Groesbeek, het beste voetbaldorp van
Nederland
Op bezoek bij vakidioot Teun van Grinsven

Groesbeek is hét voetbaldorp van Nederland. Met haar 18.828 inwoners weet zij zes voetbalclubs voort te brengen, waarvan de helft op het
allerhoogste amateurniveau actief is. Iets wat alle clubs met elkaar gemeen hebben is dat zij de beschikking hebben over fantastische
voetbalvelden. Hoofdverantwoordelijk hiervoor is Teun van Grinsven, beleidsmedewerker Openbare Werken bij de gemeente Groesbeek.
Van Grinsven is 24 uur per dag, 7 dagen per week met gras bezig. “Als clubs me nodig hebben mogen ze me altijd bellen!” Een interview
met een vakidioot.
Auteur: Joris van Meel
Groesbeek, een koude dag aan het eind van
januari. Het vriest dat het kraakt, de gure wind
zorgt voor een gevoelstemperatuur van -10°C.
De voetbalvelden zijn bevroren en de wedstrijden
voor het komende weekend zijn al afgelast. Op
het warme gemeentehuis van Groesbeek zit Teun
van Grinsven achter zijn bureau. Van Grinsven,
geboren in het Brabantse Sint-Michielsgestel, is
sinds juni 1977 beleidsmedewerker Openbare
Werken bij de gemeente Groesbeek. Na het
afronden van opleidingen in de richtingen tuinarchitectuur, cultuurtechniek, open lucht recreatie
en milieubeheer, kwam hij terecht bij de
Grondmaatschappij in Haarlem, waar hij zich
hoofdzakelijk met ruilverkavelingswerkzaamheden bezighield. Hij vertrok vervolgens naar
Zeeland om daar als rechterhand van de chef
Openbare Werken bij de gemeente Terneuzen te
gaan werken, om uiteindelijk in Groesbeek neer
te strijken. Hier kreeg hij zelf de verantwoordelijk
voor de groenvoorzieningen in de ruimste zin des

woords. Blijkbaar beviel deze functie goed, want
28 jaar later zit Van Grinsven nog altijd op
dezelfde stoel.
De gemeente Groesbeek
De gemeente Groesbeek bestaat uit de vijf
kernen Berg en Dal, Breedeweg, De Horst, Heilig
Landstichting en het dorp Groesbeek zelf. De
gemeente wordt in het oosten begrensd door
Duitsland en in het zuiden door de provincie
Limburg. Lopend over de Zevenheuvelenweg,
bekend van de Zevenheuvelenloop, lijkt het soms
alsof je in een mooi buitenland bent. Bossen,
heuvels en natuurgebieden karakteriseren de
omgeving. Groesbeek staat daarnaast bekend als
de enige plaats in Nederland waar drie clubs in
de hoofdklasse van het amateurvoetbal spelen.
De Treffers en Achilles ’29 bezetten op het
moment van schrijven zelfs de bovenste twee
plaatsen in de zondaghoofdklasse C. Club
nummer drie, Germania, doet het nu wat minder
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BEMESTING 2006 DIVERSE SPORTACCOMMODATIES GROESBEEK
Entec 27%
Maand bemesting
Sportpark veld nr's
Zuid 1
Zuid 2
Zuid 3
Zuid 4 oefenhoek
Zuid 5
Zuid 6
Rood – Wit hoofdveld
Rood – Wit bijveld 1
DVSG hoofdveld
DVSG korfbalveld
DVSG junioren veld
Achilles hoofdveld
Achilles bijveld 1
Achilles bijveld 2 nieuw
Achilles trainingsveld
Noord hoofdveld
Noord bijveld 1
Noord trainingsveld
Gr.Boy's hoofdveld
Gr.Boy's bijveld 1
Gr.Boy's trainingsveld
Oud honkbalveld

Multigreen
26-5-20
juli

Dologran

150
150
150
100
175
150
150
150
150
50
125
150 renovatie
150
150
125
150
150
150
150
150
150
300

175
150
150
100
175
150
150
175
150
75
125
150
150
175
150
150
150
150
150
150
175

175
150
150
100
175
150
150
175
150
50
125
150
150
150
150
150
150
150
150
150
175
300

