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

Redactiewoord
Het gaat door! Het was de conclusie na de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 17 november jl. Na een gedegen presentatie en goede onderbouwing van de plannen gaven de leden het bestuur toestemming tot de grootste investering ooit voor onze voetbalvereniging. De bouw van een nieuw multifunctioneel clubhuis kan van start! De commissie
Sportpark-plus en het bestuur verdienen een groot compliment voor de wijze waarop de leden werden geïnformeerd en
voor het vele werk dat nu al is verricht. Tegelijk zullen wij als Rood Zwarters ons moeten realiseren dat het gebouw er niet
zo maar staat. Er is nog enorm veel werk te verrichten waarvoor ieders hulp in welke vorm dan ook noodzakelijk is. In
deze editie van het clubblad (nummer 499!) nog veel meer info en ook een verslag van de jaarvergadering van 20 oktober.
Herman Weijenborg werd tijdens deze jaarvergadering benoemd tot erelid. Zijn verdiensten voor de vereniging zijn wijd
en zijd bekend en behoeven gaan nadere toelichting. Herman bedankt en nogmaals proficiat!
Tijdens de vergadering opperde het bestuur het idee de naam van ons sportcomplex te wijzigen. Voor- en tegenstanders
roerden zich. Wij als redactie bieden daarvoor graag het podium!
De prestaties van ons eerste elftal blijven de gemoederen bezig houden. Dat het elftal nog wat last van “groeistuipen”
heeft is duidelijk maar de wedstrijd tegen Het Centrum liet ook zien dat de (jonge) mannen van trainer Erwin Pompe van
een broodje kaas houden! Ze lieten zich de kaas niet van het brood eten!
Een enkele supporter werd bij deze wedstrijd al gesignaleerd met een Rood Zwart sjaal die dan ook meteen tot Geluksjaal
werd omgedoopt. De sjaals werden geïntroduceerd op de vrijwilligersavond en zijn een groot succes. Te koop voor Euro
10,00. De eerste partij is overigens al uitverkocht, een tweede is in de maak, wees er dus snel bij. Als iedere Rood Zwarter
zo’n sjaal gaat dragen kan het nog een heel leuk seizoen worden!
Namens de redactie wens ik u allen graag een zalig kerstfeest en gelukkig 2015!

Harry Dessens

CLUBBLAD ROODZWART

3

NIEUWSTRAAT 2 DELDEN
WWW.TRONIC.NL

Inhoudsopgave
Het is bijna vanzelfsprekend dat er in dit kerstnum-

Maak kennis met de langdurig geblesseerde trainer

mer veel aandacht is voor de nieuwbouwplannen van

van Dames 1, die ondanks zijn blessure er toch in slaag-

ons multifunctionele clubgebouw. Middels een prachtige

de dat “zijn” dames nog ongeslagen zijn.

kleuren foto-impressie op de middenpagina kunt u alvast
“sfeerproeven”.
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Pag. 24
Verder wordt aankondiging gedaan van komende
activiteiten, zoals de Playbackshows en het BoerenkoolMiddels de bestuursmededelingen wordt er nog even

toernooi. De vertrouwde vaste rubrieken zoals Wist u
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doos ontbreken ook deze uitgave niet.

teken van de aanstaande nieuwbouw. In de komende
uitgaves zal er telkens een compilatie van bouwjournaals
geplaatst worden. Deze journaals, met een andere kijk

Als redactie wens ik u veel leesplezier en prettige

op de bouwactiviteiten, zullen binnenkort met enige

feestdagen en een gelukkig 2015.

regelmaat te lezen zijn via social media en de website.
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Rudy Visschedijk
Eindredactie clubblad Rood-Zwart

Door een fout in het vorige clubblad is een oudere
versie van de rubriek “op de Wreef” geplaatst. De juiste
versie is ondertussen wel op de website geplaatst, maar
we willen u deze toch niet onthouden, dus kunt u nu
genieten van tweemaal “op de Wreef”.

Pag. 35 en 42
Het steeds vaker internationaal opererende Viagrateam speelde de returnwedstrijd tegen hun Engelse
soortgenoten (of is het lotgenoten?) uit Manchester.

Pag. 32
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Fijne Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar
Het jaar zit er bijna weer op. Als deze Voorzet op uw
deurmat is gevallen is Sinterklaas al weer vertrokken en de
Kerstman in aantocht.
De dagen worden allengs korter en donkerder. Nog even
en het ‘kindje Jezus’ wordt weer geboren. Het is een tijd
van bezinning en samenkomst. Van oud naar nieuw!
Voor Rood Zwart was het afgelopen jaar een fraai jaar,
met een geweldig kampioenschap voor ons eerste elftal.
Uiteraard was een promotie wel verwacht. Maar de wijze
waarop die verwachting werd waar gemaakt is om trots
op te zijn: Zonder puntverlies en ongeslagen kampioen
worden, met meer dan 120 doelpunten voor en amper
10 tegen!
Dat zijn cijfers die er wezen mogen en die in de geschiedenis van Rood Zwart ongeëvenaard zijn.
“Historisch” was ook het besluit op 17 november 2014.
In een bijzondere algemene ledenvergadering stemden de
Rood Zwart leden onder luid applaus in met de vervanging
van het clubgebouw. Nog nooit deden wij met zijn allen een zo’n grote investering. Een investering, die in alle
opzichten doordacht en verantwoord is. Niet alleen Rood
Zwart, maar de hele Deldense samenleving zal daar in de
toekomst profijt van hebben.

Binnenkort zal er overigens een andere actie van start
gaan. De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis heeft
dringend een nieuwe bus nodig voor het vervoer van mensen met een beperking. Samen met andere voetbalverenigingen binnen onze gemeente willen we daar een bijdrage
aan leveren. Als medegebruiker van ons clubgebouw kunnen we het Rode Kruis natuurlijk niet in de kou laten staan.
Dus als u een van deze weken bij activiteiten van Rood
Zwart een bus ziet staan van het Rode Kruis, geef dan gul!
“Met elkaar, voor elkaar”, is zeker van toepassing voor de
flinke klus die in 2015 op stapel staat. Om het nieuwe clubgebouw die uitstraling te geven die we allemaal wensen,
zijn vele handjes en aanvullende financiering nodig. Ieder
naar eigen vermogen en eigen kunnen. Alleen op die wijze
kan het ONS clubgebouw worden.
Maar nu eerst even wat “ont-voetballen”. De voetbal
maakt plaats voor de kerstbal, de oliebol en wellicht een
sneeuwbal. Gezellig bij de kerstboom of in de kantine van
Rood Zwart, onder het genot van een drankje met een bitterbal. Samen napraten over het afgelopen jaar en vooruitblikken op 2015.
Het bestuur van v.v. Rood Zwart wenst u allen fijne
kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Op sociaal maatschappelijk gebied doet Rood Zwart het al
jaren goed. Als grootste vereniging binnen de gemeente
willen we die verantwoordelijkheid ook dragen. De speelgoedactie die onlangs samen met La Luna gehouden werd
voor de Voedselbank en de minderbedeelde kids is daar
weer een mooi voorbeeld van.
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Van de bestuurstafel
Algemene ledenvergaderingen
Op maandag 20 oktober jl. was de jaarlijkse algemene
ledenvergadering, waarbij de agenda (anders dan u de
laatste jaren gewent was) dit keer in recordtempo afgehandeld werd!
Een bijzondere algemene ledenvergadering is er gehouden
op maandag 17 november jl., waarvoor alleen het onderdeel Sportparkplus op de agenda stond en dan in het
bijzonder de nieuwbouw van ons clubgebouw. De korte
verslagen van deze vergaderingen kunt u elders in dit
clubblad lezen.
Vrijwilligersfeest
Één keer per jaar tonen wij als bestuur onze dank aan de
vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is en het vele werk
dat zij verzetten, middels een feestje in het clubgebouw.
Dit jaar op vrijdag 14 november. De sfeer zat er goed in en
er is de hele avond gezellig gefeest! Ondanks dat wij op
een hogere opkomst hadden gerekend en gehoopt, was
het een zeer geslaagde en gezellig drukke avond. Graag
tot volgend jaar!
Rood zwart en bso la luna steunen sinterklaasactie
voedselbank
Delden bedankt! In de afgelopen weken is op initiatief
van Rood Zwart en BSO La Luna speelgoed ingezameld
voor de Voedselbank Midden Twente. Juist rond Sinterklaas
en de feestdagen laat de armoede bij veel gezinnen zich
extra gelden en moeten de ouders pijnlijke keuzes maken
om alsnog iets aan hun kinderen te kunnen geven, als dat
al mogelijk is. Vandaar dat er een oproep is gedaan aan de
Deldenaren om op zolder te kijken of er nog speelgoed ligt
dat niet meer gebruikt wordt en dit in te leveren bij Rood
Zwart en La Luna. Er is massaal gehoor gegeven aan deze
oproep en de tassen en dozen met speelgoed stapelden
zich op in de kantine. De mensen die het speelgoed langs
hebben gebracht hebben laten zien dat ze een ander niet
in de kou laten staan en daar zijn Rood Zwart en La Luna
hen heel dankbaar voor. Gezien het succes wordt dit een
jaarlijks terugkomende actie, dus hopelijk wil iedereen er
rekening mee houden het komende jaar. Dan kunnen volgend jaar wederom veel mensen blij worden gemaakt rond
Sinterklaas en de feestdagen. Hartelijk dank, ook namens
de Voedselbank!
Rode kruis actie miles for smiles!
Wanneer we aan het Rode Kruis denken, gaan onze
gedachten al snel uit naar rijen witte tenten in kampen,
waar mensen met hun schamele bezittingen worden
opgevangen in landen ver van ons bed. Maar ondertussen
werkt het Rode Kruis ook gewoon in uw buurt, ook in de
gemeente Hof van Twente en is ze één van de medegebruikers van ons clubgebouw!

In onze gemeente staan de enkele honderden vrijwilligers
van het Rode Kruis dagelijks klaar voor de opvang- en
begeleiding van honderden ouderen en mensen met een
beperking. De activiteiten die ze opzetten en uitvoeren
zijn o.a.; mensen naar dagverblijven in de regio brengen,
organiseren van soos- en spelletjesmiddagen, scootmobieltochten en rolstoelwandelen, maar ook het begeleiden van
honderden ouderen en mensen met een beperking. En zo is
er nog veel meer op te noemen!
Voor al deze activiteiten is het Rode Kruis veel geld en goederen nodig, het diverse materieel wat er nodig is om deze
activiteiten te (kunnen blijven) ontplooien moet onderhouden en wanneer nodig vervangen worden. Op dit moment
is er dringend behoefte aan een nieuwe rolstoelbus, een
investering van ca. € 95.000,-!!!
U kunt in ons clubgebouw brochures vinden met informatie
over het Rode Kruis en een bus waar u uw gift kunt doneren. Tevens kunt u een donatie overmaken op rekeningnr.
NL34 RABO 0152 8806 58 tnv Rode Kruis Hof van Twente.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda van
Wanrooij via l.v.w@home.nl
Stem voor stichting hart voor delden!
In het voorjaar van 2014 heeft het bestuur van de Stichting Hart voor Delden (SHvD) zich ingeschreven voor de
actie “Kern met Pit”, van de Kon. Ned. Heidemij. Hierbij
wordt een initiatief, dat het algemeen nut van een kern
dient, beoordeeld en kan vervolgens beloond worden met
een bedrag van € 1000,-. Het doel dat het bestuur van
SHvD gesteld had was om, ondanks de sterke afname van
de gemeentelijke bijdrage, toch ons aantal hulpverleners
(reanimatoren) op peil te houden om zo het niveau van de
hulpverlening naar de bewoners van Delden toe te kunnen
handhaven.
Ze zijn er in geslaagd om bij de 12 finalisten van Overijssel te komen. Om nu ook voor de provinciale hoofdprijs
in aanmerking te komen, is jullie stem hard nodig. Deze
internetstemmen tellen mee voor de provinciale trofee,
die SHvD, naast de € 1000,- van de finale ook nog eens
€ 1.500,- kan opleveren. Je kunt t/m 31 december stemmen op ons Kern met Pit-project via de link: www.kernmetpit.nl. Vervolgens doorklikken naar Editie 2014 en Deelnemende projecten 2014, kies voor provincie Overijssel en
hier kunt u dan op Stichting Hart Voor Delden stemmen.
Als je Hart hebt voor onze eigen veiligheid in Delden,
stem dan!
Houd voor actuele informatie de website
(www.roodzwart.nl) in de gaten!
Het bestuur
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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!

