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Redactiewoord
Er trok een windvlaag door Delden!
Op zondag 10 mei rond een uur of 4.
OK het was misschien niet een echte windvlaag maar in elk geval wel een enorme zucht van verlichting ging door de hele
vereniging! Ons eerste elftal bleef in de 4e klasse. Met ook een beetje dank aan de KNVB vanwege de 3 punten aftrek
voor TVO.
Het was me het seizoen wel. Ups en downs zullen we het maar noemen. Er is al veel over gezegd en geschreven dus
doen we dat hier maar niet nog een keer. Blijft staan dat er voor technische staf en spelersgroep nog heel wat te evalueren valt. En er ligt een mooie uitdaging voor het volgend seizoen!
Was het dan allemaal niet om over naar huis te schrijven op de groene velden?
Nee zeker niet, kijk maar eens naar het eerste damesteam dat lang streed om het kampioenschap!
En wat te zeggen van meisjes C en bekerwinnaar F5? Nogmaals vanaf hier onze felicitaties!
En rond het veld gebeurde ook van alles dat als zeer positief ervaren kan worden, namelijk de voortgang van het project
Sportpark+. De kelder is wel zo’n beetje klaar en de laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe omheining. In deze uitgave
van het clubblad leest u er alles over.
De plannen voor 7 tegen 7 voetbal mogen ook niet onvermeld blijven. Een initiatief dat veel waardering verdient en hopelijk tot een leuk resultaat leidt.
De zomerstop is nu aangebroken (laat die zomer eerst maar eens beginnen, maar dat tussen haakjes) met hier en daar
een toernooi en dan krijgen de velden en u de welverdiende rust.
Namens de redactie wens ik u allen graag een fijne vakantie!
Harry Dessens
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Op de wreef
Het zal onderhand wel een keer verjaard zijn. Dus ik durf
het nu wel op te biechten. Ja, ook ik ben wel eens betrokken geweest bij matchfixing. En voordat u nou allemaal
heel hard schande begint te roepen, zou ik willen zeggen:
wie zonder zonde is, werpe de eerste steen…
Matchfixing is al geruime tijd een hot item in de voetballerij. En dan vooral in het wereldje van de broodvoetballers.
Het zal ook u vast niet zijn ontgaan, al die verhalen over
omkoping, goksyndicaten, belchinezen en het proces tegen
‘superfixer’ Rooie Paul. Zelfs FIFA-voorzitter Sepp Blatter,
de grootste sjoemelaar die er rondloopt in het mondiale
voetbal, zegt zich er ernstig zorgen over te maken. Hoe
hypocriet kun je zijn…
Maar matchfixing beperkt zich niet tot de profs. Het fenomeen doet zich ook op grote schaal voor in het amateurvoetbal, zo blijkt uit recent onderzoek van RTL Nieuws. Ik
citeer uit de media:
“Matchfixing is schering en inslag in het amateurvoetbal.
Op alle niveaus in het Nederlandse amateurvoetbal worden uitslagen gemanipuleerd, zeker als de competitie op
het einde loopt en de belangen groter worden. Daarbij
worden gratis drank of een geldbedrag in het vooruitzicht
gesteld. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws onder
428 amateurclubs. Daarvan geven 120 verenigingen aan
bekend te zijn met manipulatie in het amateurvoetbal.
Clubs of spelers zijn benaderd, de dupe geworden of kennen voorbeelden van elders. Het op een akkoordje gooien
heeft bij amateurvoetballers en hun aanhang onder meer
tot doel degradatie te voorkomen of om promotie naar een
hogere klasse voor elkaar te krijgen. Volgens het nieuwsprogramma worden met name aan het einde van het seizoen
deals gesloten met tegenprestaties die uiteenlopen van een
vat bier, een complete feestavond tot duizenden euro’s cash.
Het gaat niet alleen om eerste elftallen uit de hoogste klassen. Zelfs bij campingelftallen komt het verschijnsel voor.”
Heel herkenbaar, zeg ik uit eigen ervaring. Het moet ergens
begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn geweest. Ik
speelde toen nog in het derde van Quick’20 in Oldenzaal.
We konden in de laatste wedstrijd, tegen Sportclub Enschede, kampioen worden. Alles was al geregeld, van de bloemen tot de receptie. Maar toen het die zondagochtend op
het veld moest gebeuren, dreigde het vreselijk mis te gaan.
We kwamen in de eerste helft met 1-0 achter. Ik stond zelf
stijf van de zenuwen, raakte geen pepernoot. Geen wonder
dat ik al na 45 minuten werd gewisseld. In de rust was het
doodstil in onze kleedkamer. Totdat een van onze leiders
opstond en naar de kleedkamer van Sportclub Enschede
liep. Wat daar achter die deur is besproken, ik zou het niet
weten. Maar ik heb wel een donkerbruin vermoeden. Feit is
in elk geval dat de spelers van Sportclub ons in de tweede

helft geen strobreed meer in de weg legden. We wonnen
uiteindelijk, als ik me goed herinner, met 3-1. Campeone!
Bloemen! En na afloop natuurlijk groot feest in de kantine.
Onze tegenstanders vierden vrolijk mee. Het ene krat bier
na het andere, gehaktballen: ze kwamen niks tekort. En
alles op onze kosten.
Gevalletje matchfixing? Absoluut. Hé, dat lucht op, zo’n
openbare biecht. Mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. Zou u ook eens moeten proberen, waarde clubgenoten. Want niemand maakt mij wijs dat zulke praktijken
in de historie van Rood Zwart nog nooit zijn voorgekomen.
We mogen dan wel van oorsprong een katholieke vereniging zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat we roomser zijn
dan de paus. Toch?
Ik maak even een sprongetje in de tijd. Naar 2015. Naar
de prestaties van ons eerste elftal in het afgelopen seizoen. Die waren ronduit teleurstellend. Beaamde ook onze
trainer in een interview in de courant. De hooggespannen
verwachtingen konden niet worden waargemaakt. Of dat
nu kwam door de eindeloze reeks blessures, door gebrek
aan kwaliteit of doordat sommige spelers zomaar tijdens
het seizoen op vakantie gingen, wil ik hier maar even in
het midden laten. In elk geval werd het weer billenknijpen.
Nacompetitie dreigde. Ik had alweer nachtmerries van de
vijfde klasse, van vernederende derby’s tegen onze Deldense ‘rivaal’. Maar gelukkig, de Here zij geprezen, liep het
toch nog goed af. Al was het dan niet op eigen kracht. De
laatste wedstrijd tegen Avanti ging met 2-1 verloren. Maar
omdat concurrent TVO ook onderuit ging, tegen GFC,
ontsprongen we op het nippertje de dans om degradatie.
Matchfixing? Lijkt me in dit geval uiterst onwaarschijnlijk,
gezien de uitslagen. Meer een kwestie van mazzel. Hoewel… Ik zal me wel vergist hebben. Maar ik meende die
zondagmiddag toch stellig dat ik een bekende clubgenoot
– wiens naam ik hier maar niet zal noemen – in een Volvo
volgeladen met kratten bier (met daarbovenop een keffend
hondje) richting Goor zag rijden.
Wat zal ons het nieuwe seizoen brengen? Als ik goed
geïnformeerd ben, ontstaat er een leegloop in de eerste
selectie. Ik hoorde dat een stuk of zeven spelers stoppen,
lager gaan spelen of vertrekken naar een andere club.
Moeten we daarom opnieuw bang zijn voor een bibberseizoen? Ik verwacht het niet. Ik heb er alle vertrouwen in
dat onze trainer weer een goed elftal op de been weet te
brengen. Talent zat, nog steeds. Met een beetje discipline
moeten we toch makkelijk mee kunnen komen in de vierde
klasse!? Ik gok zelf op een plekje in de top-5. Daar durf ik
zelfs wel een weddenschapje op af te sluiten. Heeft iemand
misschien voor mij het telefoonnummer van Rooie Paul?
Jan Ankoné
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Geef de pen door
De scheidsrechter is niet mijn beste maatje.
Jelle ik wil je toch bedanken dat je mij de pen hebt gegeven.
Een goede buurman is gezelliger dan een verre vriendin...
Gelukkig.
Rood Zwart komt mij natuurlijk niet onbekend voor. In al
die 42 jaar dat ik hier voetbal (nu in het 7e en meer dan
750 wedstrijden gespeeld) is er wel veel veranderd in de
positieve zin van het woord. Binnen rood zwart heb ik veel
functies mogen uitoefenen: van leider tot jeugdbestuurslid,
van grensrechter 1e elftal tot kantinemedewerker en natuurlijk van voetballer tot scheidsrechter. Een club met een
prachtig verleden maar een minstens zo mooie toekomst.
Rood Zwart kan op termijn zeker verder groeien naar 800
of 850 leden. Met een toename van het aantal jeugdleden
en een verdere uitbouw van het meisjes – en damesvoetbal
moet dat zeker mogelijk zijn. Met de nieuwe vrouwenvoetbalcommissie is ook een goede stap gezet. Top!
Rood zwart probeert ook de “oud” gedienden die misschien
willen stoppen een alternatief aan te bieden, namelijk een
7 tegen 7 35+ competitie. Dat betekend dat er een team
dames en een team heren komt. Ook komt er binnen
afzienbare tijd een prachtig nieuw clubgebouw, inclusief
kleedkamers en andere ruimtes. Het zou mooi zijn als daar
in de toekomst (liefst zo snel mogelijk) een 2e kunstgrasveld bijkomt, plus een soort welpenarena : een half veld
met kunstgras die dan kan dienen voor onze welpen en de
a.s 7 tegen 7 competities. Kortom mooie ambities rond de
velden.
Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Diverse jongens in het 1e
elftal dreigen te willen stoppen. Dat maakt het niet makkelijker om naar de de 3e klasse door te groeien. Ik geloof
dat we met een nog jonger team eerst maar moeten zien
dat we een stabiele vierdeklasser gaan worden. En daarbij
moet mij iets van het hart: de werklust (binnen de voetballijnen) is niet goed genoeg bij diverse teams. De mentaliteit
kan beter. Er wordt te weinig “geschoffeld”, ik was misschien wel eens te fanatiek in het veld maar we zijn als
Rood Zwart vaak veel te LIEF en dat MOET veranderen.
Trainers en leiders jullie hebben daarin echt nog een hele
weg te gaan, alleen met MOOI voetbal komen we er niet.
Zelf zie ik nog vele jeugdwedstrijden en ik kan jullie vertellen dat er genoeg jeugdtalent aan zit te komen. De kwaliteit van de spelers wordt alleen maar beter en dat heeft
mede te maken dat de jeugd de kans wordt geboden om
2 x keer per week te trainen. De jeugd heeft de toekomst
ook bij Rood Zwart. Maar dat betekent dat de ambitie niet
alleen rond de velden maar ook binnen de lijnen voelbaar
mag zijn.