250
300
300

3275

3125

3375

maart

105 x 69 m
100 x 64 m
100 x 64 m
50 x 70 m
105 x 69 m
115 x 96 m
103 x 64 m
100 x 70 m
100 x 64 m
36 x 50 m
116 x 46 m
100 x 64 m
100 x 64 m
100 x 64 m
50 x 90 m
104 x 69 m
100 x 64 m
102 x 67 m
103 x 68 m
100 x 64 m
108 x 70 m
2 (100x64)
+ (50x70)

Totaal
en staat laatste met slechts 1 punt uit 13
wedstrijden. Van Grinsven noemt de prestatie
van ‘zijn’ clubs dan ook uniek: “Het dorp
Groesbeek heeft slechts 11.000 inwoners en toch
hebben we drie hoofdklassers. Ongelooflijk
toch?” Ook ongelooflijk is het feit dat er naast
de drie hoofdklassers nog vier voetbalclubs in de
gemeente Groesbeek actief zijn, en dat met een
totale bevolking van slechts 18.828. Groesbeekse
Boys, Rood-Wit en DVSG hebben allen de
beschikking over een eigen accommodatie,
terwijl de kleinste vereniging, Meerwijk, al sinds
15 jaar zonder accommodatie zit. De club
speelde haar wedstrijden in de Heilig
Landstichting, maar toen het aangrenzende
Bijbelse Museum parkeerruimte nodig had, werd
Meerwijk vriendelijk doch dringend gevraagd
plaats te maken. De club, die op dit moment
voornamelijk bestaat uit ‘stille’ leden, speelt haar
wedstrijden sindsdien op het complex van BVC
uit de aanliggende gemeente Beek. Van
Grinsven: “Aangezien het College van Bestuur
altijd voor ogen heeft gehad om elke kern een
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Vosca Entec
22-22-0
doorzaai
(mei/juni)

eigen accommodatie te geven zijn we nog hard
op zoek naar een geschikte locatie, zodat de
voetbalclub Meerwijk weer kan opbloeien.”
Stuwwallengebied
Wat de zoektocht naar een nieuw veld voor
Meerwijk niet gemakkelijker maakt is dat
Groesbeek, en dan met name het dorp Berg en
Dal, gebouwd is op een stuwwallengebied. Deze
stuwwallen zorgen ervoor dat het hoogste punt
van Groesbeek op 91 meter boven NAP ligt en
het laagste punt op 12 meter NAP. Het stuwwallengebied is geologisch gezien erg kwetsbaar,
waardoor je bij het aanleggen van sportvelden
altijd rekening dient te houden met mogelijke
aantasting van het landschap. Van Grinsven heeft
enkele jaren geleden al een paar mogelijke
gebieden voor Meerwijk in beeld gebracht, maar
de provincie Gelderland is streng. Zo had een
hele tijd geleden een oud-lid van De Meerwijk
het idee om een veld aan te leggen op een
weilandje van de gemeente. Van Grinsven werd
opgetrommeld die besloot het veld te gaan

juli/aug

350

350

250
200
250
350
250
350

3200
waterpassen. Hij stelde vast dat het veld in een
kommetje liep en het hoogste punt zo’n 7,5
meter hoger lag dan het laagste punt. Een
duidelijk voorbeeld van een plan dat nooit door
de provincie goedgekeurd zou worden.
Doordat de hoogteverschillen in Groesbeek zo
groot zijn, zijn alle voetbalaccommodaties op
verschillende ondergronden aangelegd.
Germania, dat boven in het dorp op 80 meter
hoogte te vinden is, voetbalt haar wedstrijden
bijvoorbeeld op grindhoudende zandlagen,
terwijl De Treffers, 60 meter lager, de beschikking
heeft over een vochtige zandgrond. Logischerwijs
heeft Van Grinsven daarom bij de verschillende
clubs dan ook met heel verschillende problemen
te maken. “De verschillende grondsoorten zijn
het mooie én het moeilijke van het werk. Je bent
constant aan het stoeien.” Waar bij de ene club
enorm veel moeite gedaan moet worden om aan
water voor de beregening te komen, moet er bij
de andere club geprobeerd worden het water zo
snel mogelijk weer af te voeren. Van Grinsven
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veld voor de korfballers en het veld voor de
Schutterij die zich beiden op het terrein van
DVSG bevinden. Golfbaan Rijk van Nijmegen is in
handen van een maatschappij, de tennisvelden
zijn geprivatiseerd en de handballers spelen
alleen binnen. Achter de velden van De Treffers
bevinden zich nog een oud honkbalveld, maar bij
gebrek aan een honkbalclub worden die al
enkele jaren niet meer gebruikt. Er bestaan plannen om de velden van De Treffers die grenzen
aan een woonwijk af te stoten voor woningbouw
om dan vervolgens het gewezen honkbalveld om
te bouwen tot twee kunstgrasvoetbalvelden,
maar echt concreet zijn die plannen nog niet.