Goed bezochte jaarvergadering
geeft positief beeld over het reilen en zeilen
binnen Rood Zwart!
Maandag 20 oktober jl. werd bij Rood Zwart de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering (ook wel jaarvergadering
genoemd) gehouden. De leden waren ook dit jaar in groten
getale naar het clubgebouw aan de Langestraat gekomen
en hoorde voorzitter Robert Ros in zijn opening kort stilstaan bij het afgelopen seizoen, in het bijzonder het kampioenschap van het 1e elftal. Zoals altijd werd de opening
afgesloten met een moment stilte voor de afgelopen jaar
overleden leden.
Na het jaarverslag van de secretaris en de notulen van
de vorige jaarvergadering, deed penningmeester Harold
Pepers verslag van de geldstromen binnen club en kon de
leden een batig saldo tonen. De bestuursverkiezing was dit
keer een wat uitgebreider agendapunt, naast de herverkiezing van bestuurslid Technische Zaken Arjan Dijkmans
en secretaris Mark Ros, zijn Brenda ter Braak en Jelle de
Vries gekozen tot bestuurslid kantinezaken. Zij zullen deze
(omvangrijke) taak met z’n tweeën gaan uitvoeren in een
“duobaan”! Tot slot waren jeugdvoorzitter Erik Fransen en
bestuurslid commerciële zaken Ferry van Sluijters aftredend
en niet herkiesbaar. Voorzitter Robert Ros stond kort stil bij
de werkzaamheden en prestaties van beide heren en dankte hen namens het bestuur en de leden voor hun inzet.
Direct na de pauze vond de uitreiking van de Topscoorderbokaal (mede mogelijk gemaakt door Restaurant de
Sevenster ) plaats. Organisator Gerard Baake had in Wout
Weghorst (speler van Heracles Almelo) een prominente gast
gevonden die de prijs wilde uitreiken. Na een kort interview
met Wout werd de ranglijst bekend gemaakt. De top 4 bestond uit; 4e Hans Klaver RZ8 met 20 doelpunten, 3e Colin
Monteiro RZ1 met 21 doelpunten, 2e Folkert Stijnenbosch
RZ1 met 34 doelpunten en als 1e is afgelopen seizoen Kay
Winter van RZ7 geëindigd met maar liefst 43 doelpunten!
Naast de felicitaties, mochten zij allen een leuke attentie uit
handen van Wout Weghorst ontvangen.

er achter de schermen al wordt gewerkt aan een herverdeling van taken en een herinrichting van de jeugdcommissie. Dit jaar werd er, op een uiterst korte samenvatting
van de huidige stand van zaken na, niet ingegaan op de
Sportparkplus plannen, hierover zal in de buitengewone
algemene ledenvergadering op 17 november a.s. uitgebreid
gesproken worden.
Bestuurslid Veld- en Wedstrijdzaken Peter Volmer reikte
vervolgens de Fair Play prijs seizoen 2013-2014 uit aan
Rood Zwart zaterdag 2, een team wat zich volgens Volmer
uitermate goed zelfstandig weet te redden, daarbij erg
goed presteert op de velden en bovendien ook nog aardig
wat vrijwilligerswerk op zich neemt. Waarvoor hulde!
Hoogtepunt van de vergadering was toch wel de benoeming van Herman Weijenborg tot erelid van de vereniging!
Bestuurslid vrijwilligerszaken Han Blanke nam de aanwezigen in een korte uiteenzetting mee door de Rood Zwart
loopbaan van Herman, ondersteund door diverse foto’s en
zelfs een filmpje. Van leider bij diverse teams tot kantinemedewerker, van consul tot “kamphoofd” bij het jaarlijkse
jeugdkamp en uiteraard masterspeaker bij diverse gelegenheden en activiteiten, Herman doet werkelijk van alles voor
de club. Tot slot vroeg Blanke de leden met het voorstel
van het bestuur om Herman tot erelid te benoemen in te
stemmen. Dit werd middels luid applaus aangenomen.
Na de geslaagde vergadering was er gelegenheid voor de
aanwezigen het kersverse erelid te feliciteren en werd er
nog even gezellig nagepraat, alvorens men met een goed
gevoel huiswaarts keerde!

Vervolgens ging de voorzitter in op de ontwikkelingen
rondom het veranderde alcoholbeleid en wat dit concreet
voor de sportkantine betekent. Wegens het vertrek van de
jeugdvoorzitter en 2 andere commissieleden is de jeugdcommissie tijdelijk ietwat onderbezet. Robert gaf aan dat
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Conny +
Met welke verwachtingen ga je naar een BALV oftewel een
Bijzondere Algemene Leden Vergadering over de nieuwe
kantine? Dat is één van de vragen die ondergetekende zichzelf stelde toen hij of de fiets stapte richting sportpark ‘De
Scheetheuvel’. Gaat het één groot succesverhaal worden?
Worden wel de goede mensen aangewezen? Krijgen we
bitterballen of koude hapjes? Gaan Beyoncé en Jay-Z echt
scheiden? Heeft de club al de nieuwe pijpjes van Grolsch
en zo schoten veel gedachten door mijn hoofd. De belangrijkste vraag die al tijden op de achtergrond speelde was
de volgende: Gaat er niet teveel veranderen? Het is een
enorm plan met heel veel verschillende aanpassingen. Het
is ongeveer te vergelijken met Conny Breukhoven oftewel
Vanessa. Er is zoveel aangepast dat het de vraag is of het
wel mooi is. Het is nu Conny + geworden om maar even
in Rood Zwart-termen te blijven spreken. Waar nemen we
afscheid van en beseffen we ons het stuk historie dat we
blijvend gaan veranderen? Als ik mijn ogen sluit dan zie ik
alle ervaringen uit de afgelopen decennia weer voor me,
maar tegelijkertijd besef ik me dat ik dan ook in de sloot
zal fietsen, hetgeen meerderen mij voor hebben gedaan
in het verleden. Ik denk aan de lachende gezichten bij de
tegenstanders als de toegangspoort half geopend was, de
kippen met gebroken dijtjes na wederom een geslaagde
wildactie, de kapotte kerstboom, die wel erg snel weer
helemaal vervangen was, nadat er iemand ingesprongen
was, het vaak lauwe bier bij de playbackshow, terwijl deze
tapinstallatie nog in 1648 was goedgekeurd door ‘Den
Keurmeester der Tapgilden van ‘den Heeren van Bentheim’.
Maar blijven hangen in herinneringen is ook niet goed.
Te lang willen vasthouden aan het verleden zal er voor
zorgen dat over een paar jaar het bier op de bar waterig zal
smaken als het buiten en binnen regent. De Club van 100
komt in het Hofweekblad omdat het regenkleding voor het
keukenpersoneel heeft gesponsord en Frans Dijkmans moet
zijn vaarbewijs halen om de kantine klaar te zetten voor
de volgende playbackshow, die het thema ‘Tobbedansen’
heeft. In de zomer is ook in de kantine factor 30 vereist bij
langdurige aanwezigheid en zal Joop Poelman aka de ‘Hans
van Willigenburg van het Oosten’ uitleggen hoe om te
gaan met een zonnesteek als je de 60 bent gepasseerd.

Gelukkig zal het niet met zo’n vaart gebeuren en is er
genoeg tijd om nog dingen te bewaren uit het roemruchte
verleden. Ik stel voor om de inventaris van de oude kantine
te veilen op de aloude wildactie-manier. Borg met een emmer en dan maar euro’s smijten. Hapje en drankje er bij en
de opbrengst komt ten goede aan de nieuwbouw. Of voor
een bos bloemen aan de vrijwilligers. Of aan een mechanische stier! Die heeft geen enkele kantine in Nederland en
is erg goed voor het evenwichtsgevoel van de spelers, dus
het past in de beste trainingsschema’s van jeugdcoördinator Carlo Kastermans.
De vergadering ging in principe volgens het boekje. Het
rossige bestuur van onze zo teer beminde club gaf aan dat
alle financiële risico’s in kaart zijn gebracht en zijn getoetst
door specialisten als Alex Braakhuis en Kay Winters, die
als winnaar van de topscorersbokaal de eer kreeg om de
financiën te controleren, hetgeen vanaf heden ook een
extra stimulans moet zijn om ook die bokaal te winnen. Het
applaus ter goedkeuring van de plannen kwam iets later op
gang omdat iedereen eerst keek of Toon Nijland het er mee
eens was. Voor hetzelfde geld had hij vanuit zijn zolderraampje met een telelens zicht op het Rood-Zwart complex
en dat is genoeg om de bouw met minimaal twee jaar te
vertragen. Maar het plan werd unaniem aangenomen door
de aanwezigen, die op een presentielijst hun handtekening
moesten zetten en dus meteen ook hoofdelijk aansprakelijk
zijn indien de plannen verkeerd aflopen.
Al met al kon ik op de terugweg met een gerust hart
concluderen dat Rood Zwart in beweging is, net als de weg
voor mij. Het plan is prachtig, iedereen is enthousiast, er
waren geen bitterballen en we mogen blij zijn dat er mensen zijn met met een visie en met het lef om die visie ook in
praktijk te brengen. Net als Conny +……….
Ondergetekende
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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

Mijmeringen 72
In het verleden heeeft Observer al eens voorzichtig gevraagd of zijn rubriek goed leesvoer op levert voor al de
lezers van het clubblad. Als hij in het jaarverslag moet lezen
dat onze PR commissie discusies voert over voortbestaan
van het blad, dit om de digitale weg te gaan volgen, dan
kan men al vast nagaan waar dit toe leidt. Niet dat Observer i.v.m. verdwijning van het blad nu al zijn laatste column
heeft geschreven. Wel denkt hij dat de huidige en volgende
generatie in de toekomst de digitale weg om te communiceren gaan bewandelen en misschien dan wel terecht.
Voor nu is die tijd nog niet aangebroken. Observer heeft
bij enkele leden, na voormelde verslaggeving, voorzichtig
geinformeerd of de website van onze vereniging wel eens
wordt opgezocht. Het merendeel zegt dan resoluut neen.
Voor de inhoud van het clubblad is meer belangstelling.
Dat wordt dan vaak ook nog van A tot Z gelezen. Meteen
een pluim op de hoed voor de redactionele medewerkers.
Wat in ieder geval moet blijven is de aandacht voor de
geschiedschrijving. Anders is er bij volgende feestelijke
gelegenheden geen tekst aanwezig voor b.v. de uitgave
van een jubileumblad. En jullie mensen van de PR commissie: Kwebbel nog maar even rustig door. Dan graag ook
over de bijdragen voor ons blad vanuit de jeugdafdeling.
Die is al jaren aan de magere kant, ofschoon daar toch veel
te beleven valt. Observer heeft enkele wedstrijden van D2
bezocht. Het daar vastgestelde enthousiasme is prachtig
te ervaren en dus te publiceren. Het lijkt hem dat er nog
vele zaken zijn waarvan het goed is die aan het “volk”door
te geven. Wat wordt er b.v. op vergaderingen door jeugdcommissie met de jeugdleiders zoal besproken? Het verhaal
op onze website - loopt er een nieuwe Bjorn Kuipers rond
bij Rood -Zwart – kan en mag ook in het clubblad worden
geplaatst.Vooral voor degene die geen pc bezitten dan wel
zelden of nooit de website raadplegen. Wat is het beleid
in diverse diciplines voor nu en de toekomst? Hoe ontwikkelt zich de prestatieve gang van zaken? Kom op pr. en
jeugdcomissie. Geen woorden maar daden. Het zou goed
zijn iemand b.v. de secretaris van de jeugdafdeling in de
redactie van het clubblad op te nemen. Laat om te beginnen de Observer en uiteraard de redactie van dit blad niet
in de kou staan.
De prestaties van ons 1e elftal bevinden zich, op de dag dat
dit relaas wordt geschreven,(5/11) in stijgende lijn. De vele
blessures lijken opgelost. Voor Antoinette mag wel even de
loftrompet worden gespeeld. Er is nog voldoende perspectief voor een eervol vervolg van de competitie.
Wel lijkt het Observer zaak eens na te gaan op welke wijze
in de toekomst een blessuregolf kan worden vermeden. De
medische wereld zal hier wel zijn zegje over willen doen.
Het lijkt Observer een aangelegenheid van groot gewicht.
De jaarvergadering werd goed bezocht en dat is een gege-

