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HOOFDSPONSOR

Redactiewoord
Het exemplaar van ons clubblad dat U nu voor ogen heeft is een bijzondere uitgave. Het is n.l. nummer 500.

STER-SPONSOREN

Bij het verschijnen van nummer 400 heeft “good old” Gerard Bebseler een chronologie gegeven van clubblad en redactiemedewerkers tot dan toe.. We spreken dan over juli 1998. Ik zal mij daarom nu beperken tot het verdere verloop tot nu.

De belangrijkste wijziging sindsdien vond plaats in juli 2009 met nummer 473, toen er afscheid werd genomen van het
druk- en inbindwerk in eigen beheer en enkele goedwillende professionals dit overnamen. Te noemen daarbij zijn Straver
reclame en webdesign, Hofweekblad Unaniem en van Marle graﬁsche bedrijven. Met het uitkomen van dit nummer werd
het clubblad in een meer eigentijds jasje gestoken, alles op dubbel gevouwen A3 formaat, een betere kwaliteit papier,
mogelijkheden in kleurgebruik en een goede foto kwaliteit.

Ook organisatorisch gaf dit wijzigingen en mogelijkheden. Door het sterk toegenomen gebruik van de sociale media
zoals onze website en Facebook waarop alle actuele dingen te vinden zijn, veranderde ook de inhoud van ons clubblad.
Beleidszaken voor de langere termijn en de meningsvorming daarover hebben hun plaats en ook de zaken die we liever
alleen met onze leden delen treft u hierin aan.

Het is vooral aan u als lezers om inhoud en kwaliteit van het aanbod te beoordelen, maar naar onze eigen bescheiden
mening slagen we daar telkenmale redelijk goed in. Wel blijven we ook nu nog steeds op uw in breng in deze aandringen, want voor de leesbaarheid en de diversiteit van de onderwerpen bent u allen onmisbaar.

Zoals trouwe bezoekers aan onze accommodatie hebben kunnen zien, zit er schot in de verbetering en zijn de eerste contouren voor de nieuw aan te leggen “Brink” ook zichtbaar gemaakt. Dit moet voor ons allen ook gezien worden als een
aanmoediging ons steentje bij te dragen aan de verdere realisering van het SportPark+ of zoals Joost Weber het treffend
noemde, “Het 8e wereldwonder”.

Ik verwijs U graag voor de rest van dit clubblad naar de inhoudsopgave en wens U veel leesplezier.

Namens de redactie,
Louis Bouwmeester
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Inhoudsopgave
Gerard Bebseler geeft in het kader van dit jubileumnummer een terugblik op de ontwikkeling van het
clubblad.
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De dames en meisjes hebben een heuse interland
bezocht, Nederland tegen Thailand.
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In de rubriek “op de Wreef” gaat Jan Ankoné juist in

Er is een commissie damesvoetbal opgericht. Zij gaan
proberen het dames- en meisjesvoetbal nog sterker op
de kaart te zetten.
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op de toekomst van het clubblad.
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Van het trainersfront ontvingen we een verslag van
de trainer van A1 over een alternatieve training en van
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Het Viagrateam ging weer eens internationaal, het
Duitse Papenburg was de tegenstander. Een team dat
steeds meer van zich laat horen is Rood Zwart 7.
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de trainerscoördinator een visie op teamontwikkeling.
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Via een aantal foto’s van de playbackshow en een
terugblik van de “Ice-queen” kunt u nog even terug

In het kader van Delden Terug naar Toen staat Gerard
Bebseler even stil bij 70 jaar vrijheid.
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genieten van dit wederom geslaagde evenement.
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Jelle de Vries heeft de pen opgepakt om een inzicht

Als vanouds zijn de vaste rubrieken zoals oude doos, mij-

te geven in o.a. zijn verleden en huidige werkzaamheden

meringen en de bestuurstafel ook dit keer weer aanwezig.
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Clubblad nr. 500
Vrij recent werd ik er door onze eindredacteur Rudy op geattendeerd dat de eerstvolgende uitgave van het clubblad
het nummer 500 zal dragen. Of de mogelijkheid bestaat
hier alsdan enige aandacht aan te geven. Reeds bij de 50e
en 60e jaargang werd door mij al ruime aandacht aan deze
jubilea geschonken. Het dwong mij zelfs om enkele middagen op de zolder van mijn woning in het archief uit te zoeken wie al die jaren de redactie heeft gevormd. Dit met de
bedoeling hen allemaal de eer te gunnen die ze verdienen.
Of ik hierin ben geslaagd kan ik me niet precies herinneren.
Omdat mijn geheugen nog wel op peil lijkt is e.e.a. wel aan
twijfel onderhevig. Actieve redactieleden worden wel eens
verweten teveel op eer te zijn gesteld.
Zelf ben ik er me er wel van bewust dat al hetgeen ik, gedurende een periode van 25 jaar, in dit blad heb geschreven
best voor discussie vatbaar is. Kritiek in positieve zin ontgaat
me niet. Het is wellicht niet uitgesloten dat ook mij een vorm
van verwaandheid wordt toegedicht. Het lijkt dan op een
soort risico van het vak. Wees eerlijk en zeg wat je hindert.
Dat heb ik nu dan maar gedaan. Maar verder niet getreurd.
De massa heeft het voor het zeggen. Wanneer iedere
bestuurder, commissielid dan wel medewerker bij elke
kritische noot de pijp aan maarten geeft, heeft geen enkele club nog bestaansrecht. We zetten met zijn allen de
schouders er onder en werken toe naar een hoogtepunt
d.i. de verwezenlijking van een nieuw clubgebouw. Het zal
dan voor mij een eer betekenen hiervan in dit clubblad op
gezette tijden verslag te doen.
De bedoeling van dit relaas is uiteraard om een overzicht
te geven wat het clubblad voor onze vereniging gedurende
een reeks van vele jaren heeft betekend en op welke wijze
dit kon worden verwezenlijkt. Zoals reeds eerder is vermeld
werden in de jaren 1946 en 1947 enkele bladen van klein
formaat onder de leden verspreid. Interessante lectuur is
daar niet in te vinden. De reden waarom de uitgave werd gestaakt is niet aangegeven. Aannemelijk is gebrek aan kopij.
In 1953 komt het blad weer tot leven. Het is een gestencild exemplaar van eenzelfde formaat. De redactieleden
presenteren zich niet. De tekst van het openingsartikel, geschreven door een lid van het hoofdbestuur,(Rood – Zwart
was destijds een z.g. omnium vereniging met afdelingen
voetbal, handbal, gymnastiek en wandelsport) eindigt als
volgt:” Ja leden van Rood – Zwart, ik zie u al bij het begin
van elke maand naar ons clubblad grijpen en zo moet het
zijn, steeds weer uitzien naar het verenigingsnieuws en als
ieder dan meewerkt door het plaatsen van een klein artikeltje, dan krijgen wij een clubblad dat gezien mag worden
en waar we met recht trots op kunnen zijn.” Ofschoon het
taalgevoel van destijds nogal verschilt met die van de tegenwoordige tijd, heeft de schrijver niet kunnen bevroeden

dat zijn gedachtegang steeds de basis is geweest voor een
verantwoorde uitgave van ons clubblad.
Met zijn allen onder leiding van diverse redactieleden kans
zien het gedurende nu een reeks van 62 jaar, eerst maandelijks en thans een vijftal keren per seizoen, bij de leden
en sponsoren in de bus te stoppen is geen sinecure.
Uiteraard liep niet steeds alles op wieltjes.
Vanaf december 1987 tot maart 1989 werden slechts
jeugdinfo’s uitgegeven, omdat de toenmalige redactieleden
om uiteenlopende reden hadden bedankt. Maar een team
van nieuwe medewerkers, waar Rudy Visschedijk en ondergetekende nog steeds deel van uitmaken, stelde orde op
zaken. Zij zag kans sinds laatstgenoemde datum een blad
uit te geven aanvankelijk in eigen beheer en sinds 1 juli
2009 in een modern jasje gestoken. Het drukken van het
blad wordt vanaf die datum verzorgd door drukkerij van
Marle te Hengelo, in samenwerking met drukkerij Unaniem
in Delden.
Over de voorbije tijd is nu, mede gezien eerdere publicaties,
genoeg verteld. Wat geeft de toekomst is geen ongewone
vraag. Dit temeer niet omdat het volgen van de digitale
weg aan de orde is of komt. Onze secretaris heeft in zijn
laatste jaarverslag al eens getracht uit te vlooien hoe de
achterban hier over denkt. Welke reacties hij, na de mijne,
verder nog heeft ontvangen is mij niet bekend. Toen ik vóór
de kerst bij enkele adressen het clubblad bezorgde en aan
de bewoners de vraag stelde of men de website van Rood
– Zwart wel eens bekeek, kreeg ik in de meeste gevallen
een negatief antwoord. Maar het clubblad werd wel van
A tot Z gelezen. Dat ligt immers gewoon bij de mensen op
tafel en wordt dan gemakkelijk gepakt en gelezen.
Een soort nieuwsbrief via de digitale weg is waarschijnlijk
nu nog te vroeg. Ik erken dat er op den duur niet aan valt
te ontkomen, temeer omdat de jongere generatie met zulk
een manier van werken is of wordt groot gebracht.
Zorg er wel met zijn allen voor dat er voor de geschiedschrijving voldoende gegevens voorhanden blijven.
Het vieren van bv. het 100 jarig bestaan, zonder een ruime
blik naar het verleden, kan amper geslaagd heten.
Bij voorbaat succes gewenst aan allen die na ons het beleid
voor de berichtgeving gaan verzorgen.
Dank aan u allemaal die in het verleden de inhoud van het
clubblad tot succes hebben gemaakt.
Gerard Bebseler
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Van de bestuurstafel
De winterstop is weer voorbij, op het moment van schrijven
hebben we zelfs al enkele lekkere “lentedagen” achter de
rug en is het weer een drukte van jewelste op ons sportpark.
Voor het bestuur en verschillende andere vrijwilligers was er
echter weinig sprake van winterstop, er werd volop doorvergaderd en gewerkt!! Er moesten oefenprogramma’s worden
opgesteld voor de verschillende teams in de voorbereiding
op de 2e seizoenshelft, de voorbereiding voor de diverse
toernooien aan het einde van het seizoen vergen nu al de
nodige voorbereiding door de toernooicommissie.
Dit geldt zowel voor de eigen toernooien als die van andere
verenigingen waar Rood Zwart teams aan deelnemen.
Inmiddels hebben we ook al diverse activiteiten achter de
rug zoals bijvoorbeeld de playbackshow, mini playbackshow,
het zwemmen bij de Wilder en een feestavond voor de
B-jeugd. Hier zult u ongetwijfeld elders in dit clubblad meer
over kunnen lezen!
Niet alleen zijn de afgelopen weken de renovatiewerkzaamheden van de kelder uitgevoerd, ook is er samen met de
sponsorcommissie en “commissie Vierde Geldstroom” een
informatieavond speciaal voor sponsoren georganiseerd.
Doel van de avond was om de sponsoren uitgebreid te informeren over- en nadrukkelijk te betrekken bij de nieuwbouw
van het clubgebouw. Daarnaast is er speciaal voor Sportparkplus een geheel eigen huisstijl ontwikkeld door de heren
van Straver reclame en webdesign die is gegoten in verschillende “informatiebronnen”.
Dan wordt er verder achter de schermen druk gewerkt aan
o.a. de verdere invulling van de plannen rondom de nieuwbouw. Zo wordt bijvoorbeeld het bestek in detail uitgewerkt,
de aanbesteding voorbereid en uw mening m.b.t.
de inrichting van de nieuwe kantine verwerkt in een concreet voorstel. De vele vrijwilligers van diverse commissies
zijn er maar druk mee!
Dan zijn er ook wat positieve organisatorische ontwikkelingen te melden, zo is Hans Slaghekke toegetreden tot het
jeugdbestuur en wordt daar druk verder gewerkt aan de herverdeling van taken en verdere invulling van vacante posities.
Ook is er in de afgelopen maanden een nieuwe commissie
geformeerd, die speciﬁek de belangen van het meisjes- en
damesvoetbal binnen de club gaat behartigen. Een reeds
lang gekoesterde wens van het bestuur om hier ook organisatorisch meer aandacht te kunnen besteden is daarmee in
vervulling gegaan. Een enthousiast clubje vrijwilligers bruist
van goede ideeën en is hier al voortvarend mee aan de slag
gegaan!!! En dan is last but not least Jeroen Vos toegetreden
tot de gelederen van het bestuur. Uiteraard moet dit door de
Algemene Ledenvergadering nog wel bekrachtigd worden,
maar linkspoot loopt zich momenteel al volop warm.

seert om 70 jaar vrijheid te vieren. Uitgebreid zal er dit
jaar stilgestaan worden bij de 2e wereldoorlog die 70 jaar
geleden geëindigd is en dat de vrijheid waar wij Nederlanders vandaag nog steeds in leven, niet vanzelfsprekend is.
Onlangs is er een mooi en indrukwekkend boek uitgebracht
“Onvergetelijke Oorlogsverhalen” met oorlogsverhalen uit
Delden en omgeving waar ook onze “pater familias” Gerard
Bebseler zijn steentje aan bij heeft gedragen door te delen in
zijn herinneringen aan de oorlogstijd.
Binnenkort zal ook de voetbalplaatjes actie van start gaan
die we samen zustervereniging SV Delden, AH Bekman,
Drukkerij Unaniem en Van Marle Graﬁsche Bedrijven hebben
opgezet. Alle foto’s zijn inmiddels geschoten en de verzamelboeken gedrukt. Eind van deze maand zal de aftrap worden
gegeven. Op dit moment zit u de 500e editie van ons clubblad te lezen, dat zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Een
mijlpaal waar we ook best even bij stil mogen staan. Al die
jaren zijn vele vrijwilligers erg druk geweest met deze informatievoorziening richting onze leden en nog steeds worden
hier vele vrijwilligersuren ingestopt. Vroeger werd ook het
drukken en bundelen in eigen beheer gedaan, tegenwoordig
hebben wij hiervoor enkele sponsoren bereid gevonden.
Naast onze eigen eindredactie in de persoon van Rudy Visschedijk, werd de opmaak verzorgd door Drukkerij Unaniem
en Straver reclame en webdesign. Eind 2014 is Unaniem
hiermee gestopt en is de opmaak volledig in handen van de
heren Straver. Ook via deze weg willen wij Clemens Geerdink en de medewerkers van Drukkerij Unaniem heel erg
bedanken voor hun inzet voor ons clubblad van de afgelopen jaren!! Gelukkig kunnen wij u dankzij Straver reclame
en webdesign, Drukkerij van Marle en onze eigen vrijwilligers nog steeds informeren over diverse zaken binnen onze
vereniging middels dit fraaie clubblad, iets waar wij bijzonder
trots op zijn!
Tot slot kunnen wij u nog mededelen dat een anonieme en
niet nader met naam te noemen trouwe Rood Zwarter een
zeer gulle donatie heeft overhandigd aan onze voorzitter
en penningmeester, te besteden aan het nieuw te bouwen
clubgebouw. Hier zijn wij als bestuur deze heer H.F. bijzonder dankbaar voor en hopen dat velen zijn voorbeeld zullen
volgen! Overigens kwam de donatie niet geheel zonder
randvoorwaarden, zowel onze voorzitter als penningmeester
werd het volgende meermalen op het hart gedrukt: “goat
der verstaanig met umme en smiet ut nich oawer ’n balk’n!”
Dat gaat helemaal goed komen!
Houd voor actuele informatie de websites (www.roodzwart.
nl en www.sportparkplus.nl) in de gaten!
Het bestuur
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Rood Zwart richt
vrouwenvoetbalcommissie op
“We halen het optimale uit het vrouwenvoetbal en bieden de
ruimte om deze sport binnen de club door te laten groeien.”
Voorzitter Binne Visser

Vrouwenvoetbal staat bij Rood Zwart hoog in het vaandel. Het is de snelst groeiende teamsport in Nederland,
maar ook een sport die extra aandacht en ondersteuning
behoeft, zo ook binnen Rood Zwart. Een aantal leden van
de club heeft de koppen bij elkaar gestoken en voor deze
speciﬁeke doelgroep een ofﬁciële commissie opgericht,
met als hoofddoel het vrouwenvoetbal binnen Rood Zwart
op een hoger plan brengen.