Veld van Germania

vertelt: “Als we bijvoorbeeld in Berg en Dal een
veld willen aanleggen, zitten we op meer dan 90
boven NAP. Het grondwater zit daar dus op meer
dan 60 meter onder het maaiveld. Daar moet je
dus een veld maken waarbij het regenwater vrij
goed wordt vastgehouden in de bovenste lagen,
zodat de grasmat er het meest van kan
profiteren.”
Bij de aanleg van een nieuw veld in Groesbeek
heb je niet alleen te maken met enorme hoogteverschillen, maar is de kans ook groot dat je zal
stuiten op munitie uit de Tweede Wereldoorlog.
Groesbeek behoort namelijk tot de top 3 op het
gebied van het verwijderen van munitie uit de
oorlog. Met name rond De Horst is in de oorlog
flink gevochten. Bij de aanleg van het veld van
Rood Wit in 2003 werd op 2,5 meter diepte dan
ook enorm veel munitie gevonden. De
Explosieven Opruimingscommando Koninklijke
Landmacht (EODKL) werd gebeld en aan het
werk gezet, waarna de werkzaamheden aan het
veld weer gewoon door konden gaan.
Van Grinsven is op stoom en vertelt enthousiast
verder. Zo is er het verhaal dat er bij de aanleg
van het veld van Germania er bijvoorbeeld tot 85
meter diepte een bron geboord moest worden
voor de beregening van de velden. De pomp, die
gebruikt wordt voor de beregening, zit op 70
meter onder de grond. Aangezien Germania erg
hoog in het dorp ligt moet daar eerder beregend
worden dan bij bijvoorbeeld DVSG, dat een stuk
lager in het dorp voetbalt.
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Kunstgrasveld
Kijkend naar het totale aantal velden in
Groesbeek valt op dat DVSG de enige club is die
de beschikking heeft over een kunstgrasveld.
Reden voor deze aanleg in 2002 was dat het
oude veld van DVSG op het laagste punt in het
dorp ligt, waar je te maken hebt met sterke
leemhoudende gronden met ijzerhoudende lagen
en een hoge grondwaterstand. In tegenstelling
tot het hoofdveld van DVSG, dat wel gewoon
goed is, had het verleden al geleerd dat het heel
moeilijk was op die specifieke plek een veld te
houden. Toen de vereniging zelf ook nog eens
aangaf graag een kunstgrasveld te willen, was
het zaakje snel beklonken. Op de vraag hoe het
kan dat één veld wel goed is, terwijl het 100
meter verder gelegen veld enorm veel problemen
op kan leveren, antwoordt Van Grinsven dat dit
het mooie van Groesbeek is. Elk veld in
Groesbeek heeft zijn eigen grondsoort, die weer
op zijn eigen manier behandeld moet worden.
Een typerend voorbeeld is een veld van Rood
Wit, waar je op de helft van het veld opeens een
leemlaag tegenkomt. “De ene helft van het veld
is helemaal goed, en op de andere helft ben je
opeens aan het stoeien met een leemlaag. Uniek
toch? “
Andere sporten
Voetbal is volgens Van Grinsven de allerbelangrijkste sport in Groesbeek. Dit blijkt ook wel,
want naast de zes voetbalaccommodaties
beheert de gemeente alleen nog het kunstgras-

