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Ook alle overige sponsoren bedanken wij voor hun bijdrage aan v.v. Rood Zwart

Voorwoord
Na een mooie zomer en een hopelijk voor een ieder ook een dito vakantie, rolt het balletje weer.
De eerste wedstrijd liet zowel een positieve als negatieve indruk achter. Positief dat we in staat zijn met attractief voetbal
kansen te krijgen en die ook te benutten. Negatief dat we achterin niet fel en kort genoeg dekken en daardoor teveel
kansen weggeven. Eigenlijk is het wel goed dat we beide aspecten nu meteen zo duidelijk gezien hebben, zodat eraan
gewerkt kan worden.
Dat we een goede lichting jonge spelers hebben is daarbij van belang en daarbij zijn er verscheidene die ook een goede
en scherpe actie in huis hebben. Het moet me wel van het hart dat die acties daar nodig zijn waar ze effect hebben.
M.a.w. doe het makkelijk op het middenveld en geef een vrijstaande speler de bal. Morgen de tweede wedstrijd van dit
seizoen tegen Vosta zal blijken of deze zaken opgepakt zijn.
Bent U met mij ook zo benieuwd hoe het met de ontwikkeling van het “Sportpark Plus project” staat.
In de komende jaarvergadering hopen we hier meer over te horen, o.a. hoe men de financiering verder aan gaat pakken
en of de plannen ook bestek klaar zijn.
Fijn was ook de constatering dat de jaarlijkse open dag weer goed bezocht werd en dat er in de dertig nieuwe leden weer
bijgekomen zijn in verschillende leeftijdsklassen en van diverse kunne.
Voor de rest van dit clubblad verwijs ik U graag naar de inhoudsopgave en wens U veel leesplezier.
Namens de redactie,
Louis Bouwmeester
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Inhoudsopgave
In deze uitgave van het clubblad is er vanzelfsprekend veel aandacht voor de jaarvergadering van maandag 20 oktober a.s.
In vogelvlucht wordt er teruggekeken op het seizoen 2013-2014, ook kunt u in aller rust de notulen van de laatste
jaarvergadering nog eens doorlezen.
Voorzitter Robert Ros blikt in de rubriek ´Geef de pen door´ terug maar vooral ook vooruit.
Jan Ankoné kan in zijn column maar moeilijk leven met de eventuele naamsverandering van ons sportcomplex.
Er werd weer een kijkje gedaan achter de schermen bij een trouwe vrijwilliger, dit keer bij Hennie ten Brummelhuis.
Stersponsor Electro World Bas Baake wordt aan uw voorgesteld als iemand met hart voor de club.
Via in memoriam wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van Gerard Bruins.
Nico Bauhuis, medewerker van de vrijdagmorgenploeg, blikt op geheel eigen wijze en in het Twents terug op zijn
“vekaantie”.
Diverse activiteiten staan weer op stapel, zoals het Sportcafé van donderdag 23 oktober, met de heren Munsterman en
ten Napel. Ook de vermaarde playbackshows staan weer voor de deur.
Natuurlijk zijn de vaste rubrieken zoals Wist u dat, Mijmeringen en de oude Doos weer present.
Al met al weer genoeg leesplezier.
Rudy Visschedijk | Eindredactie clubblad Rood-Zwart

UITNODIGING
Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het bijwonen van de
91e algemene ledenvergadering van v.v. Rood Zwart te houden op:
Maandag 20 oktober 2014, aanvang 20.00 uur
in het clubgebouw van v.v. Rood Zwart aan de Langestraat te Delden
Agenda, jaarverslagen, notulen 2013, zijn te lezen in het clubblad.
Toon betrokkenheid en zorg dat je erbij bent!

UITNODIGING
Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het bijwonen van de
buitengewone algemene ledenvergadering van v.v. Rood Zwart te houden op:
Maandag 17 november 2014, aanvang 20.00 uur
in het clubgebouw van v.v. Rood Zwart aan de Langestraat te Delden
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Van de bestuurstafel
De vakanties zijn voorbij, school en/of werk is
alweer de normaalste zaak van de wereld en ook de
voetbalcompetitie is op het moment van schrijven van
dit stuk weer volop aan de gang en hebben we de eerste
mooie wedstrijden gezien. Ook het bestuur is alweer
geruime tijd terug van het zomerreces en momenteel
o.a. druk met de voorbereidingen van de algemene
ledenvergadering…
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het is weer tijd voor de algemene ledenvergadering (beter
bekend als jaarvergadering), die dit jaar op maandag
20 oktober plaatsvindt. Het clubgebouw is vanaf 19:00
geopend, en vanaf 19:15 kunnen belangstellenden
voorafgaand aan de vergadering de financiële jaarstukken
inzien in de bestuurskamer. Wij verwachten u daar te
mogen begroeten, dit is immers HET moment waarop wij
als bestuur verantwoording afleggen aan de leden over het
gevoerde beleid van het afgelopen seizoen en de plannen
voor het lopende. Onthoudt in ieder geval dat u als lid mee
kunt praten en beslissen over alle belangrijke zaken en het
gevoerde beleid binnen de club!
Het jaarverslag, de notulen van de vorige jaarvergadering
en de agenda kunt u elders in dit clubblad lezen. Toon
betrokkenheid, en zorg dat u erbij bent! Bent u onverhoopt
toch verhinderd, dan kunt u zich (tijdig) afmelden bij onze
secretaris (info@roodzwart.nl). We beginnen om 20:00 en
zonder “Deldens kwartiertje”, dus wees op tijd!
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op maandag 17 november zal er een extra algemene
ledenvergadering zijn met als enige agendapunt de
nieuwbouw van het clubgebouw.
Bent u hiervoor onverhoopt toch verhinderd, dan kunt u
zich (tijdig) afmelden bij onze secretaris (info@roodzwart.nl).

OOK DIT SEIZOEN WEER EEN APPEL
NA EEN ZWARE WEDSTRIJD
Vorig seizoen zijn we gestart
met het gratis beschikbaar
stellen van diverse soorten
fruit op zaterdagochtend
voor alle jeugdleden.
Het initiatief is zeer goed
ontvangen, elke week
werd van het fruit gesmuld.
Zelden bleef er iets liggen.
Daarom zijn we ook zeer
verheugd ook voor het
seizoen 2014-2015 weer
fruit beschikbaar te kunnen
stellen. Met dank aan de
fruitsponsoren Jongbloed Fiscaal Juristen en Morssinkhof
Groep.
Eet smakelijk allemaal, maar vooral gezond!
VRIJWILLIGERSFEEST
Een vereniging draait op vrijwilligers (bij Rood Zwart
onder motto “Met elkaar, voor elkaar!”) en zonder deze
vrijwilligers heeft en vereniging simpelweg geen enkel
bestaansrecht.
Rood Zwart heeft gelukkig een grote schare trouwe en
actieve vrijwilligers, waar wij trots op- en dankbaar voor
mogen zijn!!! Één keer per jaar tonen wij deze dank aan
hen middels een feestje in het clubgebouw en zo ook dit
jaar, en wel op vrijdag 14 november het moment waarop
dit plaats vindt. Het bestuur nodigt hierbij ALLE vrijwilligers
van onze vereniging (van leiders t/m kantinemedewerkers)
uit om met ons dit feestje te komen vieren!
Houd voor actuele informatie de website (www.
roodzwart.nl) in de gaten!
Het bestuur
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91e Jaarvergadering
v.v. Rood Zwart
Maandag 20 oktober 2014
Vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie
Aanvang vergadering: 20:00 uur

2. Vaststelling agenda
Punt 3 A Kledingspaarplan en B Donatie Kika worden
toegevoegd aan de agenda.
3. Mededelingen
Zoals gebruikelijk, is ook dit jaar het vrijwilligersfeest op de
eerste vrijdag van november (08-11-2013).
Er is van 30 personen een bericht van verhindering
ontvangen.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen 90e jaarvergadering
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
a. Begroting 2014/2015
b. Vaststelling contributie
7. Verslag kascommissie
a. Vaststelling jaarrekening
8. (Her-)benoeming kascommissie
9. Bestuursverkiezing
a. Verkiesbaar bestuurslid kantinezaken: Jelle de
Vries en Brenda ter Braak (duobaan)
b. Aftredend en herkiesbaar: Arjan Dijkmans
c. Aftredend en herkiesbaar: Mark Ros
d. Aftredend en niet herkiesbaar: Ferry van Sluijters
e. Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Fransen
	Nieuwe- en tegenkandidaten kunnen zich melden
tot uiterlijk één dag voor de vergadering bij de
secretaris.

3A. Kledingspaarplan
Het woord is aan bestuurslid commerciële zaken Ferry van
Sluijters. Ferry geeft een korte terugblik op de afgelopen
3 jaar van het kledingspaarplan. Het nieuwe seizoen zijn
de seniorenteams met nieuwe kleding begonnen, voor de
junioren is dit nog niet het geval omdat er in 123Inkt.nl een
nieuwe sponsor is gevonden die de gehele jeugdafdeling
van nieuwe kleding zal voorzien. Uitgifte gaat plaatsvinden
direct na de winterstop. De “oude kleding” gaat zoals
eerder vermeldt naar de Need & Care Foundation en
stichting Muli Shania.

PAUZE

4. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee de
notulen zijn vastgesteld.

10. Stand van zaken diverse commissies
11. Korte samenvatting stand van zaken Sportpark+
12. Fair play onderscheiding
a. Topscoorderbokaal
13. Rondvraag
14. Sluiting

Notulen algemene
ledenvergadering d.d.
28 oktober 2013

3B Donatie Kika
4 Jaar geleden heeft het destijds 4e elftal (nu het 5e)
een actie opgezet om Kika te ondersteunen middels een
doelpuntensponsoring systeem. Verschillende sponsoren
zijn bereid gevonden voor elk gescoord doelpunt een
bedrag van €1,00,- te doneren. Over 4 jaar heeft dat een
bedrag van maar liefst € 1.000,- opgeleverd welke middels
een check aan Marijke Schmand van stichting Kika wordt
overhandigd.

5. Jaarverslag van de secretaris
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee het
jaarverslag van de secretaris is vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag
Zoals we inmiddels gewent zijn, licht penningmeester
Harold Pepers aan de hand van de presentatie op het grote
scherm in de kantine stap voor stap door de cijfers. Ook
de begroting voor komend seizoen wordt op deze manier
doorlopen.

Aanwezig: 73 leden, incl. 8 bestuursleden
1. Opening en welkom
Voorzitter Robert Ros heet alle aanwezigen van harte
welkom en opent de vergadering om 20:05. In zijn
openingswoord staat Robert kort stil bij het jubileumjaar
van onze vereniging. Er wordt aan het einde van het
openingswoord een minuut stilte in acht gehouden, ter
nagedachtenis aan de overleden leden.

Rob Straver heeft inmiddels het administratieve stokje van
de sponsorcommissie overgedragen aan Gerben van Sark.
Applaus voor Rob als dank voor zijn jaren inzet!
In toelichting op de cijfers geeft Harold aan dat verschillen
o.a. voortkomen uit het inhalen van een achterstand in
contributie, op de post verhuur accommodatie verschil
door BTW constructie met de gemeente (is inmiddels
alweer geannuleerd!), het lineair afbouwen van de
gemeentelijke jeugdsubsidie (volgend jaar naar 0!) en
CLUBBLAD ROODZWART
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hoveniers • kwekerij • winkel • workshops

tuincentrumnijhof.nl
Bellinkweg 6, Delden 074 - 376 12 19

Wij bedanken
al onze sponsoren
voor hun bijdrage

Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!