Zoals ik boven verwoorde was ik misschien iets te hard
daarom was de scheidsrechter meestal niet mijn beste
vriend. Ik was het vaak oneens met de beslissingen van de
leidsman en heb regelmatig discussies gehad. Omdat er
binnen RZ regelmatig te weinig scheidsrechters waren werd
ik gevraagd om het zelf maar een keer te doen. En als rasechte roodzwarter heb ik geleerd dat je niet alleen maar
commentaar kunt geven langs de lijn. Je laat je club niet in
de steek: het was tijd om zelf het goede voorbeeld te geven. En van die ene wedstrijd kwamen er meerdere, totdat
iemand bij me kwam om een cursus bij de KNVB te volgen.
Na het behalen van het diploma kwam mijn cursusleider
van de KNVB bij me, vroeg mij om bij hun te komen fluiten.
Dat doe ik nu al een paar jaar en ik moet zeggen dat ik het
ontzettend leuk vind. Inmiddels heb ik afgelopen seizoen
al diverse wedstrijden op divisieniveau mogen begeleiden,
bij de jeugd van FC Twente tot GA Eagles en de beslissingswedstrijden in de nacompetitie. Maar ook andere wedstrijden op andere niveaus zijn geweldig om te doen.
Advies voor voetballers: lees aub eens de spelregels door
van het voetbal (moet eigenlijk verplicht worden: een
spelregeltoets voor voetballers), dan weet ik zeker dat het
minder tot discussies lijdt en dat er meer begrip is voor de
scheidsrechter.
Zo bevlogen ik vroeger was als voetballer zo rustig ben ik
als scheidsrechter. Door enige ervaring heb ik ook wel iets
geleerd.
Rood Zwart gaat zeker een hele mooie toekomst tegemoet
door medewerking van een hardwerkend bestuur, kaderleden, diverse commissies, en vele vrijwilligers.
Dan heb ik nu de eer om zelf de pen door te geven. Het is
een trainer die al diverse jaren binnen Rood Zwart werkzaam is en de klus zeker nog niet heeft geklaard namelijk
Erwin Pompe (trainer 1e).
Erwin, misschien wil je iets gaan vertellen hoe de 1e 2 jaar
zijn verlopen bij de junioren ten opzichte van het 3e jaar
van jou bij de ons 1e elftal.
Waren de verwachtingen dit seizoen niet te hoog gegrepen?
Waar zie je het eerste elftal van Rood Zwart staan over 3 á
4 jaar? Hoe kijk jij als “buitenstaander” tegen de voetbalclub Rood Zwart aan. Welke ambities heb je zelf nog als
trainer in de toekomst? Erwin heel veel succes.
DE SCHEIDSRECHTER IS NU MIJN ALLERGROOTSE VRIEND!!!
Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Baake
CLUBBLAD ROODZWART
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Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!

Mijmeringen 74
Een trouwe supporter volgt de verrichtingen van diverse
teams en dan zeker die van het 1e elftal. Ook Observer is
veelal bij de wedstrijden van ons super team aanwezig. Dat
geeft wel eens voldoening, maar vaak ook draait het op
enorme teleurstellingen uit. Observer gaat in deze column
geen wedstrijden aan een nadere beschouwing onderwerpen. Maar als onze trainer in een interview te kennen geeft
in de derde periode zijn slag te willen slaan, dan moet het
team in vele opzichten wel anders d.w.z. beter voor de dag
komen. Toegegeven er zijn teveel blessures. Jeugd en daardoor onervarenheid zal zeker ook een rol spelen. Maar voor
excuses kopen we niets. Als deze column in het eerstvolgende clubblad verschijnt, zijn we wellicht enkele maanden verder. Daarom zijn vanaf nu (16/3) de werkwoorden,
vertrouwen en hopen, van betekenis.
De vraag rijst wel eens hoe we hier het woord ambitie
moeten uitleggen. Een test hierover binnen geledingen
van onze club ( leden van de bekende ploeg op de vrijdagmorgen ) heeft uitgewezen dat de gedachtegang hierover
van Observer niet meer van deze tijd is en als ouderwets
moet worden gezien. Dan maar een hint geven richting het
bestuur om bij de KNVB aan te kaarten dat het goed zou
zijn in de vakantieweek van het voorjaar (vanwege belangstelling voor de skisport)geen wedstrijdprogramma vast te
stellen.
Wat het aantal blessures betreft zou het aanbeveling verdienen een soort Medisch Centrum West op te richten, met
een sportarts en een tweetal hooggeschoolde therapeuten.
Of moet de wel eens geschetste dader van alle ellende t.w.
het kunstgrasveld op de schop? Er is voor onze huidige therapeute Antoinette geen houden aan. Als Observer goed is
ingelicht waren er op een bepaalde zondag voor de eerste
drie seniorenteams en het A elftal 23 spelers afwezig. Gemiddeld bijna 6 per elftal dus. In ieder geval moeten er nu
wel eens lampen gaan branden.
Bij alles wat Observer in deze column aankaart is in al die
74 keer nooit maar enige reactie, van welke zijde dan ook,
gevolgd. Gevoelsmatig betekent dit dat de bijdragen in het
luchtledige verdwijnen. Dat is bitter. Een rasechte Twentenaar zegt dan: “Laot de boer’n mar döske.” Maar daarom
verder niet getreurd. Maar wie het beter weet krijgt van de
eindredactie zeker ruimte in dit blad om het maar te zeggen. We blijven ondanks alles met elkaar wel vrienden voor
het leven.
Observer las het in de krant. Een artikel met als opschrift:
Samen sterk op Sportpark De Mors. Met een beetje fantasie zou het opschrift ook hebben, misschien wel moeten,
luiden: Deldense voetbalclubs samen sterk op Sportpark
Plus.