ven om trots op te zijn. De al dikwijls op luide toon geslaakte kreet “ met mekaar, voor elkaar” schijnt tot diverse
breinen te zijn doorgedrongen. Een volledige weergave zal
t.z.t. – dit is over een jaar - wel via de notulen volgen.
Daarom reeds nu een kort resumé. Dat voorzitter Robert
de grote waarde van het vrijwilligerswerk aangeeft is
weliswaar een vanzelfsprekendheid maar doet toch elke
keer pleizierig aan. Dat er voor de 65 plussers een feestelijke middag is georganiseerd werd zeer op prijs gesteld.
Dat een deelneemster een schriftelijk dankwoord liet
volgen werd als zeer positief aangemerkt. Zij kan als de
tolk namens allemaal worden beschouwd. Het jaarverslag
was als in ieder jaar weer van uitstekende kwaliteit. Onze
secretaris heeft nu, in tegenstelling tot vorig seizoen, niet
over bedanken gesproken en dat werd stiekum toch door
de insider met een licht applausje geaccepteerd. Ook de
penningmeester was tevreden. Hij had, zo dat gezegd mag
worden, goed geboerd. Twee bestuursleden stelden zich
niet herkiesbaar. De voorzitter van de jeugdafdeling Ericc
Fransen hield het voor gezien alsook Freddy van Sluyters.
Beiden ontvingen bloemen. Laatstgenoemde is bereid zich
nog eens voor een bepaalde klus in te spannen. Juist zo
kennen we hem. We hebben voor het eerst in het bestaan
van onze vereniging een vrouwelijk bestuurslid t.w. Brenda
ter Braak. Zij zal samen met het nieuw benoemde bestuurslid Jelle de Vries de kantine zaken gaan behartigen. Succes
gewenst! Dat Nico Bauhuis een lolbroeken act voor zijn
rekening nam werd met applaus gehonoreerd. Applaus ook
voor Kay Winter, de topscorer. Hij nam liefst 43 doelpunten
voor zijn rekening in, Observer dacht, het 7e elftal.. Hoger
op met die man! Verrassing was dat de hierbij behorende
bokaal werd uitgereikt door de spits van Heracles en Jong
Oranje Wouter Weghorst. De magnifieke wijze waarop
e.e.a.werd ingeleid en begeleid door Gerard Baake was
evenzo een verrassing.
Op luide en ludieke wijze werd onze”manus van
alles”Herman Weijenborg tot erelid benoemd. Met deze
kwalificatie is al voldoende gezegd. Het is gewoon meer
dan dik verdiend. Proficiat Herman!
Bloemen waren er vervolgens voor Frans Keizer voor zijn 35
jarige inzet voor ons clubblad en Rudy Visschedijk die naast
die inzet ook nog meehielp belangrijke stukken te digitaliseren.
Reeds vanaf het midden van de dertiger jaren bezoekt
Observer regelmatig de wedstrijden van het 1e elftal en als
het even kan ook de wedstrijden van diverse jeugdteams
op de zaterdagmiddag. Dat zijn dus zo’n 80 jaren. Op
zondag 21 december a.s. neemt hij als zanger deel aan een
kerstconcert van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor in
de r.k.Blasius te Delden. Aanvang 15.30 uur. Hij meent nu,
zeker het bestuur en selectiespelers, als supporter voor zijn
hobby te mogen begroeten. De omgekeerde volgorde zoals
dat heet. Al degenen die dit lezen zijn uiteraard ook van
harte welkom. U kunt verzekerd zijn van zang op niveau.
CLUBBLAD ROODZWART
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Met daarbij het jeugdorkest TSJO en sopraan Karin Hertzenberg. Nog dit jaar behaalde het koor op een concours
te Nijverdal in de B klasse de 1e prijs. Dus...........! Observer
permitteert zich even van de gelehenheid gebruik temaken.
Een grote bladopruiming door de mannen van de vrijdagmorgenploeg vond op 14 november j.l.plaats. Wat zag het
er even netjes uit! En........wat zullen de jongere medewerkers, op weg naar een feestavond voor vrijwilligers op
dezelfde dag, hebben geglunderd. Als dat maar waar was!
Erger is dat de bladeren blijven vallen en dat betekent dat
de volgende week de geschiedenis zich gaat herhalen.
Maar een simpele redenering is op de genoemde werkwijze
ook wel los te laten. Immers: Wat je vandaag op ruimt kom
je morgen niet weer tegen.
Uiteraard was Observer ook aanwezig op de algemene
vergadering van 17 november waar de financiering van
ons nieuw te bouwen clubhuis aan de orde kwam. Het
bestuursplan werd met algemene stemmen, onder applaus,
geaccepteerd. Dit is een historisch gebeuren, aldus onze
voorzitter. Het is hier niet de plaats details van de plannen
aan te geven, het zal wel op de website en wellicht ook
elders in dit clubblad plaats vinden. Observer is met vele
aanwezigen onder de indruk van het totale sportparkplus
dat de spil betekent in de Deldense gemeenschap. Het
wordt aangemerkt als karakteristiek,multifunctioneel en
duurzaam. Het bestuur en de desbetreffende commisie
verdienen een groot compliment voor hun inzet.
Zoals hiervoor al vermeld isdie inzet is er ook nog voor de
vele ouderen in onze club die waardevolle arbeid verrichten dat zeer wordt gewaardeerd. Dit in tegenstelling tot
het ouderenbeleid van onze huidige overheid. Observer
las ergens dat dit beleid lijkt op het gebruik bij primitieve
Eskimostammen, waar hoogbejaarden op een drijvende
ijsschots worden gezet en de dobberende en onschuldige
senior door honger en bevriezing om het leven komt. Nu
even alle gekheid op een stokkie. Het is nog steeds fijn vrij
te leven op Neerlands dierbare grond.
De gemeente Hof van Twente wil een gezonde levensstijl
stimuleren voor haar inwoners. Dit las Observer in de TC
Tubantia van 19 november j.l. Zij wil dus dat de mensen
gaan sporten en gezond gaan eten. Daarom bestuur.......
zet de poort voor nieuwe kandidaat leden maar wagenwijd
open en blijf de fruitvoorziening voor de jeugd promoten.
Goede zaak!
De kopie voor het kerstnummer dient uiterlijk 21 november
a.s.binnen te zijn. Heren bevel is knechten arbeid, wordt
wel eens gezegd. Observer wil de laatste column in dit jaar
graag beeindigen met u allen prettige kerstdagen toe te
wensen en een in alle opzichten gelukkig nieuwjaar.
OBSERVER.

Tussenstand
Topscorerbokaal
2014-2015
Hier de 1e tussenstand van de Hotel restaurant
Sevenster Topscorerbokaal seizoen2014-2015.
Er zijn alweer diverse wedstrijden gespeeld in het
nieuwe seizoen en er word alweer volop gescoord
binnen Rood Zwart. Ik kan U meteen melden dat we
een nummer één hebben in de naam van Tom Koens
die weer terug is van een zware blessure.
Dit is een tussenstand t/m zondag 23 november.
1

Tom Koens

(RZ 4) 10 doelpunten

2

Hans Klaver

(RZ 8) 9 doelpunten

3 en 4

Wout Spanjer
Kay Winter

(RZ 2) 8 doelpunten
(RZ 7)

5 tm 7

Wout Homma
Frank Struik
Rutger Sharp

(RZ 3) 6 doelpunten
(RZ6)
(RZ7)

8 tm 11 Thomas Fiselier
Pim v/d Bos
Menno Schalkwijk
Bas Franke

(RZ1) 5 doelpunten
(RZ4)
(RZ7)
(RZ8)
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Hier kan uw
advertentie
staan!

Dames Rood Zwart
enige ongeslagen team
in de competitie
De dames van Rood Zwart begonnen de competitie met
maar één einddoel: Kampioen worden. Een helder doel,
waar niet van afgeweken mag worden. Het team van Aart
Visch werkt er hard aan om dit doel te bereiken. De weg
naar het kampioenschap is nog lang, maar de dames maken een flitsende start, ze zijn namelijk het enige ongeslagen team in de competitie.
Aan het einde van het vorige seizoen trokken donkere wolken zich samen boven de damesafdeling van Rood Zwart.
Even zag het er zelfs naar uit dat de club zonder damesvoetbal verder moest. De pijnlijke keuze om het zondagteam
te laten vervallen, bleek onontkoombaar. Ondanks dat de
damesafdeling nog maar uit één zaterdagteam bestaat, is
het fanatisme bij de voetbalsters er niet minder om.
Iedere donderdagavond staat er een talentvol team op het
veld dat onder leiding van Aart Visch niet onverdienstelijk
voetbalt. Menig supporter heeft dit opgemerkt en zo breidt
de schare fans die op zaterdagmiddag aan de lijn staat zich
steeds verder uit. De afgelopen zaterdagen viel er regelmatig een wedstrijd uit, maar deze werden opgevangen door

een binnentraining in de vorm van speedsoccer of er werd
onder het genot van de nodige drankjes aan de teamspirit
gewerkt.
Het team dat zowel voor gezelligheid als prestatie gaat,
bewijst dat damesvoetbal absoluut niet mag ontbreken binnen deze voetbalclub. En met het nodige talent in de jeugd
vestigen zij goede hoop op de toekomst van het damesvoetbal bij Rood Zwart.

Dames 1 trainer
Aart Visch langdurig
geblesseerd
Wat leek op een onschuldige verdraaiing, bleek voor Aart
Visch een langdurige blessure in te houden. Begin oktober
scheurde de trainer van Dames 1 zijn meniscus tijdens het
training geven. “Ik verdraaide mijn knie en dacht eerst, ach
het gaat zo wel over, dus ik riep: ‘ga maar gewoon door, ik
kom zo wel weer.’ Maar al snel bleek dat het absoluut niet
goed zat.”
Na een kort bezoek aan de huisartsenpost kon de trainer
meteen door naar het ziekenhuis waar ze zijn knie verder onderzochten. Hier vertelden ze hem dat het om een
CLUBBLAD ROODZWART
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gescheurde meniscus ging die dubbel geklapt was en
vervolgens klem tussen het gewricht was komen te zitten.
Om dit te verhelpen, zat er niets anders op dan zijn knie te
opereren.
Voor de fanatieke trainer was het niet de eerste keer dat
hij te maken had met een zogeheten voetbalknie. “Toen
ik 20 jaar oud was, scheurde ik de kruisband en meniscus
van mijn linker knie”, vertelt Aart, “na een jaar herstellen,
begon ik weer met voetballen en scheurde ik vervolgens na
10 wedstrijden de kruisband van mijn rechterknie af. Deze
heb ik nooit laten opereren en daar ondervind ik nu de gevolgen van.” Door de blessures heeft Aart destijds een punt
achter zijn voetbalcarrière moeten zetten en maakte hij de
overstap naar het trainerschap. Maar ook als trainer blijven
zijn kwetsbare knieën niet gespaard.
Het was een vervelende operatie, maar Aart verzekert dat
dit niet het einde van zijn trainerscarrière zal betekenen:
“Bij 70% van de gevallen groeit het weer goed aan, dus ik
hoop dat ik dit keer geluk heb.” Na de eerste operatie is er
nu een periode van herstel aangebroken, vervolgens zal hij
over enkele weken wederom onder het mes gaan, waarbij
hij een nieuwe voorste kruisband krijgt.
Tijdens de wedstrijd is hij als coach op krukken gewoon
aanwezig, maar voorlopig zal hij de donderdagavonden
moeten skippen. Gelukkig heeft Rood Zwart meerdere
talentvolle trainers in huis die de dames aankunnen. Zo
werden de voetbalsters een donderdagavond gedrild door
Willy de Graaf en nam David Borkent ook enkele trainingen
voor zijn rekening. Op deze manier blijft Aart ervoor zorgen
dat de dames in topconditie blijven voor de zaterdagen
waarop er weer gepresteerd moet worden. “Ik probeer
zoveel mogelijk aanwezig te zijn, anders wordt het goed
opgevangen, zo blijven we werken aan ons einddoel: het
kampioenschap.”

Rood Zwart app
op je mobiel
voor programma
en uitslagen
Rood Zwart beschikt sinds enige tijd over een
eigen app voor op je mobiele telefoon. Hierin
staat allerlei info over o.a. programma en uitslagen van alle teams. Ook kun je er facebook
en twitter volgen.
Download hem snel >>>

Om op de hoogte te blijven van zowel de stand als
alle nieuwtjes rond hét damesteam van Rood Zwart,
volg de dames via de Facebookpagina.

Activiteiten Agenda 2014 / 2015 (actuele agenda zie roodzwart.nl)
2014
• Za 13 december: RZ op kerstmarkt • Za 20 december: Wildactie

2015
• Di 6 januari: Nieuwjaarsreceptie • Zo 11 januari: Boerenkooltoernooi • Vr 30 januari: PB show
• Za 31 januari: Mini PB show • 19 t/m 21 juni: Zomerkamp Jeugd
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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

:
:
:
:

SportparkPLUS: Het 8e wereldwonder?

U kunt denken: Wat hebben de Piramides van Gizeh, de
Taj Mahal, de Chinese Muur en Sportpark+ met elkaar te
maken? Wat is de verbindende factor? Waarom worden al
deze megaprojecten in 1 adem met elkaar genoemd?
Dat vraag ik me ook af. Natuurlijk worden een aantal van
deze bouwwerken wereldwonderen genoemd, maar eigenlijk vallen ze in het niet bij het Sportpark+. Sterker nog,
ze mogen nog niet eens de schoenveters strikken van het
Sportpark+. Voor de tijd waarin ze gebouwd werden was
het best knap en hoogstaand, maar het ging ook gepaard
met een hoog poeha-gehalte, waarbij borstklopperij en
gewichtig doen erg belangrijk was. Het waren echte prestigeprojecten om te laten zien waar ze wel niet toe in staat
waren. En dat wilden ze weten ook!
Maar op de keper genomen hadden deze bouwwerken
maar 1 functie en waren ze maatschappelijk totaal niet
belangrijk. Een piramide was bijvoorbeeld niet erg multifunctioneel. Je kon er geen patat halen, niet douchen, niet
echt vergaderen, een feestje was uitgesloten en er is geen
Fox Sport te zien. Ook als kinderdagverblijf was het niet erg
geschikt en rolstoelvriendelijk was het al zeker niet.
Alleen om die reden al steekt Sportpark+ er hoog bovenuit.
Ik kan ook de Deltawerken, de afsluitdijk en de inpoldering van Flevoland nog aanhalen, maar dat versterkt alleen
maar het pleidooi van hierboven. Maar er is nog een reden
waarom Sportpark+ er boven uitsteekt en dat werd duidelijk tijdens de BALV (bijzondere algemene leden vergadering) van maandag 17 november.
Ondanks het feit dat het een unieke gebeurtenis was, die
binnen de annalen van Rood-Zwart een belangrijke plaats
zal innemen, was er geen enkel poeha-gehalte waar te
nemen. Je zou bij zo’n historisch moment toch wel een
pakkende kreet kunnen bedenken, die lading geeft aan
de gebeurtenis en de prestatie. Voorzitter Robert Ros zou
makkelijk kunnen beginnen met: I have a dream! Of met:
One small step for Harold Pepers, one giant step for mankind. Zelfs Veni Vidi Vici had gekund of ICH BIN EIN SPORT-

