor komend jaar 2017 hebben zich al vier 
nieuwe clubs gemeld, naast de deelnemers die afgelopen jaar 
op het toernooi al geuit hebben dat ze ook graag in 2017 weer 
graag van de partij zijn.” 

Toekomst
Of het Wissink D- en E-toernooi net zo’n lang leven beschoren 
is als haar grote broer, daar valt nog niets over te zeggen. Wat 
betreft de huidige organisatie is het toernooi een blijvertje 
op de regionale toernooikalender.  “Ik hoop dat het toernooi 
nog jaren kan blijven bestaan want je merkt gewoon dat er 
behoefte aan is. Het zou bovendien leuk zijn wanneer het 
toernooi in de toekomst nog meer een weerspiegeling wordt 
van onze vereniging. We hebben nu D-, E-, en Meisjesteams, 
maar misschien kunnen we nog een geleding binnen Grol 
laten deelnemen aan ons toernooi. Ideeën zijn er al volop. 
Persoonlijk vind ik het niet belangrijk om alsmaar groter te 
groeien. Kwaliteit van het toernooi vinden we vele malen 
belangrijker.”

Twin-Gamesprincipe
In de E-klasse wordt zondags gespeeld volgens het 
zogenaamde Twin-Gamesprincipe. De wedstrijdjes vinden 
plaats op veldjes van 42x30 meter, 6 tegen 6, 2x10 minuten. 
“Het is een nieuw systeem waar de KNVB nog mee aan het 
experimenteren is. Het is een stukje talentontwikkeling voor 
jonge spelers, want ze hebben veel meer balbezit in kleinere 
ruimtes, in een hoog tempo. Bij een doelpunt wordt er niet 
afgetrapt in het midden maar wordt het spel direct weer 
hervat. Er is geen ingooi, maar een intrap. Er wordt vaker 
gescoord en is mooier om naar te kijken.”  Het Wissink D- en 
E-toernooi vindt in 2017 plaats in het weekend van zaterdag 
13 en zondag 14 mei. Zie ook Facebook: Wissink D- en 
E-toernooi. 

WISSINK D- EN E-TOERNOOI

Vera Maarse, Grol meisjes, keepster van het Meisjestoernooi, tussen 
Koen Wissink (Hoofdsponsor) en Marc Rots (voorzitter Wissinktoernooi).



Grol 1  seizoen 2016-2017
Achterste rij van links naar rechts: Thomas Porskamp, Johan Houben, Pim Westervoorde, Leon Scholten, 
 Jordy Oonk, Wouter Rexwinkel, Quint Kristen en Mart Zieverink.

Middelste rij van links naar rechts:  Michel Hoffman (teammanager), Sven Dorsthorst (assistent scheidsrechter), Ramon Landewers,
  Mart Willemsen, Wessel Baarslag, Tim Penterman, Bjorn ter Braake, Tim Leusink, 
 Paul Mittelmeijer (verzorger) en Gert Oeds Kristen (fysiotherapeut).

Voorste rij van links naar rechts:  Jur Dieker, Teun Pasman, Pieter Peeters (teamleider), Frank Slütter (teamleider), Jeroen Burghout (hoofdtrainer), 
 Tjiko Wolberink (keeperstrainer), Bjorn Koldeweij (assistent trainer), Michel Kamphuis en Ties ten Barge.

Op de foto ontbreken:  Mathijs Warnar en Peter Nijland (assistent scheidsrechter).

HOOFDSPONSOR S.V. GROL 
EN KLEDINGSPONSOR GROL 1
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VERENIGINGEN IN DE 3E KLASSE C PROGRAMMA GROL 1

GROL 1 – VVO 1 BOUWBEDRIJF KLEIN GUNNEWIEK
GROL 1 – GROESSEN 1 VRIENDEN VAN DE S.V. GROL 
GROL 1 – FC TRIAS 1 STEENTJES MAKELAARDIJ
GROL 1 – VDZ 1 HOVENIER KRAMER & MOLENVELD
GROL 1 – BON. BOYS 1 BENNIE ROTS
GROL 1 – PAX 1 SNACKBAR FLOOR 
GROL 1 – GSV ’38 1 FF ANDERS KOKEN

GROL 1 – DINXPERLO 1 *
GROL 1 – GENDRINGEN 1 *
GROL 1 – DVV 1 *
GROL 1 – DCS 1 *
GROL 1 – DVC ’26 1 *
GROL 1 – MVR 1 *
* Voor 6 wedstrijden bestaat nog de mogelijkheid om
  wedstrijdbalsponsor te worden. Meer informatie: info@svgrol.nl

SV BON BOYS
Clubkleuren groen/rood-wit
Complex Sportpark De Greune
Adres Kolenbranderweg 11, 7482 SE  Haaksbergen
Telefoon 053 572 4106  
E-mail info@bonboys.nl
Internet www.bonboys.nl
Twitter @svbonboys 
Trainer Berthil ter Avest 
Voorzitter Richard Migchielsen
Aanvangstijd 14.00 uur

D.V.C. ‘26
Clubkleuren rood/zwart-zwart
Complex Sportpark De Nevelhorst
Adres Vincwijcweg 12, 6941 RG  Didam
Telefoon 0316 221 919
E-mail gerry.schuurman@gmail.com
Internet www.dvc26.nl
Twitter @vvdvc26
Trainer Dave de Jong 
Voorzitter Bas Strijbosch
Aanvangstijd 14.30 uur

V.V. GENDRINGEN
Clubkleuren rood/wit-wit
Complex Sportpark De IJsselweide
Adres Industrieweg 4, 7071 CK  Ulft
Telefoon 0315 683 648
E-mail secretariaat@vvgendringen.nl
Internet www.vvgendringen.nl
Twitter @vvgendringen 
Trainer Hans Hendriksen 
Voorzitter Alwin Schweckhorst
Aanvangstijd 14.00 uur

GSV ’38
Clubkleuren rood-wit
Complex Sportpark De Does
Adres Meentsestraat 109, 6987 CM  Giesbeek
Telefoon 0313 631 583
E-mail info@gsv38.nl
Internet www.gsv38.nl
Twitter @gsv38 
Trainer Henk Drenth 
Voorzitter Roel Greutink
Aanvangstijd 14.00 uur

VDZ
Clubkleuren rood-zwart
Complex Sportpark ’t Cranevelt
Adres ’t Cranevelt 3, 6815 DK  Arnhem
Telefoon 026 442 5746
E-mail bestuur@vdz-arnhem.nl
Internet www.vdz-arnhem.nl
Twitter @vdzarnhem 
Trainer Habib Al Mohsinawi
Voorzitter Remco Bijlsma
Aanvangstijd 14.00 uur

S.V. DCS
Clubkleuren geel-zwart
Complex Sportpark Hengelder
Adres Hengelder 1, 6902 PA  Zevenaar
Telefoon 0316 524 367  
E-mail secretaris@svdcs.nl
Internet www.svdcs.nl
Twitter @svdcs
Trainer Mark Horsman
Voorzitter Richard Kemperman
Aanvangstijd 14.30 uur

DVV
Clubkleuren oranje/wit
Complex Sportpark Horsterpark
Adres Westsingel 35, 6921 RX  Duiven
Telefoon 0316 281 707
E-mail secretaris@dvvduiven.nl
Internet www.dvvduiven.nl
Twitter @dvv_duiven 
Trainer Edwin Hoogerdijk 
Voorzitter Hugo Boschker
Aanvangstijd 14.00 uur

SC GROESSEN
Clubkleuren groen-zwart
Complex Sportpark De Heggeakkers
Adres Zwarteweg 4, 6923 CK  Groessen
Telefoon 0316 523 433
E-mail voetbalbestuur@sportclubgroessen.nl
Internet www.sportclubgroessen.nl
Twitter @scgroessen 
Trainer Michel Buiting 
Voorzitter Frans Goris
Aanvangstijd 14.00 uur

VV MVR
Clubkleuren geel/zwart-zwart
Complex Sportpark De Boshoek
Adres Montferlandsestraat 5, 7041 CJ  ’s Heerenberg
Telefoon 0314 661 943
E-mail secretaris@vv-mvr.nl
Internet www.vv-mvr.nl
Twitter @vv_mvr 
Trainer John Neijenhuis 
Voorzitter Jos Marissink
Aanvangstijd 14.00 uur

VVO
Clubkleuren geel/zwart-zwart
Complex Sportpark De Pinkenberg
Adres De Pinkenberg 6, 6891 DM  Rozendaal
Telefoon 026 364 7289
E-mail secretaris@vvo.nu
Internet www.vvo.nu
Twitter @vvovelp
Trainer Maik Angenent
Voorzitter Daan Appels 
Aanvangstijd 14.00 uur

SV DINXPERLO
Clubkleuren groen-wit
Complex Sportpark ‘t Welink
Adres Europastraat 4, 7091 XC  Dinxperlo
Telefoon 0315 653 019  
E-mail raymond6900@gmail.com
Internet www.svdinxperlo.nl
Twitter @svdinxperlo 
Trainer Edwin Grotenhuis 
Voorzitter Sandy Schreur
Aanvangstijd 14.30 uur

FC TRIAS
Clubkleuren blauw-blauw
Complex Sportcomplex ‘t Huitinkveld
Adres Bataafseweg 2A, 7101 PA  Winterswijk
Telefoon 0543 515 162
E-mail informatie@fctrias.nl
Internet www.fctrias.nl
Twitter @fctrias 
Trainer Jos Heutinck 
Voorzitter Jan Wilterdink
Aanvangstijd 14.00 uur

S.V. GROL
Clubkleuren blauw-wit
Complex Sportpark Den Elshof
Adres Oude Winterswijkseweg 37, 7141 DE  Groenlo
Telefoon 0544 461 940
E-mail info@svgrol.nl
Internet www.svgrol.nl
Twitter @svgrol
Trainer Jeroen Burghout 
Voorzitter Hans Scheinck
Aanvangstijd 14.30 uur