Prachtig op de website o.m. de diverse wedstrijdverslagen
van de lagere elftallen te lezen. Wat een humor! Schrijvers
lijken geschikt om ook bij andere gelegenheden onze club
te promoten. Met zo’n talent lijkt dit gemakkelijk te doen.
Melden bij de pr commissie s.v.p.
Rood - Zwart richt een vrouwenvoetbalcommissie op. Dit
is eveneens op de website te lezen. Pracht initiatief met de
bedoeling het damesvoetbal extra aandacht en ondersteuning te geven. Een vrouwenhand zal straks bij het onderhoud van het nieuwe clublokaal onmisbaar zijn. Al mist
Observer dit laatste nog even bij de aangegeven doelstelling. Wat niet is, kan nog komen! Succes gewenst allemaal!
Het is hiervoor al gezegd Veel wat in deze rubriek wordt
aangekaart verdwijnt in het luchtledige.
Maar toch probeert Observer het nog weer eens. D.w.z.
aangeven dat het haast ondoenlijk is de kleedkamers
perfect schoon te houden. Vrijdag 27 maart j.l. was het
weer een grote smeerboel. Kunst om de tegels zo enorm te
vervuilen. Het ontlokt vervelende discussies in de vrijdagmorgenploeg. Er is inmiddels via ons verantwoordelijke
bestuurslid voor wat intensieve controle een plan van aanpak gemaakt. We hopen met zijn allen dat dit op termijn
resultaat zal opleveren. Het is nu één minuut voor twaalf!
Die tijd geldt ook voor de voetbalprestaties van o.a. het 1e
elftal. Vandaag (29/3) was het weer mis. Een 0-7 nederlaag
tegen deze - en welke andere tegenstander dan ook - is in
het verleden nog nooit voor gekomen. Hierbij dient echter
te worden opgemerkt dat Observer nog maar ongeveer 80
jaar lang ‘s zondags langs het lijntje staat. Zwijgen is goud!
Maar... er is ook nog reden om de vlag uit te steken. Onze
commissie Sportpark Plus heeft de zaakjes op orde. De
bouw van een nieuw clubhuis kan van start gaan. Met zijn
allen aan de slag wil Observer nog wel even zeggen.
De jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Delden,
door de kinderen van groep 8 van de basisscholen bij het
monument aan de Torendijk, genoot ook de belangstelling
van gemeentewege.
De wethouder de heer Scholten zei o.a. dat een conflict
het best kan worden opgelost door er met elkaar over te
praten en niet door bij wijze van spreken met elkaar op
de vuist te gaan. Het lijkt haast een soort plicht deze wijze
woorden ook via deze column door te geven.
We gaan samenwerken met onze zuster vereniging sv.
Delden. Op voetbalgebied zal menigeen dan denken. Even
niet. We starten eerst een gezamenlijke actie voor het
verzamelen van voetbalplaatjes. Wellicht een begin van
nieuwe initiatieven met nog meer daadkracht!
Delden terug naar toen Een groot gevoel van saamhorigheid was 70 jaar geleden een belangrijke factor voor het
CLUBBLAD ROODZWART
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herwinnen van een leven in vrijheid. Hetzelfde gevoel was
kennelijk ook nu weer aan de orde voor al degene die zich
voor de herdenking en een ware terugblik (denk maar
eens aan het boek met de onvergetelijke oorlogsverhalen) hebben ingezet. Een groot compliment hiervoor mag
ook in een voetbalblad niet ontbreken. Het was geweldig!
Bedankt allemaal.
En maar weer van de hak op de tak. Observer was vanwege privéverplichtingen niet in de gelegenheid op 2e
paasdag de wedstrijd van ons 1e elftal tegen Vosta bij te
wonen. Dat betekende wel een 1 - 4 overwinning. Een
volgende keer maar weer thuisblijven?
Er is bij onze club nieuw leven in de brouwerij. De oudjes
gaan het volgende seizoen met een 7 tegen 7 competitie
van start. Horen daar ook een paar oude voetbalschoenen
bij dan mag men zich bij Observer melden (eventueel via de
redactie). Onze jongere meisjes worden in de gelegenheid
gesteld 4 tegen 4 te gaan spelen. Op onze website is (was)
meer informatie te vinden. Prachtige initiatieven!
Ons 1e elftal speelde tegen het Centrum in Enschede op
zondag 12 april een puike wedstrijd. Jammer dat de 2 -1
voorsprong kort voor het eindsignaal via een dubieuze
penalty verloren ging.
Maar er is perspectief voor een goed slot van de competitie. Tenminste als we verschoond blijven van blessures. Ook
de wedstrijd op de zondag nadien tegen TVV leverde een
liefst 5 - 0 overwinning op. Dit ook nog met goed spel.
De familiedag was perfect georganiseerd. Kennis te maken
met actieve mensen binnen Rood – Zwart, waarvan zelfs
Observer geen weet had, deed plezierig aan. Er schuilde
zelfs iemand onder die de pen goed weet te hanteren,
hetgeen tot bepaalde afspraken m.b.t. ons clubblad leidde.
Er is nu wel hoop en vertrouwen. We bakken ze bruin!
Het had zo mooi kunnen zijn. Winnen van Barbaros en
handhaving in de 4e klasse veilig stellen.
Het tegendeel is waar. Verliezen met 3 -0 doet echt pijn.
Nu nog weer eens als supporter een tweetal wedstrijden
bibberen langs het lijntje. Wie zei ook weer ”het kan verkeren.”?
Het is onderhand een bekend gezegde: Ieder nadeel heeft
zijn voordeel. Dat spelers en toeschouwers tijdens een
wedstrijd met elkaar op de vuist gaan, hoort perse niet bij
een sportgebeuren. Dat als straf een tweetal verenigingen
in onze klasse hierdoor een aftrek van drie punten opliepen
is een logische consequentie. Maar door de jaren heen
hadden we met de betrokken verenigingen alleen maar
goede contacten. We zijn er van overtuigd dat dit zo zal
blijven. Het voordeel, als dit zo genoemd kan worden, is
dat er voor ons 1e elftal een betere kans bestaat aan het
spelen van de nacompetitie voor behoud van het 4 e klasseschap te ontsnappen. Dat is na de wedstrijd tegen Hector
(2-2 ) duidelijk. Met 3 punten voorsprong op TVO en een
12
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aanzienlijk beter doelsaldo is de nacompetitie met nog één
wedstrijd te gaan wel uit beeld. Maar als... zelf maar invullen. Rood - Zwart 6 is kampioen. Als de spelers net zo goed
kunnen feestvieren als voetballen dan heeft e.e.a. wel het
nodige teweeg gebracht. Proficiat allemaal!
De dodenherdenking op 4 mei jl. maakte weer diepe
indruk. Wethouder Scholten, kennelijk bedreven in het
speechen bij oorlogsmonumenten e.d., stelde: Wie de
ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Het
gebeuren zo te verwoorden maakte indruk. Dat we nu in
vrede met elkaar kunnen leven is te danken aan degene die
hun leven voor de vrijheid gaven. Dat mogen we blijvend
koesteren.
Het is zondag 10 mei. Een historische dag omdat 75 jaar
geleden ons land door het Duitse geweld werd overrompeld. Een vijftal bittere jaren volgden. Ook Observer heeft
hierover zijn gedachten laten gaan. Mochten er mensen
zijn met belangstelling voor zijn hersenspinsels dan kunnen zich hiervoor bij de redactie melden. Dat het 1e elftal
zonder nacompetitie ook het volgende seizoen in de 4e
klasse mag uitkomen werd door de supporters met genoegen vastgesteld. Na de laatste wedstrijd tegen Avanti, waar
we ook opa Scholder weer eens ontmoetten, was er rond
het clubgebouw een gezellige samenkomst georganiseerd.
Daar waar ook plannen voor het volgende seizoen werden
gesmeed. Observer is wel een dermate ijdeltuit dat hij het
op prijs stelde aan de echtgenote van onze trainer Erwin te
worden voorgesteld. Het einde van de competitie is nu een
feit. Alsook deze bijdrage. Oserver wenst u allen vast een
prettige vakanie. Tot wederhoren!
Observer

Ich bin ein Voetbalplaatje!
Wat een geweldige actie! Bij de Appie zijn voetbalplaatjes
te koop van de spelers van beide Deldense voetbalclubs.
Bij aankoop van rookworst, mosterd, vla of bokking ter
waarde van 10 euro kun je voor 20 cent een pakje met 10
voetbalplaatjes kopen.
Op school kun je jezelf ruilen tegen een klasgenootje en
omgekeerd is dat ook het geval. Dat is het gemakkelijke
aan ruilen. Je kijkt in je verzamelboek wie je nog moet hebben en gaat om je heen vragen of iemand nog bepaalde
plaatjes heeft. Opa en oma moeten verplicht naar de Appie, want Dirk heeft geen plaatjes. Net geen 10 euro bij elkaar aan boodschappen? Dan toch maar een doosje eieren
extra in het karretje, want de plaatjes moeten en zullen er
komen. Dan maar elke dag ei mee naar school... Uiteraard
heb ik er ook aan meegedaan. Ik heb op school aan mijn

collega’s verteld dat ik een voetbalplaatje was. Veel trotser
dan dat kon ik toch niet zijn. Er waren foto’s genomen, dus
dat kon niet meer mis. Ik heb meteen voor drie jaar aan
tandpasta en suikerklontjes gehaald. Mijn halve maandloon
heb ik uitgegeven bij de Appie, maar het is te doen, omdat
ik op groenten geen uitgaven meer heb de komende
maanden doordat ik een moestuintje heb. Dat moestuintje kostte ook een lieve duit, maar je kunt nooit te weinig
Atjam Tjampoer en bakboter hebben, dus uiteindelijk ga je
er alleen maar op vooruit met die gratis groente. Ik moest
wel een kweekkastje kopen en een klein deel van mijn tuin
omspitten om het te laten werken. Een paar palissadebandjes er in. En staptegels. En een gieter kopen bij Lamers.
Na anderhalve week en een extra voorraadkast er bij (wie
heeft er nu 2 wc’s nodig in een huis) kwam ik er achter dat
ik helemaal geen voetbalplaatje ben... de jeugd en eerste
teams waren wel voetbalplaatjes, maar de rest van de seniorenteams niet. Het heeft mij toch wel even een paar keer
slikken gekost om hier mee om te gaan. Het was best een
teleurstelling. Ik had gehoopt voetbalplaatjes te krijgen van
roemruchte spelers als Ivo van het Bolscher, Roy Esscher,