PARKPLUSSER! Maar niets van dat alles want dat past ons
niet. Robert Ros begon met de volgende historische woorden: Hartelijk welkom allemaal! De impact van die woorden
is misschien nog niet bij de lezers duidelijk geworden, maar
het staat wel voor datgene waar Rood-Zwart voor staat.
Het zijn eigenlijk de sterkste woorden die je kunt zeggen
als club zijnde. Hartelijk welkom allemaal! Gastvrijheid en
warmte. Juist datgene dat we willen bereiken met alles
wat we doen binnen Rood-Zwart. Iedereen is welkom om
dat gevoel te delen. Welkom om te sporten, welkom om
te zijn wie je bent, welkom voor de gezelligheid, welkom
voor een lach en een traan en daar bouw je ook voor. De
voorwaarden om mensen welkom te heten. Daar wordt nu
aan gebouwd en het wordt een prachtig project. De entree
en parkeerplaatsen worden aangepakt, de kantine wordt
verruild voor een prachtig multifunctioneel gebouw, waarin
iedereen van de Deldense samenleving welkom is en zich
fijn mag voelen en hopelijk komt er een kunstgrasveld bij
op termijn om iedereen de kans te geven om gedurende
het hele jaar zijn of haar hobby uit te kunnen oefenen
onder de best denkbaren omstandigheden. En daar mag
ook iedereen over meedenken! Iedereen is welkom om een
handje toe te steken en om zijn ideeën te delen. En dat
werd zeer duidelijk tijdens de BALV. Dit project is niet iets
van een aantal mensen, het is een project van de gehele
vereniging en zelfs heel Delden. Een nieuwe kantine is
het einddoel, maar de reis er naar toe is minstens even zo
interessant. Het moet een spontaan voorbeeld worden van
vele handen maken licht werk. Niet voor niets is het motto
van deze club: Met mekaar, voor mekaar! En laat het ook
zo worden.
We staan aan de start van iets bijzonders en dat voel je.
En dat werd bevestigd door de aanwezigen met een groot
applaus. Zoals het hoort!
De wereldpers zal de bouw op de voet volgen, maar wij
hebben alle inside-informatie en zullen u op de hoogte
houden van het wel en wee van de bouw van onze nieuwe
kantine! In het clubblad, maar ook op de website en via social media zal met enige regelmaat een nieuw stuk verschijnen. Dus u blijft altijd op de hoogte van de grootste reis in
de historie van Rood-Zwart. Wees welkom!
Namens het sportparkplusteam,
Joost Weber.
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Vrijwilligersfeest

weer erg gezellig

Als dank voor de inzet van de ruim 200 vrijwilligers die
Rood-Zwart heeft, werd vrijdag 14 november weer het
jaarlijkse Vrijwilligersfeest georganiseerd. Het Hoofdbestuur
draaide wederom de bardienst. Het was weer een geslaagde avond. Het was gezellig druk, waarbij onder het genot
van een hapje en drankje gezellig bijgepraat werd over
allerlei (voetbal) zaken. Voor het eerst werd de NIEUWE
v.v. ROOD-ZWART SJAAL verkocht. Deze is op korte
termijn ook de in kantine te koop. Er zijn er deze avond al
65 verkocht!

Goed bezochte buitengewone
algemene ledenvergadering
geeft groen licht voor nieuw
clubgebouw
Op maandagavond zijn ca. 80 leden naar het clubgebouw
gekomen om het bestuur en de Sportparkplus commissie de
plannen ten aanzien van het nieuw te bouwen clubgebouw uit
de doeken te horen en zien doen. In zijn welkomstwoord geeft
voorzitter Robert Ros aan dat het een in meerdere opzichten
historische avond is in de geschiedenis van onze vereniging! Na
de vaststelling van de agenda, mededelingen (waaronder enkele
berichten van verhindering), geeft Robert aan wat de uiteindelijk te nemen besluiten zijn. In een korte samenvatting neemt hij
de leden mee langs de diverse zaken die er sinds de algemene
ledenvergadering in 2013 hebben gespeeld, of zijn gaan spelen.
Er zijn opnieuw aanvragen verstuurd naar de gemeente voor
investeringssubsidies om de kelder onder de oude kleedkamers
en de veldverlichting te renoveren.
26
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Een belangrijke stap is de borgstelling van de gemeente Hof van
Twente en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), waardoor
Rood Zwart een geldlening bij commerciële partijen (banken)
aan kan gaan. Het gemak waarmee deze waarborg verkregen
is geeft volgens Robert aan dat onze vereniging een zeer solide
financiële basis heeft en de nieuwbouw plannen goed in elkaar
steken en haalbaar zijn. Verder spelen er nog zaken zoals de
erfpacht constructie tussen Twickel en de gemeente en een
ondererfpacht tussen de gemeente en Rood Zwart, zaken die
volgens Robert niet zeer spannend zijn, maar wel geregeld moeten worden. Zoals vorige ledenvergadering aangegeven is ook
de stichtingsvorm voor het sportcomplex zorgvuldig onderzocht
en geeft te weinig kans op (financiële) voordelen voor onze
vereniging. Er zitten teveel haken en ogen aan deze constructie
waarbij zeker is dat de belastingdienst dit niet klakkeloos accepteert. Daarom heeft het bestuur besloten hier vooralsnog niet
mee verder te gaan.
Vervolgens geeft voorzitter van de Sportparkplus commissie
Wim Koning ter Heege in een beknopte presentatie met vooral
veel plaatjes aan wat er precies gebouwd moet gaan worden.
Op zich geen nieuw verhaal zo geeft Wim aan, het gebouw
is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven zoals al eerder gepresenteerd, maar is met name qua indeling wat gewijzigd links en
rechts. Er zijn verschillende overlegmomenten geweest met
leden, diverse commissies binnen onze vereniging en andere
belanghebbenden en de opmerkingen van hen zijn zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt. Tevens licht Wim kort de (voorlopige) planning door en benadrukt nogmaals de noodzaak voor
zoveel mogelijk eigen werkzaamheid van de leden.
Het financiële plaatje wordt in detail toegelicht door penningmeester Harold Pepers. Hij geeft aan dat de doelstelling voor de
Sportparkplus plannen van begin af aan erg simpel en helder
zijn: betaalbare plannen met een verantwoord risico! Zoals Harold het noemt “we moeten kunnen leven na de bouw!”
Hij geeft de totale kostenbegroting van de bouwplannen weer
en benoemt de eventuele onzekerheden en daarnaast de exploitatiebegroting na de bouw. Deze plannen en begroting zijn
onlangs getoetst door enkele leden met kennis van financiële
zaken. Ook Harold benadrukt het belang van de zelfwerkzaamheid en roept alle leden nogmaals op het komende jaar de
handen flink uit de mouwen te steken!!!
Verder benoemt Harold de mogelijkheid tot het aangaan van
een energielening om de plannen gedeeltelijk tegen een bijzonder gunstig rentetarief te kunnen financieren.
Na enkele vragen uit de zaal vraagt de voorzitter de aanwezige leden om goedkeuring voor het bouwen van het nieuwe
clubgebouw zoals vanavond op hoofdlijnen gepresenteerd, het
aangaan van een hypothecaire lening van max. €330.000,- , het
eventueel aangaan van een energielening van max. €100.000,naar inzicht van het bestuur en het goedkeuren van de exploitatiebegroting zoals vanavond gepresenteerd aan de aanwezigen.
Onder luid applaus wordt de gevraagde goedkeuring door de
leden gegeven en brengt Robert Ros tot slot een toast uit op dit
historische moment!

Sinterklaas
op bezoek bij rood zwart welpen
Woensdagmiddag 26 november kwam Sinterklaas met
een aantal zwarte pieten Rood Zwart met een bezoekje
vereren.
Alle welpen en 1e jaars F-spelers waren hiervoor uitgenodigd en ze waren er allemaal. Het was gezellig druk in
de speciaal versierde kantine, de kinderen waren allemaal
mooi op tijd aanwezig en zaten vol spanning te wachten
op de Goedheiligman! Er werd eerst een filmpje gekeken
over Sinterklaas (Sinterklaas had kriebel in zijn baard).
Vooral de allerkleinsten vonden het toch wel erg spannend.
Hoe laat zou Sinterklaas komen? En hoeveel pieten zouden
er zijn? En zouden ze ook nog een cadeautje bij zich hebben? Na de film werden Sinterklaasliedjes gezongen, en dat
had resultaat. Om ongeveer kwart voor 4 werd er luid op
de ruiten gebonsd. Er verschenen een aantal pieten in het
clubgebouw en gelijk daar achteraan kwam de Goedheiligman binnen.
De Sint werd welkom geheten door “welpenmoeder”
Saskia Ros en daarna mochten de kinderen per team om
beurten even bij de Sint komen. Iedereen kreeg een handvol pepernoten van de pieten en ze strooiden ook volop.
Sinterklaas was goed geïnformeerd door zijn luisterpieten,
want hij feliciteerde Onno omdat hij jarig was vandaag, hij
wist dat Heracles bij de welpen kampioen was geworden
en dat F-5 waarschijnlijk dit weekend kampioen werd. Toen
gingen Sint en zijn pieten even weg, de Sint was zo moe
geworden dat hij even moest gaan rusten. Ondertussen
kregen alle kinderen patat. Nadat er weer werd gezongen
kwam Sinterklaas terug met zijn pieten. Ze hadden een
paar hele grote dozen vol cadeautjes bij zich die de pieten
onder de blije kinderen verdeelden. Nadat ze uitgebreid
afscheid hadden genomen van de Goedheiligman en zijn
gevolg, gingen de kinderen gingen moe maar zeer voldaan
naar huis!

Activiteiten Agenda 2014 / 2015 (actuele agenda zie roodzwart.nl)
2014
• Za 13 december: RZ op kerstmarkt • Za 20 december: Wildactie

2015
• Di 6 januari: Nieuwjaarsreceptie • Zo 11 januari: Boerenkooltoernooi • Vr 30 januari: PB show
• Za 31 januari: Mini PB show • 19 t/m 21 juni: Zomerkamp Jeugd
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WIST U DAT……………………
23 oktober weer een Voetbal Café werd georganiseerd
door onze Sponsorcommissie
Dit keer de gasten Joop Munsterman en Evert ten Napel
waren
Laatsgenoemde nog een keer zijn commentaar bij
Nederland – Duitslank EK ’88 imiteerde
Menigeen weer kippevel kreeg bij “….pass Koeman
op van Basten..van Basten…van Basten…
…jaaaaaaaaaaa…dit is de beslissing….Marco van
Basten scoort voor Oranje ! Dames en heren: het
Volksparkstadion is nu van Nederland !!! “
Er prachtige Rood Zwart sjaals te koop zijn sinds
het Vrijwilligersfeest 14 november jl.
Er die avond direct 60 zijn verkocht en tijdens de
Algemene Ledenvergadering nog eens 40
Er direct weer 100 zijn besteld en ik aanneem dat
op het moment van lezen van dit clubblad deze ook
allemaal zijn verkocht
Het de komende wintermaanden dus weer echt
Rood-Zwart wordt in Delden en omstreken
DA1 ZA eind november nog maar 5 wedstrijden
had gespeeld en ongeslagen bovenaan stond
Zij bij de winterstop er 7 hebben gespeeld en dan
al “Herbstmeister” kunnen zijn
Een Speler van RZ8, Tom S., op zondagmorgen
22 november een potje wilde gaan voetballen
Hij kort voor de wedstrijd in de kleedkamer werd
gebeld door zijn vriendin, juffrouw Charlotte
De otto bak thuis in de fik stond en ze hem vroeg
z.s.m. dat brandje te komen blussen
Het fikkie snel uit was Tom alsnog kon gaan
voetballen, en de oorzaak ook al bekend was
Tom na een feestje de avond ervoor de asbak
hierin leeg gegooid had
Woensdag 26 november Sinterklaas een bezoek
heeft gebracht aan de welpen en 1e jaars F jeugd
De organisatie, Saskia R., eerst een leuke
Sinterklaas DVD heeft getoond op groot scherm
Ze later een 2e DVD film wilde starten maar de
DVD niet meer reageerde op de afstandsbediening
Saskia R. elke knopje probeerde maar de DVD
nergens op reageerde
Een kantine vol ongeduldige kinderen zat te wachten
Ergens achter in de kantine Pietje Paniek Remco de
W. de grootste lol had
Deze zwarte piet had nml snel even de batterijen
uit de afstandsbediening gehaald
Sinterklaas hem even streng heeft toegesproken
Donderdag 27 november de traditionele Pakjesbingo
weer is georganiseerd
Iedereen dan een zelf (ludiek) ingepakt kado meeneemt
die een ander dan weer kan winnen
De meeste mensen thuis wel iets hebben liggen waar
ze toch niks mee doen:
28
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Gelukkig niemand zijn/haar partner had ingepakt………
er ook een aantal blauw/gele kadootjes waren ingepakt
ik ook goed kan begrijpen dat je daar heeeel graag
van af wilt
het dus gebeurde dat een speelsters van Dames 1
een sv Delden vaantje won
Ton vd Bos een poster vd wedstrijd
sv Delden 1 – Buurse 1 uitpakte
Hier een briefje bij zat “goed voor een gratis bezoek”
maar Ton denk ik niet is geweest
Een wedstrijd van RZ 1 zijn voorkeur geniet en dat lijkt
me ook logisch
Dineke K. van Dames 1 de traditionele waardebon
won: “VIP-gast bij de Play back show 2015”
Zij dit niet direct wilde, maar geloof me Dineke:
je hebt dan een topavond
Ze mag nml achter de schermen meekijken, gratis
eten en drinken én de prijsuitreiking doen
Han ter B. , leider bij RZ 2, bij een volle Bingo kaart
een paar echte puma voetbalschoenen won
Hier een prachtig gedicht bij zat, waar ik u de tekst
niet van wil onthouden:

Beste Rood-Zwarter,
Deze schoenen vond de Sint hangend
aan de wilgen in Delden
Zo’n paar met een gouden linker vind maar zelden
Toch lijken ze ietwat behekst
Want er zat een briefje bij met de volgende tekst
“het dragen van deze schoenen is wellicht wat riskant
Want na kort gebruik (kans op) een afgescheurde
kruisband!
Na onderzoek kwam de Sint achter de ex-drager
van dit paar
Wie is nu toch deze getalenteerde eigenaar???
Volgens kenners dartelde deze topper over ’t veld
Zowel in Delden-Oost als West een ware held
Veel succes met het dragen van dit lederen zwart
Groeten van de Sint met een geel-blauw
én Rood-Zwart hart ! “

Het dus wel duidelijk is dat Rene H. deze originele
prijs beschikbaar stelde
Han zelf ook niet meer voetbalt en dus ook schoenen
aan de wilgen kan hangen
Het misschien een goed idee is een wilgenboom bij de
nieuwe kantine te planten
Er nml. nog wel meer spelers zijn die hun schoenen aan
de wilgen (moeten) gaan hangen
Dit dan een mooi symbolische boom wordt van alle
gestopte voetballers
er ook weer een aantal ludieke waardebonnen te
winnen waren
Er ook weer een speelster van Dames 1 speler vd week
bij RZ 5 mag worden
Ze de waardebon bij mij mag inleveren en haar dan
vraag de voetbalschoenen ook mee te nemen
RZ5 nogal wat geblesseerden heeft, waarvan ik er zelf 1
van ben op moment van schrijven
Ik hoop na de winterstop weer te vlammen langs de
linkerkant bij RZ 5
RZ5, nog maar 4 punten uit 9 wedstrijden heeft op
moment van schrijven van deze rubriek

Ik geen idee heb of dit met elkaar verband houdt, maar
het toch even wil noemen
Veel mensen voor 2015 weer een nieuwe ziektekosten
verzekering hebben afgesloten
Binnen RZ 5 een mail rondging met voorstellen welke
verzekeraar de beste polisvoorwaarden heeft
Gezien de “staat” van een aantal spelers de meeste het
beste een uitgebreid pakket kunnen nemen
Ze er dan 1 moeten nemen met vergoedingen voor o.a.
rollators, oog laseren en fysiotherapie
Ook steunzolen, psychische hulp en een dieetadvies
vergoeding goed van pas zal komen
Arend G. (de man van Monique G.) sinds dit seizoen
leider is bij B-1
B-1 op moment van schrijven nog ongeslagen is
Het te ver gaat hiervoor een standbeeld voor Arend
op te richten
Het wel een goed idee is een arend a la Vitesse en
Go Ahead Eagles aan te schaffen
Deze dan voor een wedstrijd van B-1 over de
Scheetheuvel kan vliegen met een RZ sjaal ad poot
Hij dan weer veilig dient te landen op de arm
van…Arend G.
Er een bus vol Rood-Zwarters naar een concert van
Armin v Buuren in Antwerpen is geweest
Het dance-feest doorging tot 05.00 uur in de ochtend
De bus dus zondags terug was rond een uurtje of 10
Herman “Borgie” W. ook mee was geweest en dus ook
laat in bed lag op de zondag
Hij hierdoor voor het eerst sinds jaren geen wedstrijd
van het 1e heeft gezien
Hij nml . s ’middags niet aanwezig was bij
RZ 1 – het Centrum 1
Deze wedstrijd met veel inzet en goed voetbal
werd gewonnen door ons 1e
De week erna wederom werd gewonnen door
RZ 1, met 2-3 bij Avanti
Zij met de week beter gaat spelen en inmiddels de
aansluiting met de middenmoot heeft gevonden
ik er vanuit ga dat er na de winterstop nog veel
punten worden gehaald
Ik u allen hele fijne feestdagen wens en een gezond
en sportief 2015
nieuwe wist-u-datjes altijd van harte welkom zijn
bij ondergetekende
Linkspoot RZ 5
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Welpen

tegen de Ouders
22-11-2014

Als afsluiting van het najaarsseizoen voetbalden traditiegetrouw de Welpen tegen hun Ouders. Menig “panna” werd
gemaakt en een aantal ouders kwam ogen en snelheid
tekort. Na afloop kregen de welpen die overgaan naar de
F-jeugd een officieel welpencertificaat en werd het team
Heracles gehuldigd als Welpenkampioen.

Boerenkooltoernooi v.v.
Rood-Zwart
Aan alle spelende en niet spelende leden,
Zondag 11 januari 2015 wordt voor de 15e keer het
onderlinge “Boerenkooltoernooi” gespeeld. Aanvang 10.30
uur op ons sportcomplex “de Scheetheuvel”.
Iedere deelnemer dient zich om 10.00 uur in het clubgebouw te melden!
Men dient zelf te zorgen voor kleding en gepast schoeisel.
In een poule bestaande uit vier teams, speelt iedereen 3 x
20 minuten.
Elk team bestaat uit vier spelers, samengesteld uit de verschillende elftallen:
senioren 1 t/m 8, zaterdag dames 1 en heren 2, Viagrateam en alle jeugdspelers en –speelsters uit de A en Bjunioren. Na afloop (13.00 uur) wordt er zoals gewoonlijk
weer boerenkool met worst gegeten.
De organisatie wijst er met nadruk op dat ook de niet voetballende leden, zoals leden van de Club van 100, sponsoren
en rustende leden, van harte welkom zijn.
Het gaat tenslotte om een gezellige dag voor iedereen
die bij Rood-Zwart betrokken is. Van elke boerenkooleter
of -eetster wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd als
bijdrage in de kosten, te voldoen bij opgave.
Voetballende en niet voetballende leden kunnen onderstaand strookje invullen en inleveren bij één van onderstaande commissieleden, of mail even naar
boerenkool@visschedijk.nu
Gaarne voor zondag 4 januari 2015!
Degenen die niet meevoetballen, maar wel boerenkool
wensen te eten, kunnen zich eveneens opgeven via onderstaand strookje of via de bovengenoemd mailadres.
Weer of geen weer het toernooi gaat altijd door!
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Wedstrijdverslag
Viagrateam RZ - Bury Vets F.C. (The Old Giggs) 1 november 2014
Het viagrateam van RZ is natuurlijk in Delden en omstreken
een begrip. Je zou het in 1 adem kunnen noemen met andere
bekende, plaatselijk gewortelde merken als Bakker Meen, het
Zoutmuseum, kasteel Twickel, Twix en Samsung. Maar dat zou
je ook niet kunnen doen. 			
Feit is dat deze groep mannen, die een prachtige toekomst
achter de rug hebben, ook internationaal hun mannetje staan.
Elk jaar wordt er een reisje gemaakt om ergens in Europa
een wedstrijd te spelen en de Deldense cultuur tentoon te
spreiden. Reizen naar Polen, Frankrijk, Duitsland en Engeland
hebben daar zoveel indruk achter gelaten, dat er nog steeds
openlijk door de plaatselijke hermandad wordt gesurveilleerd
langs de invalswegen naar de desbetreffende horecagelegenheden, waar de heren in het verleden de mensen vermaakt
hebben met hun geestige doch buitengewoon doordachte
rare acties. Vellen met foto’s van de spelers hangen sindsdien
op de vliegvelden bij de incheckbalies. Zoveel indruk hebben
de gladiatoren van de Scheetheuvel achter gelaten in den
vreemde….. en daarnaast voetballen ze ook nog!
Nu wil het toeval dat tijdens de laatste reis naar Engeland
afspraken zijn gemaakt over een returnwedstrijd ergens in de
loop van 2014. De Roodzwarte brigade kon het niet verkroppen dat ze in Engeland redelijk zwaar klop hadden gekregen.
Smoezen als: Het veld liep omlaag of het veld liep omhoog,
hetgeen per helft veranderde, de bal was van het verkeerde
merk, het net heeft een verkeerde knopenvolgorde, Mark
stond op het doel en ze voetballen aan de verkeerde kant van
het veld waren niet van de lucht en ook de lucht die daarbij
vrijkwam was niet van de lucht. De eindstand van 7-2 in het
voordeel van de Angelsaksische strijders was een feit en dit
feit moest in Delden recht worden gezet.
De mannen van The Old Giggs hebben op vrijdag 31 oktober
het vliegtuig genomen naar Amsterdam om aldaar gezamenlijk
een studie te doen naar de Nederlander en zijn eigenaardigheden. In de aanwezigheid van organisator/tolk Hans v/d M. zijn
de historisch meest interessante plekken vakkundig overgeslagen en zijn ze recht op de andere publiekstrekkers afgestruind.
Eens in je leven moet je er zijn geweest en dat dachten de
Engelse tegenstanders van de volgende dag ook. Ze hebben
zich enorm vermaakt bij de Bijenkorf en hebben de leukste
kekke truitjes aangeschaft. Ze hebben de gezellige avond met
een heerlijke kop thee met honing afgesloten en zijn vroeg
naar bed gegaan omdat ze natuurlijk wel de volgende moesten voetballen. Tenminste dat denkt ondergetekende want hij
was er niet bij en er werd ook redelijk weinig over losgelaten.
Gezien het feit dat ondergetekende zijn informatie van Fons
K. heeft en Fons alleen maar plat kan praten en dat dus bij het
Engels spreken frequent toepast kon hij ook geen goed ant32
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woord krijgen en moet ondergetekende gissen naar hetgeen
daadwerkelijk is ondernomen in Amsterdam. Hij denk echter
dat hij niet ver van de waarheid af zit, want het zijn natuurlijk
wel Engelsen en dat is, vooral in het buitenland, net volk!
De volgende dag kwamen zij monterfit aan bij de thuishaven
van hun gastheer het Viagrateam en werden oude bekenden
begroet. Er werd flink wat afgepraat en herinneringen werden
opgehaald. Sommige herinneringen werden niet echt gedeeld
vanwege het hebben van weinig herinneringen aan de reis
naar Engeland, maar dat mocht de pret niet drukken. Het
Viagrateam had deze keer meer spelers dan bij de uitwedstrijd
en er werd door de gelegenheidsleiders en tactische breinen
Wilfried en Anton stille hoop gekoesterd dat de wraak vandaag wel eens zoet kon zijn, net als de thee in de rust en het
voetbalspel van Christiaan Kassels.
Uiteraard werd er voor de wedstrijd stil gestaan bij de gezamenlijke vriendschapsband, de mislukte aardappeloogst van
1873 en het feit dat de wedstrijd geleid zou worden door
Herman Weijenborg. Geschenken werden uitgedeeld, waarbij vooral de pakketen Black Pudding ongretig aftrek vonden
onder de Viagranen. (Voor recepten met deze overheerlijke Engelse delicatesse in de hoofdrol kunt u bij Teleac de driedelige
minicursus ‘Koken met vieze worst’ bestellen voor maar 14,99
onder vermelding van Teleac’s minder succesvolle cursusaanbod 1987). Daarna was het tijd voor de volksliederen die bij
een interland uiteraard uit volle borst mee gezongen dienen
te worden, hetgeen de Engelsen duidelijk beter afging dan de
Nederlanders, die dan weer te snel en dan weer te langzaam
zongen. Gelukkig klonk halverwege het eerste refrein applaus
ten teken dat het lied afgelopen was. Dat dat applaus van de
spelers zelf kwam zegt genoeg.
Er werd best goed nagedacht over het strijdplan en dat resulteerde in een opstelling met 3 mid-mids en een hangende
snor, die doordeweeks post rondbrengt. De tegenstander
snapte er niks van en gelukkig waren zij daar niet de enigen
in. Werkelijk niemand snapte er iets van hetgeen voor de
neutrale toeschouwer tot een licht gegrinnik leidde alvorens
er toch uiteindelijk niet werd ingegrepen en dit de hele eerste
helft heeft voortgeduurd.
De Engelsen hadden duidelijk het betere van het spel en
zochten vanaf het begin de aanval. Met best verzorgd voetbal
werd de defensie van de Viagranen meermaals op de proef
gesteld. Gelegenheidsstopper Bernard van O. wist gelukkig
de schade beperkt te houden door met zijn indrukwekkende
snelheid alle gaten dicht te lopen. Achter hem stond de bijna
altijd betrouwbare keeper Mark E, die zijn bijnaam ‘De Zwakke
Planter’ niet kon waarmaken omdat er op kunstgras werd
gespeeld. Met Fons K, Tim T. en Ivo B. is dan ook gelijk de hele