stijging renteopbrengsten door de spaarpot. Een kleine
toename in de kosten zit o.a. in extra investeringen in
trainers en materiaal voor met name de lagere jeugdteams,
zakelijke lasten stijging door wijziging bestemmingsplan
(Sportpark+). Ook is de laatste jaren veel extra geïnvesteerd
in sportmaterialen, verwachting komende tijd weer naar
een lager niveau. Tevens zijn er meer kosten gemaakt
i.v.m. de diverse activiteiten vanwege het 90 jarig jubileum
en is er een eenmalige investering gedaan in een nieuwe
website.
Harold sluit af door te zeggen dat we een goed resultaat
hebben gedraaid waarvoor diverse commissies en personen
een belangrijk steentje hebben bijgedragen. Hij geeft ook
aan dat we hier zelf mede verantwoordelijk voor zijn,
door zuinig om te springen met kleding, materialen, enz.
Namens het bestuur bedankt hij alle vrijwilligers en leden
voor al het werk dat aan dit resultaat heeft bijgedragen. Dit
wordt uiteraard met applaus uit de zaal beantwoord.
6B Vaststelling contributie
Het voorstel van het bestuur is de contributie niet te
wijzigen. Dit wordt middels applaus door de vergadering
vastgesteld.
7. Verslag kascommissie
7A Vaststelling jaarrekening
De kascommissie geeft aan de stukken steekproefsgewijs
te hebben gecontroleerd en geen onregelmatigheden
te hebben geconstateerd. Daarom stelt Peter Oude
Veldhuis namens de kascommissie de vergadering voor de
penningmeester decharge te verlenen. Hier wordt middels
een luid applaus door de aanwezige leden mee ingestemd.
8. (Her)benoeming kascommissie
Peter Oude Veldhuis is aftredend en herkiesbaar, de
vergadering stemt in met zijn herbenoeming. Dick Koens
is aftredend en niet herkiesbaar. Annemarie Hilarius wordt
namens de vergadering tot zijn opvolger benoemd.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn dit jaar Erik Fransen en Robert Ros. Beide
stellen zich opnieuw verkiesbaar waar door een luid
applaus van de vergadering mee wordt ingestemd.
PAUZE
10. Stand van zaken diverse commissies
Als eerste krijgt Joost Weber het woord voor de presentatie
van de nieuwe Club van 100 brochure die als doel heeft
nieuwe leden te werven.
De voorzitter benoemd vervolgens verschillende
ontwikkelingen waar Rood Zwart mee te maken heeft,
zoals het vernieuwde alcoholbeleid waarvoor in overleg
met de gemeente en andere Hofclubs ook invulling aan
gegeven moet worden vanaf 1 januari 2014. Tevens

wordt de vernieuwing van de accommodatievisie van de
gemeente benoemd, Robert geeft kort aan wat hierin
de kansen en bedreigingen voor onze vereniging zijn en
dat wij als Rood Zwart in contact zijn met de gemeente
samen met andere verenigingen in de Hof van Twente.
Wij pleiten voor behoud van 2 buitensportaccommodaties
in Delden. De Sportpark+ plannen passen volgens
Robert al goed in de gemeentelijke plannen en
hiervoor zijn ook al subsidieaanvragen gedaan voor de
investeringssubsidie regeling en wordt daarnaast gekeken
naar het waarborgfonds SWS dat nodig is om externe
financieringsbronnen te kunnen aantrekken. Ook worden
de mogelijkheden voor een stichtingsvorm voor de Rood
Zwart accommodatie bekeken.
Namens de jeugdcommissie neemt jeugdvoorzitter Erik
Fransen kort het woord en begint met een korte terugblik
op afgelopen seizoen. Erik geeft aan dat er landelijk
vanuit de KNVB veel aandacht is voor het onderwerp
RESPECT, waar ook bij onze vereniging de nodige aandacht
aan besteedt wordt voor met name de jeugd in nauwe
samenwerking met de KNVB. Het belang hierbij is de
bekendheid van de regels vergroten en het organiseren
van niet-voetbal activiteiten ter bevordering van sfeer en
mentaliteit. Voor de B en C jeugd is een scheidsrechters- en
regelcursus geweest onlangs. Maar liefst 53 aanwezigen
uit deze doelgroep is volgens hem een erg mooi resultaat.
Tot slot concludeert Erik dat er al vele zaken goed geregeld
zijn binnen Rood Zwart en er al vele activiteiten voor
(met name) de jeugd zijn, zowel voetbal als niet-voetbal
georiënteerd. Hier mogen we best trots op zijn volgens
Erik.
Bestuurslid vrijwilligerszaken Han Blanke richt zich
vervolgens tot de zaal en vat nog even kort samen wat
vorige sprekers al over vrijwilligerswerk hebben gezegd.
Hij stelt dat het op dit moment prima geregeld is bij
Rood Zwart, maar dat er zeker ontwikkelingen zijn die de
vereniging meer werk op het bordje bezorgen, terwijl het
langzaamaan steeds lastiger wordt vrijwilligers te vinden.
Moeten wij als Rood Zwart op deze voet verder gaan,
moeten we (professionele) arbeid inhuren? Vrijwilligerswerk
gaan verplichten aan leden? Hij vraagt de vergadering hoe
zij zelf denken over de toekomst en wat wij als vereniging
moeten doen. Een aantal reacties uit de zaal volgt;
Nico Bloem: het probleem zal in de basis niet veel anders
zijn dan 10 jaar geleden, verplichten kan deels goed zijn.
Kijk goed bij anderen en leer hiervan.
Jeroen Vos: bijv. werk in de kantine als bardiensten en
schoonmaken is best te verplichten, niet werken = niet
voetballen. Het mag wel strakker, we zijn tenslotte allemaal
samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
club!
Ben Visschedijk: als iedereen iets doet, is het een kleine
moeite, maar het blijft lastig. Steun vanuit het bestuur en
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hier en daar wat pressie is hiervoor wel nodig.
Alex Braakhuis: het probleem speelt al jaren, terecht dat
er over verplichten nagedacht wordt. Dat kan bijna niet
meer anders. Focus op senioren die (nog) niet wat doen en
ouders van de jeugd, zorg voor minder vrijblijvendheid.
Rudie Dijkmans: mensen die stoppen met voetballen
vertrekken vaak snel helemaal uit de vereniging, we
moeten deze zien te behouden voor vrijwilligerswerk.
Daarnaast is het misschien wel goed om het lidmaatschap
meer te waarderen en op die manier mensen meer te
kunnen behouden.
Arjan Dijkmans: het gaat ook om de cultuur in de
vereniging, niet verplichten vanuit de vereniging, maar
vanzelfsprekendheid vanuit het team.
Gerard Baake: verplichten is best een goede optie, maak
diensten ed. zichtbaar op de website.
Annemarie Hilarius: bij inschrijving verplichten, het hoort bij
lidmaatschap van een vereniging.
Bert-Jan Heins: het is op zich een vreemde cultuur binnen
de vereniging dat je bij de B en C jeugd verplichtingen hebt
(scheidsrechter zijn bij jongere teams) en later niet meer.
Cindy Lansink: bij de korfbal worden mensen heel direct
en persoonlijk benaderd, misschien een tip voor RZ om
mensen meer op de man (vrouw) af te vragen!?
11. Stand van zaken Sportpark+
Robert geeft het woord aan Wim Koning ter Heege,
voorzitter van de Sportpark+ commissie. Wim blikt kort
terug op het reeds doorlopen traject en in het bijzonder
afgelopen jaar. Aansluitend geeft hij de huidige stand van
zaken en laatste nieuwtjes weer. Er is veel werk verzet
achter de schermen, inventarisaties van wensen en eisen
van de diverse commissies bijv.
Wim geeft aan dat Jan Smit uit de commissie is vertrokken
en dankt hem voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
Tamara Kok is toegetreden tot de commissie en vooral
belast met inrichting ed. van het nieuwe clubgebouw.
Zoals bekend is er subsidie toegekend voor de
aanpassingen aan de entree van het sportpark en het
fietsparkeren en zijn de werkzaamheden voor dit 1e deel in
vergevorderd stadium.
Robert gaf al eerder aan dat er een subsidieaanvraag is
gedaan bij de gemeente, nu is het afwachten of en wat er
wordt toegekend.
De vernieuwde tekening wordt getoond middels een
schitterende presentatie waaronder een 3D animatie hoe
het sportpark er uit moet komen te zien. De toelichting
op de nieuwe plaatjes zullen later binnen de vereniging
worden verspreid en er wordt nog een extra inloopavond
gepland voor het einde van 2013. Het beeld voor de
nieuwe kantine staat nog steeds op 2015, maar e.e.a. is

natuurlijk afhankelijk van meerdere factoren. Zo wordt
er bijvoorbeeld nog nadrukkelijk gekeken naar het
onderbrengen van het vastgoed in een stichtingsvorm. We
gaan z.s.m. bouwen als het kan, maar alles wel zorgvuldig
uitgewerkt en afgewogen geeft Wim aan.
Een jaartje extra wachten levert simpelweg meer spaargeld
op, dit kan een belangrijk punt van overweging zijn.
Vraag uit de zaal: Alex Braakhuis: we hebben een aantal
jaren nu het ontwerp voor het nieuwe clubgebouw gezien,
dit is verder ontwikkeld door de jaren. Complimenten
aan de commissie voor het inpassen van de diverse
opmerkingen. Alleen aan de vooravond van een forse
investering ontbreekt in dit verhaal het volledige financiële
plaatje (investerings- en exploitatiebegroting), hebben de
leden een goed beeld van de financiële consequenties?
Antwoord Wim: het volledige financiële plaatje is uiteraard
bekend, maar bewust niet in deze presentatie opgenomen
om eventuele verwarring bij de leden en een vertekend
beeld van de situatie te voorkomen. Er zijn op dit moment
nog een aantal belangrijke factoren die nog onbekend zijn,
maar cruciaal voor de haalbaarheid van de plannen. Hierbij
valt te denken aan de totale bouwkosten (beter beeld na
gedetailleerd uitwerken bestek) en de investeringssubsidie.
Uiteraard zal dit plaatje op een later tijdstip aan de leden
worden voorgelegd om een weloverwogen keuze te
kunnen maken.
12. Fair play onderscheiding
Mede vanwege het overvolle programma voor vanavond,
wordt de uitreiking van de fair Play prijs uitgesteld naar de
nieuwjaarsreceptie in 2014.
13. Rondvraag
Sip Kruze: wat een prachtig verhaal van Sportpark+, aan
de plaatjes te zien wordt het een geweldige skyline van
Delden!
Louis Bouwmeester: we mogen trots zijn op alle vrijwilligers
binnen onze vereniging, ook de vrijdagmorgenploeg
is extra mensen nodig. Het werven en behouden van
vrijwilligers is erg belangrijk, gelukkig zijn er vanavond
goede ideeën geopperd!
Theo Oude Meijers: als trouwe bezoeker van het 1e wil
ik graag aandacht vragen voor het vervroegen van de
thuiswedstrijd naar 14:00. Denk hier eens over na!
Zoals gebruikelijk krijgt Gerard Bebseler als laatste het
woord. Hij spreekt de vergadering toe en dankt namens de
vergadering het bestuur. Tevens wenst hij met name het
1e elftal erg veel succes dit seizoen, hij heeft de afgelopen
weken al een behoorlijke vooruitgang gezien!
14. Sluiting
Robert dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en
inbreng en sluit de vergadering om 22:45.
CLUBBLAD ROODZWART
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Langestraat 15, Delden tel.: 074-3763455
Bornsestraat 28, Hengelo ov tel.: 074-2506721
www.hofstedekamp.nl

Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden
T (074) 376 40 55, www.witte-paard.nl

Jaarverslag v.v. Rood Zwart
seizoen 2013 - 2014
Inleiding
Rood Zwart heeft een seizoen achter de rug wat zich
wederom kenmerkte door veel activiteiten op en rond de
velden. Het hele jaar door is er weer veel georganiseerd en
zijn er veel wedstrijden gespeeld met voor het ene team
veel succes en een ander team weer minder. Er waren nog
een aantal extra activiteiten in het kader van ons 90 jarig
jubileum, met de terugkeer van de wildactie in december
2013 was het jubileumjaar ten einde.
In dit jaarverslag weer een beknopt verslag van wat er zoal
gebeurd is tijdens het achterliggende seizoen.
Voetbal resultaten
Na de degradatie van ons vlaggenschip naar de 5e klasse in
het jubileumjaar van onze vereniging, zijn de mannen het
afgelopen seizoen sterk en met een duidelijk doel begonnen: kampioen worden. Na alle wedstrijden gewonnen
te hebben, is dit doel bereikt zonder enig puntverlies! Een
prestatie die maar weinigen in Nederland hebben behaald… Tevens was dit het laatste seizoen van hoofdtrainer
Bert Jan Heins, volgend seizoen zal Erwin Pompe voor de
groep staan. Erwin is geen onbekende voor de jongens en
Rood Zwart, hij is tot dan toe de trainer van de A1.
Ondanks de nog steeds groeiende meisjesafdeling binnen de vereniging, blijkt het dit seizoen erg lastig om het
damesvoetbal in de huidige vorm overeind te houden.
Hoewel de dames 2 naar de zaterdagmiddag zijn verhuisd
(hetgeen o.a. de mogelijkheid bied om speelsters uit te wisselen wanneer nodig), blijkt het toch lastig om het rond te
zetten. Aan het einde van het seizoen wordt dan ook duidelijk dat er volgend seizoen maar 1 damesteam overblijft.
Laat dit slechts tijdelijk zijn, zodat we in 2015 voor het
volgende seizoen weer 2 damesteams kunne inschrijven!
Bij de jeugd is in het afgelopen seizoen door de technische
mensen weer hard gewerkt aan de sportieve toekomst van
onze vereniging. Erg belangrijk bij het bereiken van onze
sportieve doelstelling(en) is dat we er wederom in geslaagd
zijn om ook alle niet selectie teams in de gelegenheid te
stellen om 2x per week te trainen. Dit is altijd weer een
hele klus die geklaard moet worden: het trainingsschema
moet kloppend worden ingevuld (geen meter trainingsveld
en half uurtje tijd blijft onbenut!) en voor elk team en/of
training, moet een trainer worden gevonden. Wij mogen
ons gelukkig prijzen met de vele vrijwilligers die hier dag
in, dag uit weer een belangrijke rol in kunnen en willen
spelen!
Bestuur / diverse commissies
Het bestuur en de diverse commissies die actief zijn binnen
onze vereniging, hebben er weer wat afvergaderd en overlegd het afgelopen jaar! Er is dan ook weer veel gebeurd