Dusan Sasa, Ferry van Sluiters, Jelle Sueters, Thijs oude
Meijers, de Zwarte Panter en noem ze maar op. Spelers
waarmee ik lief, leed en voetbalsokken heb gedeeld. Bij
sommigen zou je zelfs een zwart-witfoto moeten plaatsen,
maar helaas doet de korfbal niet mee aan deze actie. Maar
in mijn kast blijft een klein plekje leeg. Gelukkig is de rest
opgevuld met boodschappen...
Maar alle gekheid op een stokje: het is een geweldige actie
van beide Deldense voetbalclubs en het heeft de jeugd veel
plezier gegeven om een verzamelalbum bijeen te ruilen.
Het bevordert het clubgevoel, de kennis over de spelers en
de handelsgeest. Hopelijk bevordert het ook het overleg
tussen de twee deelnemende verenigingen om toch nader
tot elkaar te komen om de jeugd een zo hoog en goed
mogelijk podium te geven om hun sport te kunnen beoefenen. Dat je ooit een voetbalplaatjes boek hebt in 1 kleur en
niet in twee aparte delen. Dat scheelt weer een terrein en
ik heb daar de perfecte invulling voor: moestuintjes!
Ondergetekende

Actie!!! SportParkPlus
Draag je steentje bij aan de bouw van ons nieuwe clubhuis en koop de digitale
versie van de super vlijmscherpe foto uit het voetbalplaatjesboek van je (klein)
dochter, (klein)zoon of natuurlijk van jezelf!
De opbrengst komt geheel ten goede aan de bouw
van ons nieuwe clubhuis!
Hoe werkt deze actie? Wat moet u doen?
1. Maak 5 euro over op rekeningnummer NL91 INGB 0000 1159 46
t.n.v. Rood Zwart onder vermelding van:
- de naam van de speler/speelster
- het elftal waarin hij/zij speelt. Bijvoorbeeld: Jan Jansen - C4.
2. Stuur een e-mail naar rossaskia@gmail.com met als onderwerp:
- RZ digitale foto.
		 Vermeldt in de mail:
- de naam van de speler/speelster
- het elftal waarin hij/zij speelt. Bijvoorbeeld: Jan Jansen - C4.
3. Vervolgens ontvang je de mooie digitale foto van de voetbalplaatjesactie per e-mail.
Daarnaast ontvang je ook nog de bijbehorende teamfoto er gratis bij! Maar het
belangrijkste is natuurlijk dat we met elkaar weer een steentje bijdragen aan de bouw
van ons clubhuis!

Met elkaar, voor elkaar!
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Rood Zwart Meisjes C overtuigend kampioen
De speelsters uit de Meisjes C bekroonden zaterdag 9 mei
een topseizoen met de titel. In de uitwedstrijd tegen Bergentheim wisten de jeugdige talenten van de Rood Zwart
maar liefst zeven keer te scoren. Met een 7-1 overwinning
bewees het team van trainer Harold Oude Veldhuis dat het
de titel meer dan verdiend heeft.

menteerde in een toespraak de jeugdige talenten met het
behaalde resultaat. Met een gezellige barbecue werd door
de meiden, hun ouders en de begeleiding deze feestelijke
dag en het topseizoen gezamenlijk afgesloten.

De speelsters, begeleiding en vele supporters arriveerden
in de vroege ochtend al in Bergentheim. Terwijl de meiden
warmliepen werden vele aanmoedigende spandoeken van
ouders en andere meiden/vrouwenteams van Rood Zwart
langs het veld uitgerold. Het spelen onder druk leek de eerste tien minuten nog geen specialiteit, maar geleidelijk aan
wisten de Rood Zwarters hun eigen spel in de wedstrijd te
brengen en de overhand te nemen. Al snel vlogen de doelpunten van Pien Kamp (3), Lieke Diepenmaat (2), Noa Delil
(1) en Laura Strikker (1) Bergentheim om de oren.
Na het eindsignaal konden de kampioenshirts aan en
barstte het feest los. Samen met trainer Harold Oude
Veldhuis, leiders Victor Mulder en Paul Rijgwart en vlagger
Wouter Geerdink bestegen de kampioenen de feestwagen
en werd met knallende muziek de terugweg naar Delden
ingezet. Aangekomen bij Rood Zwart stonden nog meer
supporters en clubgenoten de meiden op te wachten om
hen met het geweldige resultaat te feliciteren. Voorzitter
van de vrouwenvoetbalcommissie, Binne Visser, compli-

Emma Botjer, Noa Delil, Lieke Diepenmaat, Pien Kamp,
Marel Keizer, Melissa Lammers, Juultje Mostert, Selina van
Norel, Fleur Oude Meijers, Indy Oude Veldhuis, Hanneke
Sander, Marel Satink, Bente Schuite, Laura Strikker, Nynke
Visser, Roosmarijn Vrielink, Maren Wilmink en Nicole Wilmink van harte gefeliciteerd!
CLUBBLAD ROODZWART
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Langestraat 15, Delden tel.: 074-3763455
Bornsestraat 28, Hengelo ov tel.: 074-2506721
www.hofstedekamp.nl

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

Uit de oude doos
Prestatie 1e elftal 10 jaar geleden.
Vroeger was alles beter. Aldus de mening van vele ouderen.
Het klopt, liever gezegd het is bekend, dat ook ik tot die
groep mag worden gerekend. Maar wijze woorden worden
ook wel eens aan de ouderen toegedicht. Vandaar dat
ik al zo’n 25 jaar deze column vol schrijf. Wat een branie
hé.? Nog zo’n aantal jaren erbij zal ik wel niet halen. Wees
dus gerust er komt op termijn een eind aan. Maar aan
een clubblad medewerker alleen in naam bestaat geen
behoefte. Zo lang dus mijn brein nog enigszins op orde is
en een ontslag niet aanstaande,zal ik ook via deze rubriek
mijn stem laten horen.
Toen ik gisteren ( 12/4) van een spannende wedstrijd
tegen Het Centrum thuis kwam, rees de vraag hoe de vlag
er vroeger, wat de prestaties van ons 1e elftal betreft, bij
hing. Tien jaar geleden werd het team kampioen in de 4e
klasse, waardoor promotie naar de 3e klasse een feit was.
In de clubbladen die rond die tijd werden uitgebracht,
valt hierover wel het een een ander te lezen. De meeste
huidige 1e elftal spelers waren toen nog leerlingen van
de basisschool en ofschoon allemaal destijds wel lid van
onze vereniging, zullen ze zeker niet het prestatieniveau bij
onze club in die tijd nog in beeld hebben. Herhaling van
zetten is altijd mogelijk. Maar dan eerst presteren. De rest
komt vanzelf. Even terug naar die tijd. Het team speelde
dus in de 4e klasse. Het seizoen voordien onverwacht
gedegradeerd. Halverwege het seizoen 2004 – 2005
bleek er méér in te zitten dan alleen een periodetitel. De
doelstelling werd bijgesteld, een kampioenschap leek tot
de mogelijkheden te behoren. In de voorlaatste wedstrijd
tegen Lochem moest het dan gebeuren. Een gelijkspel
was voldoende voor de titel. Sportclub Lochem bood als
debutant uitstekende tegenstand en hoopte zelfs op een
overwinning. De manier waarop Rood – Zwart speelde,
is een kampioen waardig, aldus het verslag in de krant.
Met goed gecontroleerd spel werd de nul vastgehouden.
Rood – Zwart was de terechte kampioen in de 4e klasse B.
Het gelijke spel was genoeg om de champagneflessen te
ontkurken. Rood – Zwart was niet meer op de ranglijst in
te halen en dat zorgde voor een feest behorende bij een
kampioenschap. De bekende rondrit met de feestwagen
zorgde er voor dat iedereen in Delden op de hoogte was
dat de ploeg van trainer John Hesselink weer terug was
waar het graag wilde zijn, namelijk de 3e klasse.
Stand na voorlaatste wedstrijd:
Rood Zwart
21 –47
Saasveldia
GFC
20 -40
MVV’29
Hector
21- 39
Witkampers
BWO
21-37
Enter
Omhoog
20-35
Delden
Sp.Lochem
21-30
W’school