IPWFOJFSTtLXFLFSJKtXJOLFMtXPSLTIPQT

tuincentrumnijhof.nl
#FMMJOLXFH %FMEFO

Wij bedanken
al onze sponsoren
voor hun bijdrage

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

De vrouwenvoetbalcommissie bestaat uit:
Voorzitter: Binne Visser
Vice-voorzitter: Sarah Twilhaar
Activiteiten: Victor Mulder
Trainers/Leiders: Annemarie Hilarius, Harold olde Veldhuis
Wedstrijdzaken/Presentatie: Conny Kemerink op Schiphorst
Presentatie/Promotie: Paul Rijgwart
Promotie: Els de Witte
Alle leden van de commissie nemen hun verantwoordelijkheid voor het regelen van de wedstrijden en trainingen,
het organiseren van activiteiten voor de speelsters, en het
promoten van vrouwenvoetbal binnen Rood Zwart.
De vrouwenvoetbalcommissie deelt de tweedelige visie van
de club; de sociaal maatschappelijke en de sportieve visie,
en stelt hierbij de volgende doelstellingen:
• Het vrouwenvoetbal naar een hoger plan brengen
• Doorstroming in speelsters en kwaliteit in jeugdelftallen
garanderen
• Speelsters in leeftijdsfase welpen, F en E gemengd laten
trainen/spelen om een goede basis te leggen
• Alle teams tweemaal per week trainen
• Twee teams per leeftijdsgroep (D, C, B, A en senioren)
• Meer activiteiten gericht op de meiden en vrouwen
• Meer promotionele aandacht om aantrekkingskracht van
vrouwenvoetbal bij Rood Zwart binnen Delden en
omliggende plaatsen te vergroten
• Trots op ons vrouwenvoetbal in alle opzichten
(organisatie, plezier en prestaties) te vergroten.

Verder worden de algemene doelen van de club en de
bestaande technische-, activiteiten- en jeugdcommissie
binnen Rood Zwart door de vrouwenvoetbalcommissie
vertaald naar de meiden en vrouwen van Rood Zwart.
Sinds het jaar 2000 is het vrouwenvoetbal bij Rood Zwart,
mede dankzij extra aandacht van de KNVB, echt in de
steigers gezet. De recentelijke teruggang van twee damesteams (één op zaterdag en één op zondag) naar een enkel
damesteam op zaterdag, waarbij het zondag team op hoog
niveau speelde, is een teken aan de wand geweest.
Op dit moment telt de vereniging drie meidenteams (B, C
en D) en één vrouwenteam (Zaterdag 1) daarnaast zijn er
nog enkele meiden die in een gemengd team met jongens
voetballen. Alle (ouders/verzorgers van de) meiden hebben
een informatieve brief over de nieuwe commissie en de
gestelde doelstellingen ontvangen, zij worden hiermee aangemoedigd om met elkaar de schouders eronder te zetten.
De eerste promotieacties en activiteiten voor de meiden
zijn inmiddels opgestart. Zoals het succesvolle bezoek
aan de oefeninterland van het vrouwenelftal van Oranje,
Nederland – Thailand, waarvan een terugblik van een van
de meiden in het clubblad te lezen is. De commissie hoopt
aan het einde van het seizoen zoveel mogelijk de huidige
dames en meiden te behouden en nieuwe instroom te
realiseren. Zodat steeds meer meiden hun passie in het spel
en het plezier van spelen in een team vinden op de velden
van vv Rood Zwart.
Voor meer informatie mail naar
vrouwenvoetbal@roodzwart.nl
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de geur van onderlinge afspraken nog sterker in de neusvleugels der Viagranen deed binnendringen. Het was namelijk -3 en het veld was wit van de sneeuw, dus wij hadden ook wel een sjaaltje gewild. Zelfs een Delden-sjaaltje
was nog welkom geweest. Maar neen, niets van dat alles…
Wederom stond deze interland onder leiding van dhr.
Weijenborg, die geheel gekleed op de snijdende kou, het
beginsignaal liet klinken over het bevroren veld. Net als bij
de uitwedstrijd, die vorig jaar onder geheel andere omstandigheden is gespeeld, ging de wedstrijd in het begin gelijk
op. De statistieken laten dat ook zien.

RZ ViagraBlau Weiss ’94 Papenburg
Schriftelijke Verklaring van de VN in samenwerking met
de Europese Commissie en met instemming van Narendra
Modi (minister-president India) inzake het Viagrateam RZ:
Wij, afgevaardigd door de internationale gemeenschap en
India, willen via deze weg de spelers van het Viagrateam
van Rood-Zwart Delden als voorbeeld stellen voor alle
andere minder getalenteerde voetballers in de wereld plus
India. Je kunt dan nog van waarde zijn voor de medemens
en dat is waar het Viagrateam in uitblinkt. Als personiﬁcatie van de internationalisering brengen zij volkeren bij
elkaar en verdwijnen grenzen.
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Op vrijdag 23 januari stond de tweede interland van dit jaar
op het programma tegen de boys van Papenburg.
Bij deze club voetbalt John Groothuis, ons allen bekend om
zijn magische vingers en gemiddelde linkerbeen. Hij was
vroeger masseur bij onze club en herkende menigeen aan
zijn kuiten. Om hem te misleiden hebben een aantal der
onzen een thermobroek aangetrokken, waardoor John de
eerste tien minuten compleet van het padje was.
Gelukkig was dat padje net geveegd, dus John is heelhuids
op het veld teruggekeerd om de Papenburgse Predators bij
de hand te nemen.

Eenheid en verbondenheid zijn de kernwaarden van dit
team en dat brengen zij in praktijk door elke tegenstander
de winst te gunnen in de onderlinge wedstrijden. Dit ter
bevordering van het onderlinge begrip en andere mooie
termen. Wij zijn erg content met deze ontwikkelingen op
het multifunctionele sportcomplex ‘The Farthill’ en willen dan ook een symbolische donatie van €1,- schenken
om deze initiatieven verder te stimuleren. Ga zo door en
blijf andere oudere voetballers stimuleren. Dan wordt
de droom van 1 Europa zonder verschillen en India ooit
werkelijkheid!

Voor deze legendarische wedstrijd zou aanvangen werd
ondergetekende iets duidelijk. Namelijk dat deze wedstrijd
waarschijnlijk ‘geﬁxt’ was. Zelfs over het bedrag werd niet
moeilijk gedaan. Het was €750,- en werd notabene ten
overstaan van beide teams overhandigd aan Marije Pol,
die na de bouw van baby Faas nu de initiatiefnemers van
de nieuwe kantine met raad en daad bijstaat. In Bentelo
heeft ze in het verleden al zo veel werk verzet dat daar de
sporthal naar haar is vernoemd en ook in Diepenheim staat
haar naam al op de herstelde herberg, die op haar advies 1
muur in een andere kleur heeft gekregen.

Was getekend,
De V.N., De EU en de minister-president van India

Kortom, een vrouw met visie! En warme sjaaltjes voor de
Duitse tegenstanders van deze beneﬁetwedstrijd, hetgeen
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Van de eerste 30 ballen werden er 10 door de Nederlanders en 10 door de Duitsers in de voet van de tegenstander
geplaatst. Van de 17 ballen die in de eerste 15 minuten
over de zijlijn werden getrapt gingen er ook daadwerkelijk
17 over de zijlijn en kansen vielen er niet te noteren. De
langste combinatie kwam dan ook van keeper Menno, die
bij het pakken van een voorzet door de gladheid eerst een
dubbele axel, daarna een tripple Rietberger en ook nog
een zeehondimmitatie liet zien. De bijnaam Seabert zal
hem goed passen. De naam Ankie ook, net als elke andere
naam die begint met een klinker.
Gaandeweg de eerste helft ontstond er een licht overwicht
voor de Viagranen, die puur op enthousiasme meer balbezit kregen. Echte kansen kwamen daar niet uit voort, want
het enthousiasme was zo groot dat telkens de snelheid van
de spitsen werd overschat. In de sneeuwlaag op het veld
waren de looplijnen prachtig zichtbaar en het was duidelijk dat het Viagrateam het knippatroon van een driedelig
maatpak op de mat legde.
De Duitsers probeerden daar de plattegrond van Campingplatz Heilhauser Mühle in Waxweiler tegenover te stellen,
maar ze kregen het voetpad naar kampeerweide 2 niet goed
uitgebeeld, waardoor het Viagrateam op dat vlak al snel met
1-0 voorstond. Op het voetbalvlak ging het iets minder.
Ondanks het zeer lichte overwicht werd pass nr.36 in de
voeten van de tegenstander de Deldenaren noodlottig. Waar
keeper Menno op eerdere doelpogingen nog een antwoord
had herinnerde hij zich nu dat hij de vervanger was van de
Zware Panter en hij werd dus redelijk eenvoudig verschalkt
(red.) door de Duitse spits, die dat affentittnklaurotzenschmutzenfertig-geil vond. Daar het te koud was voor een
buiksliding deed hij dit dan ook maar niet. Scheidsrechter
Herman, die een witte legging aan had gedaan met korte
zwarte kousen, besloot te ﬂuiten voor de rust.

illustere gezelschap) maar een helft duurde is niet bekend,
maar de Deldenaren begonnen ontzettend slap aan de
tweede helft. De Duitse Mannschaft voetbalde rustig door
en door de vele wisselingen binnen het Viagrateam was
het niet geheel duidelijk wie er nu eigenlijk waar stond.
Sommigen hadden zelfs niet door dat het al rust was geweest en passten de verkeerde kant op. Uit zo’n prachtpass
viel ook de 2-0, die op dat moment ook volledig terecht
was en geheel voor de verhoudingen uit.
Dat het ook nog 3-0 werd voor onze oosterburen was
zuiver voor de statistieken en na een goed uur voetballen
ﬂoot Herman, die in de rust van de Duitse vrouwen nog
ein schnapps bekommen hatte, voor het laatst die avond
op zijn ﬂuit. In de kleedkamer werd er nog even nagepraat
en de conclusie was als volgt: Als het niet zo koud was
geweest en er geen sneeuw had gelegen, dan was de kans
redelijk groot geweest dat we met een compleet ander
team misschien wel gewonnen hadden. Maar dat was ook
niet het uitgangspunt van deze wedstrijd. Het uitgangspunt
was om een lekker potje te ballen tegen een gelijkwaardige
tegenstander en gelijk ook iets geld op te halen voor de
bouw van het nieuwe clubhuis. Daarnaast gaat het ook
om de onderlinge band en de gezelligheid.
Na de wedstrijd was er in de kantine een stamppotbuffet
en een borreltje om even op te warmen en bij te komen.
Duitsers en Nederlanders liepen door elkaar als ware het
het centrum van Gronau. Alles wees op een latertje, maar
ondergetekende kon daar gelukkig onderuit komen door te
zeggen dat hij daar geen zin in had. Pffffff. Net gelukt!
Rest mij namens het team het vrijwillige barpersoneel en
de organisatie te bedanken en alvast een vooruitblik te
geven op de volgende interland van het Viagrateam.
Deze wedstrijd zal in mei worden gespeeld tegen de
kustwacht van het Griekse eiland Kos op het eiland Kos.
De kosten konden laag worden gehouden, dus het kos niet
de wereld.
Als u wilt komen kijken dan zou dat alleraardigst zijn. Neem
dan contact op met Wilfried O.G, die alles
weet van Grieks en daar altijd veel over te vertellen heeft.
Auf wiedersehen!

Gezien de kou was er besloten om maar geen thee te gaan
drinken om even op te warmen en dus werd snel begonnen met de tweede helf. Zoals ik al zei, geen t…. Of de
werking van het kleine blauwe pilletje (naamgever van dit
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Langestraat 15, Delden tel.: 074-3763455
Bornsestraat 28, Hengelo ov tel.: 074-2506721
www.hofstedekamp.nl

Verleden
Het is wel eens eerder gezegd dat de oudere mens graag
naar het verleden blikt. Vele aangename voorvallen komen
dan weer eens voor het voetlicht. Als het lijkt dat de
inhoud enige waarde van niveau vertegenwoordigt, dan
worden ook kinderen en kleinkinderen er mee geconfronteerd. Maar ook iedere medaille heeft een keerzijde. Het
feit dat de bevrijding van het Duitse juk binnenkort 70 jaar
geleden is, houdt mij persoonlijk bezig.
Ook de uitzending nadien van veel jonge mannen naar
onze koloniën in de Oost, waar volgens onze regeringsleiders van destijds orde en vrede moest worden gebracht.
In een uitgave van dit blad t.g.v. 65 jaar bevrijding heb ik
al eens mijn persoonlijke belevenis rond de strijd voor de
bevrijding van Delden e.o. verteld. Dat ga ik nu niet weer
herhalen. Ook de kranten die in de regio verschijnen zullen
daar zeker wel de nodige aandacht aan besteden.
Maar even terug naar de oorlogstijd van 1940 – 1945
komen gedachten in beeld die ik wel even kort kwijt wil.
Dit om de jongeren in de oren te ﬂuisteren dat het leven in
een staat die er democratische principes op na houdt een
andere is dan die met een dictatoriaal bewind.