op allerlei fronten en er zijn ook nieuwe- of bundelingen
van bestaande commissies ontstaan om Rood Zwart op organisatorisch vlak soepel te laten verlopen. Met de vergevorderde plannen van Sportpark+ en alle werk wat daarbij
komt kijken, betekende dit ook voor het bestuur weer
een hoop extra stukken te bestuderen en beoordelen, veel
(extra) overlegmomenten en vergaderingen, enz.
Uitgangspunt in de bestuurlijke agenda was elke 3 weken
vergaderen met het voltallige bestuur. Daarnaast is er naar
behoefte wekelijks/dagelijks overleg in de wandelgangen
en telefonisch contact. Het afgelopen verenigingsjaar is
het bestuur totaal ca. 15 keer in een reguliere bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast hebben de diverse
bestuursleden en commissies naar behoefte, maar op
regelmatige basis vergadert.
De volgende commissies zijn actief binnen de vereniging en
hebben daar waar nodig overleg gehad met het bestuur:
- Activiteitencommissie (jeugd en senioren)
- commissie Club van 100
- jeugdcommissie
- kantinecommissie
- kledingcommissie
- onderhoudscommissie/vrijdagmorgenploeg
- oud papiercommissie
- PR commissie
- seniorencommissie
- sponsorcommissie
- technische commissie
- toernooicommissie
- Sportpark+ commissie
- commissie dames en heren contactavonden
Clubblad
5 keer hebben we het afgelopen jaar kunnen genieten van
een goed gevuld clubblad. Een medium wat ondanks het digitale tijdperk, nog steeds niet weg te denken is uit het Rood
Zwart-gebeuren. De redactie heeft ook dit seizoen veel goed
werk verricht en gevoed met veel kopie zijn ze telkens weer
in staat gebleken een clubblad samen te stellen met zeer uiteenlopende artikelen voor elk wat wils. Redactielid Frans Keizer is na een periode van meer dan 35 jaar redactielid te zijn
geweest “met pensioen” gegaan. Een indrukwekkende staat
van dienst waar wij hem bijzonder erkentelijk voor zijn!!
Binnen de PR-commissie hebben we regelmatig de discussie
gevoerd of het clubblad nog een geschikt medium is in deze
tijd, het is elke keer weer een hoop werk en een race tegen
de klok om alles op tijd bij de drukker te hebben, om nog
maar te zwijgen over de kosten (het laten drukken is best
een flinke kostenpost). Eerlijk gezegd ben ik erg benieuwd
wat u er als lezer van vindt, moeten we het clubblad afschaffen? Het aantal uitgaven reduceren en eventueel vervangen
door een digitale “nieuwsbrief”? Of vooral zo doorgaan en
qua inhoud meer naar sfeer en achtergrondverhalen uit de
vereniging?
CLUBBLAD ROODZWART
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De website is immers onze bron voor actuele informatie.
Graag hoor ik uw reacties hierover!
Jaarvergadering seizoen 2012 - 2013
De algemene ledenvergadering, in de volksmond jaarvergadering genoemd, is gehouden op maandag 28 oktober
2013. Dit was alweer de 90e in het bestaan van onze vereniging en bijna de afsluiting van het jubileumjaar.
De voorzitter en penningmeester informeerden de leden
over de resultaten en cijfers van afgelopen seizoen en
gaven weer wat de plannen en verwachtingen voor het
komende zijn. Er waren 73 leden (incl. bestuur) aanwezig
en van 30 is een bericht van verhindering ontvangen.
Het uitgebreide verslag van deze vergadering is elders in dit
clubblad te lezen.
In memoriam:
Vrijwel ieder jaar nemen wij noodgedwongen afscheid van
één of meerdere leden en/of oud-leden, ook dit seizoen
hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal Rood
Zwarters.
Op donderdag 26 september 2013 overleed Jan Seelen. Jan
heeft zich jarenlang als vrijwilliger in diverse functies ingezet voor onze vereniging en begon zijn carrière op het veld,
jarenlang was hij gewaardeerd speler in ons 1e elftal.
Op zondag 29 september 2013 overleed Hans Vehof. Als
medeoprichter en drijvende kracht van de sponsorcommissie, heeft Hans zich de laatste jaren voor onze vereniging
ingezet op het commerciële vlak.
Op dinsdag 28 januari 2014 overleed Johan “Groot’n
Schoon” ten Brummelhuis. Zo’n driekwart eeuw is Johan
lid van onze vereniging geweest. In zijn jonge jaren als
speler (met een gouden traptechniek) en later vele jaren
als vrijwilliger op vele fronten. Voor zijn bijdragen aan onze
vereniging is hij benoemd tot lid van verdienste, erelid en
lid van de orde van trouwe Rood Zwarters.
Moge zij rusten in vrede.
De herinneringen aan hen zullen blijvend zijn!
Sportpark+
Het masterplan Sportpark+ is inmiddels geen onbekende
meer binnen Rood Zwart, maar ook niet binnen de gemeente Hof van Twente… Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een degelijk plan hoe het sportpark van Rood
Zwart er in 2023 uit zou moeten zien en alle te nemen
stappen daar naartoe. Meerdere malen is onze achterban
hierover geïnformeerd via informatieavonden, artikelen in
het clubblad, op de website en via een periodieke informatie mail incl. de nieuwste tekeningen ed. Na de laatste
algemene ledenvergadering lijkt het voor sommigen van
u misschien “een beetje stil” vanuit de commissie, maar ik

kan u verzekeren dat er alles behalve stilte en rust heerst.
Achter de schermen wordt keihard gewerkt aan het verder
uitwerken van de plannen op verschillende vlakken. Het
kan u haast niet ontgaan zijn dat we eind december 2013
het grote nieuws binnen kregen dat we een aanzienlijk
subsidiebedrag van de gemeente tegoed kunnen zien voor
de nieuwbouw van de kantine. Naast deze investeringssubsidie wordt er door de commissie nadrukkelijk naar
diverse andere (subsidie)mogelijkheden gekeken alsmede
financiering via de bank, en zal begin volgend seizoen een
“nieuwe commissie” van start gaan die als enige taak het
werven van gelden tot doel heeft. Dit kan op diverse manieren zoals bijv. sponsoring, het opzetten van acties, enz.
Overigens is deze commissie dit seizoen al begonnen met
het voorbereiden en opzetten van diverse dingen, daar zult
u vanzelf meer van horen! Daarnaast is het ontwerp van
de nieuw te bouwen kantine verder uitgewerkt in detail,
de input van verschillende partijen (zowel intern als extern)
zoveel mogelijk verwerkt en de tekeningen aangepast.
De vele gesprekken die de commissie heeft gevoerd met
verschillende Rood Zwart commissies, bestuur, gemeente,
Twickel, architect Jos Snippert en zo nog veel meer, hebben
vele uurtjes aan vrije tijd gekost. Maar de resultaten mogen
er zijn! Grote complimenten voor een ieder die hier zo druk
mee is en is geweest en in het bijzonder de mensen van de
Sportpark+ commissie!
Tot slot
Als je zo met het schrijven van het jaarverslag bezig bent,
kijk je veel terug. Terug op afgelopen seizoen, maar ook
een stukje verder. Zo realiseerde ik me, dat dit inmiddels
het 7e jaarverslag is dat ik voor de vereniging schrijf. De
eerste was in 2008 en in samenwerking met mijn voorganger Nico Bloem. Zoals u elders in het clubblad kunt lezen,
ben ik deze keer aftredend na mijn 2e termijn. En weer
herkiesbaar. Vorig jaar heb ik in mijn jaarverslag de twijfels
uitgesproken om door te gaan in het bestuur en getracht
te beschrijven waarom en dat ik zeker niet de enige ben die
in dat schuitje zit. Het heeft mij eerlijk gezegd zeer verbaasd hoe er vanuit de vereniging op is gereageerd…
Tijdens de vorige jaarvergadering greep erevoorzitter Harry
Dessens de microfoon en riep in een emotioneel betoog
de vergadering op gehoor te geven aan mijn signaal en op
te staan om ook wat te gaan doen, de spreekwoordelijke
handschoen op te pakken. Ook de maanden erna en zelfs
enkele weken geleden nog werd ik aangesproken door
“bezorgde” Rood Zwarters die mij vooral op het hart wilden drukken door te gaan. Erg prettig moet ik zeggen dat
mijn woorden zoveel oprechte, positieve reacties tot gevolg
had. Toch is het niet helemaal wat ik voor ogen had toen
ik het schreef, ik werd en wordt namelijk vooral aangesproken door de oudere Rood Zwarters die zelf hun sporen
binnen de vereniging ruimschoots hebben verdient.
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Activiteitenagenda 2014/2015
2014
Do.
Vr.
Wo.
Do.
Za.

23 okt:
14 nov:
26 nov:
27 nov:
20 dec:

Sportcafe
Vrijwilligersfeest
Sinterklaas voor welpen
Pakjesbingo
Wildactie

2015
Di.
6 jan: Nieuwjaarsreceptie
Zo. 11 jan: Boerenkooltoernooi
Vr.
30 jan: Playbackshow
Za. 31 jan: Mini Playbackshow

Niets ten nadele van hen, maar eerlijk gezegd hoopte ik
dat vooral mensen van mijn generatie (de dertigers) die nog
niets of niet zoveel voor de vereniging doen als
vrijwilliger, de boodschap zouden oppakken…
Misschien was mijn boodschap wat te vaag en/of onduidelijk, daarom grijp ik hierbij graag mijn kans het nogmaals
onder de aandacht te brengen! In dit clubblad valt niet alleen te lezen dat ik aftredend en herkiesbaar ben, maar ook
dat 2 bestuurscollega’s aftredend en niet herkiesbaar zijn.
Ik roep hierbij iedere Rood Zwarter op om de handschoen
op te pakken, want zeker met de (Sportpark+) plannen die
we hebben, is er veel werk aan de winkel om onze mooie
vereniging nog mooier te maken en te houden!!
MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!!!
Bedankt voor uw aandacht.
Mark Ros |
Secretaris

Vekaantie
door Nico Bauhuis

Noe vedan hebt de meeste
van jullie de vekaantie dur
wal op zit’n. Dur bunt dur
wat die hoolt de vekaantie
gewoon achter t’hoes. Bie
de visboer van de wek op
de Delnse markt sprok ik dur ene den ging noa de harfst,
een ovulatie vekaantie hool’n, zo vertelne mie,wat t’his
week nig mar ik heb hum wal volle lol wenst. Dur zunt
dur ok wat die boekt ans een hotel of pension,en weer
nun aander geet met’n caravan, en dan bunt dur ok nog
wat die goat met nun teinte op vekaantie. Met nun teinte
op vekaantie heb ik ok 1 keer doane, mar dat dook nooit
weer. En ik zal oe efn oet de deuke doan woarumme nich.
Ik was nog nooit op nun camping wes en ik mut zeg’n het
begon almoal nog wal vreugde vol, now ja waj vreugdevol
neumt. Ik mos mie mel’n bie de receptie in de kantine en
ik stoa doar en doarkeum’p mie jungske van’n joar of 4-5
huuln’t noas mie stoan. Ik zegge teeng’n dat keerlke wat
scheelt dur aan? Moeder zoek? Meneer, zeg dat jungske
toen, m’n moeder is niet zoek, maar ik ben uit het zwembad gestuurd. Ik zegge, oet zwembad stuurt wat hej doa
ne dan? Toen zeg dat keerlke, ik heb in het zwembad geplast, ik zegge, in het zwembad te plast, das nich zo mooi
mar vlg,mie doot dat wal meer kleine keender in’t zwembad plas’nJoa zeg dat keerlke toen. Dat zei de bad meester
ook, dat deden wel meer kleine kinderen in het zwembad
plassen maar dan deden ze dat niet van de bovenste duik
plank.
In de kantine was niks te doon doa zat an de bar allene
ne keerl ,vief leuge bier glaze veur zig. Ik zeg teeg’n den