‘Levend’ en ‘dood’ materiaal
Wat betreft het onderhoud van de accommodaties maakt Van Grinsven onderscheid tussen
‘levend’ en ‘dood’ materiaal. De gemeente is
verantwoordelijk voor het grote onderhoud aan
het ‘levende’ materiaal, zoals grasmatten, watergangen en drainage. De verenigingen betalen
een minimale bijdrage van € 400,- per veld per
jaar voor dit grote onderhoud. De onderhoudskosten van de gemeente liggen op circa € 4600,per veld. Dit bedrag ligt volgens de Groesbeekse
sportveldenman zo’n 40% onder de norm die
het NOC-NSF en de KNVB hanteren. Het dagelijkse kleine onderhoud van de velden en het onderhoud van het ‘dode’ materiaal, zoals de ballenvangers, de doelen en de cornervlaggen, wordt
door de verenigingen zelf geregeld. Wanneer er
grote vervangingsinvesteringen moeten worden
gedaan, zoals bijvoorbeeld in het geval van vervanging van de geisers voor de douches, dan
moet de gemeente inspringen. Van Grinsven wil
graag benadrukken dat de accommodaties in
Groesbeek mede dankzij de geweldige inzet van
de vele vrijwilligers een dergelijk hoog peil
bereiken. Niet alleen de grasmat moet er goed
bijliggen, ook de kleedkamers moeten schoon
zijn, de thee moet klaarstaan en de kleren
moeten zijn gewassen.
Accommodatiemanager
Elke Groesbeekse voetbalvereniging heeft één
contactpersoon die contact opneemt met de
gemeente wanneer er iets aan de hand is. Deze
persoon wordt door Van Grinsven met een sjiek
woord ‘accommodatiemanager’ genoemd. Dat er
altijd ontwikkelingen zijn op voetbalveldengebied
blijkt wel uit het feit dat Van Grinsven toevallig
de morgen van het interview een gesprek heeft
gehad met een gedeelte van het bestuur van
Germania dat een gedeelte van de terrein-
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Achilles ‘29
DVSG
De Treffers
Germania
Rood Wit
Groesbeekse Boys

Lössgronden van een goede kwaliteit
Zware leemhoudende grond met ijzerafzettingen
Vochtige, goede zandgronden
Goed doorlatende bosgrond en grindhoudende zandlagen
Sterk leemhoudend >50% zandgrond en matig doorlatend
Fijne leemhoudende grond, die mooi is om te bewerken