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

Je bent 11 jaar oud als je op de morgen van 10 mei 1940
‘s morgens met de schrik wakker wordt. Het opblazen van
de bruggen over het Twente – Rijn kanaal brengt zoveel
lawaai teweeg dat je denkt dat de Heer hierboven bezig is
met het einde van de wereld aan te kondigen. Maar vader
lief kan amper een woord uit de keel krijgen. Kinderen het
is oorlog, is zijn korte betoog. Dan pas begint ook de
ellende. Een chronische volgorde van ondeugdelijke
gebeurtenissen en pesterige besluiten van de bezetter heb
ik niet precies meer in beeld. De joden vervolging kwam
op gang, ofschoon je niet direct wist hoe met die mensen

werd omgegaan. Er werden bonkaarten uitgereikt om
zogenaamd de voedingsmiddelen op een zo eerlijke manier
te verdelen.
Dat was het begin van het leven in bescheidenheid dat in
de latere oorlogsjaren uitmondde in een leven met honger.
Er werden mensen opgepakt met oorspronkelijk leiding gevende functies. Voor de betekenis van het woord gijzelaar
hadden we uitleg nodig. Veel mensen stroopten de boerderijen af voor boter en melk, rogge, haver,eieren en alles wat
eetbaar was. Op ﬁetsen met houten banden en/of tuinslangen naar school. De voetbalclub waar een jeugdwedstrijd
moest worden beëindigd omdat de bal kapot ging en een
reservebal er gewoon niet was. Onderduikers op boerderijen om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. De
landing van Geallieerde legers in Normandië in juni 1944.
De slag om Arnhem in september 1944 die de bewoners in
die omgeving noodzaakten te gaan evacueren. De hongerwinter die volgde. De uiteindelijke bevrijding van Twente
in april 1945, die moeizaam verliep. Zo zou ik best nog wel
enkele bladzijden vol kunnen schrijven. Ik heb enkel willen
aangeven dat de oorlogsjaren diepe wonden hebben geslagen in vele gezinnen. Met een vergelijking van het heden
naar die tijd kunnen we ons huidige leven in vrijheid alleen
maar koesteren. Dat was ook mijn bedoeling van deze
korte samenvatting. Dat velen hun leven voor onze bevrijding gaven zullen we nooit mogen vergeten. Dat zij verder
mogen rusten in vrede.
Het leven in vrijheid gedurende nu precies 70 jaar verdient
aandacht. Ook naar mijn bescheiden mening in een voetbalblad. Vandaar!
Gerard Bebseler
CLUBBLAD ROODZWART
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Geef de pen door
Eindelijk de pen in mijn bezit… Ben Visschedijk hartelijk
dank hiervoor. Het moest er een keer van komen natuurlijk,
desalniettemin ben ik vereerd dat ik in de 500e editie van
ons clubblad een stukje mag schrijven. Ben vroeg mij of
ik mijn Rood Zwart leven zou willen delen en hij wil graag
mijn visie zien op de toekomst van onze club. Daarnaast
vroeg hij wat mij drijft binnen de club en of ik nog eens de
kicksen oppak… Ik zal proberen in het komende stuk een
antwoord te geven op de deze vragen.
Even mijzelf voorstellen: Ik ben Jelle de Vries, 40 jaar en
getrouwd met Gerda. We hebben drie dochters, Arrezina, Jorinde en Madelon in de leeftijd van 12, 10 en 8
jaar. Geen van de dochters is actief binnen Rood Zwart,
maar wel sportief (handbal en street dance). Wel zijn mijn
dochters veel op het voetbalveld te vinden om ons eerste
team aan te moedigen. Ik werk als Scientist bij buurman
Elementis (Servo) op de Research & Development afdeling.
Nieuwe producten ontwikkelen, opschaling van bestaande
producten en proces optimalisatie zijn mijn voornaamste
taken. Een mooie baan met veel mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Mijn Rood Zwart carrière begint zoals bij de meeste van ons
in de welpen. Destijds nog met Willy Poelman, Joseﬁen ter
Horst en Diny Wilmink als leiding. Daarna naar de E1,
er was toen nog geen F afdeling. Het E team speelde destijds
met 11 tegen 11 op een half veld. Leiders bij de E jeugd waren Bennie Exterkate en Rainer Thelen. Na de E kwam de D1
met Hans Paschold, Hans van het Bolscher en Harry Raanhuis
als leiders. Mooie tijd. Vervolgens de C1 waar onder andere
Rene van Norel, Hans Twilhaar en Harold Pepers de leiders
en trainers waren. In de B en A heb ik een aantal illustere
trainers gehad te weten: Bartho Reuvers, Geert Slomp en
Tonny Waanders. Weinig succesvolle jaren.
De lichting voor ons was erg sterk en speelde op een hoog
niveau. Te hoog voor onze lichting met als gevolg dat we
steevast elk jaar degradeerden. Na de A jeugd heb ik kort
in de senioren gespeeld, maar het stappen werd steeds
belangrijker en ben ik met veldvoetbal gestopt.
Voetballen in de zaal deed ik nog wel. Destijds hadden we
5 elftallen in de zaal en mijn team was het derde elftal.
Ons team was vooral een vriendenteam en we hebben 3
jaar met ons team in de zaal gevoetbald. Veel ondersteuning vanuit Rood Zwart was er niet helaas en op het laatst
waren wij het enige elftal. Het mooie aan zaalvoetbal
was het thuis spelen op de vrijdagavond, helaas waren de
meeste uitwedstrijden op de maandag of dinsdagavond,
vaak na 10 uur ’s avonds.
Ondertussen was ik op mijn 14e begonnen met het trainen en ﬂuiten bij de welpen. Marinus Koning ter Heege

zwaaide toen de scepter bij de welpen en dat deed hij met
verve. We hadden een hele grote groep met welpen ( >
60 kinderen!) vooral veroorzaakt door het winnen van de
Europese titel door het Nederlands elftal. Voetbal kreeg
een enorme boost en het heeft Rood Zwart destijds doen
besluiten om een F afdeling op te richten. In het begin heb
ik de F jeugd ook getraind, maar dat werd later over genomen door Benny van Dam. Ook de leiding bij de welpen
werd overgenomen door Bep van de Bos die dat met veel
bezieling deed. Al met al ben ik 12 jaar actief geweest als
welpen leider/trainer.
Ik was nog leider bij de welpen toen ik al verhuisd was naar
Groningen. Een baan in de chemie was toentertijd lastig te
vinden en al helemaal in Twente. Gelukkig kon ik in
Groningen bij Syncom beginnen, waar ik 10 jaar werkzaam
ben geweest. Van de 10 jaar twee jaar in Groningen
gewoond en 8 jaar in Bedum. In Bedum mijn zaalvoetbal
carrière weer vervolgd en drie jaar met veel plezier in de
zaal gevoetbald. Tot dat een achillespeesscheuring een
einde maakte aan mijn loopbaan als voetballer. Na deze
schuring en het herstel was de lol er een beetje af en
sindsdien heb ik niet meer gevoetbald.
Na 10 jaar in het hoge noorden werd het de hoogste tijd
om weer richting Delden terug te gaan en kon ik beginnen
in Apeldoorn bij Schering-Plough, het voormalige Organon.
Na 1 jaar werd Schering-Plough overgenomen door MSD
en moest de locatie in Apeldoorn dicht. Gelukkig hoorde
ik van Martijn Pluimers dat er een vacature was bij Elementis. Daar gesolliciteerd en aangenomen. Gelijktijdig met
de start bij Elementis begint ook mijn terugkeer bij Rood
Zwart. Thea Averdijk benaderde mij om een bardienst te
draaien op de zondagmorgen. Ik speelde al langer met de
gedachten om weer wat voor Rood Zwart te gaan doen,
dus het telefoontje kwam op het juiste moment. Na een
jaar bardiensten werd ik gevraagd voor de kantine commissie. Dat leek me een mooie uitdaging en daar heb ik
geen spijt van gekregen. Twee jaar later ben ik toegetreden
tot het bestuur om samen met Brenda ter Braak de kantinezaken te behartigen. Brenda en ik wisselden elkaar al
meer dan een jaar af als vertegenwoordiger van de kantine
commissie bij de vergaderingen van het bestuur. Na een
jaar afwisselen zijn we samen sinds de afgelopen ALV lid
van het bestuur.
In de kantine commissie regel ik voornamelijk de woensdag
en donderdagavond bezetting en de zondag. Dat betekent veel bellen en mailen om bezettingen rond te krijgen.
Gelukkig mogen we bij Rood Zwart blij zijn met de vele
vrijwilligers die we hebben, maar we moeten wel oppassen
dat we er straks niet meer genoeg hebben om de roosters
te vullen. De zaterdag is gelukkig goed bezet, maar de
zondag zou nog wel enkele mensen kunnen gebruiken.
We vergaderen zo eens in de 6 weken en bespreken daar
allerlei kantine gerelateerde zaken. Op dit moment zijn we
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bezig om een en ander te professionaliseren. Dit is een
logische stap, aangezien we straks een nieuwe kantine
krijgen. De nieuwe kantine… daar moeten erg veel zaken
voor geregeld worden.

Hier kan uw
advertentie
staan!

Met de Sportpark+ commissie hebben we een zeer capabele commissie die al enorm veel werk heeft verricht.
Vaak heeft men geen idee hoeveel tijd er nodig is om zo’n
prachtig plan van het prille begin tot een goed einde te
brengen. En kijk hoe ver we nu al zijn. Chapeau.
Met Sportpark + plan ziet onze toekomst er erg goed uit.
We zijn een ﬁnancieel erg gezonde club en dat gaan we in
toekomst ook zijn. Graag zou ik zien dat ons complex nog
meer een spil in de Deldense samenleving wordt. Er zijn nu
al verschillende clubs die gebruik maken van onze accommodatie, hopelijk worden er dat in de toekomst nog meer.

tieve uitdaging: Het ﬂuiten van jeugdwedstrijden. En dat
doet hij op een hoog niveau, onlangs heeft hij de wedstrijd
FC Twente C1 tegen Vitesse C1 geﬂoten.
Gerard zou je ons kunnen vertellen waarom je bent gaan
ﬂuiten en waarom dit een mooie bezigheid is. Graag hoor
ik ook van jou wat je visie is op het huidige Rood Zwart en
hoe jij onze toekomst ziet.
Succes!

Sinds dit jaar ben ik er als lid van de kantinecommissie ook
bij Sportpark+ betrokken. Ik heb me bezig gehouden met
de indeling/routing van de keuken en de bar. Hierin zijn we
aardig ver gevorderd. Wat nu volgt zijn gesprekken met
leveranciers van keukens en apparatuur. Natuurlijk willen
we het voor iedereen zo goed mogelijk regelen en aan alle
wensen voldoen. Ook hier zien we dat we soms compromissen hebben moeten sluiten. Toch denk ik dat we met
het keukenplan hoe het er nu voor staat een prima basis
zullen leggen voor de eerst komende 30 jaar.
Na de gesprekken met mogelijke keuken leveranciers zal
ook de inkoop van de dranken en etenswaren onder de
loop worden genomen. Hoe gaan we het doen met het
bier? Pijpjes of toch tapbier? Gaan we andere soorten kofﬁe
schenken? Wat gaan we veranderen aan het assortiment?
Allemaal vragen waar we binnen afzienbare tijd een keer
een antwoord op moeten zien te vinden. Meerdere leveranciers zullen benaderd moeten worden om goede afspraken
te maken. Gelukkig gaan we bij dit soort vraagstukken zeer
behoedzaam te werk en zullen alle voors en tegens goed
bekeken worden.
Het beslissen over dit soort zaken en nog veel meer zaken
is 1 van de dingen die mij drijft binnen de vereniging.
Werken aan een mooie toekomst voor onze vereniging,
waar nog vele uitdagingen liggen. Onderdeel zijn van
prachtige club die straks voetbalt op 1 van de mooiste
complexen van Twente. Al met al genoeg redenen om
mezelf met veel plezier in te zetten voor Rood Zwart.
Of ik mij ooit nog op het sportieve vlak ga inzetten voor
Rood Zwart weet ik nog niet. De kans is klein. Momenteel
beleef ik erg veel plezier aan hardlopen en Mountainbiken.

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 >>>

Natuurlijk sluit ik af met het doorgeven van de pen. Ik wil
de pen graag in de straat houden en doorgeven aan…..
mijn overbuurman Gerard Baake. Gerard voetbalt al meer
dan 40 jaar voor onze vereniging en is in de herfst van zijn
glansrijke voetbalcarrière begonnen aan een nieuwe sporCLUBBLAD ROODZWART

21

Stijlvol Multifunctionele plannen
ondersteund door eigen huisstijl!
Op zondag 8 februari 2015 is de huisstijl van SportParkPlus gepresenteerd en zijn de sociale media live gegaan.
SportParkPlus is een initiatief van Rood Zwart en heeft als
doel: “Het realiseren van een duurzame multifunctionele
voorziening waar sport, spel en zorg elkaar ontmoeten in
een mooie, groene omgeving.”
Rood Zwart is en blijft voetbal en daarnaast nog zoveel
meer. Met samenwerkende partners midden in de
Deldense gemeenschap staan, nu en voor de toekomst!
Om dit te illustreren is het Rood Zwart initiatief SportParkPlus voorzien van een eigen huisstijl. In deze huisstijl komen
rood en zwart in een verbindend groen samen. Symboliseren de plussen actieve en dynamische mensﬁguren, groot
en klein, jong en oud.
Tijdens de introductie op 8 februari werden Luc en Paul
Straver van Straver reclame en webdesign bedankt namens
de secretaris van Rood Zwart, Mark Ros. Met behulp van
hun creativiteit en tezamen met wederom een groep enthousiaste club- vrijwilligers, werd er gestalte gegeven aan
‘the making of’ deze nieuwe SportParkPlus huisstijl.
Straver reclame en club-vrijwilligers: BEDANKT!
Nieuwsbrief Inmiddels is nieuwsbrief #1 uit en ‘live gegaan’
en kun je de ontwikkelingen via Facebook en Twitter volgen. De nieuwsbrief informeert en enthousiasmeert Delden
en omstreken over de ontwikkeling van het Rood Zwart
terrein waar we sport en welzijn laten samenkomen en
jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.
We streven naar een parkachtige inpassing van het terrein
met toegevoegde waarde voor de gemeenschap. Een plek
waar Delden en omstreken zich thuis kan gaan voelen.

Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink gunt
Rood Zwart het eerste BRONS. De club is ‘rijk’!
Rood Zwart staat voor een historische moment. Vanuit verschillende hoeken lopen letterlijk en ﬁguurlijk mensen warm om
zich in te zetten voor een nieuw multifunctioneel verenigingsgebouw. Veelal clubmensen, maar ook mensen gewoon uit
Delden en omgeving, het bedrijfsleven en soms die verrassende persoon of instelling waar je het niet van verwacht.
Als een ‘vibe’ voel je het door de club en Delden (b)ruisen.
Dat voelt rijk! Niet alleen op ﬁnancieel gebied, maar vooral door de steun en het daarmee gepaard gaande enthousiasme
die daaronder merkbaar is. Groot of klein, veel of weinig, betaald of vrijwillig: Rood Zwart heeft best wat ‘likers’!
Om de nieuwbouwplannen te verwezenlijken zijn veel vrijwilligers heel wat uren druk.
Acties om een extra geldstroom op gang te brengen worden uitgedacht en gestimuleerd.
En, ja, wat is het dan weer geweldig, als zich spontaan een Rood Zwarter meldt en zegt: “ik wil wel graag een pakketje
Brons”! Arjan Oude Wesselink is, o.a. als leider bij D2 en F5 actief, maar is ook als sponsor met Rietdekkersbedrijf Oude
Wesselink betrokken bij de club. De familie Oude Wesselink is geregeld compleet langs de lijn te zien om een gezinslid
aan te moedigen (en heeft de laatste twee jaar een record
aantal rondjes op ‘de platte wagen’ mee kunnen maken).
Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink - familie Oude Wesselink
- bedankt voor dit ‘rijke’ gevoel, maar bovenal het geweldige
gebaar!
Rood Zwart wil de aankoop van dit eerste sponsorpakket graag
vieren door eenmalig een extraatje in het pakket te doen en
biedt Arjan graag als dank de ‘Traptrede-vermelding’ aan.