keerl buj jeurig of zo? Nee zegge met’n dreuvug gezichte,
ik zitte vandage presies 10 joar op disse camping. Ik zegge
doar hooj toch nig zo zielug um te kiek’n. Joa zegge toen,
mar het is vandage ok presies 5 joar lene dak miene vrouw
kwiet bunne raakt. O, pardon das wis ik nig, zeg ik , is
oene vrouw al 5joar vot? Das arg. Mar zeg den keerl toen,
arg,weetie wat nog vol arger is?Ik zegge nee dat weet ik
nig. Zee keump mon’n weer.
Mar good, op nun camping zeej mie nog nig gauw weer….
ieleu weet almoal wat nun camping is? Nun camping dat
is’n weiland woar de boer de koeij’n hef offe haalt um
datte an mens’n meer kan verdeen’n.
Het eerste waj dood op de camping , aj de teinte op zetn
is, saam’n met oen vrouw zeen daj’n zak leug kriegt.
Aj’n zak helemoal leug hebt, dan begin ie met opzet’n
van’t frame, dat bunt alluminium buis’n wooj staal’n
zenuw’n veur mut hem’n, veural um daj net teeg’n oe
vrouw hebte zeg, daj saam’n efn gezellig in n’ uurtje de
tent goat op zetn en veural umdat zee toen zeg, daj eerst
die twee lange buis’n in mekaar mut schoem’n en ie tot
dree keer too heel zeker weet daj met dee dree kot’n mut
begin, zoas ok dudelijk in die Japanse handleiding steet
beschreem’n.
En dan leu komt dat moment daj dur heele moal allene
veur komt te stoan, want oen vrouw heft al rap nun keer
bekek’n en is onder het mon: ie zeukt ut noe verder mar
mooi zölf oet, al lange met hellig’n kop de camping oppe
goan en dan stoaj doar en dan denk ie op’n gegeem’n moment bie oe zölm,…ie hebt tent te völle of buis te weinig.
En dan zöjt altied hem’n, this of de duvel het dur um
dut,dan keump dur nun keerl noa oe too, den lachend van
oet nun tuinstool, oe hef zeen knooj’n en vrög: Manneke,
doete ge het voor de 1e keer?...Leu as oe zoiets ok is oaver komp, hoolt oe dan groot,en zeg, Ja meneer!
Toen zeg den keerl teeg’n mie,meneer, als u zich nu even
nergens mee bemoejt dan zet deze Japie die klere tent van
jou, geheel voor noppes, in een uurtje op, maatje, zo gezeit een vrienden dienst…Een kleinig heidje meneer,…een
kleinig heidje…..Mar bin’n de 3 kwarteer stun de teinte
dur wal. Doar kleem’n an dat kleinig heidje echter wal een
groot narigheidje: ik bun den keerl nooit meer kwiette
raakt. Ondertusn had miene vrouw vanwege honger kriebels in heur mage, de teinte ok weer weet’n te veen’n. En
um van die kriebels of te kom’n, deed ze het veurstel, dat
er op steer gebarbecuewt mos won.
Barbecuen weej wal wat dat is hé? Dat is holt
sprokkeln,spiritus drop,an stek’n en dan, hee dut nig, bloast en wapper’n met nun kraante en dan as nun gek achter
oet spring’n, want t’enigste dat vebraand dat bunt oene
hane. Dan rap de kippe drop en dan doert nig lange dan is
dat dinge git zwat, keihat en nig gaar. m.a.w. Dan geet de
kippe as Barneveldervelder op t’veur en dan keumper dur
as Blaaknvelder weer of.
En efn later hej de beire hane onder de kruud’n botter zit’n
um dat oe vrouw die as trekzalf hef gebroekt um op de
bloarn te doon, die hebt oppe loopn um daj dach’n daj de
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kippe wal met de blote hane kon opetn.
En nig volle later barst ie van de kopzeerte um dat Japie
oen buurman vind daj bie die kippe, best nun fleske van
den Chemie Rosé van de Servo könn drinkn.
Joa nun goej’n buurman op de camping doar hej nog is
wat an, want s’nachts toent reig’n dat goot buw 3x deur
den keerl wakkere maakt en toen kwamme veteln dat
t’reig’n mar daw wal deur kön sloap’n want hee lek’n nich.
De teinte bedoel ik…. Joa, en dan hak nog nun buurman
van teeg’n oaver oos dat was ok nun mooi’n snoes haan’n
Den woon’n mar 5 km. van de camping. En dan gebeurn’t
nog wal is dat ziene vrouw 3x op’n dag op de fietse sprong
en dan op hoes kuier’n um dat zut nig met mekaar eens
wan’n. O, zeg Jimmi, want zo het’n den buurman,Dan
komt wel eens vaker voor,dat gebeurt regel
matig,dat zal wel komen om dat ik van beroep kwakzalver ben. Ik ben er al meer dan 30 jaar mee getrouwt,wat
dacht je, ik heb die ring niet voor de flauwe kul om. En er
bij als ik niet met haar getrouwd was had er iemand anders
mee gezeten, zo kun je toch ook een mens mooi voort
helpen.
En veur die leu die binkot nog wiln campeern met de teinte
heb ik nog nun tip, trekt oe nooit oet met de laampe an,
achter oe, want wie kreeg’n smons al heel vrög de buurman
weer an de teinte en den vreug of wie ok een röngen apperaat in de teinte han’n.
Nee leu ik bun gin helderziende,mar toen ik smons biet wakker won an mien vrouw vreug hoe’t goane was 1e nach in
de teinte, en of ze gin kôlte hatte lene en good had sloap’n,
toen kon ik an het gezichte dat langzaam oet sloap sloapzak
kroop wal zeen,dat het antwoord nig vôl goods veurspel’n.
Met gezichte net of ’t 3 wekke an één stuk had onweerd
ging ze veur mie stoan,en toen kwam het volgende betoog:
Ie woln geerne weet’n of ik good har sloap’n in de teinte en
of ik gin költe hatte had? Now dan muj noe efkes die grote
flapoorn van oe wietwaangs lös zetn en good lustern.
Ie loat de teinte de teinte…en pakn heeln kroam direkt in en
dan rier ie as de gesmeerde bliksem noar Del’n’hen, noar de
Spoorstroate , noa de Spoorstroate zeg ik. Joa zeg ze doar
woont toch den keerl den aajt vlg. oe vrolijk is, Nun keerl den
aait vrolijk is zeg ik. Joa zeg ze den keerl,offe bie de muziek
dat weet ik nig, hee kan good met de fluite um goan, den
fluit wat of. Ik snap er gin fluit van ,den keer’l den fluit noch
asse op’t Rood Zwart veld steet. Hee hef dur vlg.mie ok al is
nun onderscheiding veure kreeg;n veur dat mooie fluit’n van
hum.En den keer’l met die fluite woont in de Spoorstroate?
vroog ik heur? Het antwoord was,…zeker weet;n… Ooo,zeg
ik, ie bedoelt den keer’l den vrooger nun weenkel had woar
hee van die lap’n vekoch. Herman Efftink bedoel ie. Joa zeg
ze, ast den keer’l mar is met die fluite,den keer’l zit toch in de
club van 100 van Rood-Zwart? Ik zegge dat klopt ,Door bun
ie toch ok lid van? zeg ze. Dat klopt ok, zeg ik. Nou dan mut
ie is an den keerl vroag’n of ie oene lid maatschap kaarte van
die club van 100, nig in kont ruiln’veur ne kaate veur mie van
’t’Reumafonds.
Nico Bauhuis

Op de wreef
Ik zie het al helemaal voor me. Louis van Gaal die, zwaaiend
met de wereldbeker, op een podium op het Museumplein
in Amsterdam als een volleerd volksmenner een uitzinnige
menigte staat op te zwepen. Schorre stem, skoem op de
bek. “Wij zijn de beste van Europa. Wij zijn de beste van de
wereld. Wij zijn de beste van het universum. Juichen!”
U merkt het al: ook ik ben bevangen door de Oranjekoorts.
Ik begin zelfs al een beetje te ijlen. Hallucinaties van het winnende doelpunt van Arjen Robben in de finale, van toeterende auto’s door Delden en van zinkende woonboten tijdens
de triomftocht van het Nederlands elftal door de grachten
van Amsterdam.
Ik zal het eerlijk bekennen: vooraf had ik er geen enkel vertrouwen in.
Bij het invullen van de WK-pool heb ik voorspeld dat Oranje
er al in de voorrondes zou uitvliegen. Eén punt, tegen
Australië: meer zou er niet in zitten met dit middelmatige
team. Maar het toernooi in Brazilië laat weer eens zien hoe
onvoorspelbaar voetbal kan zijn. Louis heeft alle doemdenkers de mond gesnoerd. Wie had durven dromen dat ‘we’
wereldkampioen Spanje met 5-1 van de mat zouden vegen?
Na twee poulewedstrijden heeft het Nederlands elftal zich al
geplaatst voor de volgende ronde. Het land verkeert in staat
van totale euforie. Gelukkig hebben we hier geen Jumbo,
anders liep half Delden in zo’n idioot juichpak van Roy Donders.
Ik weet niet precies wanneer dit clubblad uitkomt. Maar
op het moment dat u dit leest, weet u in elk geval hoe
het Oranje verder is vergaan in Brazilië. Wordt Nederland
wereldkampioen? Of worden we gelijk in de achtste finale
uitgeschakeld? Wordt Wesley Sneijder gekroond tot beste
speler van het toernooi? Of ligt hij allang met z’n Yo vakantie te vieren op een of ander exotisch strandje? Gaat Louis
uit z’n dak op het Museumplein? Of loopt-ie op de dag van
de finale met een chagrijnige kop achter een winkelkarretje door de Ikea in Manchester, samen met z’n vrouw, om
spulletjes te kopen voor hun nieuwe appartement? Arme
Truus…
Voor de WK-pool heb ik België getipt als wereldkampioen.
Maar bij nader inzien gok ik op een finale tussen Duitsland
en Frankrijk. In de eerste wedstrijden hebben die landen
de meeste indruk op mij gemaakt met hun powervoetbal.
Maar stiekem, misschien wel tegen beter weten in, blijf
ik hopen op een verrassing van Oranje. U mag me met
alle plezier uitmaken voor voetbalonbenul, als we toch
wereldkampioen worden. Dan ben ik zelfs bereid om zo’n
belachelijk juichpak aan te trekken.
De FIFA had voor ons nog enkele nieuwigheidjes in petto in
Brazilië. Zoals doellijntechnologie.
Maar het meest opmerkelijke vind ik nog dat de scheidsCLUBBLAD ROODZWART
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rechters op het WK zijn uitgerust met een spuitbusje, om
bij een vrije schop lijnen op het veld te trekken. Ik ben niet
zo’n fan van die corrupte Sepp Blatter, maar ik moet zeggen dat ik dit wel een goed idee vind van de FIFA. Want
daarmee zijn we eindelijk verlost van dat eeuwige gedoe
om het muurtje op de juiste afstand te zetten.
Wat ik me afvraag: wordt die maatregel straks ook ingevoerd in het amateurvoetbal? Dat kan dan nog leuk worden.
Want stelt u zich eens voor dat onze eigen veldheer Frans
Dijkmans ziet hoe zo’n scheidsrechter ons zorgvuldig onderhouden hoofdveld met z’n spuitbus besmeurd. Ik hoor Frans
al roepen: “Bin-ie wa good wies? Opruum’n, die pröttel! Of
mot ik de hond soms lösloat’n? Wodan, griep um!”
Jan Ankoné

In memoriam
Gerard Bruins
Het leek wel op een soort aanslag op mijn gemoedstoestand toen mij op zondag 3 augustus j.l. ter ore kwam dat
onze aller Gerard Bruins twee dagen voordien was overleden. Hij bereikte de leeftijd van 85 jaar.
Was men in het verleden wat nauw betrokken bij de
activiteiten in onze vereniging dan kwam men ook Gerard
tegen, veelal in de beste stemming en ook uitstralend dat
er in de gehele omgeving geen betere club was dan zijn
geliefde Rood – Zwart.
Hij was dan ook vanaf zijn jeugdjaren betrokken bij het
voetbalgebeuren in onze club. Ik herinner me dat hij in het
begin van de vijftiger jaren na een wedstrijd van het 1e
elftal water pompte voor de leidingen in het uit betonplaten bestaande kleedgebouw. Met een koud straaltje water
mochten de spelers dan hun bezwete lichamen van de
modder ontdoen. Gerard had veel plezier in het werk en de
voldoening van zijn arbeid stond dan ook van zijn gezicht
af te lezen.
De belangstelling van Gerard voor Rood – Zwart hield
gelijke tred met de groei van de club. Altijd keurig door
zus Dientje in het pak gestoken, met daarbij glimmende
schoenen, kon hij het toch niet laten vóór aanvang van een
wedstrijd een penalty te nemen. Kennelijk was een minder
schone zakdoek voor hem niet zo erg dan smerige schoenen. Want na de altijd benutte penalty poetste hij met die
zakdoek dan weer de schoenen op glans. Na de voorstelling stak Gerard dan een duim omhoog en reikte hij de
hand aan de verslagen doelman.
Gerard vroeg vaak naar de bekende weg. “Waar moeten
we zondag tegen”was een veel door hem gestelde vraag.
Wanneer men hem dan vertelde het niet te weten, somde
hij dan wel het nagenoeg gehele programma op. Dat ook