verdediging aan u voorgesteld, gewaardeerde lezer van dit
stuk proza. De Engelsen vonden uiteindelijk een gaatje en de
zeer geblokte spits scoorde op navolgbare wijze de 0-1, hetgeen werd gevierd met gejuich en blijdschap. Niet veel later
werd de stand gelijk getrokken door David B. die daarmee ook
gelijk alle lachers om zijn eerdere acties die avond van repliek
diende. Gelukkig is David de beroerdste niet en liet hij zich de
rest van de wedstrijd weer van zijn komische kant zien. Voetbal is per slot van rekening een publiekssport! Met deze stand
werd ook van helft gewisseld na het rustsignaal van de zeer
beheerst leidende Herman.
Na geen donderspeech van de leiders werd er door de leiders
een, op enkele uitzonderingen na, compleet nieuw team
opgesteld om de Engelsen de genadeslag toe te dienen. Vanaf
het begin waren het de giganten van het Rupertserf die de Engelsen bij de spreekwoordelijke keel grepen. Met de pijlsnelle
Thomas in de aanval werd de druk opgevoerd en werden ook
prachtige aanvallen op de mat gelegd. Dit resulteerde in de
2-1 voor de Viagranen. Uit een voorzet op maat scoorde Joost
W. met een welgemikte trap waar de keeper niet meer bij kon.
Kon hij er wel bij dan was het ook geen doelpunt geweest. Dit
leidde tot chaotische taferelen aan de zijlijn, waar mensen elkaar dolgelukkig in de armen vielen en massaal gebeden werd
richting Emsdetten of een andere plaats naar keuze. Eindelijk
zou de schande van Manchester gewroken worden! Er is een
god! Lang leve de koning! Patat en ranja na de wedstrijd!
Maar soms is er geen god. Soms keert het lot zich toch weer
tegen je. Dan heb je dus de Zware Panty op goal, die uit
showoverwegingen of financieel winstbejag een corner onnodig weg geeft. Hij is die avond zeker een paar ponden rijker
geworden en dat kwam niet alleen van het royale buffet na
de wedstrijd. Dat vermoed ondergetekende tenminste. Maar
in ieder geval wordt uit deze corner in de laatste minuut door
de sequoiaboomlange keeper van de tegenpartij schitterend
met het hoofd gescoord en eindigt de wedstrijd in een 2-2
gelijkspel. Ondanks de gespeelde teleurstelling en de krokodillentranen van de leiders overheerst toch de trots dat er zo’n
mooie en spannende wedstrijd is gespeeld door twee zeer
sportieve ploegen, die na de wedstrijd nog penalty’s namen
om toch de score iets op te hogen. Vooral het zeer aparte
dansje van Mark E. leidde de nodige tegenstanders af. Sinds
deze avond geloven ze weer in het Monster van Loch Ness

en marsmannetjes, want als dat dansje kan, dan kan alles.
Ondergetekende heeft gehoord dat onze keeper het dansje
heeft afgekeken van Wim KtH, die daarmee in zijn jongere
jaren menig dansvloer onveilig heeft gemaakt. Een niet nader
te noemen bron vertelde mij dat Wim een naar hem genoemd
onderzoekscentrum heeft in area 51, maar ondergetekende
gelooft niet veel van dit verhaal van Wilfried W. Na de ijskoude
douche was er een gezellige avond georganiseerd en ook de
spelersvrouwen waren uitgenodigd om hier bij aanwezig te
zijn, want laten we wel wezen: achter iedere geweldige man
staat een vrouw! Na een aantal drankjes, waarbij de Engelsen
en de Nederlanders elkaar soms met handen en voeten probeerden iets te vertellen, volgde er een heuse persconferentie
met als speciale gast Louis van Gaal, die zonder omwegen
zijn zeer duidelijke mening ventileerde over het getoonde spel
en de toegepaste tactieken. De Engelse coach had de wisselbeker meegebracht, maar maakte terecht de opmerking dat
zij nog ongeslagen waren en dus eigenlijk de wisselbeker in
bezit mochten houden. Na de officiële persconferentie werd
afscheid genomen van het viagralid van het eerste uur en als
zodanig de eerste man die openlijk uit de kast kwam dat hij
ook slikte, de onvolprezen Egbert Klein Horstman. Hij kreeg,
na eerder al een paar fruitmanden te hebben ontvangen, nu
een fruitmand die al weken geleden in alle ijver was gekocht.
Ook kreeg hij meerdere pakketjes Black Pudding en een waardebon van Teleac. Daarnaast werd hij tot erelid van The Old
Giggs uitgeroepen en kreeg hij een shirt van de tegenstander
aangeboden. De rest van de avond werd gezellig doorgebracht in de kantine en later nog voortgezet bij hoofdsponsor
van RZ, Smitties. Dat het laat is geworden daar twijfelt ondergetekende niet aan, maar navraag bij Fons K. geeft hierover
wederom geen uitsluitsel.
De spelers van het Viagrateam kunnen met een tevreden
gevoel terugkijken op een geslaagde avond, waarbij reclame is
gemaakt voor de Deldense gastvrijheid en vriendelijkheid. Een
bedankje aan het vrijwillige barpersoneel is wel op zijn plaats
en ook de organisatie verdient een groot compliment. Op naar
de volgende interland!
Het bleef nog lang onrustig op de Scheetheuvel!
Namens het Viagrateam,
Ondergetekende
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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

t
t

074 278 35 69
074 376 40 98

Op de wreef
Zijn ze bij Rood Zwart nou helemáál van de pot gerukt c.q.
van de ratten besnuffeld c.q. door de gekkekoeienziekte
bevangen?
Dat was mijn eerste reactie toen ik eind augustus – lekker uitgerust, na een paar weken zorgeloos fietsen door
Nederland en Duitsland – het Hofweekblad doorbladerde.
Mijn oog viel op een artikel met de kop ‘Sportieve en
maatschappelijke visie met nieuwe Sportparkplus bij Rood
Zwart’. Ons bestuur schetst daarin de toekomstplannen
voor ons sportpark, inclusief een nieuw clubgebouw.
Absoluut niks mis mee. Tot die laatste alinea. Ik citeer:
‘Wellicht zal er bij de opening van het Sportparkplus een
naamsverandering plaatsvinden. Momenteel is dit nog de
‘Scheetheuvel’. “Wij zijn ontzettend blij met het draagvlak
van leden en betrokkenen. Daarom zal de beslissing over
een eventuele naamswijziging ook in overleg gaan”, sluit
voorzitter Robert Ros af.”
Weg vakantiegevoel. Ik moest even naar adem happen.
Een naamswijziging? Wat zullen we nou krijgen? Wat mankeert er in godsvredesnaam aan De Scheetheuvel? Begrijp
me goed, ik weet ook best dat de huidige naam bij mensen
die niet uit Delden komen of die ons mooie dialect niet
machtig zijn, bepaalde onwelriekende associaties oproept.
En dat onwetende spelers en supporters van bezoekende
clubs daar weleens flauwe, ordinaire opmerkingen over
maken. Over ruftende Rood-Zwarters en zo.

Willen we bij Rood Zwart ook die kant op? Gaan we de
naam van ons sportpark verkopen aan de hoogste bieder?
En wat gaat het dan worden? Het Necodome? De Elementis Arena? Of het Bakker Meen Sports Centre? Kunt u het
zich voorstellen, nee toch?
Voor alle duidelijkheid: voor de rest juich ik de plannen van
ons bestuur natuurlijk alleen maar toe. Wat mij betreft,
gaat zo snel mogelijk de schop in de grond. Op de open
dag waren de tekeningen al te zien. Het zag er allemaal
veelbelovend uit.
Het enige wat ik nog mis, is een overdekte tribune. Elke
boerenclubje in de regio heeft er tegenwoordig wel een.
Als we dan toch gaan bouwen, laten we het dan meteen
goed doen. Anders krijgen we er later spijt van. De verstokte supporters die zelfs in de vijfde klasse de thuiswedstrijden van ons eerste trouw bleven bezoeken, verdienen
wel een beschut plekje.
En als we het dan toch over namen hebben: ik heb in dit
verband nog wel een suggestie. Wat dacht u van de Gerard
Bruins-tribune?
Jan Ankoné

Dus laat ik het hier nog één keer uitleggen. De naam heeft
niets, maar dan ook he-le-maal niets te maken met gasophoping in de endeldarm, zoals sommige grappenmakers
veronderstellen. Scheet’n is Twents voor schieten. De naam
verwijst naar een ver verleden, toen zich in de omgeving van
ons sportpark een schietterrein bevond, ten behoeve van de
lokale schutterij die Delden moest verdedigen tegen plunderaars en ander gespuis. Ook de Schietbaan, zoals een van de
straten op het Rupertserf heet, herinnert daaraan.
Kortom, De Scheetheuvel getuigt van kennis van en respect
voor de geschiedenis van Delden. Als afgestudeerd historicus snijdt het me dan ook door de ziel dat ons bestuur zelfs
maar overweegt om de naam te veranderen. Wat zit daarachter? Een soort misplaatste gêne misschien? Of commerciële belangen? In het betaalde voetbal is het tegenwoordig
schering en inslag dat stadions worden vernoemd naar
een sponsor, die daar dik voor betaalt. Zoals de Grolsch
Veste, het Polmanstadion, de Allianz Arena en het Emirates
Stadium. Het levert de clubs misschien een hoop geld op,
maar het gaat wel ten koste van de traditie.
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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!

Geef de pen door!
Beste Robert, hartelijk dank voor het doorgeven van de
pen……een hele eer! Het eerste wat ik dacht was….de hoeveelste ‘pen’ is dit eigenlijk al in de historie van dit item in ons,
inmiddels fantastische, clubblad?!
Wie het weet mag het zeggen, ik ben best benieuwd
eigenlijk.
Welnu, ik werd door Robert gevraagd een drietal aspecten te
behandelen:
- Mijn Rood Zwart leven tot nu toe;
- Over de sponsorcommissie;
- De plannen van de sponsorcommissie voor de toekomst.
Om bij het begin te beginnen: mijn naam is Ben Visschedijk,
36 jaren jong en sinds mijn 5e levensjaar lid binnen de RZ-gelederen. Om met Gerard Bebseler te spreken: ‘je hoeft dan geen
rekenwonder te zijn om uit te rekenen hoe lang ik lid ben van
deze club!’
Ik woon samen met Brenda ter Braak en wij hebben samen 2
kindjes; zoon Rens van bijna 4 en dochter Nine van ruim 1 jaar.
Verder ben ik werkzaam als unitmanager bij Kiwa Nederland te
Apeldoorn.
Aangezien we beide erg actief en betrokken zijn bij RZ, nemen
we onze kindjes dan ook best vaak mee naar het veld. Jong
geleerd……zullen we maar zeggen. Rens heeft het nu al vaak
over 2 iconen binnen de club…..’Fransie’ en ‘Jopie’. Ik laat het
aan uw verbeelding over wie hij hiermee bedoeld.
Zowel vanuit mijn eigen familie als uit die van Brenda zit RZ er
sinds de jongste jeugd in. Brenda is zelfs sinds de laatste ALV
het eerste vrouwelijke bestuurslid binnen RZ! Daar ben ik uiteraard trots op. Menig uurtje gaat het aan onze keukentafel over
RZ hier en RZ daar.
Mijn RZ leven tot nu toe heeft tot een jaar of 6 geleden vooral
bestaan uit hetgeen waar je als voetballer voor komt bij een
club…..het voetbal en het nastreven van de sportieve prestatie.

Na de welpjes, onder begeleiding van mensen als Marinus
Koning ter Heege en Ellen ten Brummelhuis, volgde een paar
fantastisch jaren in de E1. Met een super team o.l.v. Hennie
‘Anoul’ Keizer, Hans Paschold en Rudy Visschedijk werden we
2X achtereen kampioen. Ondanks dat je dan nog maar een jaar
of 8 – 9 bent, krijg je al veel mee en kan ik mij het fanatisme
van deze mannen nog goed herinneren. Door die successen
in de vroege jeugd is naast plezier ook de wil om te winnen
geboren.
……Enige weken geleden stond ik aan het veld bij een wedstrijdje van RZ F5. Gewoon even kijken…….staat Hennie
Keizer en zijn vrouw naast me. Een achterkleinzoon van Hennie
speelde bij de tegenstander van RZ F5…..sv Delden F3! Eindstand 1-1 met een goal namens sv Delden van zijn eigen achterkleinzoon…. De reactie van Hennie was een geweldig moment:
‘Ie zult het grös der toch bie opvretten!’ hoorde ik hem zeggen.
Dan denk je wel even terug aan de kampioenschappen van
toen….heerlijk!
Na het doorlopen van de overige selectie-elftallen, mocht ik in
de C-jeugd een 2-tal jaren in de regioteams van de toenmalige
‘Twenteselectie’ meespelen.
Samen met RZ teamgenoten Bas Franke, Mark Averdijk en
Dirk-Jan Vrielink hebben we een paar mooie ervaringen gehad,
echter waren we allemaal snel weer thuis op de Scheetheuvel!
Mark heeft het daarna nog fantastisch gedaan als keeper…….
dat zeker!
Na een paar lastige jaren B1, volgde een keiharde degradatie in
mijn debuutjaar in de A1. De jaren ervoor hadden mannen als
Danny en Marcel Wiegerink, Pim v/d Bos en Tom Bloeming het
A1 niveau behoorlijk opgekrikt met diverse kampioenschappen
en dat was te merken.
Mooi was echter wel dat we in het jaar hier aansluitend
(seizoen ’96 – ’97) kampioen werden met een echt ‘team’.
Ook hier was met name de begeleiding een belangrijke factor
en ging prestatie en plezier weer samen. Met trainer Marcel
Kamphuis (slechts even bij RZ gewerkt helaas) en begeleiding
van Jan Ros, Harry Wolf en Pim v/d Bos maakten we er een
mooi seizoen van en we werden overtuigend kampioen. Met
teamgenoten als Robert Snippert en Dario Aresu (samen zo’n
60 goals!), Koen Franke, Olaf Schey, Iwan Temmink, Thomas
Vierhout en Rob Averdijk….hebben we een top jaar gehad…..
uiteraard kan ik ze niet allemaal noemen, maar de selectie was
dat jaar krap.
Opvallend was wel dat het nog tot seizoen 2011-2012 heeft
geduurd voordat A1 weer eens kampioen is geworden, maar dit
geheel ter zijde….
Vanaf ’97 met name in RZ 2 en 3 gespeeld en ook hier wisselende successen gehad. Vele trainers ook. Verder dan een jaar
met zo’n 15 invalbeurten in het 1e is het niet gekomen helaas.
Wel mooi dat dit een jaar o.l.v. Gerard Bos was. Deze man heeft
toch zeker binnen heel RZ indruk gemaakt.
In RZ 2 en 3 ook mooie jaren gehad…met trainers als Han ter
Braak, Han Blanke en Carlo Kastermans om maar een paar namen te noemen. Die konden me op geheel eigen wijze motiveCLUBBLAD ROODZWART
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telefonisch bereikbaar