Sponsoring
SportParkPlus
De voorbereidingen voor de realisatie van onze nieuwe
clubgebouw, onderdeel van het masterplan SportParkPlus,
zijn in volle gang. Rood Zwart hanteert daarbij één helder
vertrekpunt voor investeren. Investeren doen we alleen op
basis van een gezond conservatief ﬁnancieel beleid.
Een blijvend positieve exploitatie in een daarbij passend
tijdsbestek.
Eind 2014 is Rood Zwart actief van start gegaan met de
4de geldstroom die zo’n 100.000 euro moet genereren.
Dit is een heel bedrag, maar we zijn een creatieve vereniging met ongekende mogelijkheden, connecties en bovenal
betrokken Rood Zwarters. Voor nagenoeg alles wat we
tot dusver hebben gedaan, zijn mensen en organisaties via
onze eigen Rood Zwart kanalen bereid gebleken pro deo
de werkzaamheden te verrichten.
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We zijn dus op zoek naar mensen die letterlijk, maar ook
ﬁnancieel een steentje willen bijdragen. Sponsoren zouden
daarbij diensten of materiaal onder gunstige voorwaarden
kunnen leveren. Ook is er voor sponsoren de mogelijkheid
ﬁnancieel bij te dragen door een van de sponsorpakketten
te kiezen. Sponsoring betekent uitbreiding van naamsbekendheid en creëert een positief imago van het bedrijf in de
regio. Daarnaast toont het bedrijf door sponsoring haar sympathie en verbondenheid met de Deldense gemeenschap.
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Damesinterland
Bezoek interland
Zaterdag 7 februari ging een groep meisjes uit meisjes-D, C
en B naar een oefeninterland van het Nederlands vrouwenelftal tegen het Thaise vrouwenelftal. De week ervoor was
het elftal al te gast in het Aparthotel in Delden.
We verzamelden ons om 18:00 bij de parkeerplaats bij
Rood Zwart om van hieruit met een aantal auto’s naar
het Polman stadion in Almelo te rijden. We kwamen rond
18:45 aan bij het stadion en tot grote verbazing was het
erg druk. Dit kwam, volgens ons, door de plaatsing voor
het WK in Canada. Iets na de volksliederen hadden we
door alle drukte eindelijk onze kaartjes en konden we
plaatsnemen in het stadion. Er hing een gezellige sfeer
in het stadion.
Oranje begon gelijk goed aan de wedstrijd en zette veel
druk. In de 15e minuut maakte ex-FC Twente speelster
Sherida Spitse (die haar 100e wedstrijd voor Nederland
speelde) het eerste doelpunt en met 2-0 gingen ze de rust
in. Na rust was Thailand in het begin iets beter geworden
maar dit werd al snel weer minder. Oranje kon gemakkelijk
scoren en het eindigde dan ook in een 7-0 overwinning.
Na de wedstrijd hadden we het erg koud gekregen maar
toch bleven we nog voor de signeersessie en er werden
nog ballen in de tribune gegooid, helaas hebben we er
geen gevangen. Rond 21:30 waren we weer thuis na een
geslaagde avond.

Verslag interland
Wij zijn zaterdag 7 februari naar het Nederlands elftal van
de vrouwen geweest. Ze moesten tegen Thailand.
We moesten om zes uur bij Rood Zwart zijn om vanuit
daar naar het Heracles stadion te gaan. Toen we daar bijna
waren stonden we in de ﬁle, op een druk kruispunt.
Dat was wel een beetje spannend. Toen we er eindelijk
waren waren we elkaar kwijt.
Gelukkig had een moeder een telefoon mee en had geappt
in de groepsapp waar iedereen was. Iemand had gereageerd dat we bij de fanshop waren. Dus toen gingen we
daar heen. Toen we daar aan kwamen kregen we de kaartjes en mochten naar binnen.
Het was heel erg druk dus we moesten wel een kwartier in
de rij staan om alleen maar een beetje eten. Toen we eindelijk aan de beurt waren hoorde we het ﬂuit signaal dat
het was begonnen. Wij heel erg haasten… toen we eindelijk weer zaten konden we lekker voetbal kijken met wat
lekkers erbij. Sommige hadden ook nog een kaart gekregen
met alle spelers erop. Dus als er gescoord werd en de naam
werd omgeroepen wij gauw de kaart er bij halen en kijken
hoe ze eruit zag.
Aan het einde van de wedstrijd kon je ook nog handtekeningen krijgen van de speelsters dus daar voor gingen wij
wel in de rij staan. Het was een eind stand van 7-0 geworden voor Nederland. Er reden ook moeders mee dus we
moesten wel opschieten maar ik zat bij een meisje in de
auto die persee een paar handtekeningen wou. Dus moesten we daar ook nog op wachten.
Toen we eindelijk bij die moeder waren waar ik bij in de
auto moest zei die moeder dat er ook een ander meisje bij
ons in de auto moest dus wij met z’n allen dat meisje opzoeken, toen we haar eindelijk hadden gevonden moesten
we ook nog 10 minuten wachten want ze wou ook perse
een handtekening. Toen we eindelijk in de auto zaten
waren we ook wel weer moe. Maar het was een super
leuke avond om nooit meer te vergeten!
Groetjes Romee Twilhaar
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RZ 7 - WVV 5: Het lag aan het veld...
Van bijna elke wedstrijd wordt er bij RZ 7 een wedstrijdverslag
geproduceerd die daarna op de RZ-site te vinden is bij heren 7,
wedstrijdverslagen. Om een beetje inzicht te geven in dit topteam van gemiddeld niveau hebben we gedacht om dit verslag
(voorstelrondje) in het clubblad te plaatsen.

Hij heeft een heel goed schot en laat dat dan ook graag vanaf
eigen helft zien. Menig voetbalclub heeft na een wedstrijd
tegen Tim op voetbalbal.nl een complete set nieuwe ballen
moeten bestellen. Tim heeft een vriendin, dus dames jullie
hebben geluk!

Zo kunt u kennis maken met de spelers en komt u misschien
een keer kijken. Ons gemiddelde publiek schommelt tussen de
1 en 2 personen en soms een klein zwart-wit keffertje, dus er is
nog plek. Om dit te stimuleren zal er door de notaris elke week
een toeschouwer aan worden gewezen, die dan ‘Toeschouwer
van de dag’ is. Hij/zij zal een gratis kopje kofﬁe of thee in de
kantine mogen halen en een zakje Haribo Sterrenmix.
Tevens is er de mogelijkheid om alle handtekeningen van de
talentvolle spelers en van de Zwarte Panter op een lichaamsdeel
naar keuze te krijgen met permanentmarker. Dus wat let u?

- Op de stopperplek staat de bijna onpasseerbare Ben V. oftewel
Kladder. Dit heeft overigens niks te maken met het feit dat hij
schilder is en dat ik deze alias net uit de duim zuig. Deze man is
zo solide als een blok en heeft de meest geniale scheenbeschermers uit de Twentse voetbalhistorie: Witte rucanors met van
die blauwe staafjes die je er voor het wassen uit moet halen.
Deze scheendekkers heeft hij in 1972 van sinterklaas gekregen
nadat ze waren aangeschaft bij schoensierkunst De Kolk na het
winkelen bij de Spar.

U leest al vele maanden de verslagen over het roemruchte RZ 7
(voorheen RZ 9), maar wat weet u eigenlijk van dit team? Kent
u de spelers waar om gelachen wordt en de spelers die grootse
daden hebben verricht voor de eer van de club? Weet u de
ins- en outs over dit bonte gezelschap voetballers, geboren in
de klei van het Twentse landschap en getogen in de cultuur van
noaberschap, klootschieten, duifkoppen en paasvuren?
Ik vermoed van niet, maar dat zal snel gaan veranderen, want in
het volgende stuk zullen ze voorgesteld worden aan u, geachte
lezer van dit proza! Dit zal gedaan worden om nog iets op
papier te krijgen, want over de wedstrijd valt niet veel te zeggen
of juist wel…..maar in ieder geval was het best slecht en kom ik
er later misschien nog wel op terug. Als het goed was geweest
had u natuurlijk een uitvoerige verslaglegging gekregen en veel
hosannageluiden gehoord, maar gelukkig komt er geen geluid
uit papier en is dat nu ook niet nodig.
- Op doel staat onze keeper/leider/Schlagerzanger na 8 whisky
en connaisseur der stenen, Mark E. oftewel de Zwarte Panter.
Hij vindt zichzelf een hele goede keeper en dat vinden wij soms
ook wel. Hij is wel in voor een feestje, maar is op zondagochtend bijna altijd ﬁt en fruitig. Mark houdt van stenen en is een
kei in het doel…..en ook net zo bewegelijk!
- Op rechtsback staat soms Theo V. oftewel de afdakjeskoning
van de Plooy. Hij heeft zijn beste wedstrijden gespeeld op
potgrond, maar dat is ook logisch gezien het feit dat hij dat ook
verkoopt. Ook voor het betere kippenzaad bent u bij hem waarschijnlijk aan het juiste adres. Daarnaast heeft hij ook seizoensgebonden eenjarige planten en allerhande korrels tegen mos in
uw gazon. Bij de aankoop van 500.000 kilo kunstmest krijgt u
een gratis afdakje in uw tuin in elke door u niet gewenste kleur,
want Theo is kleurendoof.
- Ook in de achterhoede onze eigen Tim T. Hij kan op meerdere
posities terecht, maar komt het best tot zijn recht aan de bar
rond drie uur ’s-nachts. Dan maakt hij erg veel meters (op).
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- Op de voorstopperplek staat Jan Rikus L. Deze man heeft de
longinhoud van een Lamantijn, maar lijkt er raar genoeg niet
op. Jan Rikus koppelt techniek aan mandarijnen, hetgeen door
tegenstanders vaak raar wordt bevonden. Jan Rikus kun je
vergelijken met een eik, maar dat kun je ook niet doen.
- Ook in de verdediging, maar ook op het middenveld en als het
hard waait in de spits staat Ivo B. Hij is een beetje het manusjevan-alles binnen RZ 7 en dat is een zeer eervolle vermelding. Hij
kan bijna alles en voor de tegenstanders dat door hebben zijn
hun schoenveters verdwenen en hebben ze ballonnenhondje in
hun knuisten. Zoals ik als zei, hij kan bijna alles.
- Ook, mits aanwezig, in de verdediging de onvolprezen Gerard
B. oftewel Gerard Balbaako. Inzet, passie en lijm kenmerken
deze noeste arbeider. Waar zijn tegenstander is is hij soms ook.
Menig tegenstander werd in het verleden zoek gespeeld door
Gerard, maar dat kan bij nader inzien ook door iemand anders
zijn gedaan. Maar wat met de benen niet kan worden opgelost
kan ook met de mond gebeuren, want hij maakt mondelinge
passeerbewegingen, waardoor de tegenstander zich bij
voorbaat al gewonnen geeft.
- Onze aanvoerder en rots in de branding (van de Polvijver) is
Herman M. oftewel Herman M. Zo’n parel voor de voetbalsport
heeft geen bijnaam nodig. Zelfs bij biljarten en skûtsjesilen krijgt
deze geweldenaar geen bijnaam, ook al probeert hij het nog zo.
Geen tegenstander komt langs hem heen en dat is maar goed
ook. Want anders had ik deze zin ook niet kunnen schrijven
zonder de waarheid geweld aan te doen. De laatste die dat
probeerde was Jan-Hendrik Vloetenbeld, de sindsdien verdwenen rechtsbinnen van B.V.V. Berg-en-Dal. En Herman heeft een
snor.
- Dan nog Jos F. bijgenaamd Nekkramp. Jos heeft de gave om
vooruit in de tijd te kijken. Hij geeft bijvoorbeeld al in de eerste
helft de pass die in de tweede helft perfect op de stropdas was
gekomen, ware het niet dat de rest hem niet door heeft. Hij

denkt 17 stappen vooruit, vandaar dat hij ook bij schaakles en
uitgaan niet werd begrepen. Gelukkig koesteren de spelers van
RZ 7 Jos, gewoon omdat ook hij zichzelf mag zijn bij het 7e.
- Topverdediger Steven D. moet even speciaal vermeld worden, want hij heeft zonder te voetballen zijn voetbalschoenen
versleten en dat is best knap. Wat zijn speciﬁeke kwaliteiten zijn
is nog niet duidelijk vanwege aanhoudend blessureleed, maar
als hij dat blessureleed nou eens kan loslaten en er niet meer
aan vast wil houden, dan heeft hij waarschijnlijk een zeer mooie
toekomst achter de rug in RZ 7. Sfeertechnisch is hij wel een
drijvende kracht achter het team en zijn kennis van de plaatselijke horeca is in sommige kringen legendarisch. In andere
kringen niet.
- Op het middenveld staat David B. oftewel The Grey Buffalo
of Bentelo. Hij is onstopbaar als hij eenmaal op stoom is en dat
is voor vriend en vijand een gevaar. Hij maakt veel nutteloze
meters, maar daar zijn wij op verdacht, waardoor hij vaak vrij
voor de keeper komt en ook met enige regelmaat zijn doelpuntjes mee pakt. Daarnaast geeft hij zo ontzettend veel training dat
het vreemd is dat hij in RZ 7 speelt en niet in RZ 1. Het gerucht
gaat dat hij daar te ﬁt voor is, maar dat is maar een gerucht.
Voor zijn ﬁguur heeft hij nog een goede leeftijd. Zijn sterrenbeeld is eend.
- Ewout K.H. is onze razende Roeland langs de lijn en soms ook
in het veld. Hij staat bekend om zijn onnavolgbare passeerbewegingen, die zelfs hemzelf en zelfs het publiek soms in de
luren leggen. Qua voetbal doet hij denken aan zijn auto: Hij is
niet zo traag als je denkt en hij is jonger dan hij lijkt, maar als je
een beetje handig bent valt er genoeg aan te verbeteren, mits
de apk (alcohol percentage kader) een beetje meevalt.
- Op het middenveld is ook Hans S. terug te vinden, mits hij
een gaatje in zijn goed gevulde agenda kan vinden om ons te
verblijden met zijn komst. Hij is erg veelzijdig. Sterker nog, hij
is zo veelzijdig dat meerdere wiskundigen hem nog steeds niet
hebben kunnen berekenen. NASA heeft er ook al een poging
aan gewaagd, maar zij blijken het budget niet te hebben om de
studie te kunnen voltooien. Gelukkig kunnen wij wel op hem
rekenen…..mits hij er is. En hij heeft geen snor.
- Centraal op het middenveld staat Joost W. oftewel der Lehrer.
Hij denkt overal verstand van te hebben, hetgeen nog wel eens
leidt tot eindeloze discussie met zichzelf bij gebrek aan mensen, die hem willen antwoorden. Hij staat bekend om zijn lage
draaicirkel, gemiddelde conditie en zijn bereidheid om domme
verslagen te schrijven over een apart team van Rood Zwart.
Hij heeft verder geen hobby’s. En geen goede scheendekkers.
- Wat is RZ 7 zonder Tom D? Hij voetbalt, vlagt en ﬂuit alsof er
geen morgen meer is. Hij zorgt er voor dat hij voor een wedstrijd voldoende slaap pakt hetgeen nogal eens leidt tot een iets

