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Geachte lezer,

We zijn alweer in het najaar aanbeland. De bladeren vallen zo langzaamaan van de bomen, 
de natuur verliest zijn groene kleur. Onze vereniging groeit en bloeit volop, zo konden we 
vernemen op de Algemene Ledenvergadering. Was u er niet bij, waarschijnlijk zo’n 1300 
met u, lees dan een verslag in dit clubblad. 

Ons vlaggenschip draait lekker mee. Drie overwinningen en een (onverdiende) nederlaag, 
op het moment van schrijven. Prima dus. Laten we geen voorspellingen..... Laat ook de stuk-
ken van Raymond Willemsen in De Gelderlander onlangs een stimulans zijn. Hij spreekt over 
een droom, dat het mooi zou zijn dat straks 6 clubs in de landelijke 4e divisie zouden spelen. 
Onder hen geen Grol! Nog niet…. Ranglijsten liegen niet natuurlijk. Een stukje scorebord-
politiek, laten we maar zeggen. Helaas en pijnlijk tegelijk, maar het kan toch niet anders 
dan dat wij ons straks niet alleen voor wat betreft ledenaantallen bij de grote clubs van de 
Achterhoek mogen rekenen, maar ook voor wat betreft prestaties van ons eerste team. Dat 
is nu eenmaal het uithangbord van de club, daar wordt door velen naar gekeken. Een week 
later deelde Raymond met zijn lezers dat hij toch vooral leedvermaak gehad had van de ne-
derlaag van Grol bij DCS. Er wel aan toevoegend dat we een zeer mooie club zijn…..hoera! 

Maar Grol komt eraan, zegt ook de al 45 jaar in Lichtenvoorde woonachtige Theo Hulshof, 
de man die van zijn 17e tot en met zijn 32e in Grol 1 speelde, geboren werd achter het Grol-
sch-scorebord op het hoofdveld, maar inmiddels ook een enorme staat van dienst heeft 
in het Achterhoekse voetbalwereldje en als technische man van Longa‘30. Voor de Elna 
mocht ik hem spreken omdat hij stopt als bestuurslid aldaar. Wat een inspirerende man, 
wat een prachtige visie op het opleiden van voetballers, het omgaan met vrijwilligers, het 
leggen en onderhouden van contacten met voetbalverenigingen uit de regio. Ook Grol. Zijn 
voetbalhart is vooral oranje, niet vreemd, maar er zit absoluut zeker nog een dikke blauwe 
rand omheen, gezien zijn warme woorden over onze club, en met de presentatiegids van 
onze club voor hem liggend. Misschien heeft u het wel gelezen. Nog steeds lid overigens. 
Al 60 jaar!

Over uithangborden gesproken. Onze voorzitter stopt er mee. Geheel terecht. Als raads-
lid kun je niet tegelijk een voorzitter zijn van een zo groot voetbalbedrijf als het onze. We 
hadden graag een uitgebreid interview met hem op willen nemen in deze uitgave, maar 
Hans wil pas in clubblad 4 zijn verhaal doen. In dit clubblad al wel, vers van de pers, een kort 
gesprekje met zijn beoogd opvolger; Stan Raben. 

In deze uitgave eveneens 4 pagina’s nieuws vanuit de Businesss Club, een per editie te-
rugkerend item. Op hun verzoek. Wij denken dan graag mee uiteraard. Veel leesplezier ge-
wenst.
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Gert te Lintum & Tim Leusink
Opa en kleinzoon, voetballiefhebbers, 
maar bovenal vrienden voor het leven.

De dagen worden korter en het der-
de jaargetijde is in aantocht als we 
ons op een druilerige dinsdagavond 
in september richting de Bevrij-
dingslaan begeven. Vanavond zijn 
we te gast bij de familie te Lintum 
voor een gesprek met opa Gert (77) 
en zijn kleinzoon Tim (25) over hun 
voetbalcarrières, de hechte band 
die ze met elkaar hebben opge-
bouwd en over de voetbalreizen die 
ze samen ondernemen. Prachtige 
anekdotes en mooie verhalen gaan 
over de keukentafel. Vaak met een 
lach en soms met een moment van 
stilte waarbij beiden stilstaan bij 
datgene wat ze samen meegemaakt 
en ondernomen hebben.

Door: Christian Buiël

Echtgenote Ine heeft nog geen kans ge-
had om met de koffie rond te gaan als 
Gert al enthousiast begint te vertellen 
over zijn eigen voetbalcarrière. Voor het 
gemak en ter voorbereiding heeft Gert al 
het een en ander uitgewerkt op een vel 
papier om maar niets te vergeten van-
avond. “Ik weet ja niet wat je allemaal 
gaat vragen, dus heb ik maar een aantal 
zaken alvast opgeschreven”, begint Gert 
lachend als het A4’tje op tafel komt. “Ik 
kan het mij immers ook niet allemaal 
meer tot in detail herinneren”, vervolgt 
hij, maar kijkend naar het vel papier lijkt 
dat wel mee te vallen. Kleinzoon Tim be-
kijkt het zich allemaal van de andere kant 
van de keukentafel. “Jij zult vast wel een 
aantal vragen voorbereid hebben”, knikt 
hij richting de verslaggever van dienst, 
“Dus opa, het zal vast wel goed komen 
vanavond”, aldus Tim lachend.
De koffie staat inmiddels op tafel en dus 
kan het interview beginnen met een kor-
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Zodoende ziet Gert de thuishaven van 
Grolse Boys, ‘Het Wilgenpark’, dan ook 
van dichtbij langzaam ontwikkelen tot 
een volwaardig sportpark waarbij er veel 
verbeterslagen worden doorgevoerd. 
“We hebben toen zelf een omheining 
aangelegd van nieuw pijpmateriaal wel-
ke we via mijn toenmalige werkgever, de 
GAMOG, met enorme korting konden 
aanschaffen. Er kwamen ballenvangers, 
nieuwe kleedkamers en uiteindelijk ook 
een eigen kantine.” Kantines waren na-
melijk niet gebruikelijk in die tijd, en was 
het vrij normaal om je om te kleden bij de 
plaatselijke cafés.

Uiteindelijk begint Gert ook weer enigs-
zins met voetballen op zijn 23e als er 
bedrijfsvoetbaltoernooien worden ge-
organiseerd in Groenlo. “Ik speelde toen 
in een combinatie-elftal van GAMOG, 
Welgro en Alferink, want vaak hadden we 
niet genoeg spelers. Later is dat allemaal 
weer opgeheven want er gebeurden veel 
te veel ongelukken, waardoor sommige 
jongens niet naar het werk konden”, gaat 
Gert verder. Dat bleek nou ook weer niet 
de bedoeling te zijn, dus werd het hele 
bedrijfsvoetbal weer opgeheven. Als men 
enkele jaren geleden bij Grol het initia-
tief neemt om te beginnen met ‘Walking 
Football’ kan Gert het dan ook niet laten 
om weer een balletje te gaan trappen. 
Jammer genoeg moet hij wegens knie- 
en heupproblemen weer stoppen. “Dat 
was wel jammer, want we hadden een 
leuke groep om ook mee te ouwehoeren 
tijdens de 3e helft”, stelt hij lachend.

Debuteren in Grol 1 tegen Longa’30
Dan is het tijd om de bal naar Tim te 
kaatsen, want voordat je het weet begint 
Gert alweer aan een volgende anekdote 
die niet zou misstaan in een aflevering 
van ‘Andere Tijden Sport’. Tim is op zijn 
6e begonnen met voetballen en heeft na 
de F’jes vrijwel altijd in de selectie elftal-
len gevoetbald. “Ik mocht niet eerder op 
voetbal van mijn ouders, want ik moest 
eerst mijn zwemdiploma’s halen. Vanwe-
ge astma heb ik daar dan ook wat langer 
over gedaan en zodoende ben ik ook ach-
terin begonnen met voetballen om min-

der te hoeven lopen”, zo blikt Tim terug 
op zijn eerste jaren bij de Grol. Dat Tim bij 
Grol zou gaan voetballen was echter geen 
vanzelfsprekendheid gezien het Grolse 
Boys-verleden van Gert die vervolgens 
inhaakt: “Toen duidelijk werd dat Tim 
wel wou gaan voetballen kwamen mijn 
schoonzoon en dochter namelijk bij mij, 
als Boys-man, met de vraag waar dat dan 
moest gebeuren. Mijn antwoord was vrij 
simpel: laat hem spelen bij zijn vrienden 
van school”, en zo geschiedde.

“In de B1, onder trainer Kevin Vos, kon ik al 
vervroegd de overstap maken naar de A. 
Echter speelden veel van mijn vrienden in 
de B, toen ben ik daar gebleven”, vervolgt 
Tim zijn verhaal. Uiteindelijk maakt hij ook 
de twee seizoenen in de A vol waarna hij 
direct de overstap maakt naar het eerste 
elftal. “In het tweede jaar van de A heb ik 
veel last gehad van hamstringblessures, 
ook richting het einde van het seizoen dus 
ik was eigenlijk van plan om het seizoen 
daarna mezelf eerst maar eens in de basis 
van het tweede te spelen.” Van dat plan 
komt uiteindelijk weinig terecht. De voor-
bereiding voor het seizoen 2016/2017 
loopt namelijk zo lekker dat Tim een ba-
sisplaats weet af te dwingen in het elftal 
van trainer Jeroen Burghout. Zijn debuut 
in het eerste maakt hij uiteindelijk tijdens 
het Keitoernooi, en dat tegen Longa’30. 
“Dat is wel een van mijn mooiere voet-
balherinneringen samen met opa. Langs 
de kant stond het helemaal vol, ik kwam 
erin en speelde volgens mij een prima 
pot. Uiteindelijk werd het gelijk en moes-
ten we penalty’s nemen. Ik nam zelf ook 
een penalty en achter de goal stond opa, 
die blijkbaar super zenuwachtig was, met 
wat vrienden van mij die dachten dat ik 
zou missen. Maar ik schoot raak en ben 
na de wedstrijd direct naar ze toegegaan. 
Ja, die wedstrijd staat nog helder op mijn 
netvlies”, blikt Tim terug op zijn debuut.

Elke wedstrijd langs de kant 
Uiteraard stond Gert langs de kant bij het 
debuut van zijn kleinzoon in Grol 1. Als 
trouwste supporter staat hij eigenlijk bij-
na bij elke wedstrijd langs de kant die Tim 
speelt. Ongeacht of Tim en zijn team uit 

te introductie van beide heren. Gert is ge-
trouwd met Ine, wonen al heel wat jaren 
aan de Bevrijdingslaan en hebben twee 
dochters, Christel en Daniëlle. Naast Tim 
hebben ze nog twee kleinzonen, Diëllo 
en Mikai, die beide bij DIO’30 in Druten 
voetballen. Tim is in het dagelijks leven 
werkzaam als waarnemend fysiothera-
peut bij Sensire, heeft een relatie met 
Frederique en woont bij zijn moeder in 
Groenlo.