V.EN AV. PAX
Clubkleuren blauw/wit-blauw
Complex Sportpark ’t Elderink
Adres Elderinkweg 5, 7255 KA  Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 461 880
E-mail lankhorst.maresch@kickxl.nl
Internet www.paxhengelo.nl
Twitter @venavpax 
Trainer Robert Grauwde 
Voorzitter Henk van den Brink
Aanvangstijd 14.00 uur

SPONSORING WEDSTRIJDBALLEN THUISWEDSTRIJDEN GROL 1 SEIZOEN 2016-2017

D.V.C.’26
DIDAM
D.V.C.’26
DIDAM
D.V.C.’26
DIDAM

4 september 2016 
1 Gendringen 1 - GSV ‘38 1
1 Grol 1 - VVO 1
1 Bon Boys 1 - DCS 1
1 Pax 1 - MvR 1
1 FC Trias 1 - VDZ 1
1 Groessen 1 - DVC ‘26 1
1 DVV 1 - Dinxperlo 1
   
11 september 2016
2 VVO 1 - Gendringen 1
2 Dinxperlo 1 - Grol 1
2 VDZ 1 - Bon Boys 1
2 DCS 1 - Pax 1
2 DVC ‘26 1 - FC Trias 1
2 GSV ‘38 1 - Groessen 1
2 MvR 1 - DVV 1
   
18 september 2016
3 Grol 1 - Groessen 1
3 FC Trias 1 - GSV ‘38 1
3 VDZ 1 - DVC ‘26 1
3 Dinxperlo 1 - DCS 1
3 Bon Boys 1 - Gendringen 1
3 DVV 1 - Pax 1
3 MvR 1 - VVO 1
   
25 september 2016
4 Gendringen 1 - Grol 1
4 Pax 1 - Bon Boys 1
4 Groessen 1 - FC Trias 1
4 VVO 1 - DVV 1
4 GSV ‘38 1 - VDZ 1
4 DVC ‘26 1 - Dinxperlo 1
4 DCS 1 - MvR 1
   
2 oktober 2016
5 VDZ 1 - VVO 1
5 GSV ‘38 1 - MvR 1
5 FC Trias 1 - Gendringen 1
5 DVV 1 - Grol 1
5 Dinxperlo 1 - Bon Boys 1
5 Groessen 1 - Pax 1
5 DVC ‘26 1 - DCS 1
   
9 oktober 2016
6 Gendringen 1 - Groessen 1
6 Grol 1 - FC Trias 1
6 Bon Boys 1 - DVV 1
6 Pax 1 - Dinxperlo 1
6 VVO 1 - DVC ‘26 1
6 MvR 1 - VDZ 1
6 DCS 1 - GSV ‘38 1

16 oktober 2016
7 FC Trias 1 - DVV 1
7 GSV ‘38 1 - VVO 1
7 Dinxperlo 1 - MvR 1
7 DVC ‘26 1 - Gendringen 1
7 DCS 1 - Grol 1
7 Groessen 1 - Bon Boys 1
7 VDZ 1 - Pax 1
   
23 oktober 2016
inhaal / beker 
   
30 oktober 2016
8 Gendringen 1 - Dinxperlo 1
8 Grol 1 - VDZ 1
8 Bon Boys 1 - FC Trias 1
8 Pax 1 - GSV ‘38 1
8 DVV 1 - Groessen 1
8 VVO 1 - DCS 1
8 MvR 1 - DVC ‘26 1
   
6 november 2016
9 Grol 1 - Bon Boys 1
9 Groessen 1 - MvR 1
9 VDZ 1 - DCS 1
9 GSV ‘38 1 - DVC ‘26 1
9 Dinxperlo 1 - VVO 1
9 DVV 1 - Gendringen 1
9 FC Trias 1 - Pax 1
   
13 november 2016
10 VDZ 1 - Dinxperlo 1
10 Pax 1 - Gendringen 1
10 DVC ‘26 1 - Grol 1
10 GSV ‘38 1 - Bon Boys 1
10 MvR 1 - FC Trias 1
10 VVO 1 - Groessen 1
10 DCS 1 - DVV 1
   
20 november 2016
inhaal / beker 
   
27 november 2016
11 Gendringen 1 - VDZ 1
11 Grol 1 - Pax 1
11 Bon Boys 1 - MvR 1
11 FC Trias 1 - VVO 1
11 Groessen 1 - DCS 1
11 DVV 1 - DVC ‘26 1
11 Dinxperlo 1 - GSV ‘38 1
   

4 december 2016
12 DCS 1 - Gendringen 1
12 MvR 1 - Grol 1
12 VVO 1 - Bon Boys 1
12 DVC ‘26 1 - Pax 1
12 Dinxperlo 1 - FC Trias 1
12 VDZ 1 - Groessen 1
12 GSV ‘38 1 - DVV 1
    
11 december 2016
13 Gendringen 1 - MvR 1
13 Grol 1 - GSV ‘38 1
13 Bon Boys 1 - DVC ‘26 1
13 Pax 1 - VVO 1
13 FC Trias 1 - DCS 1
13 Groessen 1 - Dinxperlo 1
13 DVV 1 - VDZ 1
   
18 december 2016
inhaal / beker 

22 januari 2017
inhaal / beker 
   
29 januari 2017
14 GSV ‘38 1 - Gendringen 1
14 VVO 1 - Grol 1
14 DCS 1 - Bon Boys 1
14 MvR 1 - Pax 1
14 VDZ 1 - FC Trias 1
14 DVC ‘26 1 - Groessen 1
14 Dinxperlo 1 - DVV 1
   
5 februari 2017
15 Gendringen 1 - VVO 1
15 Grol 1 - Dinxperlo 1
15 Bon Boys 1 - VDZ 1
15 Pax 1 - DCS 1
15 FC Trias 1 - DVC ‘26 1
15 Groessen 1 - GSV ‘38 1
15 DVV 1 - MvR 1
   
12 februari 2017
16 Gendringen 1 - Bon Boys 1
16 Pax 1 - DVV 1
16 VVO 1 - MvR 1
16 Groessen 1 - Grol 1
16 GSV ‘38 1 - FC Trias 1
16 DVC ‘26 1 - VDZ 1
16 DCS 1 - Dinxperlo 1

19 februari 2017
17 Bon Boys 1 - Pax 1
17 FC Trias 1 - Groessen 1
17 DVV 1 - VVO 1
17 VDZ 1 - GSV ‘38 1
17 Dinxperlo 1 - DVC ‘26 1
17 MvR 1 - DCS 1
17 Grol 1 - Gendringen 1
   
26 februari 2017
geen programma (Carnaval)
   
5 maart 2017
inhaal / beker 
   
12 maart 2017
18 Gendringen 1 - DVV 1
18 Pax 1 - FC Trias 1
18 Bon Boys 1 - Grol 1
18 MvR 1 - Groessen 1
18 DCS 1 - VDZ 1
18 DVC ‘26 1 - GSV ‘38 1
18 VVO 1 - Dinxperlo 1
   
19 maart 2017
19 VDZ 1 - MvR 1
19 GSV ‘38 1 - DCS 1
19 Groessen 1 - Gendringen 1
19 FC Trias 1 - Grol 1
19 DVV 1 - Bon Boys 1
19 Dinxperlo 1 - Pax 1
19 DVC ‘26 1 - VVO 1
   
26 maart 2017
20 Gendringen 1 - FC Trias 1
20 Grol 1 - DVV 1
20 Bon Boys 1 - Dinxperlo 1
20 Pax 1 - Groessen 1
20 DCS 1 - DVC ‘26 1
20 VVO 1 - VDZ 1
20 MvR 1 - GSV ‘38 1

2 april 2017
21 Groessen 1 - DVV 1
21 Dinxperlo 1 - Gendringen 1
21 VDZ 1 - Grol 1
21 FC Trias 1 - Bon Boys 1
21 GSV ‘38 1 - Pax 1
21 DCS 1 - VVO 1
21 DVC ‘26 1 - MvR 1

9 april 2017
22 Gendringen 1 - DVC ‘26 1
22 Grol 1 - DCS 1
22 Bon Boys 1 - Groessen 1
22 Pax 1 - VDZ 1
22 DVV 1 - FC Trias 1
22 VVO 1 - GSV ‘38 1
22 MvR 1 - Dinxperlo 1
   
15 april 2017
inhaal / beker (paaszaterdag)
   
17 april 2017
inhaal / beker (paasmaandag)
   
23 april 2017
23 Gendringen 1 - Pax 1
23 Grol 1 - DVC ‘26 1
23 Bon Boys 1 - GSV ‘38 1
23 FC Trias 1 - MvR 1
23 Groessen 1 - VVO 1
23 DVV 1 - DCS 1
23 Dinxperlo 1 - VDZ 1
   
30 april 2017
24 GSV ‘38 1 - VDZ 1
24 Dinxperlo 1 - Gendringen 1
24 Pax 1 - Grol 1
24 MvR 1 - Bon Boys 1
24 VVO 1 - FC Trias 1
24 DCS 1 - Groessen 1
24 DVC ‘26 1 - DVV 1
   
07 mei 2017
25 Gendringen 1 - DCS 1
25 Grol 1 - MvR 1
25 Bon Boys 1 - VVO 1
25 Pax 1 - DVC ‘26 1
25 FC Trias 1 - Dinxperlo 1
25 Groessen 1 - VDZ 1
25 DVV 1 - GSV ‘38 1
   
14 mei 2017
26 MvR 1 - Gendringen 1
26 GSV ‘38 1 - Grol 1
26 DVC ‘26 1 - Bon Boys 1
26 VVO 1 - Pax 1
26 DCS 1 - FC Trias 1
26 Dinxperlo 1 - Groessen 1
26 VDZ 1 - DVV 1
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GROL 1 SEIZOEN 2016-2017

Wessel Baarslag 
Leeftijd 23 jaar
Beroep  
Obelink Vrijetijdsmarkt
Selectie Grol 1 
5e seizoen
Veldpositie 
Keeper

Quint Kristen 
Leeftijd 21 jaar
Beroep  
Probroed
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Veldpositie 
Verdedigende 
middenvelder

Thomas Porskamp 
Leeftijd 25 jaar
Beroep  
Case- en 
Healthmanager
Selectie Grol 1 
6e seizoen
Veldpositie 
Middenvelder