ren, maar na de wedstrijd ook zeker gezelligheid en clubgevoel
hoog in het vaandel!
Ik moet wel zeggen dat ik vele jaren in de jeugd en bij de senioren, mijn concentratie en inzet vaak heb moeten delen met mijn
andere passie destijds….de postduiven. Hiermee zal ik u niet
verder vermoeien, maar toch.
Momenteel speel ik met net zo veel plezier samen met een stel
vrienden in RZ8. Nu al weer voor het 5e of 6e seizoen. Ik hoop
dit nog jaren te kunnen doen!
Met name vanaf het moment dat ik gestopt ben met de selectie, is er tijd gekomen voor andere activiteiten binnen de club.
Uiteraard doe ik graag mee aan alle nevenactiviteiten binnen de
club, zoals o.a. de PB shows en pakjesbingo met ‘Borgie’ (hilarisch!). In de iets meer serieuzere hoek zaken als o.a. een aantal
jaren activiteitencommissie en nu sinds een jaar of 3 onderdeel
van de sponsorcommissie. Het laatste 1,5 jaar als voorzitter. Een
mooie en belangrijke tak binnen RZ, waar we met name veel
kunnen betekenen in het bereiken van de ambities en doelstellingen van de club.
De sponsorcommissie (SC) is zoals gezegd een belangrijke commissie binnen de club. Momenteel hebben 7 personen zitting
in deze SC; Judith Ros, Bennie Sander, Han Bril, Rene Homma,
Jan Smit, Gerben van Sark en ondergetekende. Sinds enige
weken heeft Ferry van Sluijters, naast het RZ bestuur, ook de SC
verlaten. Ferry, ook langs deze weg wil ik je nogmaals hartelijk
danken voor het door jou verzette werk en de verdere professionalisering die zeker met behulp van jou is ingezet….chapeau!
Het kledingspaarplan is misschien wel het voorbeeld van die
professionalisering van jouw hand.
Binnen de SC hebben we allemaal onze specifieke taken…van
benaderen en binnenhalen sponsoren, technische realisatie,
financiën, tot specifieke activiteiten zoals de goed bezochte
sportcafé-avonden de laatste 3 jaren.
In een vast patroon wordt er het gehele jaar door vergadert
en worden acties uitgezet. De bestaande sponsoren ‘binnenhouden’ is al een hele klus op zich, om maar te zwijgen van de
energie en tijd die gemoeid is met het benaderen en bezoeken
van nieuwe potentiële sponsoren. Een ‘return on investment’ is
moeilijk te garanderen en het moet je als club ook gegund worden. Dan moeten wij als SC de verwachtingen wel waarmaken
in acties en communicatie richting onze sponsoren en richting
het bestuur. Daar zijn we erg goed mee bezig, maar dit kan en
moet altijd beter!
Iedere gelegenheid voor verbeteringen en aandachtspunten
nemen wij graag ter harte en bij deze de oproep dat door te
geven aan ondergetekende, indien van toepassing of relevant.
Graag zelfs!
De toekomst van onze club ziet er momenteel geweldig uit!
We zijn een nette, gezonde club, staan als zodanig bekend in
de regio en ook de prestaties gaan weer de goede kant op (al

zal de TC hier ook haar doelstellingen in hebben). Ik ervaar een
gezellige sfeer op en rond de velden en richting 2016 lonkt daar
de droom van vele rood zwarters…..het nieuwe multifunctionele clubgebouw!
Dat hier bijzonder veel werk voor gedaan is tot op heden en
nog zal moeten gebeuren door o.a. bestuur, sportpark+ en
overige leden is overduidelijk. Ook als SC hebben wij hier een
belangrijke taak in.
Naast het binnenhouden van onze ‘vaste sponsorcontracten’, is
het zaak om via een 4e geldstroom extra gelden te verwerven
voor het o.a. mogelijk maken van de realisatie van de eerder genoemde droom. De presentatie van het bestuur en de
sportpark+ commissie afgelopen extra ledenvergadering van 17
november gaf hiervoor het formele startsein! Instemming van
de leden was een feit en de initiatieven voor het binnenhalen
van gelden vliegen ons momenteel om de oren….fantastisch.
Indien er goede, originele of beproefde initiatieven leven, deel
deze dan a.u.b. met de sportpark+ commissie. Ook hier geldt:
Met elkaar, Voor elkaar!
Vanuit de SC hebben Jan Smit en ik zitting in een subcommissie
van de sportpark+ commissie inzake deze 4e geldstroom. Zorgen dat we elkaar goed op de hoogte houden, zaken niet dubbel doen of zaken nalaten omdat we van elkaar denken het uit
te voeren…..is met name de taak. Uiteraard zijn we al hard op
weg om de broodnodige penningen binnen te halen met allerlei
acties en initiatieven…..u wordt vanzelf op verschillende wijzen
op de hoogte gebracht en om uw medewerking gevraagd. Onder leiding van Wim Koning ter Heege en Vincent Kenkhuis (om
er maar eens 2 te noemen) krijgt e.e.a. steeds meer gestalte en
zijn we goed op weg!
De sponsorcommissie heeft dus ook voor de toekomst de
nodige uitdagingen en plannen in het vizier. Houden wat we
hebben is een taak, evenals het uitrollen van nieuwe initiatieven
met een mooier doel voor ogen dan ooit!
Nogmaals, goede ideeën en creativiteit zal de komende tijd
gevraagd gaan worden van ons allen……als u enige hulp hierin
te bieden hebt, laat het ons weten!
Rest mij de pen door te geven aan een volgend persoon. Hierbij
moest ik weer even aan mijn eerste vraag denken in dit stuk…..
de hoeveelste pen is dit en wie is deze eer al eens te beurt gevallen? Anyway, ik zou de pen graag doorgeven aan een, in mijn
ogen, bijzonder betrokken rood zwarter die na een tijd weggeweest te zijn is teruggekeerd in Delden….Jelle de Vries!
Jelle, sinds enige jaren woon je weer in Delden met je gezin, je
bent veel op het RZ veld te vinden en zit je sinds enige weken in
het bestuur. Knap werk en een teken van jouw betrokkenheid
en verantwoordelijkheid.
Jelle, kan jij jouw RZ leven eens met ons delen en graag zou ik
jouw visie op de toekomst van onze club willen zien. Tot slot de
vraag wat je drijft binnen de club en of je de kicksen nog eens
oppakt als ouderwetse middenvelder…... Succes!
CLUBBLAD ROODZWART

39

Einduitslag Hotel restaurant Sevenster Topscorerbokaal 2013 – 2014
Maandag 20 Oktober tijdens een drukbezochte jaarvergadering vond de 5e uitreiking plaats van de Topscoorderbokaal.
Voor de officiële uitreiking werden de spelers nog even
genoemd die eerder de bokaal in ontvangst hebben mogen
nemen.
2010:
Robert Hofhuis		
met 30 doelpunten
2011:
Rutger Sharp		
met 21 doelpunten
2012:
Robert Snippert		
met 27 doelpunten
2013:
Bram de Wit		
met 29 doelpunten
Vanwege het lustrum (5e keer) had organisator Gerard
Baake in Wout Weghorst (speler van Heracles Almelo) een
prominente gast gevonden die de prijzen wilde uitreiken.
Voorafgaand heeft er een leuk en spontaan interview plaats
gevonden en dan blijkt maar weer dat Wout een voorbeeld
prof is waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen.

Plaats 5
Frank Struik

RZ 7

18 doelpunten

Plaats 4
Hans Klaver

RZ 8

20 doelpunten

Plaats 3
Colin Monteiro

RZ 1

21 doelpunten

Plaats 2
Folkert Stijnenbosch RZ 1

35 doelpunten

Plaats 1
Kay Winter
RZ 9
		

43 doelpunten
(nieuw record)

Kay Winter kreeg de bokaal uitgereikt door de spits van
Heracles met een paar opbeurende woorden en tevens
werd hem ook nog een bon uitgereikt (aangeboden door
Hotel restaurant de Sevenster).

Einduitslag Topscorerbokaal
Rood Zwart seizoen 2013 - 2014
Plaatsen 13 t/m 10
Karlijn Freriksen
Marloes Kalkema
Sjoerd van de Wal
Rutger Sharp

Dames Za
14 doelpunten
Dames Zo 1 14 doelpunten
RZ 4
14 doelpunten
RZ 9 14 doelpunten

Plaatsen 9 t/m 6
Annemarie Hilarius
Jelte Linderman
Raymond Kenkhuis
Bram de Wit

Dames zo 1
RZ 1
RZ 2
Zaterdag 2

17 doelpunten
17 doelpunten
17 doelpunten
17 doelpunten

De winnaars werden nog even op de foto gezet en Gerard
bedankte Wout Weghorst voor zijn aanwezigheid dmv
een cadeau en wenste hem ontzettend veel succes in zijn
verdere nog prille carrière.
Verder zijn we ontzettend benieuwd wie de nieuwe
Topscoorder wordt in het seizoen 2014 - 2015.
TOPSCOORDERS KUNNEN NIET GEMIST WORDEN !!!
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Op de wreef
Zo. De kogel is door de kerk. Of beter gezegd: door de
kantine. We gaan komend jaar dus een smak geld uitgeven. Een slordige 9,5 ton. Om precies te zijn: 953.325 euro.
Alsof je een emmer leeggooit, net wat u zegt.
We hadden onszelf geen mooier kerstcadeautje kunnen
geven. Op 17 november gaf de buitengewone ledenvergadering groen licht voor de plannen voor een nieuw
clubgebouw. Onze voorzitter noemde het een historisch
besluit. Met recht. Het is de grootste investering ooit in het
91-jarige bestaan van ons kluppie.
Nou moet u weten dat ik op financieel gebied een volstrekte onbenul ben. Bij ons thuis doet mijn vrouw de
geldzaken. En da’s maar goed ook. Laatst nog, kreeg ik een
dikke boete van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, omdat
ik de belasting voor mijn motor niet op tijd betaald had. Ik
bedoel maar. Als ik onze financiën zou moeten beheren,
dan zou de familie Ankoné allang vaste klant zijn bij de
voedselbank.
Dus zult u wel begrijpen dat het mij tijdens de ledenvergadering al snel begon te duizelen. De cijfers en bedragen
vlogen ons om de oren. Het ging over rentepercentages
en afschrijvingstermijnen. Hogere boekhoudkunde, die mij
normaliter ver boven de pet gaat. Maar eerlijk is eerlijk, de
uitleg van onze penningmeester was uiterst helder. Hij kan
zo voor de klas gaan staan. Zelfs ik kon het volgen.
Een aanzienlijk deel van de investering betalen we uit onze
eigen zak: 260.000 euro. Ons bestuur en niet te vergeten
hun voorgangers hebben afgelopen jaren goed gespaard,
complimenten. Verder heeft de gemeente Hof van Twente
al een flinke subsidie toegezegd, van bijna twee ton. En
volgens het bestuur zit er waarschijnlijk nog wel meer in
het subsidievat. (Maar vertel dat maar niet verder. Want
voordat je het weet, ligt er weer een verongelijkte brief
van onze Deldense zustervereniging op de mat van het
gemeentehuis.)
Maar daarmee zijn we er dus nog lang niet, mensen. We
ontkomen er niet aan dat we ons flink in de schulden
moeten steken. Om de financiering van het nieuwe clubgebouw rond te krijgen moeten we het lieve sommetje van
330.000 euro gaan lenen. Rente en aflossing zullen nog
heel wat jaren op onze begroting blijven drukken. En dan
is er nog een post van maar liefst 100.000 euro die nog
ingevuld moet worden. Met zelfwerkzaamheid, sponsoring, fondsenwerving en ledenacties. De eerste tien mille is
al binnen, met dank aan het Rabofonds. Nog negentig te
gaan. Kortom, er is nog een hoop werk aan de winkel. Het
bestuur verwacht dat ieder lid van de Rood Zwart familie
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zijn of haar steentje bijdraagt. De handen uit de mouwen!
Voor elkaar, met elkaar.
Tijdens de presentatie van de penningmeester zat ik wat
onrustig heen en weer te schuiven op mijn stoel. Kan onze
club deze zware financiële last wel dragen? We gaan er
toch niet failliet aan, als het eventjes tegenzit? Maar het
bestuur wist me gerust te stellen. Het financiële risico is alleszins verantwoord, zo werd ons verzekerd. We hoeven er
niet eens de contributie voor te verhogen.
Ik citeer de penningmeester: “Het moet betaalbaar zijn. We
moeten nog wel gewoon ballen kunnen kopen.” Die woorden waren me uit het hart gegrepen. Want een nieuw clubgebouw is prachtig natuurlijk, maar laten we wel wezen:
uiteindelijk draait het om het spelletje zelf. De investering
mag niet ten koste gaan van het voetbal. Daarom schrok ik
wel even, toen bleek dat – omwille van het nieuwe clubgebouw - bezuinigd zal worden op de aanschaf van nieuwe
materialen. Het budget daarvoor wordt teruggeschroefd
van 12.420 naar 7.500 euro. Dus toch…?
Na afloop van de ledenvergadering sprak ik aan de bar
daarover mijn bezorgdheid uit tegenover onze gewaardeerde voorzitter. Die legde me uit dat er nogal slordig
wordt omgesprongen met de materialen van de club. Het
komt regelmatig voor dat er ballen over het hek of in de
bosjes verdwijnen. Zonder dat iemand de moeite neemt
om ze weer op te halen. Schandalig, ja. Zo ga je toch ook
niet met je eigen spullen om!? De bezuinigingsmaatregel
is daarom vooral bedoeld als signaal richting de leden om
zuiniger te zijn op onze materialen.
Vanuit dat perspectief heb ik er wel begrip voor. Toch kan
ik het niet laten om hier even het waarschuwende vingertje te heffen. We zijn geen club van vastgoedmagnaten
of projectontwikkelaars, maar een sportvereniging. Geen
FC Endstra, maar vv Rood Zwart. Voetbal is en blijft onze
corebusiness. Laten we dat vooral niet vergeten. Liever een
paar fatsoenlijke trainingsballen erbij dan van die kekke
Jan-des-Bouvrie-barkrukken voor de nieuwe kantine. Dan
maar wat minder luxe. De prestaties op het veld, daar
draait het om. Ik sta met onze club liever in de VI dan in de
VT Wonen.
Maar voor de rest: een dikke pluim voor ons bestuur en al
die andere mensen die zoveel tijd en energie hebben gestoken in de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Wat mij
betreft hebben die stuk voor stuk wel een mooi en royaal
gevuld kerstpakket verdiend. Dat zal er hopelijk toch nog
wel vanaf kunnen, geachte penningmeester?
Jan Ankoné