Van ‘Café de Watermolen’ via ‘Het 
Wilgenpark’ naar ‘Den Elshof’
Terug naar het A4’tje van Gert en dus 
terug naar de eind jaren ’50. “Mijn vader, 
Jan te Lintum, was op en top Boys-man. 
Hij was keeper en deed er veel vrijwilli-
gerswerk, maar helaas is hij in 1958 al op 
39-jarige leeftijd overleden”, zo gaat Gert 
verder waar hij gebleven was. Nadat hij ja-
renlang aandachtig toeschouwer was bij 
de wedstrijden van zijn vader, is Gert niet 
veel later ook zelf gaan voetballen en wel 
in het derde elftal van Grolse Boys. Echt 
jeugdvoetbal was er in die tijd immers 
nog niet. Een enkelbreuk maakte echter 
een voorlopig einde aan zijn voetbalcarri-
ère: “We speelden toen op schoenen met 
harde neuzen en gespijkerde noppen, en 
niet te vergeten met van die zware leren 
ballen. De kleedruimte was nog bij ‘Café 
De Watermolen’ en vervolgens gingen we 
met de fiets of te voet naar het veld”, her-
innert Gert zich nog goed. 

Vanwege zijn blessure begon Gert als 
vrijwilliger waarbij hij zich jarenlang op 
diverse vlakken heeft ingezet voor de 
vereniging. “Zo heb ik keeperstrainingen 
verzorgd voor de jeugd, ben ik grensrech-
ter geweest van diverse elftallen en heb ik 
zelfs nog een cursus gedaan tot jeugdlei-
der.” Alsof dat nog niet genoeg was geeft 
Gert aan dat hij ook nog bestuurswerk 
heeft verricht ten tijde van de voorzitters 
Mengerink en Rozijn. “Ook in die tijd was 
er al sprake van een fusie, waarbij de ge-
meente al een belangrijke rol speelde”, 
weet Gert als de dag van gisteren en zoals 
we allemaal weten heeft het nog heel wat 
jaren geduurd voordat deze fusie uitein-
delijk beklonken werd. 
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of thuis spelen, in de buurt of aan de an-
dere kant van Nederland, en dat bij weer 
en wind. Gert: “Toen Tim in het eerste 
zat ging ik zelfs bij de trainingen kijken. 
Als het enigszins kan dan ga ik kijken.” 
Waarop Tim hem aanvult: “Ik kan mij nog 
een wedstrijd herinneren, een uitwed-
strijd herinneren tegen Achilles 1894 uit 
Assen. Dat ging om promotie naar de 2e 
Divisie en die wedstrijd werd ‘s avonds 
om 19.30 uur gespeeld. Uiteindelijk 
gingen wij er met 3-0 af en waren we ‘s 
nachts pas om 01.00 uur thuis. Toen was 
opa er ook gewoon.”

Nadat Tim in zijn tweede seizoen bij het 
eerste opnieuw geblesseerd raakt aan de 
hamstring begint hij te twijfelen over het 
voetballen in het eerste, dan wel op pres-
tatief niveau. Uiteindelijk besluit hij om 
te stoppen met selectievoetbal en in een 
vriendenteam te gaan voetballen: “Veel 
mensen snapten de keuze van mij niet 
om lager te gaan voetballen, maar op dat 
moment wou ik meer vrijheid en er is voor 
mij meer dan alleen voetbal”, stelt Tim. 
Wat destijds begon als Grol 3 is inmid-
dels als Grol 5 begonnen aan het nieuwe 
seizoen. “We zijn afgelopen seizoen wat 
strikter geworden op bepaalde zaken en 
er zit heus wel kwaliteit in het elftal, maar 
ook een aantal mindere goden. Uitein-
delijk is gezelligheid en spelplezier het 
voornaamste”, zegt hij met een knipoog 
terwijl hij zijn lach niet kan onderdrukken. 

Het had onlangs niet veel gescheeld of 
Gert had bij de eerste uitwedstrijd op 
het verkeerde sportpark gestaan. Zo-
dra de indeling en het programma be-
kend is, zet hij dit in de agenda van zijn 
telefoon. “Het is voornamelijk richting 
Twente dit jaar appte ik naar Tim”, ver-
telt Gert. Waarop Tim alweer begint te 
lachen: “Maar hij had nog niet meege-
kregen dat wij het 5e waren geworden. 
Wij voetballen mooi in de buurt dit jaar.” 
Zodoende staat Gert ook dit seizoen, als 
vanzelfsprekend, bij weer en wind langs 
de lijn, te kijken naar zijn kleinzoon en 
zijn vrienden die op de zondagochtend 
een balletje trappen in de krochten van 
het amateurvoetbal.

Een hechte band
Dat de band tussen Gert en Tim hecht 
genoemd mag worden moge duidelijk 
zijn. Echter wordt deze band nog hech-
ter en sterker als in 2008 de vader van 
Tim onverwachts overlijd op 40-jarige 
leeftijd. “Na het overlijden van mijn va-
der ben ik veel bij opa en oma geweest 
samen met mijn moeder, en hebben we 
ook veel ondernomen met elkaar. Zoals 
met de seizoenkaarten van mijn vader en 
mij samen naar FC Twente”, vertelt Tim 
over die tijd. Gert: “Ik ben mijn oude heer 
ook kwijt geraakt op mijn 13e. Ik heb het 
daardoor zelf nooit zo meegemaakt, en 
vond dat toen ook heel belangrijk in die 
tijd om er voor hem te zijn.”

Zo gaan ze na het behalen van Tim’s 
VMBO-diploma samen op voetbalreis 
naar Engeland voor de wedstrijd Ar-
senal – Bayern München in de acht-
ste finale van de Champions League. 
Een reis waar ze beide nog steeds 
graag aan terugdenken en honderduit 
over beginnen te vertellen. Binnen de 
kortste keren ligt er een fotoboek op 
de keukentafel en is er uit de naast-
gelegen kamer een lijst met allerlei 
aandenkens opgehaald. “Wat waren 
dat toch fantastische dagen toen. Het 
was allemaal goed geregeld en we 
hadden prachtige plaatsen”, glundert 
Gert. Die eerste reis beviel zo goed 
dat ze daarna nog meerdere wedstrij-
den bezocht hebben, waaronder Bar-
celona – Espanyol en Borussia Dort-
mund – Bayern München. Tim gaat 
echter niet alleen met zijn opa op reis: 
“Met oma ben ik bijvoorbeeld naar 
Parijs geweest, niet voor het voet-
bal maar meer voor culturele dingen. 
Daarnaast ga ik ook regelmatig met 
mijn moeder erop uit. Ik was 11 toen 
mijn vader overleed en heb er toen 
niet heel bewust bij stilgestaan, maar 
het heeft wel impact gehad. Daar ben 
ik later veel bewuster van- en uitein-
delijk ook dankbaarder door gewor-
den”, aldus Tim. “We hebben het altijd 
over vriend hier en vriend daar, maar 
er is hier altijd een achterdeur waar hij 
terecht kan”, zo besluit Gert.

De volgende voetbalreis staat nog 
niet gepland, maar Tim zou graag nog 
een keer naar Liverpool willen om de 
sfeer te proeven en Virgil van Dijk 
in actie te zien. Echter gaat hij eerst 
met zijn vriendin vier maanden op 
reis naar Midden- en Zuid-Amerika. 
Gert: “Dus dat moeten we volgend 
jaar maar eens zien”, waarop Tim hem 
aanvult met een knipoog: “En anders 
gaan we naar Spakenburg – IJssel-
meervogels.” Naast opa en kleinzoon 
zijn ze immers vrienden voor het le-
ven, dus die volgende voetbalreis 
gaat er zeker komen. 
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Tijdens de algemene ledenvergadering 
werd het langst stilgestaan bij de be-
grote energiekosten voor het komend 
seizoen. Het contract voor elektra loopt 
in december af en voor gas betaalt 
Grol een variabele prijs. Tom Hoffman, 
die als penningmeester hierover een 
toelichting gaf: “Het kan alle kanten 
opschieten. Dit is eigenlijk niet te be-
groten. Het kan maar zo 20.000 euro 
afwijken. We gaan het de komende 
maanden nadrukkelijk monitoren. Wat 
we willen voorkomen, is dat we impo-
pulaire maatregelen moeten nemen, 
zoals thuis douchen.” 

Door: Rik Gockel 

Bent u niet op deze ledenvergadering 
geweest? Geen nood, u heeft geen 
grootse ontwikkelingen of besluiten 
gemist. Kamervragen zullen over deze 
avond niet gesteld worden. Toch is 
het aardig om wat bijzonderheden en 
wetenswaardigheden op te sommen. 
Eén vast item van de jaarvergadering 
heeft u in ieder geval niet gemist: Het 
clublied. Normaal wordt dit na de 
rondvraag afgespeeld, maar om ondui-
delijke redenen gebeurde dat dit jaar 
niet. Wellicht omdat Rob Porskamp 
zich had afgemeld en hij in voorgaande 
jaren altijd het knopje van de muziek-
installatie indrukte.

Geldpot fusie bijna leeg
De aanleg van het derde kunstgrasveld 
‘Het Wilgenpark’ is voltooid. Samen 
met de verduurzaming van het sport-
park (o.a. LED- verlichting en laadpa-
len) is daarmee een flinke hap uit het 
gemeentelijk budget van 320 duizend 
euro opgesoupeerd. Grol heeft nog 
50.000 euro in een voorziening ge-
stopt voor een toekomstige vervan-
ging van het kunstgras op veld 1 en veld 
2. De realisatie van het Wilgenpark is 
binnen budget gebleven, waarbij het 
vermelden waard is dat de projector-
ganisatie een cheque van 10.000 euro 
vanuit de Business Club Grol (BCG) in 
ontvangst kon nemen.

Ondersteuning van vrijwilligers 
Grol heeft ongeveer 375 tot 400 vrij-
willigers aan boord. De komende jaren 
wil het bestuur extra aandacht geven 
aan het ondersteunen van al die men-
sen. Een extern uitgevoerd onderzoek 
is inmiddels uitgevoerd en geeft rich-
ting waaruit die ondersteuning kan be-
staan. Het is namelijk een gegeven dat 
het steeds lastiger wordt vrijwilligers 
aan de club te binden en die vast te 
houden. Dennis Pasman verduidelijkte 
de aanwezigen dat Grol behoefte heeft 
aan professionele ondersteuning maar 
dat ook nog steeds belangrijk is dat 
mensen op de meer traditionele wijze 

benaderd en gestimuleerd worden en 
hier waardering voor krijgen. Kortom 
het één sluit het ander niet uit. 

Precies 1400 leden en stijgende 
lijn onder 12 jaar 
Voor wie dat misschien nog denkt: 
Het algemeen jaarverslag wordt al 
jarenlang niet meer voorgelezen. De 
echte geïnteresseerden kunnen het 
nalezen via een link op de website. Wel 
werd expliciet melding gemaakt van 
de ontwikkeling van het aantal leden. 
Grol heeft momenteel 908 spelende 
leden en 492 ondersteunende leden. 
Het aantal leden is gestegen, maar dat 
komt ook omdat de voormalige Grolse 
Boys leden zijn overgeschreven. Het 
meest opmerkelijke was de substanti-
ele stijging van het aantal leden onder 
twaalf jaar. Voorzitter Hans Scheinck 
daarover: “Het lijkt alsof we de krimp 
hebben overwonnen. Jarenlang za-
gen we in deze categorie een dalende 
trend.”

Tegenslag op veld 3 en 4 
Afgelopen voorjaar en zomer is door een 
aantal vrijwilligers veel energie gestoken in 
het sproeien en prepareren van onze twee 
natuurgrasvelden. De grasmatten lagen er 
eind juli als een biljartlaken bij. Door het 
sproeiverbod in augustus verslechterde 
de staat van de velden zienderogen. Ge-

S.v. Grol financieel gezond, maar energie-
kosten voor seizoen 2022/2023 erg ongewis
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volg was dat de velden transformeerden 
in steppes en uiteindelijk de velden wer-
den gesloten. Momenteel is de firma Ac-
centgroen bezig met allerlei herstelwerk-
zaamheden en de verwachting is dat met 
het verschijnen van dit clubblad de velden 
weer bespeelbaar zullen zijn. 