afrastering wil laten vervangen. Het plan van
Achilles ’29 om het hoofdveld te renoveren staat
zelfs al op de rol. De grondtechnische dienst
KNVB had enige tijd geleden hun veld gekeurd
en aangeraden de mat te renoveren. Na overleg
met van Grinsven werd afgesproken in april te
beginnen met dit karwei, zodat het veld in
september weer klaar is voor het nieuwe seizoen.
Dit zou betekenen dat de laatste wedstrijden van
dit lopende seizoen op een bijveld zouden
moeten worden gespeeld. ‘Probleem’ is echter
dat Achilles ’29 op dit moment de ranglijst
aanvoert en nog alle kans op het kampioenschap
heeft. Van Grinsven: “Het zou jammer zijn
wanneer die jongens hun kampioenswedstrijd
dadelijk moeten gaan spelen op een bijveld.
Daarnaast mis je op die manier natuurlijk ook je
tribunes en je reclameborden.” Met het bestuur
van Achilles is afgesproken over een week of zes
nog eens te kijken hoe de ranglijst er dan uitziet.
Wanneer Achilles de kop dan nog steeds
aanvoert zou het bestuur er nog wel eens voor
kunnen kiezen het veld te laten liggen en pas na
het seizoen aan de gang te gaan.
Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid staat bij Van Grinsven hoog in
het vaandel. Hij is fan van alle Groesbeekse
voetbalclubs, maar zal zich nooit aan één van de
clubs verbinden. Vroeger heeft hij nog wel in
Groesbeek gevoetbald, maar dan alleen in het
gemeentelijk elftal en niet bij één van de dorpsclubs. “Dat heb ik niet gedaan om zo concurrentievervalsing tegen te gaan.” Van Grinsven vindt
dat hij bij De Treffers dan ook niet meer mag
doen dan bij de Boys, ondanks dat de één hoofdklasse speelt en de ander ‘slechts’ derde klasse.
De sportveldbeheerder zelf: “Voor mij zijn ze
allemaal gelijk en dat weten ze! Ik vertegenwoordig de gemeente en moet zorgen voor de
gemeenschap en dan mag ik dus niet de ene
club boven de andere verkiezen. Alhoewel, ik ga
voor De Meerwijk. Ik hoop dat ik het voor mijn
pensionering, over 9 jaar, voor elkaar kan krijgen
dat die jongens een veld hebben.”
Groot onderhoud
Wanneer hem gevraagd wordt hoe het groot
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onderhoud in de gemeente Groesbeek geregeld
is, brandt Van Grinsven los. Hij vertelt dat hij in
het begin van zijn loopbaan in Groesbeek als één
van de eersten in Nederland zelf een mengsel
van graszaden heeft laten aanmaken; het zogenoemde Groesbeekse mengsel. Op basis van zijn
expertise en zijn gevoel koos de grasgek voor een
mengsel van 40% veldbeemd en 60% Engels
raaigras. Van Grinsven wilde niet naar een fiftyfifty samenstelling, omdat hij wat meer veldbeemd in de matten wilde hebben. Zijn voorgangers in Groesbeek gebruikten namelijk alleen
maar Engelse raai. “In het begin ziet dat er
fantastisch uit: het gras komt mooi recht op,
maar zeker in de winter speel je bijna alles weg.”
De veldbeemd, die gezien kan worden als het
betonijzer in de fundering, moest er dan ook
voor zorgen dat er ook aan het eind van seizoen
nog gras stond en met succes. Tegenwoordig zie
je de 60-40 combinatie volgens Van Grinsven
bijna niet meer: de meeste grashandelaren
hebben nu 50-50 in hun pakket zitten. Ook in
Groesbeek wordt dit 50-50 mengsel gebruikt.
Van Grinsven gaat in zijn rassenlijst op zoek naar
de topsoorten, en zoekt op basis daarvan naar de
leveranciers. Vier leveranciers leveren twee
soorten Engels Raaigras en twee soorten
veldbeemd aan. Op deze manier is de grasmat
dus opgebouwd uit acht soorten veldbeemd en 8
soorten Engels raaigras. Van Grinsven: “Wanneer
de grasmat op een dergelijke manier is
opgebouwd zit je gunstiger als er een bepaalde
ziekte uitbreekt.”
Het verleden heeft Van Grinsven geleerd dat het
groot onderhoud in een hele korte periode moet
gebeuren. Wanneer het seizoen in Groesbeek is
afgelopen zijn er namelijk nog vele toernooien
voor leden, bedrijven en de sponsors. Van
Grinsven ondervangt dit probleem door drie
verschillende bedrijven ieder twee complexen te
laten beheren. Doordat de bedrijven zich maar
op twee complexen hoeven te richten, heb je in
een goede week het grote onderhoud achter de
rug. Een bijkomend voordeel is daarnaast dat er
een gezonde concurrentie heerst tussen de
bedrijven is. Alledrie de bedrijven willen het beste
veld neerleggen en zij zullen elkaar daarom ook

scherp in de gaten houden. Van Grinsven werkt
al 28 jaar samen met dezelfde bedrijven.
Afspraak is dat Van Grinsven de zaden,
bemesting, teelaarde en zand aanlevert en dat de
bedrijven zorgen voor de machines en de
handarbeid. Voordat de bedrijven beginnen loopt
Van Grinsven met hen en de accommodatiemanager de velden af om duidelijk te maken wat
er precies moet gebeuren. De accommodatiemanagers volgen het gehele proces en zorgen
ervoor dat de bedrijven precies op de hoogte zijn
van de aandachtspunten van de diverse velden.
Bemesting
Voordat Teun van Grinsven verantwoordelijk was
voor de sportvelden in Groesbeek werd er zo’n 9
keer per jaar het veld overgegaan met een
stikstof om het gras beter te laten groeien. Bij
zijn aantreden is Van Grinsven hier direct vanaf
gestapt: “Je bleef aan het maaien.
In samenwerking met de kunstmesthandelaren is
hij toen gaan uitdokteren wat nu het beste was.
Op dit moment wordt in Groesbeek het VoscaEntec systeem gehanteerd. Drie keer per jaar
(voorjaar - zomer - najaar) worden de velden
bemest en dat functioneert uitermate goed.
Ontwikkelingen
Nog altijd experimenteert Teun van Grinsven ook
zelf om achter bepaalde verbeteringen te komen.
Zo inspecteert hij zijn velden geregeld om te
kijken welke grassoort het goed doet, en welke
minder. Daarnaast deelt hij zijn ervaringen graag
met anderen. Hij maakt deel uit van de
Limburgse studieclub de Maasvallei en trekt de
kar van de Gelderse studieclub Rivierengebied.
Hier worden kennis en ervaring uitgewisseld om
op die manier nog betere velden te krijgen.
Daarnaast heeft Van Grinsven regelmatig contact
met andere gemeenten. Hij is ervan overtuigd dat
je door het uitwisselen van ervaringen tot nog
betere velden kunt komen. Van Grinsven vraagt
zich af of de jonge collega’s van nu ook zoveel
bezig zijn met gras als hij. Hij denkt zelfs dat de
jongere lichting meestal afgaat op de vertegenwoordiger. “Dat is natuurlijk heel logisch, maar ik
vind het wel jammer.”
Volgens de bevlogen sportveldbeheerder kunnen
de sportvelden in Groesbeek nog beter worden
dan ze nu al zijn. “Alles is natuurlijk afhankelijk
van de financiële middelen. Als ik meer geld zou
hebben zou ik de velden meer beluchten, zodat
de velden nog beter kunnen worden.” Hij heeft
al een paar keer aangehaald dat hij graag wat
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OVERZICHT SPORTACCOMMODATIES GROESBEEK
Sportvelden