Mart Zieverink 
Leeftijd 23 jaar
Beroep  
Magazijnmedewerker/
Assistent Teamleider
Selectie Grol 1 
5e seizoen
Veldpositie 
Spits

Frank Slütter 
Leeftijd 25 jaar
Beroep  
Interim professional 
woningcorporaties
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Teamleider

Ties ten Barge 
Leeftijd 21 jaar
Opleiding  
Commerciële Economie
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Veldpositie 
Middenvelder/
linksbuiten

Ramon Landewers 
Leeftijd 24 jaar
Beroep  
GWW-Machines
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Veldpositie 
Rechtsback/
Centrale verdediger

Wouter Rexwinkel 
Leeftijd 25 jaar
Beroep  
Fysiotherapeut
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Links-/Rechtsbuiten

Jeroen Burghout 
Leeftijd 31 jaar
Beroep  
Sportmanager
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Functie 
Hoofdtrainer

Gert Oeds Kristen 
Leeftijd 56 jaar
Beroep  
Fysiotherapeut
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Functie 
Fysiotherapeut

Bjorn ter Braake 
Leeftijd 26 jaar
Beroep  
Pfeifer Heavy 
Machinery Buitendienst
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Linksbuiten

Tim Leusink 
Leeftijd 19 jaar
Opleiding  
Psychomotorisch 
Therapie
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Centrale verdediger

Leon Scholten 
Leeftijd 23 jaar
Opleiding  
Social Work
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Linker middenvelder

Bjorn Koldeweij 
Leeftijd 32 jaar
Beroep  
Ambulant 
woonbegeleider
Selectie Grol 1 
14e seizoen
Functie 
Assistent Trainer

Paul Mittelmeijer 
Leeftijd 54 jaar
Beroep  
Sportpsycholoog/
Sportmassage/
therapeut
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Functie  Verzorger

Jur Dieker 
Leeftijd 22 jaar
Beroep  
Sportschool Groenlo, 
Probroed
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Veldpositie 
Middenvelder

Jordy Oonk 
Leeftijd 21 jaar
Beroep  
Hovenier
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Spits/Linksbuiten

Mathijs Warnar 
Leeftijd 23 jaar
Beroep  
Verkoper bij de 
Multimate
Selectie Grol 1 
5e seizoen
Veldpositie 
Rechtsbuiten

Tjiko Wolberink 
Leeftijd 38 jaar
Beroep  
Uitvoerder Bouwbedrijf 
De Betuwe
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Keeperstrainer

Peter Nijland 
Leeftijd 54 jaar
Beroep  
Voorman Timmerman
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Assistent Scheidsrechter

Johan Houben 
Leeftijd 29 jaar
Beroep  
E-Marketing Pfeifer 
Heavy Machinery
Selectie Grol 1 
5e seizoen
Veldpositie 
Linkerkant

Teun Pasman 
Leeftijd 22 jaar
Opleiding  
Sportmarketing
Selectie Grol 1 
2e seizoen
Veldpositie 
Rechtsback

Pim Westervoorde 
Leeftijd 19 jaar
Opleiding  
Communicatie-
wetenschap
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Aanvallende midden-
velder/rechtshalf

Michel Hoffman 
Leeftijd 50 jaar
Beroep  
Ondernemer
Selectie Grol 1 
23e seizoen
Functie 
Teammanager

Sven Dorsthorst 
Leeftijd 20 jaar
Beroep  
Leraar
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Assistent Scheidsrechter

Michel Kamphuis 
Leeftijd 28 jaar
Beroep  
Docent Lichamelijke 
Opvoeding
Selectie Grol 1 
9e seizoen
Veldpositie 
Linksbuiten

Tim Penterman 
Leeftijd 19 jaar
Opleiding  
Tussenseizoen
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Veldpositie 
Keeper

Mart Willemsen 
Leeftijd 22 jaar
Beroep  
Medewerker DVEP 
Energie
Selectie Grol 1 
3e seizoen
Veldpositie 
Verdediger

Pieter Peeters 
Leeftijd 32 jaar
Beroep  
Assistent Bedrijfsleider 
EMTÉ
Selectie Grol 1 
1e seizoen
Functie 
Teamleider



Prachtige speeltuin met een gezellig terras en serre,
waarbij men een goed overzicht over de speeltuin 
heeft. Speeltuin goed onderhouden en aangepast.
Meer dan 20 speeltoestellen en een snackhoek.

 

Leuke gelegenheid voor
• familiefeestjes • vakantie- en kerstborrel 

• schoolreisjes • kleine kaart • kinderpartijtjes                      

• warm- en koud buffet op afspraak

• begin- en eindpunt fietstocht • biljarten

 • vergaderingen • darten • voetbal kijken op scherm

Zoek het niet te ver!  
www.grolzicht.nl

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

     GUV
uitvaartverzorging

Henk-Jan Harbers

Freek Verheijen

Rita ter Bogt

Marijke Don

Gerard te Roller

Etienne Icking

Willy van Eerden

Xandra Wolterink

Vertrouwde gezichten, 
persoonlijke begeleiding

Ik moet de verzekering bellen als er iemand overleden is.

Nee, dat moet u juist niet!

U moet altijd rechtstreeks GUV bellen.
Alleen als u rechtstreeks naar GUV belt, kunt u gebruik maken van 
onze persoonlijke dienstverlening.Wij regelen voor u dan ook alles 
met de verzekering!
Zo kunnen wij u garanderen dat u de laagste tarieven heeft.
GUV is soms meer dan 1000 euro goedkoper!

GUV, een vertrouwd idee!
0900 - 700 7000 | www.guv.nl

 (lokaal tarief)

GUV_Omslag AVA'70 Sprint 2016_A5_liggend.indd   1 9-5-2016   23:17:44

SUPPORTERSCLUB S.V. GROL
[Door: Bestuur Supportersclub]

Op 18 september 1977 kwamen enkele jeugdspelers, 
tevens fanatieke aanhangers van Grol 1, op het idee om 
een supportersclub in het leven te roepen onder de naam 
“Supportersclub s.v. Grol”. Nu, bijna 40 jaar verder, is de 
Supportersclub s.v. Grol met ruim 500 leden een nog 
steeds zeer bloeiende en financieel gezonde club.

In de laatste vergadering van het afgelopen seizoen heeft 
Fabian Maarse te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid 
van de supportersclub. Wel blijft Fabian als hoofdsponsor 
verbonden aan de supportersclub. Het huidige bestuur 
bestaat momenteel uit Rob Porskamp (voorzitter), Hennie 
Schovers (secretaris), Rudi Porskamp (penningmeester), Patrick 
Pos (jeugdzaken), Bennie ter Bogt, Susan Hoffman en Bas 
Niewhoff (allen algemene zaken).

Door nog steeds hetzelfde zeer lage contributiebedrag als in 
de beginperiode aan te houden kunnen wij rustig spreken 
van een laagdrempelig lidmaatschap. Dit draagt er zeker 
toe bij dat wij momenteel nog steeds over dat geweldige 
ledenaantal van ruim 500 leden kunnen beschikken. Omdat 
de supportersclub ook het komende seizoen weer tal van 
activiteiten zal ontplooien zal zij het hele jaar door van 
zich laten horen. Zo zal er ook komend seizoen bij elke 
thuiswedstrijd van ons 1e elftal een wedstrijdinfo worden 
aangeboden aan alle bezoekers. Daarnaast zal er ook bij 
iedere thuiswedstrijd een verloting worden gehouden en zal 
de supportersclub samen met het jeugdbestuur ”het team 
van de week” gaan organiseren. Daarnaast hopen wij door 
middel van sfeeracties en uiteraard ook jullie hulp Grol 1 te 
steunen in de 3e klasse C.

Dit seizoen staat weer de jeugdbingo op de rol en zullen 
wij proberen om voor de jeugd (leden en niet leden van de 
Supportersclub) een bezoek aan een wedstrijd in de hoogste 
afdeling van het betaalde voetbal te organiseren. Voor de 
seniorenleden gaan wij weer op zoek naar een leuke wedstrijd 
in de Bundesliga in Duitsland. Inmiddels gaan er geruchten 
dat dit wel eens een wedstrijd bij Borussia Dortmund kan 
worden. Tevens zullen alle supporters van de s.v. Grol ook 
komend seizoen weer in drie rondes aan kunnen geven wie 
in hun ogen de voetballer van het jaar zal moet worden en 
zal ook de inmiddels zeer succesvolle en niet meer weg te 
denken Super 11 een vervolg krijgen. Al met al zal ook dit 40e 
jaar van de Supportersclub weer een jaar worden met tal van 
mooie activiteiten en van een dergelijke club wil natuurlijk 
iedereen deel uit maken.

AL BIJNA 40 JAAR BLOEIEND 
            EN FINANCIEEL GEZOND!

Het bestuur van de Supportersclub s.v. Grol wenst alle actieve 
en passieve leden van de Supportersclub en de s.v. Grol een 
mooi, succesvol en hopelijk ook een met vele hoogtepunten 
gepaard gaand seizoen toe. 

Achterste rij van links naar rechts: Rob Porskamp, Susan Hoffman, Rudi 
Porskamp en Patrick Pos. Voorste rij van links naar rechts: Bas Niewhoff, 
Hennie Schovers en Bennie ter Bogt.
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TRAINER/COACH KEVIN VOS OMARMT S.V. GROL

[Door: Theo Huijskes] 
Een etmaal vóór het vertrek naar het vakantieadres in 
Italië zit hij, onder het genot van een kop koffie, volop 
genietend op het terras van café de Klok in hartje 
Eibergen. Centraal gelegen tussen Neede en Groenlo 
praat hij honderd uit over de voetbalsport in het 
algemeen en de s.v. Grol in het bijzonder. Geboren en 
getogen Needenaar Kevin Vos (28) begint als trainer/
coach aan zijn vijfde seizoen bij Grol. Na eerst twee jaar 
de B1-selectie te hebben getraind, nu met ingang van 
het derde achtereenvolgende seizoen in de functie van 
trainer/coach van het prestatieve Grol 2.