nog met een glunderend gezicht. Hij was gewoon de supporter bij uitstek. Zowel bij het veld- en in vroegere jaren
ook het zaalvoetbal was hij present. Indien mogelijk zat
hij op de tribune, zodat hij zijn haardos voor de regen kon
sparen.
Voor de uitwedstrijden was er alom bereidheid Gerard in
de auto mee te nemen. Bij de betreffende club stak hij dan
een bezoek af aan het clubgebouw. De meeste beheerders
kenden hem en waren niet te beroerd gratis een consumptie te schenken. Alleen al de wijze waarop hij het glas naar
de mond bracht was een teken dat die consumptie hem
goed smaakte. Was cola aanvankelijk zijn geliefde drank, in
latere jaren stapte hij naar spa rood over.
Gerard was verzot op clubbladen, foto’s, speldjes en vaantjes van een club. Ook stond hij graag op de foto. Hij was
er meestal wel bij als hij bij bv. feestelijke gelegenheden
een fotograaf in het vizier kreeg. Verder was hij vriendelijk
van karakter. De meeste Deldenaren zullen wel de handen
met hem hebben geschud. Op bruiloften en partijen trad
Gerard met zijn unieke talent vaak op de voorgrond. De
echte voetbalstampers kwamen vlot uit zijn keel en hij wist
dan op zijn eigen wijze de feestgangers in de beste stemming te krijgen.
Toen Gerard een twintig tal jaren geleden zijn werkkring
bij de SWB verliet, meldde hij zich bij de onderhoudsploeg
op de vrijdagmorgen. Vooral het kruien met bladeren en
onkruid had zijn voorkeur. Vaak schudde hij dan zijn hoofd
wanneer door de inspanningen het klamme zweet vanuit
zijn haardos over het voorhoofd stroomde. Gerard was
bij dit alles goed gehumeurd, netjes in taal en antwoord.
Gewoon een enorm fijne vent, een sieraad voor onze
club. Dat hij naast onze sympathie ook die van de meeste
Deldenaren wist te verkrijgen, is gebleken op zijn 65 jarige
verjaardag toen de grote sporthal in de Reigerstraat in feite
te klein was om alle bezoekers te herbergen.
De laatste jaren van zijn leven bracht Gerard door in resp.
het tehuis De Wieken en het verzorgingstehuis St. Elisabeth. Zijn gezondheidstoestand verslechterde geleidelijk
aan dermate dat het einde van zijn leven niet geheel
onverwacht kwam. Haast vanzelfsprekend dat bij de eerste
competitiewedstrijd van het huidige seizoen 1 minuut stilte
te zijner gedachtenis in acht werd genomen.
Namens het bestuur en de leden van Rood – Zwart wens ik
de familie van Gerard veel sterkte bij het verwerken van het
verlies. Dat Gerard mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler
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P e ini-playback
9 M

Playbackshow
VRIJDAG 30 JANUARI A.S.
19.3O UUR ZAAL OPEN, 20.00 UUR 1E OPTREDEN
CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
ALLE SPELENDE/SENIOREN/STEUNENDE/
CLUB-VAN-1OO LEDEN, SPONSORS,
KANTINEMEDEWERKERS, SCHEIDSRECHTERS,
SUPPORTERS, A-JUNIOREN
OPGAVE BIJ : HAN BLANKE : 06-51158866
JEROEN VOS : 06-30420200

WANNEER
HOE LAAT
WAAR
VOOR WIE

:
:
:
:

Mini-playbackshow
ZATERDAG 31 JANUARI A.S.
13.00-16.00 UUR
CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
WELPEN + F T/M C-JEUGD (OOK VRIENDJES/
VRIENDINNETJES MOGEN MEE DOEN).
OUDERS, FAMILIE, OPA’S EN OMA’S ZIJN VAN
HARTE WELKOM!
OPGAVE BIJ : SASKIA ROS: 06-48018326

WANNEER
HOE LAAT
WAAR
VOOR WIE
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Stersponsor Electro World
Bas Baake draagt de club een
warm hart toe
Aan de gevel van het pand schittert sinds vorig jaar met
helblauwe en rode letters: ‘Electro World Bas Baake’. Met de
overgang van Electro Speciaalzaak naar Electro World moesten niet alleen de borden aan het pand aan de Langestraat
vervangen worden, ook de sponsorborden aan de velden bij
Rood Zwart kregen een nieuw flitsend uiterlijk. Én er werd een
sponsorbord aan toegevoegd. Bas Baake mag zich sinds het
vorige seizoen namelijk ook stersponsor van de club noemen.

Midden in het Miele Innovation Centre; tussen de nieuwste afwasmachines, wasmachines, drogers, koelkasten en koffiezetapparaten, spreek ik met Bas Baake. Sinds 1999 is hij de trotse
eigenaar van de gelijknamige zaak. Bij de start vestigde hij zich
met zijn bedrijf aan de Molenstraat en sinds 2004 weten alle
Deldenaren hem aan de Langestraat te vinden.
Je blijven vernieuwen en aanpassen aan wat de markt vraagt,
is volgens de eigenaar een belangrijk gegeven. Niet alleen aan
de buitenkant van het pand, maar ook in de zaak zelf zijn de
vernieuwingen doorgetrokken. “Ik houd van strak en netjes, ik
wil mijn apparaten mooi en ruim kunnen presenteren”, vertelt
Bas, “Electro World gaf ons met het Miele Innovation Centre,
waar we het nieuwste inbouwapparatuur presenteren, een
mooi voorzetje om ons beter en duidelijker te profileren naar
de consument”.
Naast de uitstraling bood de overstap naar Electro World, Bas
meer kansen om ook de online klanten van dienst te zijn. Via
Electro World zijn de apparaten namelijk ook op internet te
vinden en te bestellen. “Door de webshop trek je een, over
het algemeen, jongere doelgroep aan die we hier niet snel de
zaak binnen zien lopen. Zij hebben genoeg aan foto’s, een
omschrijving, lezen vaak even de reviews en bestellen dan
online.” Zo gaat Bas Baake met de tijd mee
en blijft hij zich vernieuwen om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken.

In het weekend verlaat Bas af en toe de zaak om bij Rood
Zwart langs de lijn zijn broers, neefjes of zoon aan te moedigen. “Zelf voetballen? Nee, dat zal niets worden, maar ik kom
graag kijken en de club steunen”. Op de vraag om stersponsor te worden hoefde Bas dan ook niet lang na te denken:
“Ik vind het leuk om stersponsor te zijn, het is mooi om als
Deldenaar een Deldense sportclub te kunnen steunen en een
warm hart toe te dragen”.

Uit de ouwe doos

door Gerard Bebseler
Gelezen in clubblad nr. 307 van maart 1984
Voorwoord
Dit keer ben ik in het betreffende clubblad van 30 jaar geleden
eens gaan bezien of er nog een interessant verhaal, geschikt
voor mijn column, is te vinden. En …jawel hoor. Onze zeer bekende trainer van destijds Ben Wiggers (was na zijn trainersperiode ook jarenlang supporter van het 1e elftal) was niet alleen in
die functie een bekwame man, maar had ook het vermogen op
gezette tijden op een evenzo bekwame wijze een bijdrage aan
ons clubblad te leveren. Hoe komt de trainer de winterperiode
door, is ieder jaar weer een probleem. Tenzij de winter, zoals het
voorbije seizoen, het laat af weten. Maar dat komt zelden voor.
Het artikel van Ben handelt over kwakkelweer. Maar geeft ook
aan hoe het destijds met de conditie van de selectiespelers was
gesteld. Wellicht geschikt voor het maken van vergelijkingen
met de spelers die nu de kern van het 1e elftal vormen. Hier
gaat ie dan.
Kwakkelweer
In een periode in januari, waarin je vorst, sneeuw en ijs kunt
verwachten, is het 6 graden boven nul. Nu eens regen, dan
weer zonneschijn. In een dergelijke periode is het moeilijk je
trainingsprogramma af te werken. Je moet steeds proberen
tegenstanders te vinden die bij afgelasting eventueel willen
spelen. Veel contact houden met wedstrijdsecretaris, consul,
spelers etc. kortom in zo’n periode is er veel werk aan de winkel. Ook voor de spelers is het een vervelende periode. Gaat de
training gewoon door? Is er keeperstraining? Welke schoenen
moet ik aantrekken? Met noppen of “loop”schoenen? Vooral
dat laatste is nooit zo leuk voor een gedeelte van de selectieleden. Toch mag ik zeggen dat we tot nu toe deze periode
uitstekend zijn doorgekomen. Er is zo goed mogelijk getraind.
De opkomst bleef uitstekend. Dat geeft ook veel motivatie aan
de leiding. Werken met een positief ingestelde groep is een
voorrecht. Via allerlei kanalen zijn er toch nog verschillende
wedstrijden gespeeld tijdens de afgelopen periode. Weet u
het nog? Op 20 november speelden we onze laatste wedstrijd
tegen Bonifacius Boys. We verloren toen met 2 – 1. Sindsdien
hebben we gespeeld tegen resp. Stevo, NEO, Nijverdal, DES en
S.C. Neede. Terwijl ik dit schrijf belt de trainer van S.C. Neede
voor nog een wedstrijd voor a.s. donderdag. We gaan eerst
overleggen. De uitslagen van bovengenoemde wedstrijden zijn
CLUBBLAD ROODZWART
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Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

Remedial teaching
Als leren even niet meer lukt
Vestigingen
Berlijnstraat 16
Langestraat 91

7559 WH Hengelo
7491 AC Delden

info@educent.nl www.educent.nl
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074 278 35 69
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niet belangrijk (hoewel een “zeperd”tegen NEO, daarna goed
herstel tegen DES, hé Geert). Belangrijker was dat we vrijuit
konden spelen: goed voor de conditie. Als we vrijuit spelen
blijken er toch ook nog veel onvolkomenheden aan ons spel
te kleven. Er moet nog veel gebeuren. Maar come on…. we
zijn op de goede weg. Zondag 29 januari was er totaal geen
mogelijkheid om te spelen. Er was wel een afspraak met ATC,
maar het kon echt niet. We hadden dat echter zien aankomen
dus……. iedereen had loopschoenen bij zich. De hele groep(
op één na) was aanwezig: mijn complimenten. Ik weet dat
er enkelen zijn die niet van duurlopen houden. Toch komen,
toch meedoen dat is klasse: de juiste instelling. Daarom ook de
resultaten van deze loop in dit clubblad. Zondagmorgen half
elf: duurloop vanaf de vlaggenmast voor het kleedgebouw,
Langestraat richting Servo, achter Servo links af naar industrieterrein, door rijwielpad naar de Benteloseweg, dan over spoor
linksaf Galgenmaten, terug naar Rood – Zwart terrein – einde
weer vlaggenmast: totaal 5800 meter. De resultaten: Peter
Oude Veldhuis 19 min. 11 sec, Geert Ros 21 min. 04 sec, Guus
Exterkate 21 min. 41 sec, Joop Poelman 22 min. 46 sec, Rob
Hudepohl 22 min. 48 sec, Rene Vehof 22 min. 58 sec, Han ter
Braak 23 min. 08 sec, Henk Koning ter Heege 23 min. 20 sec,
Harrie Raanhuis 23 min. 25 sec, Harold Pepers 23 min. 32 sec,
Frank Mecking 24 min. 29 sec, Sjors ten Brummelhuis 24 min.
34 sec, Frans Exterkate 25 min. 04 sec, Jos Vehof 27 min. 34
sec, Martin Oude Engberink 28 min. 04 sec, Henk Verschuren
28 min. 15 sec. De gemiddelde snelheid van Peter was plm. 18
km per uur. Als ik dit schrijf lijkt het er goed op dat we a.s. zondag tegen TAR moeten spelen. Tot het eind van de competitie
zijn er nog 13 wedstrijden te gaan. Dat zijn totaal 26 punten die
nog te behalen zijn. Hoeveel pakken we daarvan? Ik hoop flink
wat. Met de instelling van nu kan dat niet mis. Houden zo!
		