latere aankomst bij de club. Zijn cornervlagdiscussie bij Neede
uit is nog steeds een voorbeeld van hoe het wel moet als grensrechter, maar dit wordt niet gedeeld door de tegenstanders, die
na de wedstrijd vragen of Tom wel weet dat het amateurvoetbal is voor mannen op leeftijd.
- Tom t.B mag met recht de Maradonna van Delden genoemd
worden. Een ﬂuwelen baltechniek gekoppeld aan souplesse en
snelheid. Zelfs zeewier kan hem niet stoppen. Maar helaas is
die naam vergeven aan Rutger S., die de naam ‘Pluisje’ door zijn
gezichtsbeharing gedurende zijn pubertijd heeft verdiend. Tom
leeft als een monnik voor de voetbal, hetgeen hem windeieren
heeft gelegd. Menig andere speler met zijn kwaliteiten had
allang de handdoek in de ring geworpen, maar niet Tom. Tom
gaat er helemaal voor en dat weet iedereen die hem heeft zien
stappen... of voetballen. Tom slaapt graag, maar dat hebben
meer Tommen...
- Het snoepje van de week is Rob K., die die naam verkregen
heeft door het feit, dat hij als hij van vakantie terug komt lijkt
op een Werthers Echte. Dat is wel afhankelijk van de duur van
de vakantie of het land, want hij is ook al gesignaleerd als
kokindje, chubachup en fruitella. Rob is kopsterk en daar
proﬁteert iedereen van. Elke keer als hij raak kopt is het een
doelpunt! Knap hè? Rob mag graag lachen en dat heeft het
publiek ook als ze hem zien voetballen. Typisch Rob! Een
allemansvriend!
- Je hebt Duitsers en je hebt Rutger. En daar houdt de vergelijking verder wel op. Rutger is iemand van de oude Pruisische
stempel. Een loper met een sterk lichaam, die liever niet teveel
loopt. Hij stond vroeger bekend als een egoïst die nooit de bal
wilde afgeven, maar het blijkt dat hij daar niks aan kan doen.
Hij mist gewoon het overzicht. Maar het gaat steeds beter en
vandaar dat hij niet meer welkom is bij de praatgroep van de
A.N. oftewel de Anonieme Narcisten. Het vermoeden is dat
Rutger in het jaar 2047 is getransformeerd in een echte teamspeler. Maar eerlijk is eerlijk: hij heeft een neusje voor de goal.
En paté.
- Een nieuwe ster aan het ﬁrmament is Menno S. De looks van
Brad Depp en het charisma van Johnnie Pitt. Hij heeft meer
gevoel in zijn rechterteen dan in de rest van zijn hele voet,
vandaar dat hij veel met de buitenkant doet. En dat rijmt!
Menno is omgeturnd van keeper tot spits en scoort er op los.
Tenminste als hij de kans krijgt. En als de tegenstander 73 is,
maar dan nog. Menno heeft geen konijn.
- De afwezige spil in de aanval is Dusan. Ook al heeft hij Servisch bloed, toch kan hij goed voetballen. Maar er is 1 probleem: hij heeft de ziekte van Pfeiffer. Bijna elk mens krijgt dat
in de jeugd, maar Dusan zat veel in het Mopke. En dat was blijkbaar de enige ziekte die daar niet werd doorgegeven. Daarnaast
heeft hij daardoor een ijzeren gestel gekweekt hetgeen helaas
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door leeftijd aan corrosie onderhevig is. En door de nachtﬂesjes….. Hij is ongetwijfeld een van de meest talentvolle voetballers die ooit bij Rood-Zwart hebben gespeeld, maar gelukkig
voor RZ 7 heeft hij daar nooit heel veel mee gedaan. En daar
zijn we maar wat trots op!
- Disney heeft gebeld: Ze willen Speedy Gonzalez terug! Maar
gelukkig spreken wij geen Disneys, dus is de boodschap niet
over gekomen. Blijf van onze Kay af, Walt! Ook al ben je dood!
Feit is dat Kay de topscorer van Rood-Zwart is geworden het
afgelopen jaar. Tegenstanders deden het al in de broek als ze
zijn naam hoorden of alleen al zijn kegel roken die door de
zuiderwind vanuit Hengelo kwam aanwaaien. Kay is ons winterkoninkje en zal gekoesterd worden, mits hij niet gekoesterd
wordt. Wij hopen dat hij dit seizoen weer veel zal scoren en dan
vooral in het veld. Kay eet vaak vis.
- En dan onze veldwachter genaamd Otto. Een man van weinig
woorden. Tenminste, ik luister nooit naar hem. Hij heeft warme
gevoelens voor RZ 7 en dan vooral voor de keeper en die liefde
wordt ook nog beantwoord door dit fenomeen van de doellijn.
Gelijk twee broeders denken en doen zij hetzelfde als er genoeg
whisky in zit. Helaas voor het 7e leidt dat nog wel eens tot de
onvermijdelijke weekendjes weg, waarover alleen geﬂuisterd
wordt in de wandelgangen van de Scheetheuvel. Fietsen kan hij
helaas niet en paarden vindt hij stom, dus zijn beroepsperspectieven zijn niet al te veelbelovend. Maar Otto heeft een plan.
Tenminste, dat zou hij onderhand wel moeten hebben.
Over de wedstrijd kan ik kort zijn: WVV voetbalde leuk en
wij met hele korte vlagen ook wel, maar het veld was te glad
en hobbelig en er was geen wind en de bal was zacht en de
scheids was te goed.
Eindstand 1-4 en dat was geheel niet tegen de verhoudingen in.
Ik hoop dat u, gevierde lezer, nu het team een beetje beter kent
en dus de verslagen met een ander oog gaat lezen, want ja ook
wij zijn maar mensen!
Het bleef zeer rustig op de Scheetheuvel...

Op de wreef
Het is een ietwat ongepaste vraag, ik weet het. Alsof je oma op
haar 100ste verjaardag vraagt hoelang ze nog te leven heeft.
Maar toch vind ik dat De Vraag gesteld moet worden, juist in
deze jubileumuitgave: heeft ons clubblad nog toekomst?
Voor u ligt de 500ste editie van het clubblad van Rood Zwart.
Een mijlpaal. Het mag gezegd worden: sinds de restyling van
een paar jaar geleden ziet het blad er gelikt uit. Professioneel
gedrukt. Op mooi, dik, glanzend papier. Onze eigen glossy.
Ik geef toe: inhoudelijk valt er best nog wel wat op aan te
merken. Wat mij betreft verschijnt De Voorzet met te grote
tussenpozen en te onregelmatig. Daardoor is de actualiteit soms
ver te zoeken. Ook mis ik de inbreng van onze jeugdafdeling,
daar lees ik veel te weinig over. Let wel: dat is geen kritiek op de
redactie. Ik heb diep respect voor mannen als Rudy Visschedijk,
Frans Keizer en natuurlijk onze ‘hofschrijver’ Gerard Bebseler,
die het clubblad al die jaren overeind hebben gehouden. Ze
hebben zich de vingers blauw gestencild, geniet en geschreven.
Maar ze kunnen het natuurlijk niet alleen, moeten gevoed
worden met kopy vanuit de vereniging zelf.
We leven in het digitale tijdperk. Ook Rood Zwart gaat met die
tijd mee. We hebben een prima website, zitten op Facebook en
Twitter. Elftallen communiceren onderling via hun groepsapp.
Maakt die ontwikkeling het ‘ouderwetse’ papieren clubblad
overbodig? Menige vereniging is er al mee gestopt en communiceert alleen nog digitaal. Ook ons eigen bestuur speelt met
die gedachte, heb ik in een vorig nummer van De Voorzet
gelezen. Uit ﬁnancieel oogpunt kan ik me daar wel iets bij
voorstellen. Vijf of zes keer per jaar een clubblad uitbrengen
betekent toch een ﬂinke kostenpost.
Maar zoals altijd zit er ook een andere kant aan de medaille.
Een clubblad zorgt immers voor binding binnen de vereniging.
En laten we ook onze oudere leden niet vergeten. Velen van
hen hebben niet de beschikking over een computer of smartphone. Zonder clubblad zouden die verstoken blijven van
nieuws en wetenswaardigheden over hun vereniging.
Heeft ons clubblad nog bestaansrecht? Alle pro’s en contra’s
tegen elkaar afwegend kom ik tot de conclusie dat we er voorlopig toch nog maar even mee moeten doorgaan. Op één voorwaarde. Stel dat ik morgen onder de trein kom… dan verwacht
ik in het volgende nummer wel een mooi In Memoriam over mij
van onze hofschrijver. Afgesproken, Gerard?
Jan Ankoné
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Teamontwikkeling vs.
Individuele ontwikkeling
Om het spel voetbal te kunnen spelen dien je over een
behoorlijk aantal vaardigheden te beschikken. Er moeten
weerstanden overwonnen worden. Denk aan het veld,
de bal, een tegenstander, een medespeler, de weersomstandigheden maar bijvoorbeeld ook je eigen coördinatie,
conditie, kracht en techniek. Om dat allemaal te overwinnen is training nodig. Het brein moet leren om te gaan met
al die facetten. Nu is deze prima in staat om de gevraagde
motorische vaardigheden te adapteren, maar wel in
combinatie met de factor tijd. De wet van herhaling is hier
dus zeker van toepassing.
Binnen de jeugd van Rood Zwart hebben we uiteraard ook
te maken met bovenstaande. De vraag is echter hoe je
daar mee omgaat in je opleiding, vandaar de titel van dit
stuk tekst. Er zal altijd een balans zijn tussen teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Spelers en teams die
technisch wat verder zijn kunnen meer belast worden met
teamontwikkeling, ofwel hoe speel je samen? Daar staat
tegenover dat teams en spelers met minder technische
vaardigheden veel meer moeten trainen op individuele
ontwikkeling. Techniek is tenslotte een basisvaardigheid om
het spel samen te spelen en er plezier in te houden. Telkens
maar weer “ruzie met de bal hebben” is niet motiverend en
maakt dat spelers afhaken na verloop van tijd.
Eén van de speerpunten n.a.v. dit gegeven is dat alle teams
de mogelijkheid moesten krijgen binnen Rood Zwart om
twee keer per week te trainen. Dat is op één team na
gelukt en ook dit team zal na de winterperiode twee
trainingen per week aangeboden krijgen, zodat we op een
100% score zitten. Dat betekent ook dat er in dezelfde
leeftijdsklasse verschillend getraind zal worden, doelende
op de verhouding team- en individuele ontwikkeling.
De afgelopen maanden ben ik in overleg met de TC alleen
maar bezig geweest met (een deel van) de breedte van de
club. Dat betekent aandacht voor de niet-selectieteams.
Met name de F3 tot en met F6 en de D3, D4 en meisjes D
hebben de focus gehad. Met de selectieteams en trainers
heb ik me nog niet bemoeit. Uiteraard was ik wel beschikbaar bij vragen en opmerkingen en ben ik als “stand-in”
een wedstrijddag coach geweest.
Samen met Marcel Kroon, Roy Esscher, Arjan Oude Wesselink, Wouter Dewulf en een vijftal stagiaires van de
opleiding Sport & bewegen uit Enschede verzorgen wij
de trainingen. Zij bewaken de nieuwe organisatievorm en
overleggen onderling wie welke oefening bedenkt en/of
uitvoert. Bij deze niet-selectieteams hebben we het circuitmodel ingevoerd wat je veelal terugziet bij de voetbalscholen. De reden hiervan ligt in het aandeel individuele ontwik34
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keling. Het doel was om spelers technisch beter te maken.
Natuurlijk eindigden wij de trainingen met een partijvorm,
want daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. In de
praktijk ziet een training er als volgt uit: . De warming-up
van een kwartier is gezamenlijk en tevens verpakt in techniektraining. Daarna worden de teams naar verschillende
stations gestuurd om daar twee keer een kwartier aan de
techniek te werken. Bij grotere groepen hebben we de oefenvorm twee keer uitgestald, zodat ze in kleinere groepjes
kunnen trainen en dus veel herhalingen maken (mits het
aantal trainers dit toelaat). Na een kwartier draait men door
naar het volgende station. Na twee stations is er nog een
kwartier tijd om partij te spelen, ook met je eigen team.
Voor de trainers zijn er veel voordelen. Men verzint per
trainer één oefenvorm, eventueel vanuit een thema voor
die week, en laat de groepen voorbij komen. Het is de
trainer zijn eigen oefenvorm en hij/zij kan daar dus ook zijn
eigen accenten in aanbrengen. De training voelt vertrouwd.
De trainers hoeven op deze manier geen hele trainingen
voor te bereiden en kunnen zelfs rouleren in het bedenken
van een trainingsvorm, aangezien er maar drie (inclusief
warming-up) vormen nodig zijn. Toch blijft het aanbod van
de training kwalitatief hoog. Daarnaast is het niet direct
een probleem als een trainer bijvoorbeeld verhinderd is.
Dit is vrij eenvoudig op te vangen door de overige trainers.
Natuurlijk zijn er ook nadelen aan deze vorm van training
geven. Een team heeft niet echt één trainer die hen de
gehele week begeleid. De verbondenheid van een team
met een trainer die hen traint en begeleid op wedstrijddagen is uiteraard groter. Helaas is dit door het altijd tekort
aan trainers lastig om te realiseren.
Aan de andere kant is het instappen door ouders en oud
spelers als trainer nu veel eenvoudiger. De druk om
wekelijks hele trainingen te moeten verzinnen en altijd
aanwezig te moeten zijn is weg. Daarmee hebben we een
grote drempel weggehaald.
Binnen Rood Zwart hebben we ervoor gekozen dat de
niet-selectieteams van de F en D groep dus meer trainen
op individuele ontwikkeling. Een bewuste keuze die veel
voordelen met zich meebrengt voor de spelers, trainers en
potentiële trainers die dit nu lezen. Bent u zo’n potentiële
trainer en heeft u nog enige twijfel, kom dan een keer
vrijblijvend kijken en overtuig uzelf van het plezier wat
wij en de spelers beleven. Daar past u zeker bij......en één
telefoontje is genoeg!
Carlo Kastermans
06 50257694

Koningstoernooi 2015

Renovatie kelder

Maandag 27 april wordt het inmiddels vertrouwde
Koningstoernooi gehouden bij Rood Zwart. De organisatie is nog op zoek naar teams die willen deelnemen. De
start is om 13.00 uur en het toernooi duurt tot 17.00 uur.
Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn en de teams
bestaan uit zeven spelers.