“HET HEBBEN VAN EEN KLIK MET 
DE SPELERS IS HET BELANGRIJKSTE!”

“Niet omdat ik bij deze club zit, maar Grol is een prachtige 
vereniging, een voorbeeld voor de gehele regio. Maar geloof 
mij, een geweldige accommodatie zoals Grol die heeft is 
heel belangrijk, maar als trainer moet je van meet af aan een 
goed gevoel bij de club hebben. Succes is alleen te behalen 
wanneer club en trainer bij elkaar passen. Wat Grol betreft, 
kan ik stellen dat het helemaal mijn eigen club is geworden. 
Ik voel mij hier als een vis in het voetbalwater, de cultuur 
en sfeer bij deze club alsmede de mensen hier spreken mij 
aan. Ik ben van de club gaan houden van het sportpark, het 
clubtenue en het sportcafé.“

Het is duidelijk, Kevin Vos zit goed in zijn vel. Komende uit een 
gezin met drie jongens waarvan de vader overleed toen de 
Groltrainer nog maar 15 jaar was, heeft Kevin die tegenslag 
opgepakt om nog sterker in het leven te staan. Dat niet alleen 
met betrekking tot de voetballerij, waarin hij dit jaar ook nog 
eens glorieus slaagde voor het diploma Oefenmeester TC 2, 
ook privé gaat het hem voor de wind. Inmiddels reeds tien jaar 
samen met hartsvriendin Liz, waarvan 6 jaar samenwonend, 
hoopt het stel binnenkort een pas aangekochte woning 
in Neede te betrekken. Verder is de van energie, passie en 

enthousiasme overlopende Kevin, na eerst succesvol gewerkt 
te hebben bij het grote concern Coca Cola, nu sedert een 
drietal jaren de ambitieuze, jonge ondernemer van het 
bedrijf Magazijnplein.nl BV in Almelo, waar hij inmiddels zes 
personen in dienst heeft. Is deze job in de praktijk nog wel 
te combineren met een trainersfunctie in de voetballerij? 
“Ondanks dat ik het gaan voor mijn huidige werkkring 
beschouw als de beste keuze in mijn leven, moet je daarnaast 
zorgen voor een uitlaatklep. Dit alsmede een brok ontspanning 
vind ik terug wanneer ik op het trainingsveld sta of zondags 
langs de lijn om een team te coachen. Daarnaast heb ik in de 
afgelopen twee jaar gemerkt dat het mij geen moeite kost om 
ook in mijn vrije tijd leidend, dwingend en dirigerend bezig 
te zijn. Als trainer voel ik mij pas geslaagd wanneer ik merk 
dat ik de spelers kan raken, wanneer ik zie dat de spelers voor 
mij willen gaan. Daarom is het zo belangrijk dat je een klik 
met hen hebt. Een klik is de belangrijkste voorwaarde om niet 
alleen een speler te leren kennen, te ontdekken, maar ook om 
dezelfde speler beter te maken.”

Kevin Vos speelde bij Sp. Neede als doelverdediger in alle 
jeugdselecties en bij de senioren in Sp. Neede 3. Na diverse 
jeugdteams te hebben getraind met twee jaar de A-selectie 
van Sp. Neede als afsluiting, maakte hij de overstap naar 
Grol in Groenlo. “Het seizoen 2016-2017 is mijn laatste als 
trainer van Grol 2. Mijn voltooide opleidingen, gecombineerd 
met de opgedane ervaringen met daaraan gekoppeld 
mijn gedrevenheid, geven mij aan om in het seizoen 2017-
2018 te gaan voor het hoofdtrainerschap bij een vierde- of 
derdeklasser. Of dat gaat lukken? De toekomst zal het 
uitwijzen. Wanneer je als trainer predikt dat spelers ambitie 
moeten uitstralen, moet je dat ook zelf doen.”

Wat zijn de verwachtingen voor het nieuwe seizoen?
“Het is duidelijk, de gehele selectie, en dan heb ik het over 
zowel Grol 1 als Grol 2, staat voor een grote uitdaging. Sportief 
gezien heeft Grol natuurlijk niet de beste periode achter de 
rug. Maar dat biedt, hoe gek het misschien ook klinkt, weer 
nieuwe kansen. Voor de gehele selectie, inclusief de totale 
begeleidingsstaf, moet het toch een uitdaging te zijn om 
te zorgen dat Grol 1 zich in eerste instantie manifesteert als 
een stabiele derdeklasser en dat Grol 2 helemaal gaat voor 
een periodetitel. Ik ben van mening dat dit helemaal tot de 
mogelijkheden behoort. Dit zeker omdat de kloof tussen 
Grol 1 en Grol 2, en dat niet alleen op voetbaltechnisch 
gebied maar ook op alle overige terreinen, in de afgelopen 
jaren alleen maar kleiner is geworden. Ik vind in dat opzicht 
dat Grol 2 stappen heeft gezet. En in het verlengde daarvan 
kan ik niet anders zeggen dat Grol 1 en Grol 2 samen, en dat 
via een perfecte samenwerking, dit seizoen voor een mooi 
voetbalavontuur staan!” 

Competitie indeling Grol 2  Reserve 1e klasse B 
• Rigtersbleek 2 • Grol 2 • PH 2 • Varsseveld 2 • FC Winterswijk 2 

• BWO 2 • Stevo 2 • De Tukkers 2 • Avanti W 2 • MVV ‘29 2 • FC Trias 2 
• Vogido 2 • Luctor et Emergo 2 • Tubantia 2

Kevin Vos, trainer/coach van Grol 2. 

Bovenste rij van links naar rechts: Suzanne Schovers-Douma (verzorger), Bram Huls, Edgar Walterbos, Gymon Legro, Rutger van Schijndel, Luuk Waenink en 
Niek Schovers (ondersteuning). Middelste rij van links naar rechts: Roy Klein Gunnewiek (assistent scheidsrechter), Lars Reijrink, Roel Bruins, Tim Penterman, 

Wessel Baarslag, Thijs Nibbelink, Rick Arink en Gerard Groot Zevert (assistent scheidsrechter). Voorste rij van links naar rechts: Jur Pasman, Nick Jansen, Giso Rijks 
(assistent trainer), Kevin Vos (hoofdtrainer), Erik Porskamp (teamleider), Dennis Pasman en Doné Emaus. Op de foto ontbreekt:  Jordi Huijgen (assistent trainer).

Kledingsponsor: Ten Bulte Hout en Vloeren • Tassensponsor: Magazijnplein.nl

GROL 2 SEIZOEN 2016-2017



VRIENDEN VAN DE S.V. GROL

Nu in de hele Achterhoek 
en Liemers ook via eigen 
uitvaartcentra in Terborg en 
Zelhem

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

•  Persoonlijk, betrokken en dichtbij

•  Krijgt van nabestaanden een 9,7!

•  Één vertrouwd aanspreekpunt van

  eerste telefoontje tot nazorg.

•  Plaatselijk bekend met alle gebruiken.

•  In de taal van de mensen, ook dialect.

•  Werkt zonder winstoogmerk en dus    

  gegarandeerd goedkoper!

•  Persoonlijk, betrokken en dichtbij

     GUV
uitvaartverzorging

Dela, Monuta of Yarden verzekerd?
Ook dan mag u GUV bellen en
uw nabestaande betalen niets extra.
Dat garandeert GUV! 

GUV, een vertrouwd idee! 
0900 - 700 7000 | www.guv.nl

 (lokaal tarief)

GUV_Omslag AVA'70 Sprint 2016_A5_liggend  2.indd   1 9-6-2016   23:20:05

bouwdoek_Rouwmaat330x177cm_2014-1.indd   1 27-05-14   15:30

[Door: Rik van Dongeren en Rogier Koppe] 
Vanaf de oprichtingsdatum 23 juni 1989 hebben de 
‘Vrienden van de Sportvereniging Grol’, kortweg 
VSVG genaamd, een daadwerkelijke ondersteuning 
(zoals in haar statuten vastgelegd) kunnen geven 
aan de sportvereniging Grol. Deze steun kan worden 
gegeven mede dankzij de financiële bijdrage van haar 
begunstigers. 

De VSVG, ooit voortgekomen uit de club van 100 (destijds 
bestaande uit een groot aantal begunstigers die ieder jaar 
honderd gulden aan de club doneerden), heeft momenteel 
bijna 70 begunstigers. Verdere inkomsten ontvangt de 
VSVG  uit de opbrengsten van diverse activiteiten, waarvan 
de jaarlijkse Fancy Fairs iedere keer weer de absolute 
hoogtepunten zijn. Bovendien speelt de s.v. Grol bij de 
eerste thuiswedstrijd in de competitie altijd met de door 
de VSVG geschonken bal en wordt bij deze eerste wedstrijd 
traditioneel een bijeenkomst voor de begunstigers van de 
VSVG georganiseerd.

Schenkingen
Dat er geld vrijkomt uit de activiteiten van de VSVG laat zich 
gemakkelijk raden. De s.v. Grol vaart er wel bij. Een paar keer 
per jaar is er overleg met het dagelijks bestuur van de s.v. Grol 
over wensen en zaken welke ‘buiten de begroting vallen’. 
Daarnaast wordt er ook goed geluisterd naar wat er door de 
leden wordt geopperd. Al met al is er in het bestaan van de 
VSVG al een zeer groot bedrag geschonken, waar menige 
BVO, zeker in de huidige tijd, zijn selectie zomaar mee zou 
kunnen versterken. Een geluidsinstallatie, coachjassen en 
trainingspakken voor het jeugdkader en gereedschap voor de 
vrijwilligersgroep, een hartdefibrillator, renovatie onderdelen 
van het complex, zoals tribune en kleedkamers, zijn slechts 
enkele voorbeelden van schenkingen door de VSVG aan de 
s.v. Grol in de afgelopen jaren. Ook dit jaar heeft de VSVG 

meerdere Donaties gedaan: Wissink D- en E-toernooi, E- en 
F-kamp, vervoer voor het G team en medefinanciering 
aanschaf nieuwe AED (Defibrilator) sportpark den Elshof.