Sponsorinkomsten strak 
in de begroting 
Minder onzeker dan de energiekosten zijn 
de verwachte inkomsten uit sponsoring 
het komende jaar. Tom Hoffman kon put-
ten uit een zeer gedetailleerde voorspel-
ling van het commercieel team. Zij ver-
wachten bijna honderdvijftig duizend euro 
op te halen. Een prestatie van formaat en in 
deze onzekere tijden een enigszins gerust-
stellende gedachte dat de vele bedrijven in 

en rondom Groenlo de Grol nog steeds een 
warm hart toe dragen. Met deze stijgende 
inkomsten kan onder andere de jeugdop-
leiding een extra kwaliteitsimpuls krijgen 
en kunnen de hogere wedstrijd -en ver-
voerskosten betaald worden. 

Nieuwe voorzitter nog niet bekend 
In het bestuur vinden een aantal mutaties 
plaats. Floris Geessinck (accommodatie-
zaken) verhuist naar Enschede en wordt 
opgevolgd door Bert de Hek. Petra Lam-
mers (gezondheid & gedrag) stopt na een 
jaar. Voor haar wordt nog een opvolger 
gezocht. Langer werd stilgestaan bij de 
opvolging van Hans Scheinck als voorzit-
ter. Scheinck stopt omdat het voorzitter-
schap in zijn ogen niet verenigbaar is met 
zijn raadslidmaatschap van de gemeente 

Oost Gelre. Hij blijft nog tot het einde van 
het jaar aan om het bestuur wat langer de 
kans te geven een opvolger te presente-
ren. Achter de schermen zijn inmiddels 
verkennende gesprekken gevoerd met 
één of meerdere geïnteresseerde kandi-
daten. Echter allemaal nog te pril om daar 
mededelingen over te doen. Van Hans 
Scheinck wordt op een later moment of-
ficieel afscheid genomen, maar dat weer-
hield mede bestuurslid Dennis Pasman er 
niet van om hem alvast te bedanken en 
toe te spreken. “We waren het vaak met 
elkaar oneens, je bent af en toe een bij-
zondere man, maar je hebt mij de ruimte 
gegeven om het voetbalbestuur neer te 
zetten. Je strategische vermogen en je 
enorme inzet op verschillende terreinen 
is ongekend.” 

Grol JO13-3 kampioen! 
Zaterdag 1 oktober stond de laatste 
wedstrijd voor Grol JO13-3 op het pro-
gramma in de nieuwe verkorte compe-
titie. Het team onder de bezielende lei-
ding van Stef, Sander en Walter had tot 
op heden alles gewonnen.

Grol JO10-3 Kampioen! 
De toppers van Grol JO10-3 zijn de eerste 
competitie ronde onverslagen door ge-
komen. Ook tijdens de laatste wedstrijd 
in Lochem werd met 11-3 gewonnen.

Met ingang van 1 oktober is Thomas Bos 
de nieuwe wedstrijdsecretaris Jeugd. Hij 
is daarmee de opvolger van Dirk Wolters 
en wordt collega van Bas Brinke, die de 
wedstrijdzaken bij de Senioren verzorgt. 
Thomas zal zorgen, in overleg met het 
accommodatiebestuur, de tegenstan-
ders en de KNVB, voor een zo goed 
mogelijke planning van de wedstrijden 
van de jeugdteams. Op dit moment een 
lastige klus omdat de natuurgrasvelden 
nog niet beschikbaar zijn. Daarnaast 
werkt hij nauw samen met het voetbal-
bestuur wat betreft de competitie-inde-
lingen voor de teams die in de B-catego-
rie uitkomen. Contactinformatie: E-mail: 
wedstrijdsecretarisjeugd@svgrol.nl, 
Mobiel: 06 4646 5854.

Ieder jaar een terugkerend verhaal. Het 
wordt weer donkerder avonds en dat be-
tekent dat fietsverlichting nodig is. Het is 
ons opgevallen dat toch nog te veel kinde-
ren na het trainen in het schemer (en in het 
donker) zonder verlichting naar huis fiet-
sen. Verzoek derhalve aan iedereen (jong 
en oud) om de fietsverlichting te gebrui-
ken. Veiligheid is het allerbelangrijkste!

Thomas Bos nieuwe wedstrijdsecretaris Jeugd

Slechte fietsverlichting



www.johnligtenberg.nl     06 222 16 396

Al les  voor  de  u l t i eme 
bu i tenbe lev ing

Tatelaarweg 20 - 6941 RB Didam - +31 (0)316 268107 - www.hendriksultiemeklasse.nl



Zilversmid 43 
7141 PH in Groenlo
Tel. 06-51113531
info@rct.nu | www.rct.nu

Voor al uw 
mentale 
en fysieke 
vitaliteit

Doel van mijn coaching, 
begeleiding en sportaanbod 
is om mensen hun 
kernkwaliteiten, natuurlijke 
vaardigheden en talenten 
optimaal te laten benutten. 

ideemedia.nl

Meesterwerken
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Ivo Versteegen 
hoofd Paramedische Begeleiding
“We zijn er voor alle spelers binnen de Grol”

Goed zorgen voor geblesseerde spelers, 
dat is heel belangrijk voor de Grol. De 
mensen van de Paramedische Begelei-
ding (PMB) zijn hier verantwoordelijk 
voor en doen dit met passie én deskun-
digheid. Sinds 1 september is de Grol 
een samenwerkingsverband aangegaan 
met VersGras, de Maatschap voor Fy-
sio- en Manuele therapie van Ivo Ver-
steegen en Bert Grashof. 

Door: Kyra Broshuis

Al sinds zijn twaalfde is Ivo actief bij de 
Grol. Niet alleen als spelend lid maar 
zeker ook als vrijwilliger. Ivo Versteegen 
was onder andere 15 jaar lang jeugdlei-
der en trainer en 12 jaar lang lid van de 
redactie van het clubblad. De afgelo-
pen 4 jaar zat hij in het voetbalbestuur 
en was daar samen met Bart de Vries 
verantwoordelijk voor de onderbouw. 
Zoon Ian voetbalt in de O17-1 en Ivo pro-
beert elke wedstrijd te kijken. Ivo kwam 
op zijn twaalfde vanuit Eibergen naar 
Groenlo en werd direct lid van de Grol. 
“Ik begon in de C2 en daarna heb ik al-
tijd in de selectie-elftallen gespeeld.” Hij 
was jarenlang een vaste waarde in het 
eerste en gaat de geschiedenis in als de 
man die in 1988 met twee onhoudbare 
afstandsschoten de derby tegen Lon-
ga besliste in het voordeel van Grol. De 
Torenwachter schreef toen dat Ivo per 
direct ereburger van de stad Groenlo 
moest worden. 

Terug op oude post
In 2009 werd Ivo geopereerd aan zijn 
knie maar dat mocht helaas niet baten; 
het kraakbeen was kapot. Hij probeer-
de het nog even bij 45plus maar ook 

dat gaat helaas niet meer. Dat betekent 
niet dat Ivo niets meer kan betekenen 
voor de Grol, integendeel zelfs. Met zijn 
werkervaring en kennis is hij met ingang 
van dit seizoen aangesteld als hoofd 
PMB bij Grol. PMB (Paramedische Be-
geleiding) is een term die Ivo zelf in-
troduceerde en ruim 20 jaar geleden 
opzette met Jan Froeling en Jan Bax. “Ik 
heb het inderdaad al eerder gedaan en 

kom nu weer terug op mijn oude post. 
Het is wel belangrijk om te melden dat 
ik het uiteraard niet alleen doe, het is 
nog steeds echt een samenwerking van 
het hele team.”

Typische voetbalblessures
Als fysiotherapeut en manueel thera-
peut is Ivo met zijn bedrijf VersGras al 
geruime tijd actief in het begeleiden 
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van sporters; hij draaide jaren mee in 
het sportspreekuur van het SKB in 
Winterswijk. “We zijn in 2012 gestart 
in Winterswijk en sinds oktober 2015 
zitten we ook in Groenlo en vanaf 2019 
in ons eigen pand aan de Tramstraat. In 
onze praktijk zien we veel sporters met 
blessures, preventie blijft daarom het 
belangrijkst. Zo is het heel onverstandig 
om ongetraind aan de voorbereiding 
van het seizoen te beginnen; de kans op 
blessures is dan veel groter. Bij het voet-
bal zien we vooral blessures aan knie, 
enkel en hamstring. Sinds de introduc-
tie van kunstgras zien we ook meer rug-
klachten; er is toch wat minder demping 
op het veld.”

De PMB heeft een eigen onderkomen 
op het Grolcomplex en daar is het pri-

ma voor elkaar. “En wij zijn er in principe 
voor álle spelers. Wel is het zo dat se-
lectiespelers voor gaan. Tijdens de trai-
ningsavonden van deze teams, op de 
dinsdag en donderdag, zijn we dan ook 
altijd aanwezig. Ik ben zelf die avonden 
ook bezig met hersteltrainingen. Het 
is belangrijk om, na de diagnose, weer 
goed op te bouwen zodat de speler 
weer snel met de groep mee kan trai-
nen.” Ivo benadrukt dat iedereen uiter-
aard naar zijn of haar eigen fysiothera-
peut mag gaan. “Je moet vooral doen 
waar je je goed bij voelt.”

Lang blijven spelen
Steeds meer spelers doen, buiten het 
voetbal om, aan krachttraining. Een 
goede zaak dat dit bij de jeugdteams 
van de Grol ook online wordt aangebo-

den, zo vindt Ivo. “Deze spelers hebben 
een sterke core stability, dat is heel be-
langrijk en wordt nog wel eens onder-
schat. Rompstabiliteit is nodig om bles-
sures te voorkomen. Als je je lichaam 
goed blijft verzorgen en trainen dan kun 
je tot eind dertig wel blijven spelen op 
niveau. Fysiek is dat absoluut mogelijk.”

De Paramedische Begeleiding bestaat 
naast Ivo Versteegen (Fysiotherapeut 
en Manueel therapeut en hersteltrai-
ner uit Ronald Buesink (Fysiothera-
peut en Manueel therapeut, verzorger 
jeugd), Suzanne Schovers (verzorger 
algemeen, verzorger Grol 1, sportmas-
seur), Tijmen Lageschaar (Fysiothera-
peut in opleiding en verzorger Grol 2) 
en Gerry van Dongeren (Loop- en her-
stel trainer Grol 1)

TEKKELS
06 20 81 78 52
Tekkeltelefoon

Afgelopen week waren Michel 
Grootholt en Jarno Rensing van Rabo-
bank Noord- en Oost Achterhoek aan-
wezig om aan Tom Hoffman, penning-
meester van Grol, een mooie cheque 
te overhandigen. Met hierop de op-
brengst van de RaboClubSupport actie, 
gehouden in September. Leden van de 
Rabobank konden stemmen op hun fa-
voriete project. Voor de Grol leverde dit 
uiteindelijk het hele mooie bedrag op 
van 900,50 euro. Het geld is inmiddels 
al goed besteed, namelijk ter vervan-
ging van de in slechte staat verkerende 
stoeltjes op de tribune. Het ziet er alle-
maal weer fraai uit, en belangrijker nog; 
een prettig zitcomfort. Dank aan de Ra-
bobank, maar vanzelfsprekend ook aan 
iedereen die op Grol heeft gestemd. 
Zonder stemmen geen geld immers!