21-30
21-28
21-24
21-23
21-7
21-4

Spelers en reserves:
Mark Averdijk, Rob Averdijk, Tom Bloeming, Pim van den
Bos, Ebolt Dijkstra, Eric Fiselier, Edwin Geerdink, Mark
Grootte Bromhaar, Arjan Mulder, Thijs Oude Meijers, Frank
Scholder, Folkert Stijnenbosch, Sebastian Vrielink, Stefan de
Vries, Danny Wiegerink, Marcel Wiegerink.
Trainer: John Hesselink. Keeperstrainer: Harold Pepers,
Leiders: Jos Vehof en Herman Weijenborg, Verzorging:
Edwin Getkate en Guus Fiselier.
Gerard Bebseler

RZ Vrouwen 1 weet
uitstekend seizoen
niet te bekronen
Ze waren er zo dichtbij, het kampioenschap lag binnen
handbereik, totdat ze in de een-na-laatste wedstrijd
tegenover KOSC stonden. Het damesteam uit Ootmarsum
bleek een maat te groot voor de dames van Rood Zwart;
met een 4-1 overwinning voor KOSC werd de titel voor de
neus van het vrouwenteam van Rood Zwart weggekaapt.
De slotfase van het seizoen was alles bepalend voor de
teams in de top drie van de competitie. Zowel KOSC,
Sparta E. als Rood Zwart maakten aan het einde van het
seizoen kans op het kampioenschap. Zaterdag 9 mei stond
voor Rood Zwart de inhaalwedstrijd uit tegen KOSC op
het programma. Het hoogstwaarschijnlijk halverwege
het seizoen gewijzigde jonge team van KOSC was Rood
Zwart vaak te snel af en kreeg in de eerste helft al vele
scoringskansen. Toch wisten de Deldense dames de stand
tot aan de rust ongewijzigd te houden, maar in de tweede
helft moest Rood Zwart toch haar mindere bekennen. Na
de 1-0 volgde al snel de 2, 3, en 4-0. Rood Zwart wist met
1 doelpunt nog iets terug te doen, maar de drie punten
waren vergeven en de titel, waar ze het hele seizoen
naartoe hadden gewerkt, was voorgoed uit het zicht.
De onverteerbare nederlaag deels te boven betrad het
team van Aart Visch op 16 mei voor het laatst dit seizoen
het veld voor de thuiswedstrijd tegen Achilles ’12. Rood
Zwart Vrouwen 1 boekte deze middag een welverdiende
2-0 overwinning. Deze zege en de afsluiting van het
seizoen werd door de speelsters na afloop met een drankje
en een barbecue bij hun sponsor Café de Boemel nog tot in
de late uurtjes goed gevierd.
CLUBBLAD ROODZWART
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Meisjes C kampioen toernooi Eibergen
Na het kampioenschap in de competitie wisten de Meisjes
C van Rood Zwart er zaterdag 23 mei wederom met de
winst vandoor te gaan.
Bij het toernooi in Eibergen stormden ze zonder tegendoelpunten door naar de finale. Na de tegenstanders Eibergen
(3-0), Rekken (1-0) en Neede (3-0) te hebben verslagen
stonden ze in de finale wederom tegenover Rekken.

De speelsters uit Rekken gaven zich niet zo maar gewonnen, maar 1 doelpunt voor Rood Zwart bleek voldoende.
Met 1-0 op het scorebord klonk het eindsignaal.
De talentvolle jeugdige voetbalsters hadden al ervaring met
het vieren van een kampioenschap en ook deze welverdiende titel werd door de meiden en begeleiding goed gevierd.

F5 Bekerkampioen KNVB district Oost 2014-2015
Zaterdag 16 mei was dan eindelijk de finaledag op neutraal
terrein. Dit jaar was Luctor et Emergo in Almelo de gelukkige. Opponent Twenthe Goor begon net als RZ nerveus
aan de wedstrijd. Gezonde spanning noem het maar! Al
snel kwam het groeiende talent, gezien het kampioenschap in de 5e klasse en een tweede eindklassering in de
3e klasse, naar boven. Een 3-0 voorsprong met rust, voor
eerste jaars f-jes is dan een prestatie van formaat! Dat
beloofd wat voor de toekomst! In de tweede helft was het
zaak de voorsprong vast te houden en dat deden ze met
succes. Hij werd zelfs nog uitgebouwd naar een 4-0. Het
eindsignaal klonk dan ook als muziek in de oren, net als
het prachtige vuurwerk. Snoep en champagne maakten het
feest compleet.
Kort na het eindsignaal werden de kids gehuldigd met een
medaille voor ieder en een heus grote beker. Een prestatie,
waar de leiders Marcel Kroon en Arjan Oude Wesselink
trots op mogen zijn. De spelers zelf, mogen zich een jaar
lang bekerkampioen noemen.

Te weten: Hugo Kroon, Mads de Mönnink, Tim Lammersen, Peter te Bokum, Karsten Tienstra, Evian Haarman,
Lucas Bomers, Don Poppe en Gijs Oude Wesselink
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Internationaal voetbaltoernooi voor D pupillen
Afgelopen vrijdag 22 mei was het dan zover, het internationale voetbaltoernooi in Landgraaf ging van start. Voor
dit toernooi konden de pupillen van alle D elftallen zich
aanmelden om in het prachtige Zuid-Limburgse landschap
hun voetbal kwaliteiten te laten zien.
Wel 33 jongens hadden zich vanuit de Rood Zwart D-teams
hiervoor aangemeld en met 10 man begeleiding is de stoet
vertrokken naar de Limburgse heuvels.
Daar aangekomen moesten allereerst de tenten opgezet
worden. Voor de jongens waren er twee grote tenten die
net groot genoeg waren om allemaal in te liggen. Daarnaast werd een partytent, een caravan met voortent en
nog een tent voor de leiding opgezet. Nadat alles klaar was
werd het tijd voor ontspanning en wat doe je dan op een
voetbalkamp? Voetballen natuurlijk!
Op een moment werd het toch tijd om te gaan slapen,
maar hoe krijg je nu 33 jongens die nog lang niet moe zijn
stil in de tent?
Een hele opgave bleek maar weer. Nadat we ze in de twee
tenten hadden gepropt, begon het na een tijdje in één van
de tenten aardig rustig te worden. In de andere tent ging
het feest gewoon verder.
Tot op het moment dat achter uit een van beide tenten een
aantal jongens kwamen met hun schoenen in de hand met
het plan om een lekker potje te gaan voetballen.
Eén van de leiders zag dit en sprak de jongens op strenge

toon aan op dit wangedrag. Wat deze leider echter niet
wist is dat een andere leider (…aan de andere kant van de
tent) net daarvoor tegen de jongens had gezegd, dat ze
maar een potje moesten gaan voetballen, als ze nog niet
moe waren...
Dat werd dus midden in de nacht alsnog een potje voetballen waarna het pas laat in de nacht rustig werd in de tent.
Om de sfeer wat te verhogen waren er o.a. een geluidsinstallatie, droge worst en een paar biertjes meegenomen.
Voetbal verbroederd wordt wel eens gezegd, dus deden wij
een poging om “vrienden” te worden met onze Duitse buren. Dit gebeurde met levendige ruilhandel in bier, worst en
borrelnootjes, terwijl onze Duitse buren alleen maar bier en
watermeloen hadden. Niet echt geschikt dus om echt goed
vrienden te worden. Dit bleek later dan ook wel toen we
luidkeels meezongen op de klanken van Jan Smit, Wolter
Kroes en Heino. In de ogen van één van onze buren iets te
laat in de nacht en wellicht ook iets te hard en vals, waardoor hij zijn beklag kwam doen. Nadat ook de nachtbeveiliging kwam vertellen dat wij hiermee het Eurosongfestival
niet gingen winnen, zijn we uiteindelijk in onze slaapzak
gekropen waar tijdens de ijskoude nacht menig bos werd
omgezaagd.
De volgende ochtend weer vroeg en “fris” uit de veren, er
moest immers gevoetbald worden. Na een stevig ontbijt
werden alle jongens van D1 tot en met D4 verdeeld over

CLUBBLAD ROODZWART

21

twee teams. Met een geweldige inzet en veel enthousiasme werden door ieder team 4 wedstrijden gespeeld.
Sommige met winst, andere met verlies. Aan de inzet van
de jongens heeft het niet gelegen, maar wij vonden het
niet heel erg dat beide teams in de verliezersfinale terecht
kwamen. Deze werd namelijk op zondagochtend in plaats
van zondagmiddag gespeeld, zodat de terugreis niet al te
laat kon worden ingezet.

met twee bekers naar huis gingen omdat we in de verliezersfinale met beide teams... laatste zijn geworden.
Maar waar wij allemaal het meest trots op zijn is het
volgende: Bij de prijsuitreiking werd ook een bokaal uitgereikt voor het meest gezellige team en wie denk je dat die
prijs heeft gewonnen?
ROODZWART natuurlijk!!!!