Fancy fair 
De zomervakantie is voorbij en de teams zijn weer begonnen 
aan het seizoen 2016/2017. Ook de VSVG is begonnen aan 
de voorbereiding en zal uw binnenkort informeren over de 
eerstvolgende fancyfair! We kunnen weer terugkijken op 
twee geslaagde fancy fairs waarbij weer de mooiste prijzen 
zoals een tv, tablet, fiets, koelkast, boodschappen pakket, 
horloge, en vele andere schitterende prijzen van onze zeer 
gerespecteerde sponsors en donateurs zijn terechtgekomen 
bij onze trouwe bezoekers. Wij wensen namens de VSVG 
iedereen een fijn sportseizoen toe, en wij hopen u allen weer 
te zien bij de aankomende fancy fair! 

35

Ron Klein Gebbink (links), winnaar van de nieuwe VSVG-fiets, en Geert Jan Stokkers (voorzitter VSVG) tijdens de voorjaars Fancy Fair 2016.

Van links naar rechts: Rik van 
Dongeren, Astrid Woertman, 

Rogier Koppe, Annemarie Groot 
Zevert, Geert Jan Stokkers, Hennie 

Wildenborg, Joke Hummelink, 
Marcel Rooks en Jan Schut.

Najaars Fancy Fair Zondag 6 november 2016
Voorjaars Fancy Fair Zondag 9 april 2017
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G-TEAM STAAT ALS EEN HUIS

[Door: Kyra Broshuis] 
In 2011 vulde Natascha Dankbaar het evaluatieformulier 
van de Grol in. Bij de vraag of ze zelf iets wilde betekenen 
voor de vereniging schreef ze dat ze heel graag een 
G-team zou willen oprichten. Vijf jaar later staat het 
G-team als een huis. Niet voor niets kreeg dit team in 
2015 de publieksprijs van de Sportverkiezing van de 
gemeente Oost Gelre

Logisch vervolg 
Samen met Niek Schovers en Wim Meuleman, leiders van het 
eerste uur, vertelt Natascha over de afgelopen jaren én de 
toekomst van dit bijzondere team. “Het is bij veel mensen nog 
steeds niet duidelijk dat de G niet staat voor ‘gehandicapten’ 
of iets dergelijks. Het is gewoon een logisch vervolg op de A-, 
B-, C-, D-, E- en F-spelers bij de Grol. Wel is het zo dat dit team 
in het leven is geroepen om spelers, die niet in de reguliere 
elftallen kunnen spelen, een plek te bieden binnen de Grol.”

Structuur en duidelijkheid
De groei van het aantal leden van dit team is enorm. Op 
dit moment kent de G-afdeling 18 spelers. “Dit zijn jongens 
en meisjes, grotendeels onder de twintig jaar, die door een 
beperking niet bij andere teams ingedeeld kunnen worden. 
Het gaat veelal om gedragsproblemen of een verstandelijke 
beperking.” Voor deze spelers is het erg belangrijk dat er 
voldoende begeleiding is, zowel bij de trainingen als bij 
de wedstrijden. Wim Meuleman onderschrijft het belang 
van de aandacht voor deze groep. “Niek en ik hebben een 
speciale G-trainerscursus gevolgd bij de KNVB. Daar hebben 
we eenvoudige maar doeltreffende handvatten gekregen. 
Structuur en duidelijkheid zijn erg belangrijk bij deze spelers.”

Hier kunnen wij nog wat van leren
Voor alle begeleiders geldt dat ze ontzettend genieten van het 
begeleiden van deze doelgroep. “Het enthousiasme en het 
plezier van de kinderen is geweldig. Ze kijken enorm uit naar 
elke training. Er zijn zelfs spelers bij die op zaterdagochtend de 

tas voor de vrijdagavondtraining alweer klaar hebben staan. 
Het maakt ook niet uit wie er scoort of wie er goed speelt, het 
samenspel is het belangrijkst. Deze kinderen zijn heel sociaal 
naar elkaar, daar kunnen wij nog heel veel van leren.”

Op naar de competitie
Het afgelopen seizoen is naar volle tevredenheid verlopen. 
“We hebben veel wedstrijden kunnen spelen en de spelers 
zijn absoluut gegroeid. Er zijn grote stappen gemaakt. Het is 
mooi om te zien dat ze het spel snappen en verder willen.” 
Het G-team heeft tot op heden nog niet meegedaan aan een 
competitie maar daar gaat verandering in komen, zo vertelt 
Natascha: “We willen ons komend seizoen gaan voorbereiden 
op de stap naar de competitie. Daarin wordt met 7 tegen 7 
gespeeld. Het is belangrijk om goed te bekijken welke spelers 
daarvoor in aanmerking (willen) komen. Voor sommige 
kinderen zal het heel goed zijn maar voor anderen komt er 
teveel spanning bij kijken. Daarom trainen we ook bewust 
achter op het terrein, daar zijn minder prikkels zodat de 
concentratie op peil blijft.”

Doorstromen naar de senioren
Niek, Wim en Natascha zijn trots op het G-team. “Hierin loopt 
de voetbalsport echt voorop. Het is zo belangrijk dat deze 
kinderen echt deel uitmaken van een vereniging. Voetbal 
is daar heel geschikt voor, het leeft enorm.” Nieuwe spelers 
zijn overigens van harte welkom. “Elke vrijdagavond trainen 
we. Kinderen die belangstelling hebben, kunnen drie keer 

vrijblijvend meetrainen. Uiteraard hebben we intensief overleg 
met de ouders of verzorgers. We zijn altijd op de hoogte van 
de medische achtergrond van een speler. Het is belangrijk om 
te weten wat er speelt.”

Wat Natascha betreft blijft het niet bij dit team. “Het zou mooi 
zijn als er een vervolg op dit team komt bij de senioren zodat 
er ook doorgestroomd kan worden. Bij zo’n grote vereniging 
als de Grol moet dat zeker kunnen. Ook dat is iets waar we 
komend seizoen mee aan de slag gaan. Ook willen we voor 
het 100-jarig bestaan graag een toernooi organiseren. Alle 
hulp is welkom!” 

Begeleiders G-voetbal van het eerste uur. Met van links naar rechts Niek Schovers, Natascha Dankbaar en Wim Meuleman.

       Uw logistieke partner voor uw webshop:
       · De complete ontzorging van uw logistiek

       · Snelle en betrouwbare orderverwerking

       · Volumevoordeel voor uw verzendingen

       · Cut-off tijd tot 22:00 uur
 
Gamp ebiz b.v.  |  Paralelweg 9 |  7141 DL Groenlo

www.gampebiz.com

Gamp-adv-Grol-precentatiegids.indd   1 21-08-16 (w 33)   14:14

Achterste rij van links naar rechts: Marcel Walterbos,  Daan Doornink  Marijn Nibbelink, Stephan Harmsen en Ben Meuleman. Middelste rij  van links naar 
rechts: Wim Meuleman, Pien Reinders, Xialong Plaggenburg, Arnold Ottink, Pim Meekes, Pien Lantink, Tim Maarse en Anne Marie Groot Zevert. Onderste rij van 
links naar rechts: Ties Halleriet, Sam Luttikholt, Dylan Wijgerink, Toine te Roller, Jaapie  Pfeifer, Isa  Bennink en Milan Froelink. Niet op de foto: David van Elst, 
Jasper Schovers, Niek Schovers, Natascha Dankbaar, Basten Overkemping, Maarten Overkemping, Kyra Gelinck-Stoteler, Eric Pos, Christian Pillen, Doné Emaus, 
Thijmen Crans, Yanique Veld, Emilio Bisschop, Michelle Meekes, Pascal Kraayenbrink, Magloir Nzenga Manya en Jelle Tammel.

Kleding Sponsor: GAMP EBIZ
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DE BAL ROLT WEER..... F-PUPS: DE TOEKOMST VAN DE S.V. GROL

“HET PLEZIER IN HET VOETBAL 
STAAT TE ALLEN TIJDE VOOROP!”

De groep F-Pups, die doorgaans bestaat uit zo’n 40-tal 
jeugdige voetballertjes, wordt getraind, geïnstrueerd en 
begeleid door een 10-tal begeleiders. Onder hen een 2-tal 
coördinatoren, te weten John ter Heerdt en Ramon Hobé, 
die wekelijks ondersteuning ondervinden van Mike te Braake, 
Holger Braun, Sander van Dongeren, Maurice Gelinck, Dave 
ten Have, Robin Roerdink, Ivo Tenten en Ronald Wagendorp. 
Deze groep, althans een vertegenwoordiging daarvan heeft 
vorig jaar een start gemaakt met het geven van een concrete 
invulling aan de opleiding van deze pupillengroep. Het doel 
daarvan is om opleidingsbeleid te maken, zodat deze groep op 
dat terrein ook een duidelijke plek krijgt binnen de voetbalclub 
Grol. Hierover wordt van gedachten gewisseld met het 
jeugdbestuur om in ieder geval te bewerkstelligen dat er ook 
bij de allerjongsten een gediplomeerde trainer/coach wordt 
aangesteld voor de algehele voetbaltechnische (bege)leiding.

In gesprek met de beide coördinatoren John ter Heerdt en 
Ramon Hobé, alsmede leider Dave ten Have blijkt dat een 
grote wens te zijn. “Dit is een essentiële voorziening binnen 
de jeugdopleiding, een en ander zeker met het oog op de 
toekomst van zowel de club zelf als de individuele spelertjes. 
Het begint immers allemaal bij de F-Pups. Hier moet de eerste 
en belangrijkste basis worden gelegd voor hopelijk een groot 
aantal actieve, tevens succesvolle jaren bij Grol”, aldus het 
drietal. John, Ramon en Dave vinden het tevens erg belangrijk 
dat ook de voor de F-Pups aangetrokken trainers/leiders goed 
begeleid worden. “Wanneer dit gebeurt, heeft dat tevens 
een positieve uitwerking op de beleving en de prestaties 
van de F-Pups. Bovendien kan dit tot gevolg hebben dat 
de desbetreffende trainers/leiders zich nog jaren achtereen 
blijven inzetten voor de jeugdafdeling van Grol. Juist daarom 

vinden wij de aanstelling van een gediplomeerd trainer aan de 
basis, derhalve bij de start van de F-Pups van wezenlijk belang.”