Nieuwe stoeltjes 
dankzij stemmen



 Energy station  
 Shop met drive-thru 
 Belegde broodjes & snacks 

 Truck- en Carwashcentrum 
 Vergader- en werkplekken
 Elektrisch laden

Noordgang 8 - Groenlo (N18) • www.kusterenergy.com

p o i n t   x l

“ Wij zijn steengoed in “ Wij zijn steengoed in het verzekeren van auto’s.”het verzekeren van auto’s.”

“Maar ook voor overige verzekeringen, aan- en verkoop van woningen, 
hypotheken, pensioenen  en bankzaken zijn we je graag van dienst!”

   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen - Ruurlo
www.steentjes.nl



Beltrumsestraat 13, 7141 AJ Groenlo   T 0544 – 46 12 23
info@weeninkbloemsierkunst.nl
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In Memoriam

Wim Roes
Op vrijdag 26 augustus overleed vrij plotse-
ling Wim Roes (80). Op de jaarvergadering 
in 1965 werd Wim door het bestuur ge-
vraagd lid te worden en meteen de rol van 

leider van het elftal van Grol 4 op zich te ne-
men. Na enige bedenkingen stemde hij toe. 
Naderhand bleek dat dit team enige sturing 
nodig had en zo was Wim in het eerste sei-
zoen een soort crisismanager en vervolgens 
nog vier seizoenen een interim-manager. 
Daarna pakte hij andere activiteiten voor 
de Groenlose gemeenschap op, maar bleef 
de Grol altijd volgen. In 1992 werd Wim 
penningmeester van de jubileumcommis-
sie Grol 75 jaar. Dit soort jubilea heeft vaak 
een financieel risico in zich. Onder meer met 
het organiseren van de jubileumwedstrijd 
Grol-Ajax, omdat Ajax 25.000 gulden als 
kostenvergoeding vroeg. Penningmeester 
Wim gaf pas toestemming voor die wed-
strijd toen er een harde garantstelling voor 

Bennie ten Bulte
Op donderdag 8 september overleed Bennie 
ten Bulte (74), aan ernstig hartfalen. Al op 
8-jarige leeftijd werd Bennie lid van de Grol. 
Hij doorliep alle leeftijdsklassen bij de jeugd 

Herman Cuppers
Op vrijdag 16 september overleed in zijn 
woonplaats Südlohn (Duitsland) Herman 
Cuppers (85). Herman werd al op 12-jarige 
leeftijd bekend in Groenlo als knecht van 
de vermaarde groenteboer Piet Legro. Jaren 
later ging Herman werken in de textielindus-
trie in toen nog West-Duitsland. Bij de firma 
Gebrüder Schülten werkte hij meer dan 40 
jaar. Hij werkte er in vele functies. Duitsland 
werd zijn tweede vaderland. Uiteindelijk 
woonde hij ruim 40 jaar in ‘die Heimat’, zo-

dat bedrag door een Groenlo’s bedrijf lag. 
Als echte Grollenaar zette hij zich zeer in 
voor de Calixtusbasiliek die met zijn hoge 
toren van veraf is waar te nemen. Mede 
door toedoen van Wim is het kruis op die 
toren ook in de avond en nacht te zien. Op 
een vernuftige manier werd dit kruis van 
led-verlichting voorzien waardoor ‘de Grol-
sen ook in het donker de weg naar hun ge-
liefde stad makkelijk kunnen terugvinden’. 
Op de jaarvergadering van de Grol in 2015 
ontving hij de gouden speld voor zijn 50-ja-
rig lidmaatschap. Wij wensen zijn vrouw 
Hermien, hun kinderen Jan-Willem en Pat-
ty, schoondochter Marloes en de kleinkin-
deren Daan, Mirthe en Phileine veel sterkte 
met dit grote verlies. 

waarbij zijn linksbenige traptechniek en spe-
linzicht opviel. Bij de senioren wilde hij echter 
niet in een selectieteam spelen. Twee keer 
trainen in de week, dat vond hij teveel, daar 
had hij geen tijd voor. Hij had daarnaast groot 
plezier aan het voetballen op zondagmorgen 
in een lager elftal. Gezien zijn talent, maar 
vooral door zijn innemende persoonlijkheid, 
wilde elk team hem er graag bij hebben. Met 
16 jaar was hij al begonnen met werken in 
het voormalige bedrijf Koninklijke Textiel 
Veredelingsindustrie (KTV) in Eibergen. Hij 
bleef daar 32 jaar. Thuis aan de Borculose-
weg in Groenlo voelde hij zich als oudste ook 
verantwoordelijk voor zijn broer en zus toen 
beide ouders overleden waren. In 1995 leerde 

als hij Duitsland zelf noemde. Op het werk 
leerde hij zijn tweede vrouw kennen, Marica, 
die in Kroatië geboren was. Uit het eerste 
huwelijk van Herman in Groenlo werd een 
dochter geboren die met haar man en twee 
kinderen in Sneek woont. Met Marica was 
Herman ruim 40 jaar getrouwd. Zij woonden 
op een fijne plek in Südlohn. Elk jaar verlieten 
ze hun bovenwoning in de herfst en winter. 
Dan verbleven ze in een appartement in 
Benidorm. In die maanden was Herman op 
zondag niet te zien bij de thuiswedstrijden 
van Grol 1. De andere thuiswedstrijden was 
hij er altijd, het liefst op de fiets vanuit Süd-
lohn. Met zijn broer Sjaak uit Enschede wa-
ren ze vaste supporters. De laatste jaren kon 
Herman het lichamelijk niet meer opbrengen 
en stond Sjaak alleen langs de lijn. Sjaak komt 
nog steeds. Velen kennen Herman vooral van 
zijn busje, want Herman reed in een perso-
nenbusje, merk Volkswagen. Het busje van 
zijn werk waarmee hij door de week werk-
nemers vervoerde. Dat busje bezorgde hem 

hij Willemien Simmelink uit Eibergen kennen. 
Willemien en Bennie trouwden en Bennie 
verhuisde naar Eibergen. Natuurlijk was voor 
Bennie voetbal zijn eerste passie, Ajax en Grol 
voorop. Een balletje slaan op de golfbaan 
deed hij graag en een theaterbezoek op zijn 
tijd vond hij mooi. Zijn interesses waren veel-
zijdig maar het iets doen voor anderen stond 
bovenaan. Die betrokkenheid hebben we bij 
de Grol ook gevoeld. Bennie was ruim 65 jaar 
lid, hij bleef onze vereniging volgen, hij nam 
het blauwe hart mee naar Eibergen. In 2006 
hebben we hem onderscheiden met de Gou-
den Speld van de Grol. Wij wensen zijn vrouw 
Willemien, zijn broer Jos en zijn zus Agnes 
veel sterkte in de komende tijd.

eeuwige roem bij de Grol. Maar Herman deed 
meer. Herman zette een terreincommissie op 
poten, werd jeugdleider en voorzitter van het 
jeugdbestuur. Het vervoer van de jeugdteams 
was in die tijd best wel een probleem. Vooral 
uitwedstrijden boven de 20 kilometer. Onder 
de 20 kilometer werd gewoon gefietst. Voor 
die verre uitwedstrijden werd ‘het busje van 
Herman’ ingezet. Herman is zeer belangrijk 
geweest in de opbouw van onze jeugdafde-
ling. In zijn tijd heeft hij mede de basis gelegd 
voor de ontwikkeling van het jeugdvoetbal 
bij Grol. Anderen na hem hebben dit voort-
gezet waardoor het huidige hoge niveau kon 
worden bereikt. Hij is altijd lid gebleven -58 
jaar lang- om zijn ‘clubje’ te blijven volgen. De 
Gouden Speld voor zijn 50 jaar lidmaatschap 
ontving hij in 2014. Als ‘icoon van het jeugd-
voetbal bij Grol’ werd Herman al in 1979 be-
noemd tot Lid van Verdienste van de Grol. Wij 
wensen zijn vrouw Marica, zijn dochter, haar 
man en beide kleinkinderen veel sterkte in de 
komende tijd.
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Speler van het kwartaal: 
Timon Nijman
Naam: Timon Nijman
Leeftijd: 23 jaar oud
Team: s.v. Grol / Longa’30 G1
Favoriete positie: In de spits
Lekkerste eten: Lasagne
Hobby’s: Gamen en voetbal
Wat vind je het leukst aan voetbal? 
Dat ik samen met mijn vrienden kan voetballen
En aan je team?
De verschillende niveaus in het team. We hebben van 
alles iets. Dat maakt het heel leuk!
Wie is je favoriete medespeler?
Ik heb geen favoriet, ik vind het allemaal toppers!
Wat vind je van je begeleiding?
Alle trainers en leiders doen het heel goed.
Wie vind je de leukste leider?
Mijn favoriete leider is Ivo Tenten, onze nieuwe topper 
binnen de staf!
Favoriete voetbalclub in Nederland?
Ajax natuurlijk.
En ter wereld?
Liverpool
Favoriete speler:
Virgil van Dijk
Mooiste voetbalmoment:
Dat Ajax de halve finale heeft bereikt van de Champions 
League. Helaas verloren ze van Tottenham.
Mooiste wedstrijd?
Dat was Real Madrid – Ajax, 1-4!
Scoren en verliezen of niet scoren en winnen?
Ik vind scoren heel leuk, maar ik kies toch voor niet scoren 
en wel winnen.
Kampioen worden of weer de zilveren schoen winnen?
Ik wil heel graag weer de zilveren schoen winnen. Als ik 
zoveel doelpunten maak, worden we vast ook kampioen!
Omschrijf jouw mooiste goal die je gemaakt hebt:
Dat was tegen SDOUC uit Ulft. Ik schoot de bal met mijn 
buitenkant perfect achter de keeper! 
Lichtenvoorde of Groenlo?
Groenlo
Wordt Nederland wereldkampioen?
Dat denk ik niet. Ik denk dat ze in de halve finale verliezen.

Door: Pieter Peeters
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Jules Stokkers
“Als je altijd persé wilt winnen, 

dan haal je altijd het beste uit jezelf”

Op zijn 11e ging Grol speler Jules Stok-
kers spelen in de jeugd van FC Twente. 
Inmiddels is hij 21 jaar en basisspe-
ler bij derde divisionist HSC ‘21 uit 
Haaksbergen, waar zowel hijzelf als 
het team uitstekend zijn begonnen 
aan het huidige seizoen.

Door: Rik Gockel

Op een koude septemberavond ga ik op 
bezoek bij de 21 jarige Jules, die al zijn 
hele leven aan de Hartebroekseweg 48 
woont, samen met zijn ouders Petra en 
Geert-Jan en zijn 4 jaar oudere broer 
Tjeu. Vader Geert-Jan is bij Grol natuur-
lijk vooral bekend als presentator van de 
Fancy Fair en moeder Petra is door velen 
gekend als rij-instructrice. Tjeu zullen 
vele mensen kennen als de voormalige 
vrolijke medewerker in de kantine van 
s.v. Grol. Kortom, Jules komt uit een 
echte Grol familie. Voetbal speelt dan 
ook een belangrijke rol in dit gezin vol 
met Feyenoordsupporters.

“Al mijn hele leven speelt voetbal een 
belangrijke rol in mijn leven”, vertelt 
Jules. “Op de Willibrordusschool zat ik 
onder andere in de klas bij Noud Huijs-
kes en Tjibbe Paardekooper, die ook gek 
waren op voetbal. Ook zaten er veel jon-
gens bij me in de klas uit Voor-Beltrum 
die voetbalden. We voetbalden veel op 
het schoolplein en na schooltijd op het 
voetbalveldje hier schuin tegenover.”