Uit de ouwe doos
door Gerard Bebseler.
Gelezen in clubblad nr. 18 van december 1954.
Woord vooraf.
Het leek me best interessant eens aan te geven hoe onze
jeugdelftallen zo’n 60 jaar geleden presteerden. Dat Johan
ten Brummelhuis, jawel Groot’n Schoon, de schrijver was
van een artikel in het clubblad van destijds, is een reden
temeer voor die terugblik. Johan heeft een soort voorbeeldfunctie voor de huidige jeugdleiders die niet zo vaak een
bijdrage voor het clubblad leveren. Hier gaat ie dan.
JUNIOREN NIEUWS.
De junioren hebben in deze competitie nog niet veel succes
kunnen boeken.. De indeling is zowel voor het A – elftal als
voor het B – elftal wel wat te zwaar geworden. Het A -elftal heeft maar 3 punten veroverd in 5 wedstrijden. Ze hebben zich echter steeds dapper geweerd, maar onze jongens
zijn wel wat klein vergeleken met hun tegenstanders. De
middenlinie is wel zeer zwak hetgeen voor de achterhoede
en de voorhoede echt te merken is. Het ontbreekt aan de
juiste stootktracht, doch wanneer ze nog iets beter doorzetten valt er nog heel wat te bereiken en moet ook zeer
zeker het spelpeil hoger opgevoerd worden.
De B – junioren hebben uit 5 wedstrijden geen enkel
winstpunt geboekt. Ook deze kleine boys hebben steeds
geestdriftig gevochten om de punten, maar de steeds veel
sterkere tegenstanders hebben hun geen kans gegeven.
Maar jongens taai volhouden hoor, zo langzamerhand komen jullie er wel in en op de duur zal er een flink elftal uit
groeien. Alle begin is moeilijk,de moed niet opgeven want
we hebben gezien dat jullie steeds tot de laatste minuut
gevochten hebben om enig resultaat te boeken.
Het C – elftal, dat enkele vriendschappelijke wedstrijden
gespeeld heeft, kan ook zeker op goede vorderingen terug
zien.Ze hebben er één gewonnen en één verloren en het
was een lust om te zien hoe die kleine jongens zwoegden
om de wedstrijd te winnen. Op de duur komen jullie er wel.
De juniorenkring groeit nog steeds en op de duur kunnen
we verzekerd zijn dat er flinke elftallen uit onze afdeling
zullen groeien. Een ding is jammer en dat is, dat er steeds
spelers tijdens de wedstrijden ontbreken zonder de leider
daarvan in kennis te hebben gesteld. Jongens laat dat van
nu af aan afgelopen zijn. We kunnen dit in de toekomst
niet ongestraft voorbij laten gaan. Laat je medespelers niet
in de steek en blijf niet uit zonder ernstige reden.
De junioren die nog geen inleg – of keuringsgeld hebben betaald, worden vriendelijk verzocht dit aan mij af te
dragen.
Juniorenleider J. ten Brummelhuis.
CLUBBLAD ROODZWART
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kerstmis
Via de krakerige trap, kwam de alleen wonende oude man op
zolder. Sinds zijn vrouw hem op tragische wijze was ontvallen
was hij er nog maar 1 keer terug geweest, dat had hem veel
moeite gekost, en ook nu ging het niet eenvoudig.
Maar hij klaagde niet, en, had hij haar niet beloofd, mocht het
er ooit van komen, hij haar jaarlijkse gebeuren voort zou zetten?.... nou dan.
Het was er erg koud, de wind gierde onder de niet geisoleerde
dakpannen van het oude huisje door.
Ja, daar zag hij ze,in het prille licht tegen de wand, stonden de
dozen met kerstspullen. De mand die zij er elk jaar voor had
gebruikt stond er ook, dus begon hij gelijk maar in te pakken.
eerst de dozen met de glazen ballen en dan die met de porseleinen engeltjes en vervolgens de wat kleinere dozen.
Heel vernuftig werd het touw dat zij er ook voor gebruikte,
aan de handgreep v.d. mand geknoopt, en via een deel v.d
trapleuning belande deze al lierend op de over loop, van waar
het niet ver was naar het bovenkamertje waar in hij woonde.
De mand met de kerst spullen,had de zolder zonder al te veel
mankementen verlaten maar dat kon van hem niet gezegd
worden….het duurde nog enkele dagen voor het kerstmis
was, doch hij, had reeds de 1e sterren gezien, door dat ie bij
het vangen van een doosje, dat uit de mand was gevallen, z’n
hoofd gestoten had aan een stevige dwars- balk.
En nadat hij z’n tijdelijke laatste aanwas eens had betast en
constateerde dat er ergere dingen bestonden op deze wereld,
zag hij door het zolder raam in een weiland onder een afdak,
een os en een ezel broederlijk naast elkaar staan aan een
kribbe….. waardoor zijn gedachten toch weer wat vromer bij
het naderende kerstfeest werden bracht.
Onder aan de trap gekomen, zag hij het doosje liggen dat
voor die puist op z’n hoofd had gezorgd…………….op het
deksel stond:…. dit doosje nooit weg gooien.
Hij nam het deksel er af, en z’n ogen werden gelijk getroffen door een foto die onder wat engelen haar gedeeltelijk
verscholen ging, hij zag het direct aan die warme lach, ….het
was de blik van Ineke, zijn enigste kind, waarvan hij zo abrupt,
afstand had moeten doen.
Hij pakte de foto uit het doosje….. zag dat er iets achter op
was geschreven,en met trillende handen begon hij te lezen.
Ieder mens draagt diep van binnen,doosjes vol herinneringen.
Draag de niet als last,want heus ze komen vaak van pas.
Doosjes die je laten weten, dat het anders is geweest,
doosjes vol dankbaarheid, voor elke lach, ieder feest.
Doosjes vol warmte, liefde en tederheid, maar ook doosjes vol
leed en onverdraagzaamheid. Laat die dan maar zitten, met het
deksel stijf er op maar die vol met liefde zet die altijd bovenop
want wanneer er weer z’on dag is, vol verdriet en tegenslag,
put dan moed uit z’on doosje, dan verander je nog die dag.
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Je ziet de dingen dan weer heel anders,voelt je dankbaar en blij,
maar zet dan wel eerst die negatieve doosjes, voor altijd goed
op zij…Ineke.
Ontroerd maar voldaan, dwong hij zich tot een glimlach, en
legde de foto weer in het doosje.
Die woorden hadden hem kracht en energie gegeven om het
optuigen van de kerstboom voort te zetten…….hoe verder hij
vorderde hoe meer schik hij er aan begon te krijgen.
Al vond hij van zich zelf, dat hij vroeger altijd een goed versierder was geweest,maar zo voortvarend als het hem nu afging,
verraste ook hem, want even later hingen alle grote glazen
ballen, ….gevolgd door de wat kleinere, in de kerst- boom.
Engelen haar, goud en zilver gekleurd, zorgden voor de laatste
verfraaiing, en nu was ,,keessie’’ klaar……. nee, toch niet,
hij was nog niet klaar, de piek ontbrak nog,die zat nog in de
laatste doos onder in de mand… maar toen hij de doos wou
pakken, verstarde hij plots en schrok…. ,,ik ben eventjes naar
Ineke’’ stond er met een vilt stift opgeschreven. hij kende het
relikwie, het geschrift was van z’n vrouw, hij pakte de doos en
ging voor de kast staan, waarop een foto van haar stond.
Het zweet brak hem uit,het hart bonkte in z’n keel……wat
was dat?
Hoorde hij haar stem?.... ja?....nee,het was maar een visioen.
In gedachten, met betraande ogen,zag hij weer die plek op
straat kerstavond een jaar terug geschiede daar het kwaad…
een auto, gierende banden, dicht gevroren ruiten... vlak bij het
kerkhof, een knal, een schreeuw, in een café stopt de muziek,
mensen komen naar buiten....
even later sloeg een kerkklok 8 keer......maar toen was zij al bij
o.l. heer.
Fijne kerst dagen en een zo gezond mogelijk 2015
Nico Bauhuis

Zaalvoetbaltoernooi (27/12)

voor seniorenteams Rood-Zwart

De herfst heeft zijn intrede gedaan en wij zijn weer druk met de winteragenda. Dus organiseren we in de winterstop ook
weer een sportieve activiteit. Afgelopen jaar op de laatste zondag van het jaar, hebben we voor alle teams die we sponsoren
bij Rood-Zwart, een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in sporthal De Reiger met aansluitend een buffet en avondfeest. Dit
was voor het eerst en het was even aftasten hoe we het beste het één en ander konden regelen. Wij hebben ervaren dat
het een succes was, dus wij zijn na gaan denken of we het niet voor alle teams wat kunnen betekenen.
Vroeger toen het sportcafé nog op de eerste verdieping gevestigd was, organiseerde Rood-Zwart op tweede kerstdag altijd
een zaalvoetbaltoernooi voor alle leiders en trainers. Helaas is deze activiteit destijds gestopt vanwege te weinig animo,
maar na jaren willen wij het opnieuw proberen… Het gaat niet om de prestatie, maar om een middag waar gezelligheid en
verbondenheid op nummer één staat.
Op zaterdag 27 december willen we daarom een groot zaalvoetbaltoernooi organiseren voor alle seniorenteams van Rood
Zwart. We beginnen om 15.00 uur met voetballen. Dus spelers, leiders, trainers kunnen meedoen. De opzet is hetzelfde als
afgelopen jaar, iedereen speelt door elkaar. Dus een selectiespeler kan in een team zitten met spelers uit bijvoorbeeld het 4e,
8e, het viagra-team of dames. Zo willen we de maximale prestatie qua spel eruit halen. Na het toernooi hebben we weer
een buffet en de top DJ Rene Tulipano (’s avonds ook gedraaid na De Boemel Beachparty 2014).
Vraag je teamgenoten om mee te doen met het zaalvoetbaltoernooi en geef het aantal personen per team door (aantal
die spelen willen / aantal die van het buffet gebruik willen maken) voor zondag 7 december (dit vanwege de organisatie
enzovoort) per mail naar info@deboemel.nl De onkosten zijn € 10,- persoon maar daar krijg je 2 consumptiemunten voor
en kun je deelnemen aan het buffet. Niet mee willen doen met het zaalvoetbaltoernooi, maar wel de gezelligheid willen
beleven en deel willen nemen aan het buffet, dat kan dan ook. Geef het even apart door, dan kunnen we hiermee
rekening houden.
Met vriendelijke groet,
Robert en Esther
Café-Biljart De Boemel
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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
Vacant
Han Blanke
Vacant
Jelle de Vries
Brenda ter Braak

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

Jeugdcommissie:
Vacant
Vacant
Vacant
Jan Ros
Conny Kemerink op Schiphorst
Vacant
Saskia Ros

Voorzitter
Secretaris
Voetbalzaken
Wedstrijdsecretaris
3763252
Coördinator dames- en meisjesvoetbal
3762486
Coördinator activiteiten		
Coördinator vrijwilligers jeugd
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
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3764506
3764848
06-57234681
3764766
3767046
3761189
06-14416633
06-48379397

3762654
3763252
06-87124084
06-15872233

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis

Ledenadministratie

3766401

P.R.-commissie/Clubblad
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie

06-48463681

Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

3763983
3766900
06-30420200
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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