Los van dit alles worden de F-Pups nu al vanaf de eerste 
dag van binnenkomst tot het moment dat ze doorstromen 
naar de reguliere F-jeugd goed begeleid. Gedurende deze 
periode komen alle facetten van het voetbal aan bod, 
zoals techniek, winnaarsmentaliteit, teamspel, respect voor 
elkaar, voetbalregels, inzicht, balbeheersing e.d., waarbij 
te allen tijde het plezier voorop staat. Met derhalve het 
aspect ‘PLEZIER’ hoog in het vaandel wordt de kinderen alle 
basistechnieken bijgebracht (schieten, afstoppen, dribbelen, 
overspelen, simpele schijnbewegingen, behendigheid e.d.). 
Vanzelfsprekend wordt er gedurende een seizoen naast 
de nodige voetbalactiviteiten, zoals toernooien een aantal 
randactiviteiten georganiseerd. Te denken valt daarbij aan 
het Sinterklaasfeest, een winterstopactiviteit, een bezoek aan 
een jeugdkamp, een activiteit ten tijde van het Internationaal 
Marveldtoernooi en de feestelijke afsluiting van het seizoen.

Om alles tot volle tevredenheid van op de eerste plaats 
de spelertjes zelf, maar ook van de ouders en begeleiders, 
alsmede andere betrokkenen te laten verlopen, wordt er 
extra aandacht besteed aan een goede interne en externe 
communicatie. “Communicatie is erg belangrijk binnen de s.v. 
Grol. Daarom proberen wij bij de F-Pups de communicatie 
zo open en duidelijk mogelijk te houden. Bij voorkeur 
communiceren wij mondeling. Echter aankondigingen van 
activiteiten, trainingsschema’s e.d. zullen wij daarnaast ook 
per email en via de what’s app groep van de F-Pups doen. 
De what’s app groep is slechts bedoeld voor mededelingen 
van de zijde van de leiders en niet voor vragen van ouders. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen die altijd 
vóór of na de trainingen worden gesteld”, aldus John, Ramon 
en Dave. 

[Door: Theo Huijskes] 
‘Jong geleerd, is oud gedaan!’ Een eeuwenoud spreekwoord, dat anno 2016 nog altijd van toepassing is. Een en 
ander zeker op de F-Pups binnen de voetbalclub Grol. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar, die voor 
het eerst kennis maken met de voetbalsport in verenigingsverband. In de regel erg enthousiaste kinderen, 
die gedurende het gehele seizoen op de zaterdag en op de maandag de belangrijkste beginselen van de 
voetbalsport en daaraan gekoppeld een stuk teambeleving wordt bijgebracht door een groep trainers/leiders, 
voornamelijk vaders van de kinderen.  Van links naar rechts: Dave ten Have, Ramon Hobé en John ter Heerdt. 

[Door: Henri Walterbos] 
Zaterdag 19 augustus is het weer een gezellige drukte op 
het sportpark. Ouders die elkaar weer zien na lange tijd 
en elkaar belangstellend vragen of ze een goede vakantie 
hebben gehad, maar bovenal weer blije ‘kindersnuutjes’.  
Niets mooier dan blije kinderen. Allen blij dat het weer is 
begonnen. 

“IK VIND FIJN DAT HET WEER BEGONNEN IS, 
OMDAT IK VAN VOETBAL HOU”

Grol D2 trainer Robert Zijdel loopt stralend rond. “Heerlijk. 
Vakantie is mooi, maar dit is ook mooi hoor. We hoefden niet 
te voetballen vandaag dus zijn we maar twee uur gaan trainen 
op gras. Wat ligt het er weer prachtig bij.” Uit de kleedkamers 
komen jongens met hun haar heerlijk nat en in de war na 
het douchen. Geen gel, niet gecoiffeerd. Prachtig! Allen blij 
dat het weer is begonnen, blij om weer het blauw-wit shirt 
aan te mogen trekken. Uit de kleedkamer komt Jesse Ebbers 
(10) lopen, al peuzelend aan zijn dik verdiende Twix. Moeder 
Yildiz wacht hem al stralend op. “We hebben vandaag voor 
de beker met Grol E2 met 8-5 van Longa E1 gewonnen en 
ik heb drie keer gescoord,” vertelt hij trots maar bescheiden. 
“Ik voetbal bij Grol, gewoon omdat ik voetbal leuk vind. Mijn 
vader (Tim,HW) voetbalde bij de 45+ waar ik wel eens ging 
kijken, maar hij is geblesseerd geraakt,” en neemt vervolgens 
zijn laatste hap Twix. 

Met een smile van oor tot oor komt Thimo Wessels (12) 
aangelopen. Hij heeft er zichtbaar zin in en maakt zich op voor 
een nieuw seizoen zelf voetballen in Grol C1 en kijken naar 
wedstrijden van Grol 3, waar vader Mark leider van is. “Vorige 
week ben ik mee geweest naar de training kijken. Ik mocht 
kiezen: of met mijn vader mee voetbaltrainen kijken of thuis 
afwassen.” Zijn gulle lach verraadt zijn keuze overduidelijk. “Ik 
vind voetbal erg leuk, ook omdat mijn vrienden voetballen, 
maar ik vind de shirts van Grol ook mooi.” 

Op het hoofdveld staat Grol E3-speler Klaas Alten (9) met zijn 
leiders Pelle Walterbos, Rob van Uem en Bram Harbers te 
kletsen. Hij wordt gecomplimenteerd met zijn spel en zijn 

twee doelpunten in de bekerwedstrijd tegen AZSV E3 (3-
3,HW) en krijgt een aai over zijn bol. Hij straalt nog meer dan 
even daarvoor. Ook hij heeft het bijzonder naar zijn zin bij 
de club. “Ik voetbal omdat ik dan veel kan scoren. Winnen is 
dan zoooo leuk,” straalt hij. “Ik vind het leuk hier omdat mijn 
vriendjes hier ook voetballen. We voetballen vaak samen.” 
Naar wedstrijden van Grol 1 zegt hij niet vaak naar toe te 
gaan. “Alleen als ze tegen Longa moeten spelen, omdat dat 
de aartsvijand is,” lacht hij. “Ik heb zelf al een keer met 7-1 
van Longa gewonnen.” Dat doen zijn grote broeders in het 
vlaggenschip hem voorlopig niet na.

Voor het doel op hetzelfde veld zijn Wout Reukers (10) en 
Noah Oosterholt (8) een balletje aan het trappen. Beiden 
spelen in Grol E1. Uit elke vezel straalt voetbalplezier. “Ik vind 
fijn dat het weer begonnen is, omdat ik van voetbal hou,” zegt 
Noah. “Grol is een mooie club, met mooie velden. Soms moet 
je wel eens bij een andere club op gras spelen, maar daar vind 
ik niks aan. Daar zitten altijd bobbels op het veld,” spreekt hij 
zijn duidelijke voorkeur voor kunstgras uit. Wout deelt zijn 
mening en zegt het gehele complex mooi te vinden en de 
leiders goed te vinden. “Ja, want mijn vader Peter is leider,” 
lacht hij. Beiden hebben hoge verwachtingen van het nieuwe 
seizoen. “Ik denk dat we in de top 5 gaan eindigen,” hoopt 
Wout. Noah legt de lat nog een stukje hoger. “Ik verwacht dat 
we hoger eindigen.” Wout haalt zijn schouders op en vindt het 
zichtbaar nog niet zo’n slechte gedachte. En weg zijn ze. Als ik 
de eerste stap zet trilt het net alweer en juichen de jongens. 
Het is weer begonnen….Heerlijk! 

Klaas Alten

Noah Oosterholt en Wout Reukers  Jesse Ebbers Thimo Wessels
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[Door: Tim Ebbers] 
Max de Vries is voetbal. Van huis uit meegekregen en 
de hele familie is ermee besmet. Hij is enorm gedreven 
en vooral ook heel enthousiast. Zijn credo: je hoeft 
elkaar niet aardig te vinden, maar je moet elkaar wel 
respecteren, uitdagen en beter maken. Als trainer van 
Grol 3 en JO19-1 (volgens de KNVB handiger dan A1) een 
druk bezet man, maar met de juiste groep begeleiders, 
een goeie taakverdeling en het creëren van het wij-
gevoel goed te doen. Bovendien helemaal in de geest 
van zijn in juli vorig jaar overleden vader. 

Grol 3 prestatief. 
Waarom is dat en wie heeft dat geïnitieerd?
“Het derde was ooit prestatief, maar de laatste jaren niet meer 
en dat is jammer. Je investeert 12 jaar in jonge spelers en als 
zij de aansluiting missen bij het tweede kunnen ze zomaar 
structureel buiten de boot vallen en dan zijn ze weg. Dat Grol 
3 weer een prestatief team moet zijn staat in het kwaliteitsplan, 
maar het concrete initiatief is ontstaan tijdens de uitwedstrijd 
van Grol 1 tegen OBW. Stephan Arink en ik hebben het erover 
gehad en tijdens die wedstrijd ook alvast verteld aan Hans 
Scheinck. Er kwam nog niet direct een formeel besluit, maar 
we hebben het wel verder uitgewerkt met Wally Walterbos en 
Jos Heutinck. Aansluitend hebben we jonge spelers gepolst. Ze 
waren direct enthousiast en al snel hadden we een selectie van 
18 man. Intussen kwam er steun vanuit het bestuur senioren, 
zijn we gaan onderhandelen over de faciliteiten en aan de slag 
gegaan. Wally, Stephan, Wim Assink, Mark Wessels en ik.” 

Wat zijn de verwachtingen of de doelstellingen?
“Over vijf jaar moeten we structureel reserve 2de klasse spelen 
en dit seizoen leggen we daarvoor het eerste fundament. 
In de winterstop gaan we evalueren en daarin moet je 
kritisch naar jezelf durven kijken. Dat geldt voor de spelers en 
natuurlijk ook voor de begeleiders. Het maakt mij trouwens 
niet uit wat de jongens op zaterdagavond doen, maar 
tijdens de wedstrijd op zondag wordt er gepresteerd en met 
hetzelfde enthousiasme als op de avond daarvoor, wat dat 
ook is. Er mag geen excuus zijn om niet te presteren.” 