De jongens uit Voor-Beltrum voetbal-
den veelal voor de Grolse Boys vertelt 
Jules, maar zijn vader vond het vanzelf-
sprekend dat hij bij de Grol ging voet-
ballen, “en dat was een goede keus.” 
Jules begon bij Grol bij de F-pups. Via 
de F8 en de F4 belandde hij in de F1. 
“Dat waren drukke tijden. Ik tenniste 

namelijk ook nog. Ik ging twee keer in 
de week tennis trainen, twee keer voet-
bal trainen, en 1 dag in de week tennis 
competitie en 1 dag in de week voetbal 
competitie.” Geert-Jan die meeluistert 
springt enthousiast in met een leuk 
pub-quiz weetje, namelijk dat het kam-
pioenschapsfeestje van de F4 het eer-
ste kampioensfeest in de kantine was 
waar geen halve liters meer werden ge-
schonken. De ouders leefden blijkbaar 
erg mee met de jongens!

“Na de F1 kwam ik de E1 terecht”, ver-
telt Jules. “Een hele leuke tijd. In mijn 
tweede jaar E1 wonnen we echt alles 

wat er te winnen viel. In dat jaar speel-
de ik samen met keeper Jesper Frank, 
Daan Rots, Tjibbe Paardekooper, Titus 
Hoffman, Mick Wissink, Tygo ten Bulte 
en Remco Everink. Onze trainers waren 
Bert Roeterdink en Koen Wissink. We 
werden uiteindelijk ook kampioen van 
Oost Nedeland. De “Gouden lichting” 
werden we genoemd. Ik kom nu met 
HSC nog wel eens jongens tegen waar 
ik vroeger met de E1 tegen gevoetbald 
heb, die weten nog steeds hoe goed 
Grol E1 toen was.”

“Als tweedejaars E-speler mocht ik sa-
men met Daan Rots en Mick Wissink 1 
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iets gemist heb in mijn jeugd doordat 
ik zoveel weg was uit Groenlo. Ik had 
leuke jongens in mijn team en ik had in 
Enschede een sociaal leven naast dat in 
Groenlo. In de pauzes op school gingen 
we vaak voetballen of samen de stad is, 
echt een mooie tijd.”

Eén van de hoogtepunten in zijn carri-
ere bij de jeugd van FC Twente was zijn 
deelname aan het Marveld toernooi. “Ik 
speelde in die tijd lang niet altijd in de 
basis bij Twente. Op het Marveld toer-
nooi eerst ook niet, maar tegen AJAX 
mocht ik starten. Mijn ouders, Tjeu, 
opa’s, oma’s en vrienden, er waren heel 
veel bekenden kijken, en ik scoorde die 
wedstrijd de 2-0 en we wonnen uit-
eindelijk met 2-1. Bij Ajax speelde toen 
jongens als Gravenberch, Brobbey en 
Taylor.”

Uiteindelijk speelde Jules tot zijn 17e bij 
FC Twente, waar hij wel nog mocht blij-
ven, maar dan zou hij geen basisspeler 
zijn en wedstrijden bij Quick ´20 uit Ol-
denzaal mee moeten spelen. “Dat zag ik 
niet zitten, omdat ik ook in de B1 al best 
veel op de bank zat. Ik heb FC Twente 
toen verlaten, omdat mijn hobby als een 
verplichting ging voelen, en dat voelde 
niet goed. Toen ben ik heel even terug 
geweest bij s.v. Grol, maar vrij snel heb 
ik de overstap naar de A1 van HSC ’21 
gemaakt.”

En na twee jaar in de A1 van HSC te heb-
ben gespeeld, maakte Jules de overstap 
naar het eerste van HSC. Samen met 
hem ging ook zijn trainer van de A1 mee 
over naar het eerste als assistent trainer, 
wat voor Jules erg prettig was. “Mijn 
trainer van de A1 kende me goed en ik 
kan het goed vinden met hem.”

“In mijn eerste jaar viel ik vooral in en 
stond ik nog niet vaak in de basis. Afge-
lopen seizoen werd ik basisspeler, en dit 
seizoen ben ik opnieuw basisspeler. Het 
belangrijkst voor mezelf vind ik, dat ik 
steeds bepalender wordt. Ik ben een lo-
pende nummer 10, maar ik wil ook nog 
bepalender worden aan de bal, ik wil le-
ren het spelritme nog meer te bepalen 
als aanvallende middenvelder. En er zit 
ook nog veel meer in, dat weet ik zeker, 
ik kan nog beter”, geeft Jules vol zelfver-
trouwen aan.

De ambitie van de 21-jarige Jules is om 
ooit tweede divisie te voetballen. Het 
liefste met HSC zo geeft hij aan. Of dat 
haalbaar is met HSC zal moeten blijken, 
maar HSC is in ieder geval uitstekend 
begonnen aan het nieuwe seizoen. Op 
het moment van schrijven staat HSC 
tweede in de derde divisie zondag na 
het spelen van 6 wedstrijden. En het 
lijkt erop dat de goede resultaten sa-
menhangen met het goede spel van Ju-
les, want Jules heeft met 6 doelpunten 
en 3 assists in de tot nu toe gespeelde 
wedstrijden een zeer belangrijke bijdra-
ge aan de goede resultaten van HSC. 
Dit wordt ook erkend door de club zelf, 
want hij is in de eerste 4 thuiswedstrij-
den van HSC twee keer tot Man of the 
Match uitgeroepen. Dit tot grote vreug-
de van Geert-Jan: “Dat scheelt me een 
hoop geld. Als Jules om de week met 
bloemen thuiskomt, dan hoef ik ze niet 
te halen voor Petra”, zegt hij met een 
lach.

Op voetbalgebied zijn de ambities dus 
duidelijk van Jules. Vragend naar wat 
voor ambities hij heeft in het zakelijk le-
ven heeft Jules eigenlijk nog geen goed 
idee. “Ik volg de opleiding commerciële 
economie aan het Saxion in Enschede. 

keer in de week trainen bij FC Twente bij 
het FBK stadion. Na afloop van het sei-
zoen kreeg ik samen met Daan bericht 
dat we bij FC Twente mochten komen 
voetballen. Mick ging helaas niet mee, 
maar die ging daarna naar De Graaf-
schap.”

“Ik heb mijn hele middelbare school-
tijd bij FC Twente gespeeld en zat in 
Enschede op het Twents Lyceum. Ik 
werd iedere ochtend om 6.15 uur opge-
haald met het busje van FC Twente en ’s 
avonds na de training om een uur of half 
acht was ik weer thuis. Dat waren lange 
dagen, maar ik vind absoluut niet dat ik 
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Dit is een hele brede opleiding, maar als 
je me nu vraagt wat ik er mee wil gaan 
doen straks, dan weet ik het eigenlijk 
nog niet echt, maar daar heb ik ook nog 
tijd voor.” In de tijd die overblijft naast 
school en voetbal, werkt Jules als bad-
meester bij Marveld. “En als er dan nog 
tijd over is, dan ga ik heel graag padel-
len.” De agenda van Jules is vol, dat is 
duidelijk.

“Werken bij Marveld doe ik eigenlijk bij-
na altijd in de avonduren. Doordeweeks 
twee avonden maar ook op zaterdag. Ik 
wil op zondag natuurlijk fit zijn, dus ik 
ga zaterdagavond niet stappen. Daar-
naast ga ik heel graag op zaterdagmid-
dag bij de zaterdagamateurs kijken, 
vaak in Aalten of in Rijssen. Dat vind ik 
leuk, maar ik kijk ook goed naar hoe er 
gespeeld wordt, daar kan ik van leren en 
beter van worden”. Het geeft aan hoe 
ambitieus Jules is en hoe serieus hij be-
zig is met voetbal.

Vader Geert-Jan en moeder Petra zijn 
de grootste  supporters van Jules. In 
principe worden alle thuiswedstrijden 

gekeken en als het even kan gaat Geert-
Jan ook uitwedstrijden kijken. Ook de 
man van oma, Leo, is een vaste sup-
porter die alle thuiswedstrijden komt 
kijken. “Leo is als een vriend voor mij. 
Hij is ook helemaal gek van voetbal. Ik 
ga ook regelmatig bij hem thuis langs, 
en dan hebben we het altijd over voet-
bal.” Het zegt ook iets over het sociale 
karakter van Jules. “Dat sociale heb ik 
meegekregen van mijn ouders. Die vin-
den het belangrijk dat ik plezier heb in 
het leven, maar ook dat ik vriendelijk en 
sociaal ben, iedereen hoort erbij. Daar-
naast hebben mijn ouders me geleerd 
om niet te zeuren.” Dit wordt bevestigd 
door Petra: “Als het regende terwijl ze 
naar school of naar de voetbal moesten 
met de fiets ging ik ze echt niet brengen 
hoor en dat vond ik ook echt niet zielig. 
Niet zeuren, gewoon fietsen.”

De avond ging als een speer voorbij bij 
de familie Stokkers, maar voordat ik 
vertrek wil ik eigenlijk nog twee dingen 
weten van Jules. Allereerst natuurlijk de 
onvermijdelijke vraag wanneer hij weer 
bij Grol komt voetballen? En tot slot 

voor de jonge Grol leden, welke tips Ju-
les heeft voor ze, om later misschien wel 
net zo goed te worden als Jules.

Op de eerste vraag is Jules duidelijk. 
“Voorlopig niet, maar ik sluit niet uit dat 
het ooit nog gebeurt, want ik ben wel 
een echte Grol-man. Ik kom er graag en 
kijk ook graag af en toe een wedstrijd 
als het kan. Grol is echt een mooie club. 
Kijk naar de accommodatie, maar ook 
naar het niveau van de Grol jeugd nu, 
dat belooft veel voor de toekomst.” Er is 
dus hoop!

Ten aanzien van de tweede vraag 
geeft Jules aan dat hij het vooral be-
langrijk vindt dat kinderen heel veel 
plezier hebben met voetbal. “Ik denk 
ook dat het belangrijk is om veel te 
voetballen, lekker met vriendjes op 
straat of op een veldje. Het moet uit-
eindelijk uit jezelf komen. Het gaat 
niet vanzelf als je goed wil worden. 
Tot slot denk ik dat het belangrijk is 
om competitief te zijn. Als je altijd 
persé wil winnen, dan haal je altijd 
het beste uit jezelf.” 
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In Memoriam

Tonnie Schartman
Op donderdag 22 september 2022 overleed 
nogal plotseling Tonnie Schartman (72). Hij 
groeide op in de Tramstraat, later de Nor-
mandiëstraat. Thuis was het altijd druk en 
gezellig met naast zijn ouders nog een inwo-
nende opa, oma en een oom. Na de lagere 
school in Groenlo voltooide Tonnie zijn oplei-
ding tot metselaar op de LTS in Lichtenvoor-

de. Met zijn vader deelde hij dezelfde hobby; 
het houden van postduiven waarmee ook 
aan wedstrijden werd meegedaan. 

Na enige tijd voelde hij zich niet meer thuis 
met de mentaliteit ‘op de steiger’ en ging hij 
in de vleesverwerking aan de slag. Eerst bij 
de LUTO, later bij de VION, beide in Groenlo. 
Door zijn beginnende longproblemen moest 
hij op zijn 64e ophouden met werken. Dat viel 
hem zwaar, hij was een stuk van zijn leven-
sinvulling kwijt. Zijn longproblemen namen 
verder toe en er werd longfibrose en COPD 
geconstateerd. De laatste tijd moest zijn 
ademhaling ondersteund worden met exter-
ne zuurstof en kwam hij zelfs in een scoot-
mobiel terecht. Maar de afhankelijkheid van 
een ander, dat was voor hem het zwaarst. Hij 
wilde niemand tot last zijn.