Na de wedstrijden op zaterdag zijn we met zijn allen gaan
zwemmen in Gulpen, dit was volgens mij het enige water
wat de jongens hebben aangeraakt dat weekend. Tanden
poetsen, wassen of douchen hebben we de jongens niet
zien doen (….wel gezegd dat ze het moesten natuurlijk!)
Na een gezonde maaltijd van patat, frikadellen, hamburgers en braadworst, konden de jongens ’s avonds hun
eigen gang weer gaan of met de leiding mee naar de kantine. Daar draaide de DJ overuren met nummers als; “You
never walk alone” en “de woonboot” waar de jongens na
enige aarzeling toch flink aan meededen.
Van zoveel hossen en dansen krijg je honger, dus midden
in de nacht de BBQ weer aangestoken om ons tegoed te
doen aan een gezonde snack: braadworst.
De jongens die nog niet moe waren hadden nog een
verzoek plaatje waarvan we de titel maar niet op papier
zetten, maar het had in ieder geval iets met “Kartoffelsalat”
te maken.
Onder toeziend oog van de nachtbeveiliging en de organisatie, schalde de muziek nog voor een laatste keer over de
camping waarbij de jongens uit volle borst meezongen.
Hierna was het mooi geweest en verdwenen ze in hun
tent, maar niet voordat er nog een wedstijd zaklopen in
slaapzak over het terrein werd gehouden…..
De volgende ochtend weer vroeg en “nog frisser” op. De
jongens stonden weer te popelen om lekker te gaan voetballen. Dit kon je duidelijk zien aan hun frisse gezichtjes en
dat ze al rondliepen in hun voetbal kleren, of hadden ze dit
nog aan van de vorige avond?
Elk team speelde weer 4 wedstrijden in de verliezerspoule.
Nu zou je zeggen, de verliezerspoule, daar moet je toch
minstens één wedstrijd van kunnen winnen? Waar het
precies aan lag zal altijd een vraag blijven maar er werd
slechts één wedstrijd gelijk gespeeld en de rest verloren.
Nu kwamen we ook niet echt naar Landgraaf om onze
sportieve prestaties te meten aan teams die hoofdklasse
of tweede divisie speelden, dus wij nemen het de jongens
zeker niet kwalijk.
Na weer een heerlijke gezonde maaltijd van, frikadellen,
braadworst en hamburgers, werd het tijd voor de prijsuitreiking. Aan iedereen was gedacht, zo kwam het dat wij

Wij willen alle jongens bedanken voor een geweldig goed
en gezellig weekend, jullie waren een plezier om mee te
mogen maken. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
De leiding van een fantastisch weekendje Landgraaf

Meiden trainen bij
Rood Zwart voor
schoolvoetbaltoernooi
Ruim 40 meiden uit de groepen 7 en 8 van de Deldense basisscholen en uit de meidenteams van Rood
Zwart kwamen 13 en 21 april fanatiek trainen op de
Scheetheuvel. Ter voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi van 24 april jl. werden er vanuit de vrouwenvoetbalcommissie de jaarlijkse trainingsavonden
bij Rood Zwart georganiseerd. Ook dit jaar was de
opkomst en het fanatisme weer boven verwachting.
De avonden stonden onder leiding van Carlo Kastermans, Harold Oude Veldhuis, stagiaires van Rood
Zwart en enkele speelsters uit het damesteam van
Rood Zwart. Met technische oefeningen, afronden en
partijvormen zorgden zij ervoor dat de meiden zich
flink in het zweet werkten. Zowel de voetbalsters als
de begeleiding kijken terug op zeer succesvolle en
sportieve avonden.
De meiden die vaker bij Rood Zwart willen trainen,
maar (nog) geen lid zijn, kunnen zich opgeven voor
een training via vrouwenvoetbal@roodzwart.nl.

Ben jij benieuwd wat er zo leuk is
aan vrouwenvoetbal? Train een keer
mee en ontdek je talent bij Rood
Zwart in Delden.
www.roodzwart.nl of mail naar
vrouwenvoetbal@roodzwart.nl
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1e sponsor-toernooi v.v. Rood Zwart direct groot succes
Vrijdag 22 mei is er voor het eerst een sponsor-toernooi
georganiseerd op onze velden. Omdat er toch al een tent
klaar stond voor het 10e Bevertoernooi op zaterdag 23
mei, is deze tent hiermee direct optimaal benut. Rood
Zwart heeft vele vrijwilligers, in veel commissies. Dit keer
heeft de Activiteiten commissie het voortouw genomen,
met ondersteuning van de Sponsor- en Toernooi commissie. ALLE sponsoren (van stersponsor tot bordsponsor) zijn
benaderd en gevraagd of ze mee wilden doen voor een 5
tegen 5 voetbaltoernooi. Gewoon, lekker ongedwongen,
waarbij saamhorigheid en gezelligheid voorop moest staan.
Maar liefst 22 bedrijven gaven enthousiast gehoor aan
deze oproep, met als resultaat en erg geslaagd avond. Onder prachtige weersomstandigheden, de zon scheen volop,
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begon Om 18.00 het toernooi op 6 velden op het hoofdveld. Om 20.30 uur was de finale. Deze ging tussen Theo
Venhoeven Dier en Tuin en bouwbedrijf Lammersen. Het
bleef lang 1-1, maar uiteindelijk won Venhoeven de finale
met 2-1. Hierdoor mochten zij de allereerste Wisselbokaal
in ontvangst nemen en zal ongetwijfeld een mooi plekje
vinden in de zaak bij Venhoeven. Tenminste, als bouwbedrijf Lammersen de beker terug brengt, want die schijnt
daar nog ergens te staan…
Na de prijsuitreiking en een bedankwoord van de voorzitter
van de sponsorcommissie Ben Visschedijk was het nog erg
gezellig in de tent. Er waren vele positieve reacties op deze
avond waarmee de organisatie al heel snel tot de conclusie
kwam: dit moet een jaarlijks evenement worden!

CLUBBLAD ROODZWART
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Boekelo - The magnificent RZ 7 4 - 2
Stokvis
Min schoonmoo maakten met de feestdage aaltied stokvis en
dee traditie heb ik van eur oawernömmen. Een poar wekke
vuur ’t eande van ’t joar bestel ik biej ’n Dub twee kilo en nen
dag of dree vuur de tied haal ik ‘t op.
Stokvis met zoerkool en earpeln is een woonderlijk gerecht
det an ’t eande van ’t joar biej mear femilies in Tweante wörden egetten. Het schient det ’t vroger goodkoop etten wes,
mer det mut dan wal lange eleden wean. Het is kabeljauw
det vuural in Noorwegen in de zeeweend edreugnd wordt,
vroger an stökke, vandoar ook ’n naam. Het wordt dan keaihard en zo konnen ze het heel lange bewoaren.

Er gaan geruchten dat er een directe pijplijn tussen het sportcomplex en de fabriek zou lopen en dat hebben we meteen
gecheckt: Ja hoor! Men dronk uit pijpjes, dus moet die pijplijn
er wel zijn. Het leek ons al vreemd dat dat er niet zou zijn…..
Maar om eerlijk te zijn: het complex zag er prachtig uit, net als
de rechterzijkant van het kapsel van Tim Traanman, die voor
de gelegenheid zijn haren had gekamd hetgeen betekende dat
hij minder had gedronken dan gewoonlijk en dat we dus dingen van hem konden verwachten. Dat kunnen we altijd wel,
maar nu helemaal. Wat een veelbelovende speler is hij toch:
hij beloofde goed te voetballen, hij beloofde niet te stinken, hij
beloofde zich in te houden etc. Echt veelbelovend!
Eenmaal in de kleedkamer bleek dat er toch schoonheidsfoutjes in het gebouw zaten. De verwarming stond op standje
Usselo en menig sauna zou de toko ontruimen met die
temperaturen. Ik vraag me echt af of ze er niet meteen een
Welnesscentrum van kunnen maken. Een paar zeepjes en
handdoekjes en het is gepiept. Daar kan Saré een puntje aan
zuigen. Verder denkend kan het zelfs wel iets groots worden:
De drie Boekelose grootheden (sauna, Grolsch en de Military)
zou je dan kunnen samenvoegen tot iets unieks: Een biersauna
voor paarden! Of een sauna voor bierpaarden! Het is maar een
wild idee, maar niemand heeft het, dus is het iets unieks. Net
als een Fiat Croma met een schuifpui. Of een kameel met drie
usb-aansluitingen...