Ben Wiggers

tegen één vernederde. Pas twee jaar geleden stopte hij met de
jaarkaart; toen zijn vaste plekje werd afgenomen en hij ergens
hoog op de nieuwe tribune werd ‘geparkeerd’. In de jaren 70
kwam hij getrouwd en wel in Delden wonen, aan de Schietbaan,
onder de rook van De Scheetheuvel. Hij was wachtchef bij het
toenmalige Servo. Het was zijn buurman, Jan Kreuwel, destijds
elftalleider van het zesde, die hem bij RoodZwart bracht. In 1975
werd Hennie elftalleider van dat zesde elftal. Later ‘promoveerde’
hij nog naar het vijfde en het vierde elftal. Tot in de jaren 90
was hij actief als coach. In 1985 werd hij wedstrijdsecretaris, in
samenwerking met de club en de KNVB zorgt hij er nu al 29 jaar
voor dat de wedstrijden worden ingepland. Daarnaast heeft hij
ook jarenlang de scheidsrechters gerekruteerd voor de club.
Gekscherend laat Hennie weten; “als ik alle uren zou rekenen,
zou ik misschien wel miljonair zijn”. Hij lacht er zelf om, want hij
weet dat dit alles liefdewerk is. Niet alleen getrouwd met zijn
vrouw, ook met de club. “Maar mijn vrouw heeft er geen moeite
mee”, laat hij nadrukkelijk gevraagd weten.
Een vrijwilliger moet zijn beloning vooral zelf zien te vinden. Door
het plezier in z’n vrijwilligerswerk en door het samenwerken met
anderen. Hennie heeft dat plezier al die jaren gehad, zo zeg hij.
Maar vorig jaar was het toch tijd voor een officieel eerbetoon.
In 2013, toen de club negentig jaar bestond, werd hij officieel
door de KNVB geëerd met de ‘gouden speld’. Het is de hoogste
onderscheiding die een clubvrijwilliger kan krijgen, dus dat zegt
genoeg. Ook werd zijn kleinzoon het 750e lid van de club. Hennie komt wekelijks naar hem kijken als hij op zaterdagmorgen bij
de welpjes speelt.
In de kantine van RoodZwart schuift een aantal ‘senioren’ aan

De vrijwilliger
Het kloppend hart van de vereniging zijn de vrijwilligers. Zonder
hen geen gemaaid gras, geen kantine en geen schoongemaakte
kleedkamers. Dankzij hun plezier en plichtsbesef kunnen de vele
honderden leden wekelijks opgaan voor hun sportieve prestaties. Het is goed om daar ’s bij stil te staan. Want; zonder vrijwilligers geen vereniging.
Hennie ten Brummelhuis
Het is donderavond half negen. Aan de tafel in de keuken van
het clubhuis zit Hennie ten Brummelhuis een papieren lijstje met
telefoonnummers af te werken. “Ik zoek een tegenstander voor
RoodZwart 3”, laat hij weten. “Hun tegenstander; ‘Bon Boys’
4 heeft afgebeld met een ‘baaldag’, dus zoek ik een andere
tegenstander voor ons derde. Dat is het werk van de wedstrijdsecretaris”. Hennie is nu 72. Hij is opgegroeid in Deldenerbroek, op
de boerderij, en ondanks dat hij zelf nooit heeft gevoetbald heeft
hij er altijd van gehouden. Vanaf de oprichting van FC Twente, in
1965, volgde hij die club, en ging hij naar alle thuiswedstrijden.
Hij kan zich de mooie jaren en de goede wedstrijden nog precies
herinneren; bijvoorbeeld in 1969, toen FC Twente Ajax met vijf

de bar. Met een pilsje erbij praten ze over van alles, maar vooral
over voetbal. Hennie noemt ze de ‘muiters’, het is hun vaste
clubavond, de donderdagavond. Maar op Hennie moeten ze nog
even wachten, hij is nog bezig met zijn telefoonlijst. Of het gaat
lukken met die vervangende wedstrijd? “Nou, ik ben bang van
niet”, laat Hennie weten. Moet je dan wel al die moeite doen?
“Ja hoor, dat hoort erbij, je moet het altijd proberen”. Terwijl Hennie in de keuken zijn lijstje afwerkt, wordt er in de kantine hard
gepraat en gelachen.
CLUBBLAD ROODZWART
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Kijk voor alle aanbiedingen op
www.breukers-tuinmeubelen.nl
of kom langs in onze showroom.
De koffie staat voor u klaar!

Veteranendag
Wanneer het bestuur op zaterdag 27 septemberj.l. de oude
garde van 65 jaar en ouder voor een gezellige middag
uitnodigt dan is de betiteling, zoals hierboven aangegeven,
een vrij logische. Gezien het feit dat de bewuste categorie
voor onze vereniging nog steeds een flinke inzet levert
en velen hetzelfde in het verleden ook met veel verve
deden, was dit voor voorzitter Robert aanleiding in zijn
welkomstwoord te zeggen dat hij hiervoor zeer erkentelijk
is.De dank van het bestuur voor het vele vrijwilligerswerk
is groot. Zodoende de uitnodiging met een feestelijk tintje.

haast op een reclamespotje. Zeker niet de bedoeling. Dit
alles is echter gewoon de nuchtere werkelijkheid. Na nog
even de dorst te hebben gelest en enkele versnaperingen
te hebben geconsumeerd kreeg de fietstocht een vervolg
en kon Freddy de “boel” weer inladen Via de sluis te Wiene
en de Meenhuisweg eindigde de tocht tenslotte aan de
Langestraat bij het clubhuis van onze vereniging. Daar
lieten de aanwezigen zich een barbecue goed smaken.
Men zag uitsluitend glunderende gezichten, reden om vast
te stellen dat het bestuur er in is geslaagd de harten van
de ouderen voor zich te winnen. Dat kan alleen perspectief
voor de toekomst bieden. Het is voor mij een eer namens
allen het bestuur dank te zeggen voor de pracht middag
Gerard Bebseler

De Sevenster topscorerbokaal

Eerdere bijeenkomsten voor vrijwilligers werden, vanwege
het nogal vele lawaai door de oude garde amper nog op
prijs gesteld. Vandaar! De nieuwe opzet werd, gezien de
grote opkomst, zeer op prijs gesteld. Om te beginnen was
door het bestuur een fietstocht georganiseerd. Er werd met
prima zomerweer gestart vanaf ons clubgebouw.
Er volgde verder een pracht route door de bosrijke omgeving van Bentelo e.o. De tocht eindigde bij de familie
van Geenen aan de Hagmolenweg te Bentelo. Onze aller
Freddy zorgde met zijn feestkar voor het vervoer van hen,
die om welke reden dan ook, niet in staat waren gebruik
van de fiets te maken. Het leek dat we in een soort paradijs

De uitreiking van Hotel Restaurant de Sevenster topscorerbokaal seizoen 2013 – 2014 vindt plaats tijdens de jaarvergadering van maandag 20 oktober a.s. in het clubgebouw
van Rood Zwart.

waren aangeland. Diverse vissoorten waren er te zien in
alle kleuren, maten en grootte en verder meerdere soorten
kippen. Men kon er ook aardbeien plukken (tegen een redelijke prijs) en met een smaak om van te likkebaarden. Zijn
er kippen dan zijn er uiteraard ook verse eieren. Die waren
ook voor een zacht prijsjee verkrijgen. Dit relaas lijkt wel
CLUBBLAD ROODZWART
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Joop Munsterman en
Evert ten Napel te gast
bij Rood Zwart
Rood-Zwart houdt weer een aansprekend en zinderend
sportcafé! Op donderdagavond 23 oktober zijn voetbalpersonaliteit Joop Munsterman en Evert ten Napel te gast in
het clubgebouw op sportpark Scheetheuvel.
De voorzitter van FC Twente en de legendarische sportverslaggever zullen, onder leiding van presentator Eddy van
der Ley, hun visie geven op de vele ontwikkelingen in de
voetballerij, maar tevens putten uit hun rijke arsenaal aan
vermakelijke anekdotes.

- De jammerlijke degradatie van ons vlaggenschip en vervolgens een grandioze comeback.
- Een (te) groot verloop aan trainers: John Gielink, René
Woesthuis, Bert Jan Heins.
- De introductie van het kleding spaarplan.
- De forse ledengroei van 700 in 2011 (Jonne Geerdink)
naar 750 in 2012 (Joep te Brummelhuis).
- Het overlijden van vele dierbare Rood Zwarters.
- De introductie van een nieuwe website, logo en huisstijl.
- Het incident met het luchtkussen, dat veel slechter had
kunnen aflopen.
- De opkomst van het dames- en meisjesvoetbal (een zegen
voor Rood Zwart).
- De benoeming van ere-leden en leden van verdiensten.
- De vele evenementen die Rood Zwart kent en de sociale
betrokkenheid.
- Het uitstippelen van nieuw beleid.
- Het werken aan onze toekomstige accommodatie.
- En natuurlijk het hoogtepunt: het prachtige jubileumfeest
in juni 2013.
Maar hoewel ik ooit in het verre verleden geschiedenis
heb gestudeerd, houd ik me nu toch liever bezig met de
toekomst. Ik pak dan ook graag je tweede vraag op. Wat
is mijn visie op de toekomst van Rood Zwart. Welke kant
moet Rood Zwart uit in de 21e eeuw?

Naast scherp verbaal entertainment is er op deze feestelijke avond ook ruimte voor interactie met het publiek (alle
bezoekers krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan
Joop en Evert) en is er een voetbalquiz met fraaie prijzen
waaraan iedereen verplicht moet meedoen!
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
22.15 uur. En kom op tijd, want vol is vol.

Geef de pen door….
Dank je wel Carlo voor het doorgeven van de pen. Je
vraagt me mijn visie te geven op de toekomst van Rood
Zwart. Dat doe ik graag. Het is immers goed om de lijn die
we als bestuur en vereniging voor ogen hebben duidelijk
(… en het liefst bij herhaling) op de diverse podia over het
voetlicht te brengen. En daarin past ook deze rubriek “Geef
de pen door….”.
Maar allereerst even een kleine blik terug. Want daar vroeg
je ook naar. Ik ben nu sinds mei 2010 voorzitter van de vv
Rood Zwart (met afstand de mooiste vereniging in de Hof
van Twente en zeker in Delden).
Als je dan zo terug blikt over de afgelopen vier jaar, dan is
er toch wel heel veel gebeurd.
Herinneringen die me zo even te binnen schieten:
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Vier jaar terug hebben we als bestuur -en een aantal zeer
betrokken Rood Zwarters- gebrainstormd over de toekomst
van Rood Zwart. We hebben ons daarbij de vraag gesteld
hoe Rood Zwart in 2023 bij ons 100 jarig bestaan er uit
zou moeten zien en hoe we Rood Zwart toekomstbestendig zouden kunnen maken voor onze kinderen en kleinkinderen.
Gaandeweg hebben we daartoe een missie en visie geformuleerd.
Rood Zwart is een voetbalvereniging, maar ook meer dan
alleen een “voetbal” vereniging. We willen midden in de
maatschappij staan en als maatschappelijk betrokken vereniging daar ook onze verantwoordelijkheid voor dragen.
Dit sluit aan bij het streven van de overheid om middels de
verenigingen meer binding te geven aan de maatschappij
en bij de behoefte uit de maatschappij om meer geborgenheid. Verantwoordelijkheid dragen “met elkaar en voor
elkaar” past bij een moderne vereniging.
Deze missie en visie hebben we nadrukkelijk verwoord in
de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement die in
2011 door de algemene ledenvergadering van Rood Zwart
zijn bekrachtigd. (Ze zijn terug te vinden op onze fraaie
website www.roodzwart.nl.)

Op basis hiervan hebben we drie hoofddoelstellingen
opgesteld, die we vóór 2023 (bij ons 100-jarig bestaan)
gerealiseerd willen hebben:
- onze sportieve doelstelling,
- onze sociaal-maatschappelijke doelstelling,
- en onze doelstelling met betrekking tot onze accommodatie.
Sportieve doelstelling
Op sportief gebied willen we al onze leden in staat stellen om hun favoriete sport te beoefenen en daarvan te
genieten. Plezier hebben in het voetbal. We willen op
sportief gebied een echt voetbal-amateurbolwerk zijn. We
gaan spelers niet betalen, maar willen hen binden door een
aantrekkelijk verenigingsleven. “Met elkaar en voor elkaar”
is daarbij onze slogan.
We willen met ons vlaggenschip een stabiele derde klasse
zijn (met af en toe een uitstapje naar de tweede klasse). Dit
ambitieniveau past bij de grootte van onze vereniging. De
grootste vereniging in onze gemeente met 750 leden en
250 vrijwilligers.
Onze jeugdteams -jongens en meisjes- willen we de
mogelijkheid willen geven om twee maal per week te
trainen. Een hoogwaardige jeugdopleiding is daarbij ons
streven met plezier, prestatie en persoonlijke ontwikkeling
voor iedere speler.
Belangrijk bij dit alles is dat we bovenal een goede naam
willen hebben in Delden, in de gemeente Hof van Twente,
in de regio en daarbuiten. We willen met Rood Zwart een
club zijn waar we trots op zijn en waar we graag bij willen
horen.
Sociaal-maatschappelijk doelstelling
Als moderne en vitale voetbalvereniging beseffen we ons
ook dat we de kracht en de populariteit van het voetbal
eveneens kunnen inzetten om op sociaal-maatschappelijk
gebied wat te kunnen betekenen. We willen als Rood
Zwart, dan ook meer zijn dan voetbal alleen.
In onze statuten hebben we dat onder meer verwoord als:
- het bevorderen van een gezonde levensstijl,
- het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor de jeugd, het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud, voorkomen dat mensen buiten de
boot vallen,het stimuleren van goede omgangsvormen,
- het stimuleren van waarden en normen als sportiviteit,
respect en verantwoordelijkheid dragen.
Op zich zijn er maar weinig voetbalverenigingen die deze
sociaal maatschappelijke doelstelling in hun statuten hebben opgenomen. Zeker iets om trots op te zijn en nog
meer op de uitwerking daarvan in de vele niet-voetbal
activiteiten die ons vereniging kent.