Daarom ging Tonnie niet meer overal heen. 
Hij wilde aan anderen ook niet laten blijken 
dat het niet zo goed meer met hem ging. 
Zo moest hij het eindfeest van Grolse Boys 
in mei aan zich voorbij laten gaan. Dat deed 
pijn, want Tonnie hoorde echt bij Grolse Boys. 

Hij speelde in de jeugd van Grol, maar daarna 
voetbalde hij bij Grolse Boys. Tot ongeveer 
zijn veertigste, waarvan een aantal jaren in 
het eerste elftal. Hij werd niet vaak uitgeroe-
pen tot ‘man van de wedstrijd’ maar mentaal 
behoorde hij tot de allerbesten. Geen enkele 
tegenstander ging nog een tweede duel met 
hem aan. 

Na zijn voetballoopbaan werd hij nog een 
tiental jaren grensrechter. Zowel bij Grolse 
Boys 3 als bij een bijzonder elftal, ‘Noadost 
1’. Een café-elftal uit Zwolle dat begin jaren 
2000 een officieel elftal van Grolse Boys in de 
reguliere competitie werd. Dit elftal kon ner-
gens terecht om wedstrijden te spelen, maar 
wel bij Grolse Boys.

De band met Grolse Boys is altijd gebleven. In 
2020 was hij 50 jaar lid en ontving hij de gou-
den speld. Na de fusie ging hij als lid mee naar 
Grol. Dat maakte de voetbalcirkel rond. Wij 
wensen zijn vrouw Agnes, zoon Patrick met 
partner Melanie, kleinkinderen Pien en Teun, 
dochter Wendy met partner William, klein-
kinderen Saar en Dieke heel veel sterkte toe. 

Voor al uw 
mentale en 
fysieke vitaliteit
• Bootcamp
• Loopclinics (individueel/groep)
• Running therapie
• Wandel-hardloop vitaliteitsprogramma’s bedrijven
• OldStars running

Christian Reinders | 06-51113531
info@run-bfit.nl | www.run-bfit.nl

adv_VersGras Grol_22.pdf   1   14-9-2022   14:27:53



24

Rob ten Brummelhuis
Een bevlogen fysiopionier met nieuwe 
ideeën om jeugdspelers beter te maken 
middels Voetbal Motoriek Performance. 

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben een geboren Tukker maar er niet 
altijd woonachtig geweest. Na mijn op-
leiding fysiotherapie was het destijds 
erg moeilijk om een vaste baan te vin-
den. Via omzwervingen in Duitsland, 
België en Zwitserland ben ik uiteinde-
lijk weer terug gekomen in Nederland. 
In Zwitserland heb ik mijn vrouw leren 
kennen en we zijn inmiddels alweer 32 
jaar samen. We hebben een dochter en 
een zoon die eveneens in Nederland 
wonen maar niet in de Achterhoek. Mijn 
leeftijd is 61 en ik ben eigenaar van een 
particuliere praktijk voor fysiotherapie 
in het naburige Bocholt. Omdat ik zelf 
een enorme sportfanaat ben, ligt hier 
ook mijn grote passie. En dan met name 
voetbal. Na mijn actieve voetbalcarrière 
ben ik me gaan verdiepen in het beter 
laten worden van jeugdspelers. 

Door: Ronald Buesink

Hoe wil je dat bereiken en wat is 
de essentie wat je wilt doen?
Je moet het zien als een individuele 
benadering om lichaamsbeheersing 
en balbeheersing te verbeteren ten 
dienste van de spelbeheersing. Om de 
balbeheersing aan te leren is het be-
langrijk om niet alleen met voetballen 
te werken maar ook veel met andere 
ballen. Door goed te leren trappen en 
een bal aan te nemen is het ook belang-
rijk om te kunnen gooien en te vangen. 
Hiermee ontwikkel je bij kinderen het 
lichaamsschema. Omdat kinderen in de 
huidige tijd minder bewegen dan voor-
heen is dit extra belangrijk. Om de trai-
ningen voor de jeugdspelers uitdagend 
te houden probeer ik het op een speelse 
manier aan te leren. Door het individu-
ele karakter van mijn trainingen kan ik 
maatwerk verrichten met oog voor de-
tails. Ik laat kinderen op een bepaalde 
manier iets aanleren waar een “norma-

le” voetbaltrainer geen tijd voor heeft. 
Dit is een aanvullende kwaliteitsinjectie 
voor de jeugdopleiding van de s.v. Grol. 
Gemotiveerde selectiespelers met leer-
drive van JO13-1 t/m JO19-1 kunnen 
zich hiervoor aanmelden. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. In principe ben 
ik dus een Personal voetbaltrainer.

Hoe ben je bij de Grol gekomen?
Ik was trainer bij Winterswijk en daar 
leerde ik Max de Vries kennen. Hij was 
er toen trainer van het tweede seni-
orenteam. Hij zag hoe ik werkte en 
hij vroeg me of er ook spelers van zijn 
team mochten aansluiten. Dus zo heb-
ben we elkaar leren kennen en contact 
gehouden. Toen we twee jaar geleden 
besloten te verhuizen naar Groenlo leek 
het mij ook wel leuk om mijn ideeën 
en trainingsmethoden aan te bieden 
bij de Grol. Na een aantal gesprekken 
met voetbalbestuur, Jos Heutinck en 





Lievelderstraat 16   Groenlo
T 0544 - 461619

www.warenhuispost.nl

h u i s h o u d e l i j k  •  s p e e l g o e d
w o o n d e c o r a ti e  •  t u i n m e u b e l e n

Doneer aan CliniClowns
Draag jij CliniClowns een warm hart toe?
Er zijn veel manieren om aan CliniClowns te doneren.
Een online donatie waarderen we enorm!
Ga naar www.cliniclowns.nl
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William Krabbenborg, werd de weg vrij 
gemaakt om zoiets ook bij de Grol op te 
starten. 

Waar komt het vandaan?
Volgens mij heeft Jurgen Klinsmann 
het meegenomen vanuit de Verenigde 
Staten begin deze eeuw. Sporten als 
basketbal en judo maakten er al gebruik 
van. En Jurgen Klinsmann heeft het 
ingevoerd toen hij trainer werd bij het 
Duitse elftal. Motoriek verbeteren door 
individuele training waarbij het accent 
ligt op wendbaarheid, snelheid en coör-
dinatie. En dat proberen te trainen door 
specifieke oefeningen die voor elke spe-
ler weer anders kunnen zijn. Ik laat mij 
daarbij inspireren zowel theoretisch als 
praktisch door veel literatuur te lezen 
van Wiel Coerver en Rene Meulensteen, 
maar ook literatuur uit de internationa-
le voetbalwereld. Hierbij denk ik met 

name aan Ballschule Heidelberg, Fel-
denkraismethode en Athletic Skills Mo-
del (ASM). Het ASM model is de visie 
van Rene Wormhoudt, momenteel is 
hij performance trainer van het Neder-
lands elftal.  

Rob te Brummelhuis is een zeer gedre-
ven persoon die ontzettend enthousiast 
over trainingsmethoden kan kletsen die 
in zijn ogen belangrijk zijn om met name 
jeugdspelers beter te maken. Hij denkt 
echt out of the box. Bij de essentie van 
zijn benadering staan twee vragen cen-
traal. Waarom kan het ene kind het wel 
en het andere niet? Ga ik volhardend 
drillen of zijn er andere wegen? Hij is 
daar al twintig jaar mee bezig. Hij is ook 
een soort van Wiel Coerver adept. Hij 
vindt dat kinderen primair 1 tegen 1 situ-
aties zowel verdedigend als aanvallend 
moeten kunnen. Zij moeten leren om 

te domineren en dat ze brutaal, snel en 
vaardig zijn aan de bal. Dit zijn de ultie-
me bouwstenen voor de opbouw van de 
spelintelligentie waarin samenspelen 
geaccentueerd gaat worden. En dat is 
trainbaar volgens hem. Hij vindt dat de 
grootste nadruk bij jeugdspelers moet 
liggen bij de ontwikkeling van het ge-
voel. Denk daarbij aan lichaamsgevoel, 
balgevoel, tijdsgevoel maar ook gevoel 
voor grond en ruimte. En daar is hij nu 
voor onze vereniging volop mee be-
zig. Hij leest ontzettend veel literatuur 
om zich hierin te verdiepen om telkens 
weer up to date te blijven. 

Hij hoopt dat er veel jeugdspelers ge-
bruik gaan maken van zijn trainingen. 
En wij wensen hem veel plezier bij 
de Grol en dat in de nabije toekomst 
jeugdspelers nog beter gaan worden. 
Succes Rob.
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Door: Henri Walterbos

‘Bestuur Grol draagt Stan Raben voor 
als nieuwe voorzitter’. De kop van 
een bericht op de sociale media van 
Grol, zaterdag 15 oktober. Daaronder 
de volgende tekst; ‘Het bestuur van 
de Sportvereniging Grol heeft na het 
aangekondigde vertrek van de huidi-
ge voorzitter Hans Scheinck gezocht 
naar een geschikte kandidaat voor de 
functie van voorzitter. We zijn trots te 
melden dat we in de persoon van Stan 
Raben een in onze ogen uitstekende 
kandidaat hebben gevonden en we 
zullen Stan dan ook voordragen in de 
extra ledenvergadering die we gaan 
houden op zondag 8 januari 2023 in 
combinatie met onze jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie. Stan Raben is een ge-
passioneerd clubman die al verschil-
lende functies binnen de club heeft 
bekleed, hij is lid van verdienste en 
daarnaast is hij nog wekelijks actief op 
de velden. Stan is 54 jaar en woont sa-
men met partner Simone in het hartje 
van Groenlo. Ze hebben twee jongvol-
wassen kinderen. Hij heeft, nadat hij 
is gevraagd, met veel mensen binnen 
de club gesproken om een goed beeld 
te krijgen van de functie. En na een 

zorgvuldige overweging heeft Stan 
besloten de voorzittershamer bij onze 
vereniging op te willen pakken. Als de 
leden ermee instemmen zal Stan de 
11e voorzitter worden van de Sport-
vereniging Grol. De uitnodiging voor 
de extra ledenvergadering en nadere 
informatie zullen tijdig volgen.’

Al is de deadline reeds ver overschreden 
van uw clubblad, en stonden de persen 
al warm te draaien bij onze fijne drukker 
Westerlaan in Lichtenvoorde, voor deze 
berichtgeving geldt uiteraard ‘STOP DE 
PERSEN!’ en willen we vanzelfsprekend 
een eerste reactie van de aanstaand 
voorzitter. Uiteraard zijn we benieuwd 
naar zijn beweegredenen deze ambiti-
euze uitdaging aan te gaan. Zijn naam 

zong in de wandelgangen al frequent 
rond. Na de bekendmaking van het 
stoppen van Hans Scheinck komt er 
toch opvallend snel witte rook vanuit de 
Grolburelen. 