A’j het weelt gebroeken mu’j het eerst nen dag of dree in
koold water loaten weken. Um de negen uur mu’j het water
verscheunen en dan is ’t wier gewone vis ewörden. Dan haal
iej het vel der of en de groat en iej maakt ‘r rulkes van met
neejgoaren. Alns in ne grote panne met roombotter en ’n
poar fleenke scheppen mosterd. Een zoerkool speul iej of en
a’j de vis, een zoerkool en de gekokte earpeln duur mekoar
doot en tegelieke op-et, dan zi’j verkocht.
Der is nog iets oawer-eblewen van de feestdage en dan mu’w
wier joar zoonder.
Dat is ook een beetje de strekking van dit verslag. Het veld
was erg droog en je moet dan heel veel werken en toevoegen
om er iets van te maken. Maar we zullen een jaar moeten
wachten om dat alsnog te laten zien, want afgelopen zondag
was de vis niet echt te eten. En het veld ook niet...
Bij de nipt gewonnen thuiswedstrijd was al duidelijk geworden
dat onze tegenstander een best balletje kon trappen en met
een verre van volledige selectie werd afgereisd naar Boekelo, alwaar een hagelsteennieuw complex uit de grond was
gestampt naast het heiligdom van vele tukkers, namelijk de
Grolschfabriek. Hier had Hans Slaghekke prachtig naar kunnen
kijken, net als onze Grote Leider Tsaar Otto, maar dan moesten ze er wel zijn. Dus zij keken er niet naar.
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De uitgebreide warming-up, die we normaal doen, werd
wreed verstoord door een hinkelende Zwakke Panter. Normaal
doet hij dat pas tijdens de wedstrijd, dus we keken er wel
van op. Had hij niet door dat er nog niet was begonnen met
de wedstrijd? Was zijn biologische klok van slag doordat er
een huismerk cola door zijn whisky was gedaan ipv zijn vaste
merk? Het antwoord kwam toen we Tim in keeperstenue het
veld op zagen draven. Marc kon niet verder met de warmingup en werd vervangen door Tim. Gelukkig voor de inschieters,
want anders waren zij niet warm voor de eerste helft op de
bank.
Met Tim the doelman-Taylor in de kist werd er gestart met de
wedstrijd. Het begin was best goed. Net als vorige week werd
er iets beter gevoetbald dan de tegenstander en dit leidde tot
aardig grote kansen voor de sluipschutters van RZ 7 die echter
geen van allen de juiste manier van afmaken kozen. Resultaat:
de tegenstander scoort uit de eerste kans die ze krijgen. Net
als vorige week.
Misschien is dat wel het grootste manco van dit seizoen: het
afmaken van de kansen. Het creëren gaat wel aardig, maar
eenmaal voor de goal weten we van pure ellende niet meer
wat we met de bal moeten doen en dat resulteert in verdacht
weinig doelpunten. Dit heeft helemaal niets te maken met het
feit dat Gerard B. ons heeft verzocht minder te scoren i.v.m.

het geloofwaardig houden van de topscorersbokaal. Helemaal
niet! Het is gewoon onze kracht en zwakte: weinig talent en
conditie maal een gemiddelde motivatie gedeeld door pure
passie voor poffertjes en Hans Slaghekke.
Toch wordt er soms wel prachtig gescoord. Rutger bijvoorbeeld schoot de bal van een meter of 20 strak in de kruising.
De autocontrole bevestigt dat het kruising met een s is en niet
met een z, mocht je je dat afvragen. Gezien het wedstrijdbeeld verdiend en met deze stand werd ook gerust, vermoed
ik, want ik heb het scoreverloop niet meer zo helder voor de
geest. Bij verliespartijen heb ik hier wel vaker last van. Als ik er
niet bij ben geweest helemaal.
Vreemd genoeg zaten er weinig in de kleedkamer tijdens de
rust en werd buiten besproken hoe we het zouden aanpakken. De conclusie was dat we, net als elke wedstrijd, gewoon
verder gaan en proberen te scoren. En mochten we daarmee
winnen, dan verliezen we niet en omgekeerd is het hetzelfde
verhaal. Een gelijkspel zou eventueel ook kunnen, maar dan
moeten we er evenveel maken als de tegenstander. Het kon
dus alle kanten op. Net als een Belgische rotonde...
Helaas voor ons voetbalden wij de tweede helft niet erg goed
meer en scoorde BSC nog drie keer. Dat hadden wij ook moeten doen en de kansen waren er zeker wel. Maar op een goal
van Kay en een niet echt gebeurde omhaal van de afwezige
Hans Slaghekke na is er niet veel meer te melden over de
tweede helft. Het positieve nieuws is wel dat door deze uitslag
wij geheel zeker zijn van de 8e plaats en dat we daar, gezien
het competitiebeeld, wel iets van vinden.
Op de terugweg naar Delden reed er iemand voor ons veel te
langzaam.
Eenmaal in de kantine aangekomen bleek dat Rob K. er niet
was. Gelukkig was Steven er wel en hij vermeldde blij dat hij
niet echt ontbeten had. Dat kon niet anders dan een beste
bestelling worden. Helaas zat ondergetekende buiten op het
moment van eten en kan ik niet meer mededelen dan dat
Steven in ieder geval een portie bitterballen heeft gegeten. Dat
zijn 8 stuks, voor degenen die zich afvroegen hoeveel bitterballen in een portie bij RZ gaan. Dat is best royaal, gezien de
prijs en daar mogen we bij RZ best trots op zijn.
Bij Rood-Zwart kunnen we wel iets met ballen...
Het bleef betrekkelijk lang onrustig op de Scheetheuvel...
want RZ 6 werd kampioen. Dit mede dankzij RZ 7, die door
niet te trainen alle ruimte heeft geboden aan RZ 6 om zich optimaal voor te bereiden op de wedstrijden, waarvoor hulde! Zo
kunnen we toch nog een succesje bijschrijven in de roemrijke
annalen van ‘The Magnificent RZ 7”.

Hamstringblessures voetbal
Gelezen in dagblad De Telegraaf van 16 mei 2015
Waarom hebben vooral voetballers vaak last van hun hamstring? Deze problematiek, die ook vaak bij de spelers van
onze vereniging speelt, werd in voormeld daglad breed
uitgemeten. Het leek me dat het voor hen best interessant is
ook in dit clubblad het betreffende artikel te publiceren.
We weten dan in ieder geval waar we over praten.
Hamstringblessures komen inderdaad vaak bij voetallers voor,
maar ook in de athletiek. Met name bij de explosieve onderdelen (sprint en verspringen) komen ze voor. Bij een professionele voetbalclub doen zich gemiddeld vijf hamstringblessures per seizoen voor. Dat leidt tot uitval van enkele weken
tot maanden en bovendien is het risico groot dat de blessure
opnieuw optreedt.
De hamstrings, aan de achterzijde van het bovenbeen, bestaan
uit tweekoppige m.biceps femoris (korte en lange kop) aan
de buitenzijde en de m.semimenbranosus en semitendinosus
aan de binnenzijde. Behoudens de korte kop van de m.biceps
femoris lopen de verschillende delen van de hamstrings over
twee gewrichten: de heup en de knie. Ze hebben als functie
om de heup te strekken en de knie te buigen.
We kennen twee typen hamstringblessures: het sprint- en het
stretch - type (turnen). Bij voetballlers zien we uiteraard het
sprinttype. Tijdens een sprint leveren de hamstrings excentrische arbeid, wat betekent dat tijdens de samentekking van de
spier tegelijkertijd de spierlengte toeneemt.
Verder spelen de hamstrings een belangrijke rol bij afremming
van het zwaaibeen(wreefschot). Iedereen kent het beeld van
de sprintende voetballer die opeens naar de achterzijjde van
zijn bovenbeen grijpt.
Bijkomende factoren die de kans op zo’n blessure vergroten,
zijn functiestoornissen in de lage rug- en/of bekkengewrichten waardoor een verhoogde spanning in de hamstrings kan
optreden. Verder kunnen onvoldoende kracht en flexbiliteit
een rol spelen. Dat laatste wordt vaak waargenomen na een
eerdere hamstringblessure waarbij de revalidatie niet optimaal
is geweest en de voetballer te snel weer aan de slag is gegaan.
Observer

Gerrit Dannenberg
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Met elkaar, voor elkaar. Ieder naar eigen vermogen en naar
eigen kunnen. De sterkste schouders, de zwaarste lasten.
En zo nodig met bloed, zweet en tranen. Ieder zet zijn
beste kwaliteiten en creativiteit in, steekt zijn handen uit
de mouwen of geeft een financiële bijdrage. Het clubgebouw wordt straks zo veel mooier als we het gezamenlijk
tot stand brengen indachtig ons motto “Met elkaar, voor
elkaar”. Beleef het samen. Dan wordt het ook daadwerkelijk ONS clubgebouw.