Op een dag sla je nietsvermoedend de krant open (of los….
als je in Twente woont) en dan lees je: ’Rood-Zwart ontvangt
subsidie voor kelder’. Het deed mijn wenkbrauwen even
fronsen. Bij het Sportparkplus-plan denk ik niet meteen aan
een kelder, maar aan een nieuwe entree en een moderne
kantine. Bij de combinatie kelder en Rood-Zwart dacht ik aan
de 5e klasse, waar het eerste team vorig jaar als incident zijn
wedstrijden speelde. Maar het ging daadwerkelijk om een
echte kelder. En dan nog wel de oude kelder onder de kleedkamers. Ik was het bestaan van dat ding allang vergeten.
Heel vroeger voetbalden we er bij slecht weer nog wel eens
in en als het glad was dan gleden we de helling af om met
een klap tegen de deur tot stilstand te komen. Maar wat er
de laatste pakweg 25 jaar daarbinnen is gebeurd en of heeft
geleefd dat weet ik niet.
Feit is dat er groot onderhoud nodig is en dat het fundament
onder de kleedkamers hersteld wordt.
Eigenlijk kun je het als een synoniem zien voor de club RoodZwart. Deze vereniging is bezig om het fundament onder de
vereniging te versterken. Ten eerste met de club toekomstbestendig te maken door het terrein een facelift te geven.
Maar ook door met z’n allen de schouders onder dit project
te zetten. Door gezamenlijk bezig te zijn met een droom.
Met een gezonde toekomst.
Met een complex waar iedereen bezig kan zijn met zijn of
haar gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Want de
combinatie van voorzieningen en mensen maakt een club
tot wat het is. Met de mensen zit het wel goed. En met het
complex zal dat binnenkort ook zo zijn. Een plek waar jong
en oud samen kunnen komen. Niet alleen om te voetballen,
maar ook gewoon om te zijn wie je bent binnen een club die
daar voor open staat. En het begint allemaal met de kelder...

Befaamd vanwege z’n gezelligheid, mooi weer en uiteraard leuk voetbal. Uiteraard gaat de organisatie weer in
goede samenwerking met het Oranjecomité. De commissie
van wijze heren is alweer bij elkaar geweest en de plannen
zijn gemaakt. Het resultaat is dat de vertrouwde formule
gehanteerd zal worden.
We roepen dus gezellige gelegenheidsteams op om
zich aan te melden voor deelname bij Frans Keizer (0638308514) of Herman Weijenborg (06–15872233).
Natuurlijk kunnen op allerlei manieren gelegenheidsteams
samengesteld worden: familie, buurt, vrienden/vriendinnen,
collega’s of het kader van de club. Alles kan en mag. Bij
het Koningstoernooi is het traditie dat ieder team in ieder
geval een prijs wint en gewoonlijk is dat een prijs die de
feestvreugde ook zeker kan vergroten of indien nodig het
verdriet weg kan spoelen.
Het is voor niemand nodig om voor dit toernooi op trainingskamp te gaan, de gezelligheid staat voorop en de
prestaties zijn ondergeschikt. Dit neemt niet weg dat de
organisatie haar taak serieus neemt en al met meerdere
teams in contact is. Dus wil je zeker zijn van deelname
wacht dan niet te lang met opgeven. De goede ervaringen
uit het verleden geven goede hoop op weer een hele gezellige dag.

Troffel

Commissie Koningstoernooi

Mooi stuk werk!
Nu, eind februari 2015, is de renovatie van de kelder alweer nagenoeg gereed! Nog een afwerkvloer en verlichting
en de kelder kan weer in gebruik worden genomen. Hij is
dan gereed voor de volgende 25 jaar netjes en droog opslaan van materialen van Rood Zwart en derden. Tevens is
er een ergonomisch verantwoorde toegang gemaakt. Deze
vormt straks een mooi onderdeel van de trapsgewijze overgang van het hoge “oosten” naar het lage “westen”. De
centrale ontmoetingsplek (straks midden voor het nieuwe
clubgebouw) wordt hierdoor geaccentueerd en krijgt het
de vorm van een arena! (of voor velen liever “een veste”).
De oude materiaalcontainers (één voor veeg- en maaimachine; ander voor spullen sg Twickel) maken straks plaats
voor uitbreiding van het ﬁetsparkeren (deel 2). De totale
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capaciteit wordt hierdoor dan zo’n 220 ﬁetsen passend bij
de behoefte. De prachtige eiken worden in de nieuwe situatie geïntegreerd en het geheel wordt afgewerkt met de
mooie houten hekken in “Twickel-stijl”.
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De werkzaamheden aan de kelder zijn in hoofdzaak verricht door sponsor Rokramix onder leiding van Jan Smit. In
goede samenwerking met de andere sponsor Intech, de
heren van Elferink en uiteraard weer de nodige Rood Zwart
vrijwilligers is er een puik stuk werk geleverd waar we weer
trots op kunnen zijn.

2UWKRSHGDJRJLVFKRQGHU]RHN

Allen, alvast, zeer bedankt voor jullie inspanningen!
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Mijmeringen 73
Het is maandag 15 december en de sportuitgave van het
dagblad De Telegraaf ligt op tafel. Vroeger kon je daarin
ook de uitslagen van het amateurvoetbal vinden. Maar
in het digitale circuit kunnen momenteel wegen worden
bewandeld die het mogelijk maken al direct na een
wedstrijd op de hoogte te worden gebracht hoe de naaste
concurrenten hebben gepresteerd. Daarmee om te gaan
is voor iemand met de leeftijd van Observer niet steeds
een gemakkelijke weg. Het gezegde “jong geleerd, oud
gedaan” is in de onderhavige aangelegenheid helaas niet
toe te passen. Vandaar! Maar in de betreffende courant
wordt wel aangegeven waarmee op het gebied van de
voetbalprestatie een aanpak de hoogste prioriteit heeft.
Dat is volgens de “geleerden”bij de F en E pupillen. Daar
is de allergrootste winst te behalen in de ontwikkeling
van talenten. Als Observer goed is geïnformeerd ligt ook
bij Rood – Zwart hier een groot aandachtsveld. Hij meent
te weten dat de voetballiefhebber het op prijs zou stellen
te worden ingelicht hoe e.e.a. in de loop van de tijd zijn

beslag heeft gekregen en tot welke resultaten het heeft
geleid.. Ons clubblad is er immers om over voetbalzaken
de lezers te informeren. Er is met o.a. Carlo en Vincent
voldoende vernuft bij de leiding aanwezig om aan dit
verzoek gevolg te geven.
Een uitslag van 3 – 0 is de laatste 2 wedstrijden van het
1e elftal niet onbekend. Zowel in positieve als negatieve
zin. Gingen we in de thuiswedstrijd tegen Hector nog met
die cijfers onderuit, de voorbije zondag werd met dezelfde
uitslag in de uitwedstrijd tegen TVV de overwinning
geboekt. Het mag gezegd worden dat de wedstrijd tegen
laatstgenoemde vereniging, in tegenstelling tot een vorig
seizoen, een sportief verloop had. Slechts één man van
de tegenpartij werd een rode kaart voorgehouden Een
man, wellicht meer dan alleen als toeschouwer bij die club
betrokken, stelde langs de lijn de vriendschap als basis voor
een goed verloop van de wedstrijd. Dat was prettig om aan
te horen. Het aanzien van het sportterrein en omgeving
was om te huilen. Het zou aanbeveling verdienen daar
nog eens terug te keren voor de oprichting van een
vrijdagmorgenploeg. De waarde van zo’n ploeg bij onze
vereniging heeft de stijgende lijn te pakken, vooral nu we
weer eens elders onze ogen goed de kost hebben gegeven.
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De kelder van de kleedkamers en omgeving worden
intensief op de schop genomen. De kelder is, met
stevige hulp van onze A junioren en leden van
de vrijdagmorgenploeg, geheel ontruimd. Als de
weersomstandigheden mee werken zal het project, op de
dag dat dit clubblad voor u ligt, nagenoeg( misschien wel
geheel) zijn voltooid. De bouw van een nieuw clublokaal
kan nu beginnen. Het is prettig vandaag(2e kerstdag) te
vernemen dat onze gemeente voor het kelderproject en
de aanpassing van de veldverlichting een bedrag van ruim
43.000 euro beschikbaar heeft gesteld.
Dat geeft de burger moed. Degene die bedreven is in het
schrijven van protestbrieven richting de gemeente kan nu
weer even zijn gang gaan.
Het is maandag 5 januari. Na het verorberen van vele
oliebollen met een hoeveelheid aan diverse kerstmenu’s,
die er niet om liegen, is een wat intensieve vorm van
beweging nodig om het wat logge lichaam weer in de
plooi te krijgen. Eerst wat rond ﬁetsen en dan naar ons
sportcomplex met de bedoeling daar wat rond te dollen
en een praatje met onze Frans te maken die daar veelal
wel te vinden is. Maar de dames, die ons clubgebouw
een ﬂinke schoonmaakbeurt hebben gegeven, zijn aan
de kofﬁe toe en vriendelijke als ze zijn krijgt ook Observer
hiervoor een uitnodiging.
Gezellige dames met wie op een evenzo gezellige wijze
over diverse onderwerpen wel een praatje te maken is.
Wat later weer een kopje kofﬁe, geschonken door Frans
en mede opgeslokt door Jan en Theo die samen de rest
sloop van het kelderproject voor hun rekening nemen. Het
vorenstaande is vermeld om ook de buitenwereld aan de
weet te laten komen wat er zo aan de orde komt om een
vereniging als de onze op een verantwoorde wijze te laten
draaien. Zo dat is dan dat!
Op de dag dat wij gedenken dat er drie koningen door ‘s
Heeren land crosten, komt evenzo de oprichtingsdatum
van onze vereniging in herinnering en is het tijd voor de
jaarvergadering. Onze voorzitter Robert is goed op dreef
en noemt in zijn openingswoord een drietal speerpunten
t.w. a) het voetbalspel b) de sociaal maatschappelijke
activiteiten en c) het sportpark plus. Het is niet de taak
van Observer hier uitvoerig op in te gaan. Daarvoor is het
verslag van het bestuur. Maar voor de goede orde hier wel
enige details.
Dat het 1e elftal in het voorbije seizoen ongeslagen
kampioen werd, weten we zo onderhand wel. Dat we
volgens de voorzitter momenteel een uitstekende selectie
hebben en er op termijn gezien de prestatie best goed
te oogsten valt is voor de insider geen nieuwtje. Wel
voor menigeen prettig om aan te horen. Jammer dat de
zondagdamesploeg moest verdwijnen. Maar met plm.100
leden van het vrouwelijke geslacht is er een basis voor
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een goed vervolg van het damesvoetbal bij onze club. Zij
hoeven zich verder niet te verschuilen.
Er is plaats voor vrouwelijke leden in de diverse
commissies die onze vereniging rijk is. Onze Brenda ter
Braak is het 1e vrouwelijke bestuurslid. Zij moet nog
uitvlooien aan wie ze wel dan niet, bij gelegenheden als
de onderhavige, een zoentje kwijt kan. Aan alles moet
ze wennen. Het lijkt zeker dat het lukt. Rood – Zwart
is meer dan alleen een voetbalclub. Naast de diverse
activiteiten zoals jeugdkamp, bloembollenactie, actie
voor Kika, serious request, speelgoedactie i.s.m. La Luna
etc. is de opvang, ouderen met een beperking in de Hof
van Twente, nu aan de orde. Het onlangs door de leden
genomen historische besluit voor de aanleg van een
nieuw clubgebouw is gelet op het vorenstaande bittere
noodzaak. Het wordt een ontmoetingsplaats voor alle
Deldenaren, aldus onze voorzitter.
De ﬁlm gedraaid als voorbereiding voor het tot stand
komen van het gebouw en begeleid door Vincent Kenkhuis
van de commissie sportpark plus, gaf de stilte weer die
nodig is voor stormachtige activiteiten voor alle leden van
onze club. Er werd al in de handen gespuwd. Zo moet dat!
De geluidsinstallatie kan worden stop gezet, als bestuurslid
Han Blanke het woord vraagt Met luide stem kondigde
hij aan dat het ons bestuur heeft “behaagd” ons lid Frans
Exterkate tot lid van verdienste te benoemen. Deze was
jarenlang speler van het 1e elftal, voorts jeugdleider
en administrateur van de kantine. Een dik verdiende
onderscheiding dus. Echtgenote Getty spelde het ereteken
op de borst van haar man. Frans proﬁciat en bedankt
namens ons allemaal.
Het boerenkooltoernooi op zondag 11 januari jl. mag
weer geslaagd heten .Plezier en sportiviteit stonden als
steeds weer voorop. De boerenkool bereid door een
zekere Frans( niet dezelfde als die we allemaal kennen)
was van een prima kwaliteit. De prijsuitreiking, verzorgd
door ons nieuw gebakken erelid Herman, was zonder
gebruik van een microfoon amper te volgen. Wat opviel
was dat het applaus voor de winnaars van hetzelfde
volume was als dat voor de verliezers. De leus “met elkaar
voor mekaar” was ook hier van toepassing. Dat de 1e
elftalspelers i.v.m. met een vriendschappelijke wedstrijd
tegen Lochem ontbraken werd, als Observer het goed
heeft begrepen, door tenminste één commissielid als
een soort doodzonde beschouwd. Wellicht dat hij na het
horen van de uitslag, 5 – 2 overwinning, toch de toon van
zijn betoog heeft aangepast.
Observer constateerde ook dat onze vrouwelijke leden het
lieten afweten. Of hier ook een vriendschappelijk wedstrijd
roet in het eten gooide, is bij hem niet bekend. Voor een
volgende keer zal de betreffende commissie allereerst tot
taak hebben te trachten alle troepen bij elkaar te krijgen.

De datum 13 januari 1915 was ook voor Observer een
zeer sombere dag. Op die dag overleed zijn zwager
Bernard Rupert. Familie aangelegenheden passen eigenlijk
niet in deze column, ware het niet dat Bernard jarenlang
een trouwe supporter was van onze jeugdteams waarin
kleinzoon Bjorn speelde. Dit leverde hem bij de spelers en
diverse supporters van die teams grote bekendheid op.
Vandaar! Dat Bernard mag rusten in vrede.
De 4 tot de dag van vandaag( 7/2) gespeelde
oefenwedstrijden tegen een drietal 4e en een 3e klasser
leverden resp.3 overwinningen en een gelijk spel op. Dat
biedt perspectief voor een goede voortzetting van de
competitie. Al vast succes gewenst trainer, spelers en leiders.

sponsoren werd gehouden waar o.a. de plannen voor een
nieuw clubgebouw werden gepresenteerd. Aangezien hij
geen uitnodiging ontving, kan hij er hier helaas niets over
zeggen. Jammer!
De kopij voor dit blad moet nu naar de eindredactie. Na
nog even het verdienstelijk gelijke spel van ons 1e elftal
tegen de Enschedese Boys te hebben vermeld sluit hij zijn
relaas. Dit met u allemaal weer eens dank te zeggen voor
uw gewaardeerde aandacht.
Observer

Observer las dat er een intentieverklaring voor
samenwerking van sportverenigingen op De Mors is
ondertekend door de resp. voorzitters. Hij kan er niet
onderuit dit ook hier even te melden. Interesse voor
dergelijke aangelegenheden dwingen hem in die richting.
De verdere ontwikkeling en dan met name de verplaatsing
van de sporthal naar het meest oostelijke punt van Delden
zal hij met belangstelling volgen. Al vast succes gewenst
allemaal. Observer vernam via onze website dat er op 11
februari j.l. in het clubgebouw een informatieavond voor

Steun onze sponsoren en Rood Zwart!
Simpel, maar doeltreffend

Bestel uw Cartridge of Toner via de site van Rood Zwart.
U krijgt korting en Rood Zwart een
vast bedrag per bestelling.