Accommodatie doelstelling (Sportparkplus)
Om onze sportieve en sociale-maatschappelijke doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het essentieel om over een
goede sportaccommodatie te kunnen beschikken.
Zoals bekend voldoet onze huidige accommodatie immers op een aantal onderdelen niet meer aan de eisen van
deze tijd en die van de komende jaren. Er is onvoldoende
veldcapaciteit en er zijn te weinig kleedkamers. Het huidige
clubgebouw is slecht geïsoleerd en het dak is niet meer
“wat het wezen moet” (ik druk me zacht uit).
Bovendien is het gebouw niet handig ingedeeld en ligt het
te ver van de kleedkamers. Daarnaast behoeft de entree
tot het sportpark meer uitstraling en laat ook de verkeers
veiligheid en het aantal parkeerplaatsen (voor fietsers en
auto’s) te wensen over. Om hier verbetering in aan te brengen hebben we enkele jaren geleden een werkgroep geformeerd, onder de ambitieuze benaming “Sportparkplus”.
Met Sportparkplus hebben we de volgende speerpunten
opgesteld waar we tot 2023 aan willen werken:
realisatie van een nieuw clubgebouw met extra kleedkamers,
een veilige en fraaie entree tot het sportpark met speciale
aandacht voor parkeergelegenheid voor fietsers,
een tweede kunstgrasveld, een fraaie inbedding van het
sportpark met een landschappelijke uitstraling die aansluit
bij het landgoed Twickel.
Het nieuwe sportpark moet daarbij open staan voor medegebruik door verenigingen, organisaties en inwoners van
Delden en voor maatschappelijke functies die de sociale
samenhang en de leefbaarheid in Delden bevorderen.
Daarbij is te denken aan een fusie met SV Delden, medegebruik door Zwart Wit of DHV. Maar ook aan medegebruik
door het onderwijs of organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Vele instellingen en organisaties maken op dit
moment overigens al gebruik van onze accommodatie. En
met de bouw van het nieuwe clubgebouw kan dat alleen
nog maar beter worden.
Zie hier (niet mijn visie, maar) onze visie op de toekomst
van Rood Zwart. Met elkaar en voor elkaar moeten we ons
sterk maken om die in 2023 gerealiseerd te krijgen. Vele
zaken zijn reeds opgepakt en gerealiseerd. De volgende
grote klus –de bouw van ons clubgebouw- staat komend
jaar gepland. Een mega-klus, maar samen moet dat lukken.
Ik reken op jullie steun.
Rest mij nog de pen door te geven. Dat doe ik graag aan
Ben Visschedijk. Ben is al enige tijd voorzitter van de sponsorcommissie: een belangrijke commissie binnen de gelederen van Rood Zwart. Ben vertel eens over je Rood Zwart
leven tot nu toe, over de sponsorcommissie en wat de
plannen van de sponsorcommissie zijn voor de toekomst.
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Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

Vossenbrinkweg 1/H
7491 DA Delden
Tel.: 074 - 3762262
dierenartsen
Rannie Sumter

Behandeling dagelijks volgens
afspraak

Margriet van der Meer
Openingstijden:
ma. t/m vrij. 8.30-16.00 uur

assistentes
Open spreekuren:

Erica Tijink
Marjolein ter Weele
Maaike ten Pierik
Romy Nijhuis

• maandag • dinsdag • donderdag
van 19.00 - 19.30 uur

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar

Mijmeringen LXXI
Wat valt er nog te mijmeren als de voetbalcompetitie is
beëindigd en het verder op ons sportcomplex dermate stil
is dat je je eerder in een omgeving waant waar die stilte bij
de ernst van het leven hoort. Een precieze aanduiding lijkt
overbodig. Maar als lid van de bekende ploeg weet je dat
een nieuw seizoen ook betekent dat de totale accommodatie weer eens een opknapbeurt nodig heeft. Hiermee aan
te vangen bij een zomerse temperatuur tussen de 28 en
31 graden is direct geen pretje, maar de mannen hebben
naast hun inzet ook nog een voorbeeldfunctie en dus gaan
ze met veel elan maar aan de slag. In leeftijd hebben enkelen van hen al de 80 overschreden en dan moet men bij
de hoge temperatuur ook wel eens de pet aan de wilgen
hangen. Willen we de ploeg op termijn in stand houden
dan doet Observer hierbij een oproep aan degenen, die
op de vrijdagmorgen over vrije tijd beschikken, zich aan te
melden. Niet even over deze zin heen lezen, maar doen Tot
aan de dag van vandaag 18 juli hebben de reclameborden
voor een groot deel een schoonmaakbeurt ondergaan.
Vervolgens zijn de tegelpaden, rond het kunstgras – en
hoofdveld, voor ongeveer de helft geschoond, waarbij
de schaduw door de bomen en de bebossing beperking
van het aantal zweetdruppels betekende. De omgeving
van de nieuwe entree voor voetgangers en fietsers ziet
er weer gelikt uit. Dat er verder iedere week weer onderhoud aan de doeltjes nodig is, werd al eens eerder in dit
blad aangegeven. Onze Gerrit is nog wel eens” gruwelijk
hellig” Als steeds is onze Frans enorm actief en dat de
speelvelden er weer prima bij liggen is zo zachtjes aan als
vanzelfsprekend te beschouwen. Observer werd er ook
nog op geattendeerd dat door de week iedere jongere van
het kunstgrasveld gebruik mag maken. Geweldig toch dat
die gelegenheid wordt geboden. Maak er gebruik van wil
Observer ook nog wel zeggen. Maar dat wekelijks vernielingen plaats vinden en achtergelaten rommel door vrijwilligers moet worden opgeruimd mag niet gebeuren. Vanaf
nu attentie voor iedereen!
Er is verder aan het voetbalfront weinig te melden. De
nieuwe competitie – en bekerindeling zijn bekend en of
we daarmee tevreden kunnen zijn is op zijn minst discutabel. Uiteraard hadden we de clubs op 5 km afstand van
Delden, dit zijn Neo en Borne, graag in onze klasse 4 B zien
ingedeeld. Ook met onze vrienden uit Enter hadden we
wel een robbertje willen uitvechten. Maar je kunt niet alles
hebben. Onze krachten meten in de bekercompetitie met
o.a. WVV en Bentelo zou toe te juichten zijn ware het niet
dat we die clubs ook al in het Hoftoernooi van 16 augustus
a.s. kunnen tegen komen. We hopen op spannende maar
bovenal zeer sportieve krachtmetingen. Hierover later in
deze column meer.

Het is 23 juli. Een dag van nationale rouw. Dit voor de
slachtoffers van de vliegtuigramp. Ook betuigt de gehele
vereniging volgaarne haar medeleven met de nabestaanden van deze ramp. U allen veel sterkte gewenst in de
komende tijd.
Onze beide Deldense voetbalverenigingen houden op eenzelfde datum d.i. 16 augustus een Open Dag. Dat wekt bij
de buitenstaander verbazing, zo Observer vernam. Het lijkt
wel haast op elkaar in de wielen rijden. Is meer samenwerken dan wel samengaan geen betere optie?
Op dinsdag 29 juli werd een aanvang met de training gemaakt. Observer was ook aanwezig al was het alleen maar
om wat licht op te steken. Ondanks de vakantie waren 32
spelers aanwezig, uiteraard met een tweetal trainers en de
hersteltrainer. Er was ook nog één geblesseerde met wie
onze Antoinette wel raad wist. Het energieke begin belooft
perspectief voor een goed verloop van de komende competitie voor onze seniorenteams.
De Open Dag van zaterdag 16 augustus lijkt meer dan
geslaagd. Dit gelet op het grote aantal voetballiefhebbers
die van hun aanwezigheid blijk gaven. Voorts het evenzo
aantal nieuwe leden (35) die door onze Tom konden worden ingeschreven. Dat de commissie Sportpark Plus haar
plannen rond de bouw van het nieuwe clubhuis uitvoerig
etaleerde was gewoon een verrassing. Al met al een pracht
dag. Al wekenlang voordien hadden de leden van de vrijdagmorgenploeg, zoals hiervoor ook al aangegeven, het
gehele complex een flinke opknapbeurt gegeven en dat
was te zien.
Het is in de morgen van dinsdag 19 augustus De wandeltocht van Observer rond ons sportcomplex heeft zojuist
plaatsgevonden. Met onze Frans, consul Herman en mede
ploeggenoot Theo kwam de discussie op gang over het
verloop van het Hoftoernooi van vrijdag 15 augustus en
het perspectief betreffende dezelfde avond te spelen bekerwedstrijd van ons 1e elftal tegen Bentelo. Het resultaat
op het genoemde toernooi - 3eplaats – kon ermee door
aldus de kenners. Dat WVV toch wel het beste spel liet zien
wekte, gezien het feit dat die club vorig seizoen in de 2e
klasse speelde, geen verbazing. Dat de organisatie van het
toernooi bij onze zustervereniging sv Delden in goede handen was, mag niet onvermeld blijven. De eerste bekerwedstrijd tegen Bentelo liep echter uit op een grote teleurstelling. Wie dan ook in de (proef) opstelling stond vermeld ,
een 4 – 1 nederlaag tegen een team dat dan ook nog in de
5e klasse uitkomt is buiten verwachting. Dan viert Observer
ook nog de dag nadien zijn verjaardag met als gasten een
tweetal zwagers, wonende in Bentelo en voorts hondstrouwe supporters van de plaatselijke voetbaltrots. Op de
overigens welgemeende felicitaties volgde onmiddellijk de
toevoeging”wie könt er nich oonderoet”etc.etc. Observer
staat niet gemakkelijk met de mond vol tanden.
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HEKWERK AUTOMATISERING

De Dennen 11a
7491 HH Delden
Tel:
Fax:

074 - 376 52 05
084 - 736 75 58

Email: info@maribri.eu
Www: www.maribri.eu

Wie de mogelijkheid ziet stijlvol hierop te reageren mag dit
in het eerstvolgende clubblad aangeven.
De waardering voor het vele werk van de vrijdagmorgenploeg is vast niet uitbundig. Maar dat hoeft ook niet. Dat
onze consul Herman op vrijdag 22 augustus toch met een
doos gebak op de proppen kwam werd wel met veel
genoegen geaccepteerd. De leider van de ploeg is een
speech met veel dankwoorden aan het voorbereiden. Voor
degene die het goede voorbeeld van Herman meent te
moeten volgen is hier een advies: Stort nu maar liever geld
voor de bouw van het nieuwe clubhuis.
Deelname aan het bekertoernooi krijgt voor ons 1e elftal
geen vervolg. Ook de 2e wedsrijd tegen WVV ging op 26
augustus met 3 -1 verloren. Het wordt een drukke tijd voor
therapeute Antoinette om bij het grote aantal geblesseerden “ de plooien weer glad te strijken.” In ieder geval geen
fraai begin. Vanwege een familiegebeuren was Observer
niet in de gelegenheid de bekerwedstrijd van ons 1e elftal
tegen Lochhuizen, gespeeld op zondag 31augustus, te
bezoeken. Van deze mededeling zal niemand wakker liggen ware het niet dat hij de dag nadien hoorde dat het
aantal geblesseerde spelers nagenoeg gelijke tred hield met
het aantal dat in het veld liep. De vraag is: Waar moet dat
heen? Hopelijk zijn de problemen, op de dag dat dit clubblad uit komt, weer opgelost.
Sluiten deze column. Over enkele dagen moet de kopie
binnen zijn. Dat ons 1e elftal het in de 1e competitiewedstrijd op zondag 7september tegen Barbaros het uiteindelijk toch liet afweten ( 4 – 5nederlaag) was voor zowel
spelers als supporters een grote teleurstelling. Dat het team
met 8 andere spelers, waarvan 5 uit het A elftal van vorig
seizoen, toch bij vlagen uitstekend spel liet zien geeft vertrouwen voor de toekomst. Waar het fout ging is niet aan
Observer om aan te geven. Technisch voetbalverstand is
bij onze club in ruime mate aanwezig. Over vertrouwen
gesproken. Tot een volgende keer!
OBSERVER

Wist u dat……………………
- RZ 5 eind juni een weekendje weg is geweest naar Center
Parcs het Heijderbos
-We direct op de A1 bij Markelo al een Grolsch bierwagen
tegen kwamen
-De conclusie al snel was dat de organisatie, POV en Erik
F., dit goed geregeld hadden
- Deze bierkar helaas al de volgende afslag nam
-Bij dit Center Parcs een mega subtropisch zwemparadijs
“Aqua Mundo” zat
- We na aankomst op vrijdagmiddag dus maar even de
wildwaterbaan en glijbanen hebben getest