Jaar van aanleg

Klasse

Aantal leden

Treffers
Hoofdveld
Bijveld nr. 2
Bijveld nr. 3
Oefenhoek nr. 4
Bijveld nr. 5
Trainingsveld nr.6

opgericht 1-8-1919
1976
1976
1976
1976
1976
1994

Hoofdklasse

+/- 1000

Achilles'29
Hoofdveld
Bijveld nr. 1
Bijveld nr. 2
Oefenhoek

opgericht 1-6-1929
1968
1929
2001
1929

Hoofdklasse

Gr. Boy's
Hoofdveld
Bijveld nr. 1
Trainingsveld

opgericht 1-10-1930
1984
1948
1984

3e klasse

+/- 450

Germania
Hoofdveld
Bijveld nr. 1
Trainingsveld

opgericht 1-5-1936
1967
1968
1977

Hoofdklasse

+/- 400

Rood-Wit
Hoofdveld
Trainingshoek
Bijveld nr. 1

opgericht 31-8-1945
1945
1984
2002

3e klasse

DVSG
Hoofdveld
Trainingsveld
Korfbalveld
Korfbalveld
Bijveld junioren

opgericht 28-4-1948
1948
2002 kunstgras/rubber
2002 gras
2002 kunstgras/zand
2003

5e klasse

Meerwijk

opgericht 1930 -

meer geld zou hebben om de velden nog beter
te onderhouden, maar dan wordt gesteld dat dat
niet nodig is ‘omdat er toch geen klachten zijn’.
Aangezien die klachten de komende jaren zeer
waarschijnlijk ook niet zullen komen, zal er dus
ook geen extra geld beschikbaar worden gesteld.
“Ach”, stelt Van Grinsven, “ik vind het ook wel
een sport om met die beperkte middelen een
goed veld neer te leggen.” De diverse
verenigingen zijn in ieder geval erg tevreden met
hun velden.” Vooral wanneer het eerste elftal
een uitwedstrijd op een knollenveld heeft
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Renovatie

Renovatie

1979
1984

1996
2002

1996
+/- 500
1948

1990

1990

2002

1977
2005
+/- 200
1967

2005

+/- 300
1984

+/- 75

moeten spelen regent het complimenten.
Passievol vertelt Van Grinsven dat ‘hij helemaal
voor gras gaat’. Ik wil gewoon goede matten
hebben liggen en dat brengt ook wat op.
Wanneer aan het einde van je seizoen je matten
er nog steeds goed uitzien, dan heb ik ook
minder uitgaven aan mijn groot onderhoud.”
Oranje
Van Grinsven vindt het een groot compliment dat
er regelmatig collega’s over de vloer komen die
van hem willen weten hoe het kan dat aan het

eind van het seizoen zijn velden er nog zo goed
bijliggen. Het grootste compliment kreeg hij
echter in 1988, toen hij telefoon kreeg van de
KNVB. Het Nederlands elftal wilde aan de
vooravond van het voor Oranje zo succesvol
verlopen Europees Kampioenschap graag de
laatste oefenwedstrijd op het veld van De Treffers
spelen. Misschien is het een idee voor de
mannen van bondscoach Marco van Basten om
eind mei nog maar een oefenwedstrijd in
Groesbeek te spelen. We weten namelijk allemaal
hoe het in 1988 afgelopen is…
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