Tank bij de Vossenbrink en zet de Rock’s op Rood Zwart.
De waarde hiervan wordt in geld
aan Rood Zwart uitgekeerd.

Speelt u al mee, of wilt u gaan meespelen met
de Vriendenloterij, geef dan Rood Zwart
op als begunstigde.

CLUBBLAD ROODZWART

39

Alternatieve training A1
Kijk voor alle aanbiedingen op
www.breukers-tuinmeubelen.nl
of kom langs in onze showroom.
De koffie staat voor u klaar!

Door een afzegging van EMOS A1 kon Rood Zwart A1 op
aanraden van Carlo Kastermans een alternatieve training
houden. Drie weken geleden werd er voor eerst contact
gezocht met Carlo in verband met afzegging van EMOS en
Carlo had een mooi alternatief programma voor de jongens
in petto.
De jongens moesten om 10:45 uur aanwezig zijn bij Olympic Gym in Hengelo. Na het omkleden werd er door Carlo
uitgelegd wat de bedoeling was en iedereen begon vol
overgave aan de oefeningen.
Het eerste deel bestond uit een warming up door middel van loopladders. Na een 15 minuten waren de eerste
zweetdruppels al zichtbaar. Vervolgens werden er verschillende vakken uitgezet met daarin buikspieroefeningen,
diverse oefeningen voor balans, boksen op een bokszak en
wederom de loopladder. Na 45 minuten waren de jongens
redelijk uitgeput.
Er werd een 15 minuten pauze gehouden om door te gaan
naar het 2e deel van de morgen een ware kickbokstraining.
Tijdens de pauze kon men alvast het sparren van kickboksen ervaren. Helaas kon deze niet worden gegeven door
Peter Aerts in verband met een blessure, maar er was
goede vervanger.
Na een aantal basisprincipes werd konden in tweetallen op
een stootkussen trappen en slaan. Als afsluiter werd er een
soort rugby gespeeld met een medicijnbal. Al met al een
super training.
’s Middag kwamen we als team nog bij elkaar voor een
pizza of shoarma met een paar colaatjes, aangeboden door
leider Jan Ros, dit als alternatief op de jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsborrel.
Ik wil als trainer dan ook Carlo en Jan bedanken voor de
leuke activiteiten. Hopelijk heeft dit een positieve uitwerking qua teambuilding richting het 2e deel van de competitie, waarbij het verlaten van de laatste plaats toch wel ons
hoofddoel is.
Mario van Beek
Trainer A1
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Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!

Playbackshow
Play-Back shows 2015 wederom daverend succes

Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

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

Behandeling dagelijks volgens
afspraak

Vrijdagavond 30 januari was de 14e editie van onze jaarlijkse Play Back show. Han Blanke, voorzitter van de activiteitencommissie, opende de avond ten overstaande van het in
wederom grote getale aanwezige publiek met de inmiddels
legendarische woorden: “ Let’s…. Play…..Back!”
Vervolgens nam vaste spreekstalmeester Herman “Borgie”
Weijenborg de microfoon over. Herman was onlangs met
een bus vol Rood-Zwarters naar een concert van DJ Armin
van Buuren geweest dus was het logisch dat hij het podium
betrad op de muziek van deze wereldberoemde DJ.
Herman was weer strak in het pak, met daaronder een
t-shirt van DJ Armin van Buuren. Hij kondigde 1 voor 1 de
juryleden aan: Frank Speckman mocht als 1e jury-lid.

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

assistentes
Open spreekuren:

Erica Tijink
Marjolein ter Weele
Maaike ten Pierik

• maandag • dinsdag • donderdag
van 19.00 - 19.30 uur

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar

Romy Nijhuis

Hij was de look-alike van Ivo Opstelten. Als 2e kwam Rick
Poelman als Elvis. Strooiend met witte sjaaltjes, gevangen
door met name de dames in het publiek. Als 3e en laatste
jurylid kwam Jasper Brandt. Dit keer helemaal uit Rusland
overgekomen en had 2 vrouwelijke militaire begeleiders
(Marije Pol en Karlijn Freriksen) meegenomen: hij was Josef Stalin en de muziek was uiteraard het Russisch volkslied. Perfect tot in detail gekleed, imiteerden zij de gehele
avond zeer goed inlevend hun typetje bij het commentaar
op de acts.
Na het voorstellen van de jury kon het spektakel beginnen.
Disco Black Light zorgde ook dit jaar weer voor de perfecte
timing bij zowel de muzikale ondersteuning als de licht-

show. Ook nu bleek dat er weer avonden was geoefend en
er niet was bezuinigd op de (aan)kleding en decor. In een
hoog tempo kwamen er 11 topacts voorbij. Traditioneel
werd er gestart met de winnaars van het jaar er voor.
Dat waren in 2014 Leo de Wit en Martin Weijenborg.
Nu werd hun act aangevuld met Laura Weijenborg. Ze
deden Rinus en Ronny met “eet veel bananen”.
Daarna kwam een zeer ervaren deelneemster, ze heeft nu
12 van de 14 PB shows meegedaan: Ingrid Vos. Ze was de
look-a-like van Kiki Dee en zong “ I’v got the Music in me”.
Daarna volgde Marcel Visschedijk met een zeer originele
bandparodie. Dit was het echte Play-Back werk! Act nr.
4 waren Dennis ten Brummelhuis en Arjan Spies als resp.
Franklin en Maxime Brown (uiteraard was Arjan de dame)
met “het was als de 1e keer” en vervolgens de mannen die
altijd nog mee gedaan hebben: de All Stars als Mnozil Brass
met Lonely Boys. Wederom een zeer originele act, perfect
uitgevoerd.
Daarna de heren van het 4e, die er in waren geslaagd binnen 1 week oefenen een super goede performance neer te
zeten als Elvis met “Bossa Nova”. Uiteraard moest het
jurylid Elvis hier voor deze “echte” Elvis op zijn knieën
danken dat hij nog “Still alive” was. Na de pauze ging het
niveau nog verder omhoog. Vorig jaar deden de heren en
dame van het Hoofdbestuur voor het eerst mee, en zijn
direct besmet met de PlayBack koorts (duidelijk geen
plankenkoortst) en deden dus nu weer mee. Brenda ter
Braak was in een prachtige witte trouwjurk de Ice Queen
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van Within Temptation. Drummer Han Blanke verloor in al
zijn enthousiasme 1 drumstokje, maar zo professioneel als
hij is had niemand dat in de gaten.
Daarna een super act van mannen van RZ 1, 2 en 3: Frank
Lovink was de tirolerdame en de rest van de mannen lieten
“die Glocken hell erklingen”…met soepele heupbeweging
lieten ze een grote lepel op een pan slaan. Vervolgens
stalen de boys van A-1 de harten niet alleen van alle dames
in de zaal, maar ook hun eigen “dame” viel ﬂauw bij het
zien van zulke One Direction toppers.
Tijd voor weer een lekker stevig nummer, dat was wel
toevertrouwd aan de kerels van het 8e: Ben Visschedijk,
Bas Franke en Cliff ten Vregelaar gingen helemaal los op
de Toy Dolls met Nelly the Elephant. Exact volgens schema
was om 22.15 uur de laatste act aan de beurt. Voor het
eerst deden de heren van het 5e mee en ging het dak van
de kantine.
Met een 9 minuten durende AC/DC mix van Highway to
hell en Whole Lotta Rosie gingen ze helemaal los, incl. de
perfecte Agnus Young looppas imitatie van Frank Visscher
en ook de Rosie opblaaspop ontbrak niet.
Daarna kon iedereen genieten van een lekker broodje
warmvlees en ondertussen volgde het juryberaad. Het was
wederom weer erg moeilijk voor hen kiezen wie de
winnaars waren van de diverse prijzen.
Het lag wederom dicht bij elkaar, maar de einduitslag was
de volgende:
1: Hoofdbestuur als - Within Tempation
2: RZ5 selectie als AC/DC
3: Marcel Visschedijk met de bandparodie
2x Originaliteitsprijs: “die Glocken hell erklingen”
én de All Stars
Aanmoedigingsprijs: A-1 als One Direction.
De winnaars mochten de 1e prijs en de grote wisselbeker
in ontvangst nemen en traditiegetrouw hun act nog 1x
opvoeren. De rest van de avond nam Disco Black-Light het
over en bleef het nog lang erg gezellig.
Voor alle foto’s, zie www.roodzwart.nl > link naar Facebook RZ.
Uiteraard worden ook in januari 2016 beide PB shows weer
georganiseerd. Dat zal de 15 keer zijn en waarschijnlijk de
laatste keer in het oude clubgebouw. Als alles volgens planning verloopt kan de 16e PB show in het nieuwe clubgebouw plaatsvinden. De volgende middag was de MINI PB
show. Maar liefst 14 super optreden
kwamen in sneltrein vaart voorbij.
Wederom lieten de RZ kids zien dat het met de doorstroming
voor de Grote PB show de komende jaren wel goed zit!
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Ice Queen B
De vaste bezoekers van de jaarlijkse Playbackshow hebben
kunnen constateren dat de eerste barstjes zijn ontstaan in het
bestuur van Rood Zwart. Niet iets om trots op te zijn, maar
in elk (goed) huwelijk klapperen de deuren wel eens in de
kozijnen. En dat is nu net wat de trouwe bezoeker van ons
clubgebouw ook is opgevallen. De voordeur en tussendeuren
klapperen er letterlijk in. Het lijkt nergens meer op, is niet
bepaald een geweldig visitekaartje, maar we zullen het er nog
even mee moeten doen. We gaan er van uit dat iedereen daar
begrip voor heeft. Want het kan niemand zijn ontgaan dat we
achter de schermen hard werken aan een prachtig, multifunctioneel, clubgebouw. Met strak afgehangen deuren, zonder
kieren en tochtgaten, energie zuinig, en een lust voor het oog.
Met meer ruimte, zodat nog meer PBS fans getuige kunnen
zijn van de bestuursbarstjes.
Die trouwe fans van de prachtige PBS avonden weten, dat
sinds het 90 jarige bestaan, het voltallige bestuur meedoet
met een (voor hun doen) ﬂitsende act. Met de term voltallig is
ook gelijk het barstje aangetoond. De heren Peter Volmer en
Harold Pepers mochten deze keer niet meedoen. En dat is toch
wel even onderwerp van gesprek geweest binnen het bestuur,
dat kan iedereen zich wel voorstellen. Over de reden treden
we natuurlijk niet naar buiten, dat blijft binnen de smoezelige muren van de bestuurskamer, maar de speculaties waren
natuurlijk niet van de lucht. Niet goed genoeg, te lelijk, niet ﬁt,
wintertenen, plankenkoorts, te laat op de repetitie of gewoon
te druk om te oefenen.
Helaas moeten we constateren dat al deze redenen wel een
kern van waarheid hebben. Ook wij staan wel eens voor de
spiegel en denken; oeps! In het bestuur zitten net echte mensen. Maar het was erg pijnlijk niet op het podium te mogen
schitteren. Een voetballer wil toch ook altijd spelen? Een plekje
op de bank is nooit ﬁjn, zeker niet als het koud is. En laat nu
net op de avond van de PBS de sneeuw met grote vlokken uit
de lucht komen. We kunnen ons voorstellen dat de rit huiswaarts niet in alle gevallen vlekkeloos is verlopen, hoewel
we daarover geen meldingen hebben ontvangen.
Maar alle gekheid op een stokje, of denken jullie dat bovenstaande serieus is? Het is een feit dat we sinds de laatste
jaarvergadering voor het eerst in de geschiedenis van Rood
Zwart een vrouw in het bestuur hebben, namelijk Brenda ter
Braak. Samen met Jelle de Vries is zij verantwoordelijk voor de
kantine. Zeker in de fase waarin we nu zitten, met de nieuwbouw in het verschiet, een belangrijke post in het bestuur.
De kantine-inkomsten zijn voor Rood Zwart van groot belang,
dus is goede bezetting in het bestuur zeer welkom. Maar dat
is natuurlijk niet het enige. Met de toename van het aantal
dames/meisjes binnen Rood Zwart moet er gewoon minimaal
één dame in het bestuur. En wie weet, als er één dame over
de dam is volgen er meer……
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lopen, wat niet bevorderlijk is voor ons kunstgras. Een
gezonde mix dames/heren komt de sfeer en prestaties, in
welke vorm dan ook, denk aan ons nieuwe clubgebouw, zeker
ten goede. Gelukkig zijn er al veel dames aangeschoven, maar
het mogen er altijd meer zijn.
Feit is wel dat door de eerste prijs het bestuur volgend jaar, als
de Playback Show voor de 15e keer wordt gehouden, weer
van de partij is en de openingsact zal verzorgen.
Waarschijnlijk voor de laatste keer in de oude kantine.
Never change a winning team!
Reserve speler.

Het hoeft niet gelijk in het bestuur, het mag ook in een van de
vele commissies, maar meer vrouwelijke inbreng is wenselijk.

Oude doos

Duidelijk is dat de inbreng van Brenda (in de bestuurskamer
mogen wij al Bren zeggen) niet zonder gevolgen is gebleven.
Twee keer eerder heeft het bestuur meegedaan, eigenlijk ter
opvulling, zonder ﬂitsend resultaat. De aanmoedigingsprijs was
de maximale score, maar dat is nu net een prijs die je niet wilt
hebben. Zo van, leuk dat jullie meededen, maar het leek eigenlijk nergens op. Aaah, wat lieeeef, wat leuk dat ze meedoen, het
doet je denken aan de vertederende optredens van kinderen op
de mini PBS. Maar dan voor hele grote kinderen. Bah!

Rood – Zwart 50 jaar geleden.
Woord vooraf.

Maar dit keer was het anders. De prutsers (zie boven) aan de
kant, Brenda niet zoals vorig jaar in het midden met dezelfde
kleding als de mannen aan, maar aan het front, en knallen.
Kosten nog moeite zijn gepaard. Met een trouwjurk van Tres
Chic (met dank aan Monique Tiehuis) voor Brenda en een
stoere outﬁt voor de mannen moest het dit jaar beter gaan
dan voorgaande jaren. Nu was dat ook niet zo moeilijk, maar
toch. Geen vreselijke dansjes, maar power! Rammen! Zoals
je een bal vanaf twee meter volle bak, met 100% frustratie,
tegen de touwen schiet.

In het jaar 1990 schreef ik een artikel met als hoofd: Rood –
Zwart 25 jaar geleden. Dat was dus het jaar 1965. Het was de
tijd dat ons huidige hoofdveld werd aangelegd en er nieuwe
kleedkamers werden gebouwd. Met de a.s. bouw van een
nieuw clublokaal in zicht en de voorbereiding die daar aan
vooraf ging, is het best interessant wat vergelijkingen met de
tijd van vroeger te maken. Een conclusie laat ik maar aan u
beste lezers en dan speciaal aan de commissieleden van
SportparkPlus over. De eindredacteur van dit blad zal best bereid zijn in de eerstvolgende uitgave al vast een pagina hiervoor
te reserveren. Nu volgt dan mijn artikel van destijds.(1990 dus)

En ja hoor. Met het nummer Ice Queen van Within Temptation
heeft het bestuur de eerste prijs binnengehaald. Opgemerkt
moet worden dat over de uitslag niet gecorrespondeerd kan
worden, want die andere twee zaten echt niet in de jury.
Google voor de zekerheid even op Sharon den Adel, de zangeres van Within Temptation, zoek de verschillen, die er nauwelijks zijn, en je weet genoeg. Brenda zag er geweldig uit!
Even dachten we dat Ben V., die ook wel onder de indruk was,
de microfoon zou pakken, maar dat is niet gebeurd.