Waarom steek je zoveel tijd en energie in de Grol?  
“We zijn opgegroeid met voetbal en mijn vader heeft tot op 
het eind genoten van het spel en had zelfs toen nog ideeën. 
Dat is wel één van de redenen om dit te doen. Verder doen 
we het natuurlijk samen, vullen elkaar daarin aan en corrigeren 
elkaar. Bovendien kan Grol 3 alleen omdat de staf en spelers 
van JO19-1 erachter staan.” Max houdt van voetbal, is ambitieus 
en fanatiek. Hij gaat confrontaties nooit uit de weg, maar daagt 
bestuurders, begeleiders en spelers juist uit elkaar te stimuleren 
en te motiveren, niet alleen op prestatief maar zeker ook op 
recreatief niveau. Enthousiasme is daarbij essentieel. Hij steekt 
zijn respect voor trainers, leiders en vrijwilligers binnen de hele 
club niet onder stoelen of banken, maar heeft ook helder hoe 
je op prestatieniveau beter kunt worden. Daarbij is er altijd 
gelegenheid om het met elkaar oneens te zijn. Dat is alleen 
maar goed. Je hoeft wat hem betreft ook geen sorry tegen 
elkaar te zeggen, maar je moet van elkaar willen leren. 

Het eerste twee keer gedegradeerd en links en rechts 
commentaar op de prestaties en de opleiding in de jeugd 
en op de organisatie. Het rommelt in het bolwerk. Wat 
gaan ‘we’ daaraan doen?
“Het is iets dat al lang speelt. We hebben collectief gefaald 
en zullen dit samen moeten oplossen. We zijn jaren 
geleden vergeten dat voetbal meer is dan techniek en 
tactiek én mentaliteit meer is dan een smerige broek. Het 
gaat over weerbaarheid, teamgeest, discipline en kijken 
naar jezelf. Als iets niet gaat, moet je niet weglopen voor je 
verantwoordelijkheden, maar beter je best gaan doen. Kijk 
naar topsporters als Dumoulin, Mollema en Kruijswijk, naar 
hun enorme inspanningen, maar ook hoe ze omgaan met 
tegenslagen. Niet de schuld ergens anders leggen, maar bij 
jezelf. Ervan leren en het nog beter willen doen. De Italianen 
hebben daar een begrip voor: grinta. Het staat voor lef, 
doorzettingsvermogen en karakter. Dit lijkt me ook iets voor 
een stuk cultuuromslag binnen de Grol: van Brinta naar Grinta”, 
sluit Max lachend af. 

Competitie indeling Grol 3  Reserve 4e klasse 08 
• Buurse 2 • Diepenheim 2 • FC Trias 4 • GROL 3 • HSC ‘21 3 
• Longa ‘30 5 • Neede 3 • Rekken 2 • Rietmolen 2 • SVBV 2 
               • WVV ‘34 3 • Witkampers 3

GROL 3 SEIZOEN 2016-2017

Bovenste rij van links naar rechts: Mark Wessels (leider), Tim Wieggers, Roderick Wellink, Wiebe Porskamp, Teun te Woerd, Daan Walterbos en 
Wim Assinck (leider). Middelste rij van links naar rechts: Max de Vries (sr) (trainer), Jasper Bos, Pelle Walterbos, Jorrick van Melis, Ivo te Braake, 

Jardie te Vogt, Didi Alexandru, Dirk Wolters en Henri Walterbos (leider). Voorste rij van links naar rechts: Edin Bicic, Sem Lageschaar, Colin 
Dibbets, Sander Naaijkens, Quint Veld, Gijs Meuleman en Adnan Kuduzovič. 

Kledingsponsor: Sportpark Den Elshof
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Begeleiding Grol 3. Van links naar rechts: Henri Walterbos, Max de Vries en Mark Wessels. Op de foto ontbreekt Wim Assinck.
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SPONSOREN

Hoofdsponsor S.V. GROL
en kledingsponsor Grol 1

PFEIFER HEAVY MACHINERY

Co-sponsoren

SPORTPARK ‘DEN ELSHOF’

MARVELD RECREATIE

GROLSCH

UNIVÉ OOST

RABOBANK NOORD- EN 
OOST-ACHTERHOEK

Sponsoren

100% Voetbal
AAA showtechniek
AA-Drink
Aagten Videoproducties
Aannemersbedrijf Gerwers
Achterhoek Nieuws
Aesy Liften
Albert Heijn Wallerbosch
Alferink Installatietechniek
Aloys Roemaat Transport
AMI kappers
Anacon-infra
Anivo
Arink Mercedes
Auto Huitink
Auto Tenten
Autobedrijf John Klein Gunnewiek
Autobedrijf Kamperman
Autobedrijf Wolters en Wolters
Autodemontagebedrijf Klein Gunnewiek
Autoschade Groenlo

Bakkerij Nales
Bar ‘t Doktertje - Café De Kruup
BCG
Beltim Bouwprojecten
Betting Ressing Tegelhandel
Betting Wonen
Bizzvideo
Bloemsierkunst Weenink
BonsenReuling Accountants en Belastingadv.
Boutique Ankie
Bouwbedrijf De Driehoek
Bouwbedrijf Hubers
Bouwbedrijf Klein Gunnewiek
Bouwbedrijf Schot
Bouwkracht
Bril-in-mode Holding
Brinkman Advies en Projectbureau
Broekhuis Groenlo
Bruins & Smeijers Tegelzetbedrijf
Bumatrac

Café Slijterij De Kroon - Frielink
Café Speeltuin Grolzicht
Care for Women Groenlo
Chiel Meekes Handelsonderneming
Chinees Indisch Restaurant Wun Tung
City Lido The Place For Party People
Conomara Import/Export
CSU Hospitality Services

Daals Traiteurs
DAGO Autogroep
Damink Tuin en Landschap
De Beek Groencreatief
De Klok Dranken Groenlo
De Radstake
De Scheidingsplanner Twente-Achterhoek
De Spannevogel
Deco Home Lammers
Decotheek
Den Hollander Food
Dibbets Voegersbedrijf
Dierenspeciaalzaak René Bomers
Dirk’s Noten

DLA ICT
Drukkerij Westerlaan
Dusseldorp Groep
DVEP

Edprint
Eeftink Rensing Groep
Eelerwoude
Een Veilig Gevoel
Emté
EP Groot Zevert
Equippoint
Erve Kots
EventBar

Facilitypoint
FF anders koken
Flynth
Frank Interieurbouw
Fysio- en manuele therapie Sjaak Jansen

Gamp Ebiz
GeelinkBosch
Gelderesch Reizen
Gelre FM
Gemeente Oost Gelre
Geofox-Lexmond
Goossens Tweewielercentrum
Groenlo Vestingstad Promotion
Groenrijk Groenlo
Grolsch Brouwhuys De Lange Gang
Grolsche Bierbrouwerij Nederland
Groot Zevert Loonbedrijf
Gubro Car-Freelance
Gunnewijk Groenlo mode, slapen en wonen
Guus Engelbertink
GUV Uitvaartverzorging en Verzekering

Hacron Groen
Han ter Woerds Sport
Handelsondernemning Kraaijenvanger
Hans Rouwmaat Schoenen & Sport
Harbers Grondverzet & Verhuur
Harbers Kip Totaal
Harmat Toilet Verhuur
Hartemink Verkeersopl. en Personenvervoer
Hartman
Havesolutions Interim Support
Heegt Installatie
Hello World
Het Huys van Frederik Hendrik
Het Oosten
Hofprint Etiketten
Hommelink Loon- en Ontstoppingsbedrijf
Hotel Café Biljartcentrum Pot
Hotel ‘t Zwaantje
House of Beauty
HtW Zeiler Installatietechniek
Huijskes - Boevink
Huis en Kado
HypotheekDesk Wormgoor

IdeeMedia
IetsAnders.com
Ifix Point.nl
Indoor Kartbaan Winterswijk
In-In-Automatisering
In-in-Solutions

Installatiebedrijf Bennie Wopereis
Installatiebedrijf G. Rensing
Installatiebedrijf Jos Ratering
Intercom Computers
Iris Communicatie
Ivo Reinders Vuurwerk

Jansen & de Vries
Jansen Foodservice
Jaro Reclameprofielsysteem
Joël Nijenhuis
John Ligtenberg Vormgeving
Jos Dusseldorp
Jumbo Bennink
Jurgen’s Haarmode

K.W.D. Sport
Kaak Event Rent
Kader
Kapsalon Ans
Kapsalon Henny Lichtenberg
Kast van een Huis/This is Dutch
Katoo Fashion
KDV/BSO Pindakaas
Kei-Fit Tennis-Fitness Sport Center
Keppels Vloeren Groenlo
Kinderopvang Humanitas
KinderThuiszorg
Klaassen Bouwmaatschappij Dinxperlo
Klein Gebbink Stucadoors
Klein Hesselink Technisch Bureau
Klompenfabriek Nijhuis
Kolkman Autobedrijf
Kolkman Brandstoffen en Oliehandel
Koppelman Reclame
Kormelink Autobedrijf
Kormelink Bouw
KPN
Kramer & Molenveld Hoveniersbedrijf
KroeseWeevers Accountants
Kuipers Installatietechniek
Kuster Tandtechniek
Kwerreveld Dakbedekkingen

L.H. van der Woning Glas
Landschapsadvies Welhuis
LBA Projectbureau
LECO Staalbouw
Lefering Schildersbedrijf
Lesscher IT Previder
Liemers Hendriks Groenvoorziening
Loco Eten en Drinken
Logopedie Direct
Lubron
Lurvink Afbouw

Maarse Drukwerk
Magazijnplein.nl
Makelaarskantoor Scheers & Roes
Marant
Marboma
Marcellino
Marku Bouw
Marotura
Marveld Recreatie
Matador Vakantie Experts
Mazda Winkelhorst
Meekes Handelsonderneming