Gesprekken
“Ik ga met het Dagelijks Bestuur nog 
wel even afstemmen hoe de route ver-
der zal zijn van inwerken en communi-
catie. Ik wil nu nog niet teveel vertellen 
want de ledenvergadering moet eerst 
nog haar goedkeuring geven aan de 
benoeming. Hans heeft aangegeven te 
stoppen, dus moet er een nieuwe voor-
zitter komen. Dan wordt er op een gege-
ven moment een beroep op je gedaan, 
word je gebeld of ik daar een gesprek 
over wilde hebben. Ik heb toen in eerste 

Stan Raben 
nieuwe voorzitter Grol
“Als er een beroep op je gedaan wordt, dan vind ik dat je de club voort moet helpen”
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Grol JO8-1 Kampioen! 
Op zaterdag 8 oktober is onder een 
stralend zonnetje Grol JO8-1 kampioen. 
In de laatste wedstrijd van de eerste 
fase werd met 6 - 2 gewonnen van FC 
Trias JO8-1.

Grol JO11-1 Kampioen! 
Met nog drie kanshebbers voor het 
kampioenschap ging JO11-1 zaterdag-
ochtend 8 oktober op jacht naar de 
eerste prijs van het seizoen. Er werd 
met 6-5 gewonnen van eeuwige rivaal 
RKZVC.

Grol JO8-3 Kampioen! 
Afgelopen zaterdag won JO8-3 met 
0-12 uit bij Eibergen. Dit betekende 6 
overwinningen uit 6 wedstrijden. Er 
was een groot feest in de kleedkamer 
en achteraf in de kantine van sportpark 
Den Elshof.

instantie een gesprek gehad met Ton-
nie Zieverink (secretaris,HW) en Tom 
Hoffman (penningmeester,HW). Harry 
Paf was toen op vakantie maar die heb 
ik daarna gesproken. Dan begint het 
een beetje te groeien en ik heb gezegd 
dat ik er serieus over na wilde denken 
en nog diverse mensen wilde spreken 
om een beter beeld te krijgen van wat 
het precies inhoudt. Wat wordt er van 
je van verwacht, hoe kijkt men tegen 
de club aan, waar moet het naar toe? 
Ik heb daar een paar weken de tijd voor 
genomen en dan kom je in zo’n proces. 
Dan groeit dat en uiteindelijk denk je 
‘je moet de club ook verder helpen, als 
een soort verantwoordingsbesef naar 
de club toe.’ Ze hadden ook nog en-
kele andere kandidaten benaderd. Die 
hebben om begrijpelijke redenen het 
besluit genomen om het niet te doen. 
En als iedereen ‘nee’ zegt, dan wordt 
het ook niet wat. Toen voelde ik me, 
verplicht is een zwaar woord, maar als 
er dan een beroep op je gedaan wordt, 
dan vind ik dat je de club voort moet 
helpen. Dat is mijn belangrijkste over-
weging.”

Was het van Hans Scheinck al heel 
lang een publiek geheim dat hij ooit 
de ambitie had om voorzitter van Grol 
te worden, zijn beoogde opvolger zegt 
dit geenszins gehad te hebben. “Ik ben 
wel eens eerder gepolst door iemand 
van het bestuur. Toen zei ik ‘nee, dat is 
niets voor mij. Die ambitie heb ik hele-
maal niet.’ Nooit gehad eigenlijk, maar 
het is nu zeker niet zo dat ik het met 
tegenzin zou gaan doen. Absoluut niet, 
integendeel. Ik heb er echt heel veel zin 
in. Ik doe dit met volle overtuiging nu. 
De ambitie is echter pas gegroeid toen 
ze mij ervoor gevraagd hebben. In het 
begin stond ik er nogal neutraal in, nu 
sta ik er zeer positief tegenover. Het 
beeld dat ik gekregen heb over het be-
stuur is dat de structuur nu goed staat, 
goed draait, en dat je als voorzitter niet 
elke dag als een soort vliegende keep 
overal achteraan moet om brandjes te 
blussen. In principe draait het gewoon. 
Als voorzitter moet je zaken overkoe-

pelend in beweging krijgen, zaken 
agenderen en dan samen uitvoeren. 
Dat wordt een beetje mijn rol. Natuur-
lijk gaan mensen straks vergelijken 
maar het is mij wel duidelijk geworden, 
en ook geadviseerd door zowel Theo 
Huijskes als Hans Scheinck, want die 
heb ik allebei uitgebreid gesproken, 
dat je het vooral op je eigen manier 
moet doen. Probeer niet je voorgan-
gers te kopiëren. Hoe dat zal zijn daar 
ga ik met de bestuursleden over pra-
ten. Wat de prioriteiten zijn, wat hoog 
op de agenda moet komen. Ik heb me 
wel voorgenomen om samen, in over-
leg, te bepalen wat de belangrijkste 
prioriteiten zijn.”

Tijd
De factor tijd zal ook een rol spelen 
in de uitvoering van de functie. “Ik ga 
kijken hoe ik dat in kan vullen. Ik heb 
natuurlijk mijn werk bij ADVEN in Arn-
hem. Daarnaast maak ik muziek en 
voetbal ik nog. Ik kies nu voor de func-
tie van voorzitter. Dat betekent dat ik 
daar heel veel tijd aan zal moeten be-
steden. Dat krijgt naast mijn werk na-
tuurlijk voorrang.”

Stan is bij Grol lang geen onbekende. 
“Ik heb lang in de Terreincommissie 
gezeten. Hoeveel jaar precies weet ik 
niet meer. Ik heb denk ik een jaar of 
tien, twaalf in het Hoofdbestuur geze-
ten eerst als hoofd Dienst Algemeen 
Beheer. Dat is later omgevormd tot 
de SEAG, waar ik de eerste voorzitter 
van was. We hebben toen het kunst-
grasproject als eerste gedaan. Dat 
was ook de reden van de oprichting 
van de SEAG. Daarnaast ben ik nog 
jaren jeugdleider geweest bij de teams 
waar mijn zoon Rik in voetbalde. Bij 
het Marveldtoernooi ben ik een jaar 
of acht teambegeleider geweest van 
buitenlandse teams en tot slot was ik 
ook lid van de jubileumcommissie s.v. 
Grol 100 jaar.” 

Leuk weetje misschien; jongere broer 
Frank is voorzitter van Muziekvereni-
ging Groenlo.
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Nieuwe Business Club Partner: Fysiotherapie Sjaak Jansen
Fysiotherapie Sjaak Jansen wordt Business Club Partner van Grol. Sjaak is geen on-
bekende binnen de vereniging. In de jeugd is Sjaak namelijk op jonge leeftijd be-
gonnen als keeper, om vervolgens door te stromen naar het eerste elftal en uit te 
groeien tot vaste doelman van Grol 1. Bij de praktijk, met vestigingen in Zieuwent, 
Ruurlo en Doetinchem, staat een team van specialisten klaar dat gebruik maakt van 
de nieuwste technieken en innovatieve behandelmethodes om zodoende doelge-
richt te werk te gaan. Deze sportieve ondernemer en Grol weten wat ze aan elkaar 
hebben en gaan voor een doeltreffende samenwerking!

Nieuwe Business Club Partners

Nieuwe Business Club Partner: Alfa Accountants
Alfa Accountants, met vestigingen in onder andere Aalten, Winterswijk en Zelhem, 
wordt Business Club Partner van Grol. Directeur Peter Ressing, een man met een 
groot Longa’30-hart, heeft een brede interesse voor de regionale sport en heeft 
daarom ook zeker een klik met Grol. Alfa, een goed georganiseerd en gerenom-
meerd bedrijf, ziet veel overeenkomsten met Grol om samen op weg te gaan naar 
een mooie toekomst. Grol heet Alfa Accountants van harte welkom en zet in op een 
succesvolle samenwerking.

Nieuwe Business Club Top Partner: Gelre Metaal
Gelre Metaal, gevestigd in Groenlo, is onlangs ‘Business Club Top Partner’ gewor-
den. Voor een verdere introductie van deze nieuwe sponsor verwijzen wij graag naar 
het interview met directeur Frans en Luc Stortelder op pagina 36

Nieuwe Partner: Creëer.nl
Per 1 september heeft Creëer.nl, een projectbureau voor civiele techniek en bouw, 
zich aan Grol verbonden als ‘Partner’. Het bedrijf, gevestigd in Groenlo aan de Oude 
Aaltenseweg 18, helpt haar klanten van begin tot eind bij uitdagende civiele op-
drachten om uiteindelijk samen succesvolle projecten te realiseren. Een voorbeeld 
van een dergelijk succesvol project is de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld ‘Het 
Wilgenpark’, waarbij het bedrijf van directeur René Huizinga het nodige advieswerk 
heeft geleverd. Grol is uiterst content met de uitkomst van dit project en tevens 
trots dat de samenwerking met Creëer.nl resulteert in deze overeenkomst. 
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aNivo betrekt nieuw pand op de Laarberg
aNivo is verhuisd van bedrijventerrein Brandemate naar een mooie, prominente 
zichtlocatie op de Laarberg. Het bedrijf, dat al jarenlang trouwe sponsor was van 
Grolse Boys en nu ook van Grol, is specialist op het gebied van raamdecoratie, zon-
weringen en terrasoverkappingen. Eigenaar Willie Vogteloo en zijn medewerkers 
heten u van harte welkom op de nieuwe locatie: Redoute 2, 7141 JW in Groenlo 
(N18, afrit 11, Groenlo-Laarberg).

Laadpalen volop in gebruik
De vier laadpalen die afgelopen zomer zijn geïnstalleerd op de parkeerplaats van het 
sportpark worden inmiddels volop gebruikt. Zowel Grol-leden, bezoekende teams 
als ook toeristen weten de laadpalen goed te vinden en laden met hun elektrische 
auto’s de nodige kilowatturen. De laadpalen, die in samenwerking met sponsor Kus-
ter Energy zijn gerealiseerd, worden gemiddeld 20 keer per week gebruikt waarbij er 
ongeveer 200 kWh per week aan groene energie geladen wordt. Daarbij ontvangt 
Grol een vast bedrag per geladen kilowattuur, ofwel hoe meer er geladen wordt op 
Den Elshof des te beter voor Grol.

Commercieel Team Grol introduceert nieuwe sponsorpakketten
Tijdens de sponsoravond van het Internationaal Marveldtoernooi, afgelopen juni, 
heeft het Commercieel Team (CT) Grol haar nieuwe sponsorpakketten geïntrodu-
ceerd. Daarvoor is afgelopen seizoen succesvol gewerkt aan de verbinding tussen 
het CT en de BusinessClub Grol (BCG), met als insteek om de sponsormogelijkhe-
den samen te voegen en overzichtelijker te maken. Met deze sponsorvormen ge-
ven het CT en de BCG zodoende gehoor aan de wens van vele sponsoren. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een aantal aantrekkelijke sponsorpakketten voor zowel 
grote en kleine bedrijven als voor ZZP’ers. De nieuwe pakketten bieden een brede-
re basis voor een langdurige samenwerking met bedrijven die Grol een warm hart 
toedragen. De eerste pakketten zijn inmiddels al verkocht, terwijl de leden van het 
CT momenteel de nodige gesprekken voeren met zowel bestaande als potentiële 
nieuwe sponsoren.

Heeft u interesse in de nieuwe sponsorpakketten? Of zou u graag meer informatie 
ontvangen? De leden van het CT komen graag langs om het een en ander toe te 
lichten en daarbij samen op zoek te gaan naar een win-winsituatie voor uw onder-
neming én Grol. Stuur daarvoor geheel vrijblijvend een e-mail naar ct@svgrol.nl of 
neem direct contact op met één van de leden van het CT.