Rood – Zwart 25 jaar geleden.
Het is ouderen gegeven er veel prijs op te stellen even terug
te blikken naar wat er zoal in het verre verleden heeft plaats
gevonden. De vele reünies van b.v. school en militaire dienst
makkers zijn hiervan goede voorbeelden. Het leek me interessant eens vrij summier te vermelden wat er bij Rood – Zwart
zo’n kwart eeuw geleden allemaal aan de orde was. Hier volgt
dan mijn verhaal. Het vermelden van droevige gebeurtenissen
hoort ook hierbij. Was ons bestuurslid Bernard Ros in 1964
overleden, in het jaar daarna moesten we afscheid nemen van
Albert Meier, die gedurende een reeks van 23 jaar (1937 –
1960) het secretariaat van onze vereniging op zich nam.
Dat waren gebeurtenissen die op mij als jong bestuurder diepe
indruk hebben gemaakt.

Hieruit blijkt maar weer dat “we” niet zonder vrouwen kunnen. Helaas mannen, een pijnlijke constatering, maar het is
niet anders. Zetten we één keer een dame in de spotlights,
gelijk de eerste prijs. Nu zal dat andersom ook wel (een heel
klein beetje) zo zijn. Dat moet ik natuurlijk wel schrijven, omdat de dames anders naast de bekende naaldhakjes gaan

Het verdere verenigingsleven bruiste van energie. Met de
stadsuitbreiding werd de behoefte aan meer sportaccommodatie steeds groter en dus werden er zo rond 1962 plannen
gemaakt voor de aanleg van een 2e speelveld en de bouw
van nieuwe kleedgelegenheden. Het huidige oefenveld was het
enigste veld dat wij bezaten met uiteraard het gebouwtje van

betonblokken dat de naam kleedkamer eigenlijk niet mocht dragen. Wanneer nu de warmwaterkraan het wel eens laat afweten, wordt er moord en brand geschreeuwd. In vroegere jaren
moest er via een soort pomp – Gerard Bruins nam de bediening
hiervan al vaak op zich – wat koud water uit een kraantje worden geperst. Tijden veranderen en dat is maar goed ook.
Voor de hiervoor gesignaleerde uitbreidingsplannen was nog
al wat geld nodig en de toenmalige wethouder – een KVP.- er
met liberale inslag – was zuinig op de centen. Hij adviseerde
ons in eerste instantie te trachten via de K.A.B. ( Katholieke
Arbeidersbeweging)geld los te krijgen. Hiermede gaf hij dus
te kennen dat de beoefening van de voetbalsport slechts
voor een bepaalde groep van de bevolking gold. Op basis van
goede argumenten kwamen er uiteindelijk toch van gemeentewege, NSF( Ned. Sportfederatie), KNVB en via acties gelden
binnen om de plannen te kunnen doorzetten.
Dat de voetbalsport nog niet helemaal was geaccepteerd
mocht blijken uit de mond van een ingezetene, die wij om
een bijdrage voor de uitbreiding van een speelveld vroegen.
Hij gaf te kennen dat het verbouwen van aardappelen op de
beoogde grond veel beter was dan al dat “geschop” tegen
een bal. Landbouwer Wes was vergeleken hiermee de tijd al
ver vooruit. Hij had het betreffende stuk grond in erfpacht.
Hij verleende verder voor een redelijke schadeloosstelling alle
medewerking. Dat was een pak van ons hart.
Voor de aanleg van het 2e speelveld – ons huidige hoofdveld
dus – werd een aanbesteding gehouden ten huize van onze
toenmalige voorzitter John Wensink. De Ned. Heide My was
de laagste inschrijver. Het bedrag was echter zo hoog dat
gunning van het karwei achterwege moest blijven. Uiteindelijk kwamen we bij aannemer Kieboom( inmiddels overleden)
terecht die een eigen plan voor het speelveld ontwierp en voor
een vriendenprijs het karwei klaarde. Met behulp van een deskundige t.w. Jo Möller werd door eigen mensen de afrastering
rond het veld aangelegd. Die afrastering is er nog steeds ,
zodat we over de deugdelijkheid niet hoeven te discussiëren.
De bouw van nieuwe kleedkamers – de helft van de huidige –
was een groots karwei, In de begroting werd de factor arbeid
op nihil gesteld, zodat het toenmalige bestuur op pad moest
om bouwvakkers aan te trekken. Bennie Sander was o.m.
degene die het voortouw nam. Hij versaagde niet.
De waardering voor de inzet van al die mensen staat bij mij
nog hoog in het vaandel. Op gevaar af er enkele te vergeten,
wil ik toch de volgende noemen. De metselaars Albert Spoolder, Tinus Visschedijk, Rudolf Pierik, Herman Raanhuis, Antoon
Temmink, Herman Lentelink, Gerard Pol (allen overleden)
en Johan Asbroek. De ontwerper van het gebouw t.w. Arie
Huisman. De Keizers c.s. die het schilderwerk op zich namen.
Gemeenteopzichter Wim Krijnen( ook overleden) die nog wel
eens met de heer Kieboom over het grondverzet overhoop
lag. De alles kenner Rudy Dijkmans, de monteurs Johan
Bruggink en Hennie Groothuys. De kofﬁepauzes met het door
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Marietje en Hennie Kamp voortreffelijk gezette nat. Voorzitter
Johan Wensink en zijn ijver voor het aantrekken van vakmensen. Bestuurslid Toon Asbreuk (overleden) dé elektricien.
Verder vele leden en bestuur die waar nodig de handen uit
de mouwen staken. Het waren tijden waarop we met plezier
terug zien. Het is niet te pruimen dat er nu jongeren zijn die
niet zuinig zijn op de accommodatie, ja zelfs vernielingen
aanbrengen. Met een beetje respect voor wat in vroegere
jaren belangeloos voor hen tot stand werd gebracht, mag dat
nooit weer gebeuren. Ik zou haast de toenmalige wethouder
Velner vergeten. Hij was de grote promotor voor de sport en
in het college van B. en W. de man die zijn standpunten er
door wist te krijgen.
De opening van het nieuwe complex in 1965 was een
feestelijk gebeuren. De muziekvereniging Amicitia voorop,
trotse bestuurders erachter, veel afgevaardigden van
zusterverenigingen uit de omtrek en tot slot de ere wedstrijd
tegen Quick ‘20 uit Oldenzaal met o.a. Theo Pahlplatz nog in
de gelederen. Tijden om nooit te vergeten. De goede sfeer die
er heerste was toch wel de basis voor een succesvolle periode.
Uiteraard mag een proﬁciat aan Minie en Bennie Sander in dit
verhaal niet ontbreken. De 25 jarige huwelijkstrouw is een
felicitatie waard. Ook de trouw gedurende al die jaren aan
onze vereniging betoond mag geweldig heten. Dat was nu
eens niet “makkelijk zat.”
Gerard Bebseler
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WIST U DAT……………………
Ik in de vorige (kerst) editie van dit blad aangaf dat RZ5,
nog maar 4 punten uit 9 wedstrijden had
Dit aantal op het moment van schrijven met 6 punten
uit 2 wedstrijden omhoog is gegaan
1 van deze 2 wedstrijden tegen de onderste was (Bon
Boys 6) was en dus vrij logisch was
De andere overwinning ik hier toch ook graag even wil
noemen
RZ5 namelijk in dezelfde competitie (5e klasse) zit als RZ4
De strijd tussen deze 2 giganten stond gepland op 22
december jl.
Dit de ochtend NA de kerstmarkt was en er veel spelers
bij Anne kerstborrels hadden genuttigd
De spelers van RZ5 hier schijnbaar beter tegen kunnen
RZ4 met 4-1 van de mat is getikt door RZ5 en deze
overwinning heerlijke smaakte
Mental coach van RZ4 Sip K. daarna een drukke week
heeft gehad
Hij iedere vond met de jongens van het 4e een kringge
sprek heeft moeten voeren
De hoofdthema’s waren “hoe heeft dit kunnen gebeuren” , “waar ging het fout” en “hoe nu verder”
Je hier geen uren voor hoeft te praten
RZ5 gewoon een keer (bijna) compleet was en ze dan
best aardig kunnen ballen
Ondergetekende er nog niet eens
Ik op 23 maart aan de linker knie wordt geopereerd
Er wat geknipt en geschaafd gaat worden en hoop vrij
snel weer het veld op te kunnen
Een mooie streefdatum wat mij betreft 25 april is
Inderdaad: dan staat de “return” tegen het 4e weer op
het programma
De PB shows 2015 weer geslaagde evenementen waren, zie verslag elders in dit blad
Het vrijdagsavond ging sneeuwen en het wat glad werd
op Deldense de wegen
Gelukkig iedereen veilig is thuis gekomen
Daan S. van R3 zijn ﬁets niet van het slot kreeg toen hij
naar huis wilde gaan
Hij deze toch graag mee naar huis wilde nemen en dus
het achterwiel op tilde
Hij vervolgens lopend zijn ﬁets aan de hand mee nam
naar huis
De volgende ochtend wel bleek waarom zijn sleutel niet
paste
Het de ﬁets van een ander was…
Er tijdens de krokusvakantie gewoon een programma
was ingepland door de KNVB
Iedereen al jaren vind dat dit niet handig is, omdat er te
veel spelers op vakantie zijn
Je ook zonder deze 2 weekenden de competitie-rondes
wel haalt als je in mei wat langer doorspeelt
De KNVB wat dat betreft nog een loggere organisatie is
dan de FIFA

Er ook nu weer 21 (!) spelers uit de selectie (RZ 1 t/m 3)
niet aanwezig waren in die 2 weekenden
Je het verhaal ook kunt omdraaien:
als je in de selectie speelt hoor dan niet op vakantie te
gaan
Dit in “mijn tijd” in ieder geval ten strengste was verboden
Op vakantie gaan deed je maar in de winterstop en
zomervakantie
Er nu bij RZ2 tegen KOSC 2 maar 2 van het 2e meededen en de rest allemaal van het 3e was
De voorbereiding op de wedstrijd zelf niet veel goeds
deed vermoeden
Er 3 man uit bed gehaald moest worden ‘s ochtends
Er bleek dat ook nog eens 3 spelerspassen waren verlopen
Rz “2” gewoon met 2-3 won bij KOSC2 en dit uitbundig
werd gevierd door RZ 2…euh RZ 3
RZ 2 met eigen spelers een week later met 6-1 verloor
van RSC 2
Dit wel een incident zal zijn geweest want het 3e op
moment van schrijven keurig 2e staat
Onze Voorzitter Robert R. de voorzittershamer voorlopig
wat minder vast ter hand kan nemen
Hij een ski ongelukje met een ski-lift heeft gehad in de
krokusvakantie
Hij deze lift wat laat zag aankomen en deze hem vervolgens tegen de grond smakte
De man bij de lift wat laat op de nood stop drukte
Het gevolg was dat Robert zijn arm weken in een mitella moet houden omdat zijn schouder ﬂink gekneusd
en uit de kom was
Hij nu niet mag rijden en zijn privé chauffeuse Saskia R.
hem nu overal naar toe rijdt
Je tegenwoordig hele gave ski-appjes zoals o.a. “skitrack” hebt
Je dan precies kunt zien hoeveel km, hoe hoog en
vooral hoe hard je hebt geskied
Ook Joep L., speler van RZ3, deze app heeft gebruikt
Hij tijdens het skiën op zijn app keek en zag dat hij wel
87 km per uur ging
Hij vervolgens ten val kwam en o.a. zijn pols en ellepijp
brak
Bernard v. O. (ooit jurylid PB show als Johan Derksen)
fanatiek Cambuur supporter is
Willem K. een Heracles supporter is
Bernard, Willem en Rudy V. had uitgenodigd voor de
wedstrijd Cambuur – Heracles
Zij op de route naar het Cambuur stadion ook langs het
Heerenveen stadion komen
De haat en nijd tussen Cambuur en “30 KM verderop”
Heerenveen wel bekend is
Dit zo ver gaat dat Bernard v O. de andere kant op kijkt
bij het passeren van het Heerenveen stadion
Dit de 500e editie van het clubblad is
Ondergetekende sinds februari 2015 in het Hoofdbe
stuur heeft plaatsgenomen

Hij samen met Han Blanke de functie van Activiteiten en
Vrijwilligerszaken hierin behartigd
Ik 2 weken later een nieuwe auto had gekocht
Dit geen toeval is volgens Han en ik dit wel even moet
noemen in deze rubriek
Ik dit bij deze plaats, maar met klem wil stellen dat het
toch echt geen betaalde baan is Ð
Bij E-1 tegen Grol E2 geen scheidsrechter aanwezig was
Ondergetekende de ﬂuit toen maar een keer oppakte
Het een spannende pot was, waarbij RZ E-1 na 2x 25
minuten met 3-4 achter stond
De trainer en zijn assistent van Grol meerdere malen
riepen dat “het al lang tijd” was
Ik antwoorde dat “de tijd in Delden stil staat”
Ik keurig conform de regels 2 minuten blessuretijd bij
telde, dit echt geen seconde te veel was
RZ E-1 in de allerlaatste seconde toen de 4-4 nog
scoorde
Ik niet anders kon dan direct afﬂuiten en de heren trainers van Grol niet blij waren
Zij zelfs niet het fatsoen hadden deze scheids een hand
te geven
De trainer na het penalty schieten toch wat was bedaard
Ik nog een hand én een dikke knuffel op de koop toe
kreeg
U maar weer kan zien hoe sport verbroederd….
TVO 1 met 1-2 van RZ 1 won
De assistent trainer van TVO 1 een goede bekende ex
RZ-selectiespeler is : Tonny S.
Ik hem na aﬂoop met pijn en moeite maar de hand
moest schudden en feliciteren
Tonny natuurlijk na aﬂoop met een grote grijns in de
bestuurskamer zat
Ik hem een RZ Sjaal heb overhandigd waar hij die nacht
mee geslapen heeft denk ik
Nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij onder
getekende

Linkspoot RZ 5
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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
M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden
info@roodzwart.nl
T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden
ledenadministratie@roodzwart.nl
NL14RABO0313318824 (Rabobank)
Junioren
Senioren
Steunend lid
€ 24,€ 39,€ 48,€ 78,€ 96,€ 156,€ 30,-

074-3762145
06-57234681

Killswitch Engage - "Always"

06-13482064

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

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.
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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
Coördinator dames- en meisjesvoetbal
Coördinator activiteiten
Coördinator vrijwilligers jeugd

3764506
3764848
06-57234681
3764766
3767046
3761189
06-14416633
06-48379397

3763252
3762486
3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis
Jan Ros
Gerard Bekker
Consul:
Herman Weijenborg

Senioren
Junioren: A-B-C-junioren
Junioren: D-E-F-junioren

3762654
3763252
06-87124084

Consul zaterdags en zondags

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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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