Mees van den Brink
Mijn Magazine
Miriam Praktijk
Moire Reclame & Sign
Moma Beauty (Kapperskorting.com)
MPS
MrLed.nl
Multimate Groenlo
Music54

NEGAM / TWW
Nepocon
Nerus Design
Niice Marketing
Notariskantoor Roerdink & Stevelink

Obbink
Office Organisatie Middelen
Orthodontist J.E.M. van Os
Overkamp Bouwmaterialen

Paashuis Bedrijfswagens
Pfeifer Heavy Machinery
PGBNet Zorg en Bemiddeling
Pillen Makelaars en Assurantiën
Pizzeria Efes
Poelhuis Promo
Porskamp Installatietechniek 
Post Warenhuis
Praxis für Logopadie Bocholt
Probroed & Sloot
Pulse Business Solutions

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Randstad Uitzendbureau
Reefhors Slangen & Koppelingen
Reinders coaching & training
Reusen Administratie en Belastingadviseurs
Rewe Dortmund Grosshandel
Réwoud
Ringfoto Primeur
Rolugro Pitch Equipment
Rouwmaat Groep

Scharenborg Assurantiën en Hypotheken
Schildersbedrijf Reukers
Schoonheidssalon Afra
Schoonheidssalon Ingrid
Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Schuurmans Installatieadvies
SEAG
Seesing Personeel
Sense & Beauty
Sevink Molen Recreatiepark
Siebert & Wassink Personeelsadvies
Simons Juwelier
Skopein Service Theater
Slagerij van Geemen
Slijterij Antonius
Slotboom Steenhouwers
Snackbar Floor
Snackbar Rene
Sport 2000 Leugemors
Sport en Recreatie Zieuwent
Sportpark Den Elshof
Sportschool Groenlo
Sprenkeler Rijwielen & Bromfietsen
SRS Schilderwerken

Stairway Trappen
Steentjes Makelaars Verzekeringen Hypotheken
SteentjesWoltersMulder Advocaten
Stephan Arink Handelsonderneming
Stöteler Afbouwbedrijf
Streekgids.nl
Supportersclub s.v. Grol

Taste Rockcafé
Taxi Wallerbosch
Te Boome Lammers Schilderwerken
Te Koppele
Te Vogt Riooltechniek
Ten Broeke Technische Groothandel
Ten Bulte Hout en Vloeren en Rondhout
Tenten Solar
Ter Avest Sport
Tesli kindermode
The Borck
Thebo Speelautomaten
Thermoplus
Thom Engineering
Timmerhuis Groep
Timmik ict
T-ISS Safety Services
Tolkamp Keukeninrichting
Tompro Professional Products
Trade Med
Trading Park
Tragter Groep

Ueffing Autoverhuur/Autobedrijf
Univé Oost

Van Campen Bouw/Zelhem 
Van Egmond Elektrogroothandel
Van Ommen Mannenmode by Jerry
Vario Grass
Veld Koeltechniek 
Ventura/Dela
Versspecialist Wolters Poelier
VION Retail Groenlo
Voegbedrijf Theo te Woerd
Vrumona
VSVG

Weevers 
Wegdam Mode
Welgelegen
Welgro
Wellink Technisch Buro
Wellink.biz
Wicherink Schildersbedrijf
Wisselink Caravans
Wissink Bakkerij Restaurant Lunchroom
Wolters en Kristen Fysiotherapie
Workx Materieelverhuur
Wurth Nederland

Zuivelhoeve Hengelo



INTERNATIONAAL MARVELDTOERNOOI

In gezondheidscentrum Den Papendiek

U vindt ons in: 

• Groenlo

• Winterswijk

• Goor

• Haaksbergen

• Colmschate

 

• Deventer (2x)

• Hengelo (3x)

• Enschede (4x)

• Delden 

• Almelo

logopedie nodig in Groenlo?
met ons maakt u direct een afspraak!

All-round logopediepraktijken met o.a. de volgende specialisaties:

• Stemtherapie
• Behandeling bij dyslexie
• Preverbale logopedie

• Taaldiagnostiek en behandeling
• Logopedie bij meertaligheid
• Bij kinderen met schisisproblematiek

Voor info en afspraak

06 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl www.logopedie-direct.nl

Wanneer u of uw kind problemen op het gebied van communicatie ervaart, 
in de breedste zin van het woord, dan bent u van harte welkom voor een 
eerste screening. Wij staan voor u klaar met passende behandelingen bij 
klachten op het communicatieve vlak. :

• Deventer (2x)

H l (3 )

Logopedie

DIREC
T

TOEG
ANKE

LIJK

zonder verwijzing

L

TTO

5-sterren vakantiepark

Elshofweg 6
7141 DH Groenlo
T (0544) 46 60 00
marveld.nl

Ontdek 
       je geluk

Bestuur Internationaal Marveldtoernooi. Van links naar rechts: Koen Bleumink, Frank Walterbos, Ramon 
Porskamp, Sander Nijhoff, Ellen Simmelink, Tonnie Zieverink, Marco Frank en Tonny Hartman.
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[Door: Rick Gockel] 
Aan het Marveldtoernooi wordt door een kleine groep 
mensen het hele jaar door hard gewerkt. Marco Frank 
en Ellen Simmelink weten hier alles van. Een kijkje 
achter de schermen bij één van de meest aansprekende 
internationale jeugdvoetbaltoernooien in Europa met 
deelname van top O15 teams uit de gehele wereld.

       “AAN HET MARVELDTOERNOOI WERKEN 
NU AL 330 VRIJWILLIGERS MEE!”

De evaluatie
Kort na het toernooi, als het merendeel van de Grolleden en 
vrijwilligers weer overgaat tot de orde van de dag, start het 
bestuur medio juni met een grondige evaluatie. Marco Frank, 
voorzitter van het Marveldtoernooi: “Eigenlijk is de evaluatie 
ook het startmoment voor de volgende editie. We kijken 
waar nog verbeterpunten zitten en maken een wensenlijstje 
van teams. Daar moeten 12 ploegen op komen en die gaan 
we benaderen. Voor 2017 hebben we al weer een mooie en 
interessante lijst opgesteld en zijn we inmiddels begonnen 
met uitnodigen.” Ellen Simmelink, die de PR en communicatie 
voor haar rekening neemt, vertelt dat het definitieve 
deelnemersveld de eerste mijlpaal is in de aanloop naar het 
nieuwe toernooiweekend. Ellen: “We streven er naar dat rond 
1 december alle ploegen een reactie hebben gegeven, zodat 
we met de nieuwjaarsloop het deelnemersveld definitief 
kunnen presenteren. Dat lukt ons niet altijd, omdat sommige 
ploegen pas in januari beslissen over het programma in mei.”

De sponsoring en het programmaboek 
In dezelfde periode dat gewerkt wordt aan het definitieve 
deelnemersveld leggen de bestuursleden de grotere 
sponsoren vast. Marco: “We hopen natuurlijk ontzettend dat 
Marveld Recreatie hoofdsponsor blijft. Van de totale begroting 
krijgen we 2/3 deel via materiële sponsoring binnen; de rest 
komt binnen uit entreegelden en sponsoring in harde valuta. 
Iedereen begrijpt dat het organiseren van een toernooi 
zonder de materiële bijdrage van Marveld Recreatie een lastig 
verhaal wordt. In november krijgen we duidelijkheid en weten 
we of de gemeente en Marveld tot een vergelijk komen.” Ellen 
vult aan dat ook alle kleinere sponsoren van groot belang 
zijn om de begroting rond te krijgen. Ellen: “Die moeten eind 
maart bekend zijn, zodat we ook aan de slag kunnen met het 

programmaboek , drukwerk enzovoort. Het programmaboek 
wordt iedere jaar uitgebreider en het is elk jaar een race tegen 
de klok om alle onderdelen op tijd te integreren.” Marco en 
Ellen benadrukken dat het Marveldtoernooi haar eigen broek 
ophoudt en een aparte stichting is. Er wordt natuurlijk gebruik 
gemaakt van de faciliteiten van de club, maar vanuit de 
vereniging gaat geen enkele euro naar het toernooi.” 

Trends
Stilstand is achteruitgang. Dat beamen Marco en Ellen ook 
in relatie tot het Marveldtoernooi. De laatste jaren is flink 
ingezet op onder andere het gebruik van social media, het 
organiseren van een voetbalplatform en het bezoeken van 
andere toernooien om het netwerk te onderhouden. Marco: 
“Je moet in de volledige breedte van zo’n toernooi alles goed 
blijven volgen. We zien nu bijvoorbeeld dat teams spelers 
minder willen belasten. Dat betekent minder toernooien 
voetballen. Ook zien we dat andere clubs in no time een 
groot toernooi uit de grond stampen. Vaak met een grote 
sponsor erachter. Daar moeten wij op anticiperen door 
agenda’s af te stemmen, zorgen voor een zeer aantrekkelijk 
internationaal en sterk deelnemersveld en gewilde clubs nog 
vroeger vast te leggen.” Ellen over nieuwe ontwikkelingen: 
“We zijn bijvoorbeeld ook bezig geweest om samen met 
een voedingsdeskundige de kwaliteit van de maaltijden te 
optimaliseren. We zijn allemaal behoorlijk perfectionistisch in 
het bestuur, dus op alle onderdelen benutten we iedere kans 
tot verbetering.”

Voldoening
De meeste voldoening halen Marco en Ellen natuurlijk 
uit de toernooiweek zelf. De 330 vrijwilligers die precies 
weten wat ze moeten doen en een goede balans weten 
te vinden tussen het nemen van verantwoordelijkheid en 
het maken van plezier. Ellen: “De deelnemers en bezoekers 
waarderen de gemoedelijkheid en goede sfeer die er heerst. 
Daarin onderscheidt ons toernooi zich ook wel van andere 
toernooien.” Marco tot slot: “Ik hoop dat iedereen begrijpt 
dat we soms ook lastige afwegingen moeten maken. De s.v. 
Grol moet profiteren van het Marveldtoernooi en er geen 
ongemak van hebben. Daar zullen we altijd oog voor blijven 
houden en aan blijven werken!” 

DE TOERNOOIDATA 2017: 19, 20 EN 21 MEI 
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