BCG-activiteit op donderdagavond 3 november
Op donderdag 3 november staat de eerstvolgende activiteit van de BusinessClub 
Grol op de agenda. Het bestuur van de BCG heeft weer een interessant programma 
in elkaar weten te draaien in combinatie met een bedrijfsbezoek. Uiteraard onder 
het genot van een hapje en een drankje. De donateurs van de BCG hebben, als het 
goed is, inmiddels de officiële uitnodiging ontvangen per e-mail. Mocht dit niet het 
geval zijn, stuur dan een e-mail naar info@svgrol.nl. 



36

Wij zijn zeer verheugd dat wij Gelre 
Metaal hartelijk welkom mogen heten 
als eerste Business- club Top Partner.
Een kennismaking.

S.v. Grol mag zich gelukkig prijzen met 
veel sponsors die de voetbalclub steu-
nen. Een van deze sponsors is Gelre 
Metaal; een prachtig maakbedrijf dat 
trouwens nog niet zo lang in Groenlo 
gevestigd is. In 2014 kocht Grollenaar 
Frans Stortelder het Lichtenvoordse 
bedrijf van Alfons Spexgoor. In 2018 
werd Eiki in Neede ook overgeno-
men door Stortelder. Besloten werd 
om de twee locaties te integreren en 
in 2019 werd op industrieterrein de 
Laarberg begonnen met de bouw van 
een nieuw pand dat uiteindelijk in mei 
2020 werd geopend. 

Door: Mark Wessels

Hier is nog een leuke anekdote over te 
vertellen. ‘Toen ik de mensen van Gelre 
Metaal in Lichtenvoorde vertelde over 
mijn plannen om in Groenlo een nieuwe 
fabriek te bouwen, hadden een aantal 

van hen daar veel problemen mee. “Dan 
moeten we voortaan elke morgen te-
gen de wind in fietsen”, daar voelden ze 
niets voor. Toen ik opmerkte dat ze dan 
’s avonds de wind in de rug hadden, was 
iedereen echter snel overtuigd’. Dat was 
trouwens ook meteen het begin van 
een lastige periode omdat corona zijn 
intrede deed en het land op slot ging. 
Sinds 1 januari van dit jaar zit zoon Teun 
Stortelder in de zaak. 

Teun heeft op de Hogeschool Rotter-
dam gestudeerd en heeft daarna een 
aantal jaren als scheepsbouwkundig 
ingenieur bij een scheepswerf in Dor-
drecht gewerkt. “We hebben hier ie-
mand met een technische achtergrond 
nodig”,  zegt Frans hierover. Frans heeft 
jarenlang in de vleesverwerkende in-
dustrie gewerkt en was tot voor kort di-
recteur bij de Vion Food Group.  

Wat is nu eigenlijk het verschil 
tussen Food en metaal? Dit zijn 
toch twee totaal verschillende 
werelden? 
Frans: “ Ik ben van huis uit bedrijfs-
econoom en mijn stelling is dat eigen-
lijk alles draait om mensen, calculatie 
en organisatie. Dat is in elke sector zo 
dus ook in de metaal en in de vlees-
verwerking.”

Wat zijn jullie sterke punten als 
metaalverwerkend bedrijf?  
Teun: “Ons basismateriaal is vlakke 
plaat; de diktes variëren van 1 mm tot 10 
mm. We richten ons op het lichte con-
structiewerk waarbij het uitgangspunt 

Gelre Metaal 
“We profileren ons als partner 

en hechten veel belang aan co-makership met onze klanten”
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is dat een persoon een product moet 
kunnen tillen en verwerken, eventueel 
met kleine ‘hulpmiddelen’. Voorbeelden 
van bewerkingen die wij doen: Laser-
snijden, boren, zagen, knippen, stan-
sen, tappen, frezen, kanten, lassen (ook 
RVS) en ponsen. Daarnaast hebben we 
het accent gelegd op automatisering 
en werken we inmiddels met een aantal 
zogenaamde cobots.” Frans haakt daar-
op in: “We profileren ons als partner en 
hechten veel belang aan co-makership 
met onze klanten.”

Waarom hebben jullie gekozen 
voor nieuwbouw in Groenlo? 
Frans: “We moesten wel nieuw gaan 
bouwen omdat we in Lichtenvoorde 
uit ons jasje waren gegroeid en we wil-
den Eiki ook integreren. De Laarberg 
ligt centraal tussen Lichtenvoorde en 
Neede en is goed bereikbaar voor onze 
medewerkers. We hebben de interne 
logistiek in ons nieuw pand zo inge-
richt dat er zo efficiënt mogelijk kan 
worden gewerkt. Verder hebben we 
een innovatief planningssysteem dat 
ons nu al veel heeft gebracht. Teun: “ 

We hebben de productie hier zodanig 
ingericht dat we in totaal zeven pro-
ductcellen hebben met ieder hun ei-
gen bewerkingsstappen. Bijvoorbeeld 
een cel voor het knippen en snijden, 
een cel voor het boren en tappen etc. 
Verder hebben we een eigen product 
onder de naam RASTERR op de markt 
gebracht; de zogenaamde gaaslockers. 
Wij positioneren deze lockers als een 
open opbergsysteem voor come & go 
areas. Het unieke van deze robuus-
te rasters is dat ze transparant zijn en 
door het gaas ook open zodat ze dus 
goed kunnen luchten en drogen.”

Hoe ziet de toekomst er uit? 
Teun: “We hebben ambities om door te 
groeien. Onze klanten zitten in de regio 
zoals Van Raam in Varsseveld maar we 
bedienen ook OEM-ers in de rest van het 
land. Een aantal van deze klanten stelt 
hoge kwaliteitseisen die onze eigen or-
ganisatie ook weer naar een hoger niveau 
brengt. Het kwaliteitscertificaat ISO 
9001 heeft bij ons ook duidelijk meer-
waarde. Daarnaast zijn we een ISO NEN 
1090 gecertificeerd lasbedrijf. Verder is 

ons personeel is erg loyaal en het gemid-
delde dienstverband is lang; dat zegt wel 
iets.” Frans: “ In de Achterhoek zitten heel 
veel prachtige maakbedrijven met veel 
kennis. We moeten als regio echt veel 
meer samen optrekken en elkaar verster-
ken. Dus we moeten meer samenwerken; 
dat geeft niet alleen meer binding maar 
maakt de regio Achterhoek sterker en 
het is uiteindelijk ook veel duurzamer!”

Teun Stortelder voetbalt al jaren bij 
Grol. Niet op selectieniveau, maar net 
als grote broer Luc op basis van inzet, 
en vaak het verschil makend. Zijn ab-
solute hoogtepunt was Grol A4, sei-
zoen 2011 – 2012. Grol A4 was namelijk 
‘gezegend’ met een technische staf 
bestaande uit niet minder dan Step-
han Arink, Ewald ‘Mus’ Eskes, Erwin 
te Veluwe en Henri ‘Wally’ Walterbos. 
Teun ‘voetbalt’ nu alweer 10 jaar in 
Grol 7. Hij speelt zelf niet meer maar is 
leider, samen met Nik Reukers, Floris 
Geessink en Ron klein Gebbink . Bij-
naam van het elftal: Catenaccio. Vader 
Frans is al jaren lid en sponsor.

Een warm welkom voor nieuwe sponsors!
De afgelopen maanden heeft zich weer een aantal nieuwe sponsoren uit Groenlo 

en de regio op diverse manieren verbonden aan Grol. Een hartelijk welkom voor: 
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Column

Het lijkt ineens de normaalste zaak van 
de wereld: Max Verstappen is weer we-
reldkampioen geworden in de Formule 1. 
Met nog vier races te gaan is Max niet 
meer in te halen door zijn concurren-
ten. Een ongekende prestatie van de 
inmiddels 25-jarige Nederlander. De 
hegemonie zal nog wel een aantal jaren 
voortduren, daar de concurrentie min-
der wordt en Max steeds beter. Mooi 
voor de Nederlandse fans is dat er vanaf 
komend seizoen nog een Nederlander 
op de gridlijst staat. Nyck de Vries gaat 
het team van AlphaTauri versterken.

Ook bij onze club is er, zo vroeg in het 
seizoen, al een aantal teams kampioen 
geworden. Zowel JO8-1 en JO13-3 heb-
ben de schaal al hoog mogen houden, 
en er komen de komende weken nog 
een aantal teams bij. (Alvast) van harte 
gefeliciteerd met jullie prestaties! 

Ook het eerste is goed op weg in het 
nieuwe seizoen. Op het traditionele 
Kei-toernooi werd de 2e plaats behaald, 
door Longa’30 in de halve finale te ver-
slaan. Helaas werd de finale tegen AZSV 
verloren. Ook in de beker behaalde de 
equipe van William Krabbenborg een 
aantal mooie resultaten en mag het in 

de volgende ronde aantreden tegen 
Ruurlo. En in de competitie schoot de 
jonge ploeg uit de startblokken. Met 
twee overwinningen bezet Grol mo-
menteel een gedeelde eerste plaats! 
Wellicht is het nog te vroeg om te dro-
men van een kampioenschap, maar wel 
zijn in ieder geval goed op weg.

Wie er kampioen wordt in de Eredivisie, 
is momenteel verre van te voorspellen. 
Aan de uitgaven in de zomer had men 
verwacht dat Ajax met twee vingers in 
de neuskampioen gaat worden, maar 
het rommelt aardig in Amsterdam. Na 
vier wedstrijden achter elkaar niet ge-
wonnen te hebben, werd met de hakken 
over de sloot van ‘Het Andere Oranje’, 
Volendam gewonnen. Spelers lijken 
niet tevreden te zijn met trainer Alfred 
Schreuder. Behalve Tadic en Blind, zij 
hebben bij de trainer nog steeds een 
streepje voor. Wat dat betreft is het bij 
PSV een stuk rustiger. Ook daar gaat 
het nog niet van harte, maar de neu-
zen staan in ieder geval dezelfde kant 
op. Met Xavi Simons hebben ze een 
goudmijntje binnen gehaald, en de rust 
en uitstraling van Van Nistelrooy is een 
verademing in vergelijking met Roger 
Schmidt. Ook Feyenoord heeft veel in-

gekocht, Arne Slot is hard op weg er een 
sterk team van te smeden. Toch ben ik 
bang dat Feyenoord niet lang in de race 
zal blijven voor de titel. Uiteindelijk zal 
het gaan tussen PSV en Ajax.

Over een maand begint het WK voet-
bal in Qatar. Met bondscoach Louis van 
Gaal aan het roer werd er in veertien op-
eenvolgende wedstrijden niet verloren. 
Inmiddels zijn we van systeem veran-
derd. Het 1-5-3-2 systeem legt voorals-
nog geen windeieren! Laten we hopen 
dat onze toppers Virgil van Dijk, Frenkie 
de Jong en Memphis Depay de komen-
de maand fit blijven en veel aan spelen 
toekomen. Dan kan het nog weleens een 
hele mooie herfst gaan worden. Aan de 
loting ligt het niet. De poule met Qatar, 
Senegal en Ecuador mag geen proble-
men opleveren. Met een beetje geluk 
kom je dan de nummer 2 van Poule B te-
gen, dat zal USA of Wales gaan worden. 
In principe staan we nu al met één been 
in de kwartfinale. Voor Van Gaal zou de 
wereldtitel een prachtige bekroning op 
zijn werk zijn. De titel ‘Wereldkampioen 
Ongemakkelijke Persconferenties’ kan 
hem al niet meer ontgaan…

De Stamgast

Kampioenen!
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