- We tegelijk een heel stripalbum konden lezen gezien het
aantal plaatjes op ruggen, armen en benen
-Leon H. de volgende dag het RZ 5 tennis toernooi heeft
gewonnen
-De organisatie op zaterdagavond een bezoekje aan Kernwasser Wunderland had gepland
-We nog niet binnen waren of de 1e 3 vrijgezellen-groepen al voorbij kwamen
-We er binnen nog een stuk of 10 zagen en ze allemaal
zijn gewaarschuwd om niet te gaan trouwen
-We onze uiterste best hebben gedaan om de all-inn prijs
eruit te halen en dit aardig gelukt is
-De Braziliaanse samba-dames erg populair waren en
volop werden gefilmd
-Een aantal op de terugweg in de bus dreigden in slaap te
vallen
-Ondergetekende de microfoon te pakken had en dit
iedereen wel wakker hield
-De jeugdvoorzitter RZ bij terugkomst van pure vermoeidheid op de bank in slaap viel
-De die-hards nog even gingen kaarten, maar dit niet meer
lang heeft geduurd
-Deze bank voor onze keeper Marco B. was gereserveerd
en hij even wakker gemaakt moest worden
-De drank en het eten er de volgende morgen weer uit
werd gefietst tijdens het mountainbiken
-Onze Open Dag weer zeer geslaagd was, met maar liefst
35 nieuwe leden
-De keeper van RZ 2 , Jasper V. zich voor de 1e competitiewedstrijd (RZ 2 - ATC 2) had verslapen
-Hij vorig jaar nog in A-1 keepte en wellicht nog moet
wennen aan het “vroege” opstaan
-Hij NA de wedstrijd, uitslag 2-2, schijnbaar nog niet helemaal wakker was
-Hij vroeg aan de rest vh team of “dit nu een competitie
wedstrijd was of vriendschappelijk…”
-We 2 topschutters binnen onze vereniging hebben
-Dit geen topspitsen zijn maar wel aardig schoten tijdens
de Schuttersfeesten 2014
-Scheids- en grensrechter Toon N. de vogel er af had…ik
bedoel schoot tijdens het Keizersschieten
-Een dag later Ben V. Schutterskoning 2014 werd
-Dit alleen al een reden was om weer eens ouderwets de
tent dicht te doen
-Er meer Rood Zwarters zo over dachten
-Toon N. een week later de wedstrijdbal schonk bij sv Delden 1 – BSC Unisson 1
-Ik hem vroeg of hij dan wel een skippy-bal had gegeven
aan onze oosterburen
-Hij aangaf vroeger al 2x eerder een bal te hebben geschonken bij Rood Zwart 1
-Hij de 1e keer als Baron Tonnie van Carnavalsvereniging
de Moppentappers in 1988 een bal schonk
-Hij de 2e keer als Schutterskoning 2011 de bal schonk
-Hij vond dat hij nu wel een keer een bal aan sv Delden
kon schenken
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-Speler RZ 2 Jan Willem K. na een avondje stappen thuiskwam en zijn huissleutel was verloren
-Vervolgens maar een ruitje in sloeg met een schop dit
ruitje wel zo klein was dat je daar nooit doorheen kunt
klimmen
-de sociale controle groot is in zijn straat: de buren dachten dat er in werd gebroken
-Zij de politie belden en Jan Willem K. moest uitleggen dat
dit zijn eigen woning wel was
-Hij uiteindelijk toch lekker in zijn eigen bedje mocht
slapen
-Ondergetekende een aantal weken geblesseerd was en
paar weken bij RZ5 moest toekijken
-Hij ook toeschouwer was bij Barbaros 4 – RZ 5 en RZ 5
deze verloor met maar liefst 6-2
-Je als geblesseerde geen kritiek mag hebben, maar ik dit
toch doe: wat een dramapot van RZ 5
-Ik dus niet meespeelde, maar op de terugweg wel een
“rode” kaart ontving
-Er een politiecontrole op de Oelerweg was en ik door
rood reed volgens meneer agent
-Dit dus een dure zondagmiddag werd, en deze boete niet
uit de pot van RZ 5 wordt betaald
-Oma Klein Breteler sinds kort ook Facebook heeft
-Ze meteen Rood-Zwart “geliked” heeft en hiermee de
400e volger was van onze Face Book site
-Kleindochter Nienke (die Face Book heeft gemaakt voor
oma) nr. 401 was
-30 en 31 januari 2015 de 14e PB show en 9e mini PB
show weer worden georganiseerd
-U zich op kunt geven bij ondergetekende of bij Han B.
-nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij ondergetekende
Linkspoot RZ 5

Competitieindeling
Seizoen 2014 - 2015
Ieder jaar weer is de competitie -indeling een verrassing.
Zo ook voor het komende seizoen. Of ook onze beleidsbepalers voor het technische deel in onze vereniging
tevreden zijn is de vraag. Maar tevreden of niet, er is niets
aan te doen. Onderstaand volgt een overzicht.
AVANTI WILSKRACHT
Aantal leden: 1200:
Sportpark: Het Zoutdijk, Ekersdijk 41, Glanerbrug.
Vorig seizoen: 4e klasse A. 11e plaats,
26 wedstrijden en 31 punten.
Doelpunten voor/tegen: 48 – 54.
Trainer: Lars Weustink.
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BARBAROS
Aantal leden: 300.
Sportpark: Veldwijk, Kuipersdijk 46, Hengelo.
Vorig seizoen: 4e klasse A, 7e plaats,
26 wedstrijden en 37 punten.
Doelpunten voor/tegen: 51 – 45.
Trainer: Deniz Sabit.
’t CENTRUM
Aantal leden: 75.
Sportpark: FC ’t Centrum. Beursstraat 11, Enschede.
Vorig seizoen: 5e klasse A, 1e plaats,
26 wedstrijden en 74 punten.
Doelpunten voor/tegen: 85 – 13.
Trainer: Robert Brantenaar.
EMOS
Aantal leden: 600.
Sportpark: EMOS, dr. Zamenhoflaan 175, Enschede.
Vorig seizoen: 4e klasse A, 4e plaats,
26 wedstrijden en 43 punten
Doelpunten voor/tegen: 54 – 42.
Trainer: Bas Nijweide.
ENSCHEDESE BOYS
Aantal leden: 350.
Sportpark: Wesselerbrink Zuid, Geessinkweg 278, Enschede.
Vorig seizoen: 5e klasse B. 2e plaats,
26 wedstrijden en 66 punten.
Doelpunten voor/tegen: 152 – 28.
Trainer: Coen Nijenhuis.
GFC
Aantal leden: 650.
Sportpark: Heeckeren, De Mossendam 4, Goor.
Vorig seizoen: 4e klasse B, 11e plaats,
26 wedstrijden en 32 punten.
Doelpunten voor/tegen: 52 – 59.
Trainer: Romano Lammertink.
HECTOR
Aantal leden: 600.
Sportpark: ’t Doesgoor, Pluvierstraat 1 – 3, Goor.
Vorig seizoen: 4e klasse B, 6e plaats,
26 wedstrijden en 35 punten.
Doelpunten voor /tegen: 36 – 41.
Trainer: Mark Dijkstra.
HENGELO
Aantal leden: 460.
Sportpark: De Waarbeek, Twekkelerweg 311, Hengelo.
Vorig seizoen: 4e klasse B, 5e plaats,
26 wedstrijden en 41 punten.
Doelpunten voor/tegen: 61 – 42.
Trainer: Thijs Vaanholt.

ROOD – ZWART
Aantal leden: 760.
Sportpark: De Scheetheuvel, Langestraat 155, Delden.
Vorig seizoen: 5e klasse B, 1e plaats,
26 wedstrijden en 78 punten.
Doelpunten voor/tegen: 123 – 11.
Trainer: Erwin Pompe.

VOSTA
Aantal leden: 330.
Sportpark: Schreurserve, Minkmaatstraat 173, Enschede.
Vorig seizoen: 4e klasse A, 12e plaats,
26 wedstrijden en 24 punten.
Doelpunten voor/tegen: 43 – 61.
Trainer: Martin Bennink.

TVO
Aantal leden: 195.
Sportpark: Kruudn’hof, Beckummerkerkweg 27, Beckum.
Vorig seizoen: 4e klasse B,9e plaats,
26 wedstrijden en 33 punten.
Doelpunten voor/tegen: 36 48.
Trainer: Leo ter Haar.

WILHELMINASCHOOL
Aantal leden: 700.
Sportpark: De Vikkerhoek, Kanaaldijk 12, Hengelo.
Vorig seizoen: 4e klasse B, 10e plaats,
26 wedstrijden en 32 punten.
Doelpunten voor/tegen: 56 – 55.
Trainer: Rob Poell.

TVV 96
Aantal leden: 230.
Sportpark: Weth.Horstmanpark, Horstlindelaan 200, Enschede.
Vorig seizoen: 4e klasse A, 10e plaats,
26 wedstrijden en 33 punten
Doelpunten voor/tegen : 40 – 61.
Trainer: Mehmet Soygul.

Overzicht degradatie, nacompetitie en periodetitels:
4e klasse B/C/H: Nummers 11 en 12 spelen nacompetitie
voor lijfsbehoud.
Competities met een even aantal ploegen (d.i. ook kl.4 B
waarin Rood - Zwart uitkomt) worden opgedeeld in drie
periodes:
- Een eerste periode van 8 duels( wedstrijddagen 1t/m 8).
- Een tweede periode van 9 duels(wedstrijddagen 9 t/m 17).
- Een derde periode van 9 duels (wedstrijddagen 18 t/m 26)

TWENTHE
Aantal leden 675.
Sportpark: ’t Piep Willem, Gruttostraat 44, Goor.
Vorig seizoen: 4e klasse B, 2e plaats,
26 wedstrijden en 55 punten.
Doelpunten voor/tegen: 74 – 42.
Trainer: Michiel Mensink.

Gegevens verkregen via het blad Amateurvoetbal van de
TC Tubantia, de sportpagina van hetzelfde dagblad dd 13
juni jl, het boek 97 jaar voetbal in Twente, de standenlijst
van de KNVB en onze website.
Gerard Bebseler

CLUBBLAD ROODZWART

37

v.v. Rood Zwart
Clubgebouw
Correspondentie
Opgave senioren- en juniorenleden
Banknummer contributie
Contributie		
kwartaal:
half jaar:
jaar:

opgericht januari 1923
Langestraat 155
074-3762145
M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden
06-57234681
info@roodzwart.nl
T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden
06-13482064		
ledenadministratie@roodzwart.nl 			
NL14RABO0313318824 (Rabobank)
Junioren
Senioren
Steunend lid
€ 24,€ 39,€ 48,€ 78,€ 96,€ 156,€ 30,-

Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 31 mei. Indien te laat wordt opgezegd,
blijft het lidmaatschap nog een jaar geldig en dient de overeenkomstige contributie te worden voldaan.
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.
Bestuur:
Robert Ros
Harold Pepers
Mark Ros
Peter Volmer
Arjan Dijkmans
Ferry van Sluijters
Han Blanke
Erik Fransen

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken, Veld- en wedstrijdzaken en seniorencomm.
Technische zaken
Commerciële zaken
Vrijwilligerszaken en Kantinecommissie
Voorzitter jeugdcommissie

3764506
3764848
06-57234681
3764766
3767046
3764676
3761189
3767353

Jeugdcommissie:
Erik Fransen
Michiel Staatsen
Rene Nijhuis
Jan Ros
Conny Kemerink op Schiphorst
Frank Dijkmans
Saskia Ros

Voorzitter
Secretaris
Voetbalzaken
Wedstrijdsecretaris
Coördinator dames- en meisjesvoetbal
Coördinator activiteiten
Coördinator vrijwilligers jeugd

3767353
2567890
2592186
3763252
3762486
06-51988828
3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis
Senioren
Jan Ros
Junioren: A-B-C-junioren
Gerard Bekker
Junioren: D-E-F-junioren
Consul:		
Herman Weijenborg
Consul zaterdags en zondags

3762654
3763252
06-23789033
06-15872233

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis

Ledenadministratie

3766401

P.R.-commissie:
Clubblad
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie

06-48463681

Opmaak: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

3763983
3766900
06-30420200

Killswitch Engage - "Always"

t 074 - 30 30 600 - f 074 - 30 30 650 - @ info@vanmarle.nl

www.vanmarle.nl

De top
kunnen bereiken

door klein
te beginnen.

Rabobank Centraal Twente ondersteunt lokaal de breedtesport.
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt Rabobank de sporten waar we
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.
Samen bereik je immers meer dan alleen.

rabobank.nl/centraaltwente
Samen sterker
Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

ALTIJD DE
GROOTSTE
COLLECTIE
EN DE
SCHERPSTE
PRIJZEN
OPENINGSTIJDEN:

MA. T/M VRIJ. 10 - 21 UUR
ZATERDAG 9 - 18 UUR
PLEIN WESTERMAAT HENGELO (NAAST IKEA) TEL. 074-267 09 13

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