SportParkPlus
Met elkaar, voor elkaar
Niet zo lang geleden mocht ik een bijeenkomst bijwonen
waar veel begenadigde sprekers het woord voerden. Eén
van hen was René ten Bos, een Nijmeegse hoogleraar in de
filosofie. Hij begon zijn verhaal met een voorbeeld over zijn
zoon Boris.
Mijn zoon Boris is voetballer. Hij is behoorlijk getalenteerd,
heeft op straat alle trucs geleerd die maar denkbaar zijn
en voert ze, als het even kan, ook uit tijdens wedstrijden
op het voetbalveld. Die trucs zijn veel belangrijker dan het
maken van doelpunten. Ooit speelde hij een paar tegenstanders uit en kon hij de bal simpel in de goal schuiven.
Je moet het volgende daarbij bedenken: de stand was 1-1
en er waren nog tien minuten te spelen. Er was dus een
zekere noodzakelijkheid de bal in het doel te schuiven,
maar hij deed het niet. Scoren was in die situatie zo eenvoudig dat iedereen de bal erin had gekregen. Zo niet bij
Boris. Hij vond dat de bal er via een truc in moest en het
ding verdween dus, tot grote woede van zijn trainer (en
vader), via de lat over het doel. Daarop werd hij meteen
gewisseld. Verontwaardigd vroeg mijn zoon: ‘Ik speel
toch goed?’ De trainer beaamde dat, maar legde hem uit
dat die bal er wel in had gemogen. ‘Ach trainer’, zei mijn
zoonlief, ‘zo maar een doelpunt maken is toch saai!’
Vervolgens werden allerlei filosofische beschouwingen over
dit simpele voorbeeld losgelaten. Deze zijn hier niet van
belang, maar in dit kleine, ‘waargebeurde’ verhaal schuilt
een wel belangrijke les die ook op ons SportParkPlus van
toepassing is.

28

Tot nu toe zijn we daar al goed mee bezig geweest. In de
voorbereiding hebben vele Rood Zwarters en niet- Rood
Zwarters reeds vele uren geïnvesteerd. Soms viel het wat
tegen en soms viel het mee, maar over het algemeen ging
het met veel plezier, kameraadschappelijkheid en enthousiasme.
Nu de bouw binnenkort van start gaat en de laatste nodige
middelen (4e geldstroom) nog binnen gehaald moeten
worden, is het van belang om die lijn krachtig doortrekken.
Daarvoor is de creativiteit nodig van een Boris ten B., de
gulle gift van een Herman F., de ervaring van onze vrijdagmorgenploeg, de inbreng van onze junioren en senioren
elftallen, de regie van ..…, het vakmanschap van …….,
een schenking van ….., etc…
Maar wat zeker ook nodig is, is jouw inbreng.
Ik nodig dan ook iedereen uit om in de komende 12
maanden zijn of haar steentje bij te dragen aan ons mooie
clubgebouw. Zet je beste kwaliteiten en mogelijkheden in.
Met elkaar en voor elkaar. Voor de gemeenschap van Delden en de generatie die na ons komt. Ervaar het mooie om
gezamenlijk iets van betekenis tot stand te brengen.
Robert Ros

SportParkPlus, wanneer
gaat de schop in de grond?
Dit is een, volkomen terechte, vraag die gelukkig bij velen
leeft.

Volgens Ten Bos gaat het in het leven niet alleen maar om
het resultaat. Natuurlijk de “drie punten” zijn van belang,
maar de wijze waarop deze tot stand komen zijn zeker zo
belangrijk!

Het antwoord is:
Als de gunning volgens plan verloopt, zal in
september 2015 de schop de grond in gaan.

Dat geldt in wezen ook voor SportParkPlus. Het realiseren
van een mooie accommodatie met een multifunctioneel,
duurzaam clubgebouw voor de hele gemeenschap van
Delden is natuurlijk fantastisch. Maar hoeveel mooier kan
het wel niet zijn om dit gezamenlijk tot stand te brengen.

Hierbij een korte update met actualiteiten:
• De 2 bestek onderdelen, Bouwkunde en Electra& Werk
tuigbouw, zijn nagenoeg gereed. Tegen een zeer laag
kostenniveau uitgevoerd, dankzij een aantal deskundige
Rood Zwart vrijwilligers

CLUBBLAD ROODZWART

• De zogenoemde “uitvraag” vindt naar verwachting eind
juni/begin juli plaats
• De uitvraag wordt begeleid door een extern en onafhankelijk bureau om de gunning zo goed mogelijk te
laten verlopen
• Het gunningsadvies zal rond de bouwvakantie volgen.
Bij positief advies kan de bouw omstreeks september
starten
• De benodigde vergunningen zijn binnen
• Voorafgaande aan de bouw zullen in hoofdzaak
uitgevoerd worden:
Restpuntjes kelderrenovatie
- Realisatie fietsparkeren-2
- Terrein inrichting, waaronder bouwweg vanaf de
		 parkeerplaatsen
- Verplaatsen lichtmasten veld 2. Dit veld kan seizoen
		 2015/16 niet als speelveld worden gebruikt (dit wordt,
		 tijdelijk, het huidige trainingsveld)
- Voorzieningen voor kabels en leidingen zullen worden
		 getroffen
• Voor de uitvoering van het hiervoor omschreven punt:
VRIJWILLIGERS, alvast bedankt
• 4de geldstroom, coördinator Vincent Kenkhuis:
- Sponsoring: loopt mooi dankzij aantal erg
		 enthousiaste “verkopers”. Mooi om te melden
		 dat Stein Giessen de administratie zal gaan uitvoeren
- Ledenactie: “as we write” is het sponsortoernooi
		 gaande. Onderdeel van de ledenacties. Het enthou		 siasme van Marije Pol, Jeroen Vos en anderen werkt
		 aanstekelijk. Hopelijk kunnen we dit komend seizoen
		 voortzetten en de betrokkenheid verder verhogen.
		 Wat te denken van oud ijzer actie, sponsorloop, auto
		 was, pepernotenparty en cupcake-bak&versier-toer?
- Fondsenwerving: prachtige plannen met potentie zijn
		 en worden ingediend!
- Zelfwerkzaamheid: met groep vakmensen is organisa
		 tie en invulling gaande aangestuurd door Nico Bloem
• Afsluiten lening onder gunstige condities is nagenoeg
afgerond
• Publiciteit is gestructureerd in de reguliere Rood Zwart
media en de speciale SportParkPlus media, waaronder:
nieuwsbrieven, website, social media. Prachtige huisstijl
van Straver Reclame & Vormgeving. Tevens is er zelfs een
schrijvende Troffel actief!
• Onze Interieur specialisten, wederom pro-deo vakmen
sen, hebben inspiratie vanuit de mood-boards opgedaan
en zijn druk doende de vertaalslag naar, met name, de
sfeer en inrichting van de nieuwe kantine te maken
• De keuken lay out en inrichting krijgt vaste vormen
Mooie zomer toegewenst, …maar wel de handen uit de
mouwen graag en met elkaar!
Commissie SportParkPlus

Interieur-Commissie
tot nu toe!

Als eerste willen we graag iedereen bedanken die met veel
enthousiasme gereageerd heeft op de moodboards die wij
als interieur-commissie gemaakt hebben! Erg leuk om te
lezen wat er binnen onze club leeft?
We hebben ruim 130 reacties op de moodboards gehad.
De meeste stemmen zijn uitbracht op bord 1, waarbij men
graag de vloer van bord 2 wil combineren. Veel stemmen
zijn uitgebracht op een mix van bord 1 en bord 2. Warmte
en uitstraling met een moderne uitvoering.
Bord 3 bleef achter, maar sommige accenten vielen wel in
de smaak.
Met onze commissie hebben we de afgelopen maanden
veel informatie verzameld en zijn we bij een groot aantal
(voetbal)kantines gaan kijken. Vooral op zoek naar praktische en leuke ideeën, maar ook om erachter te komen en
te zien hoe we het juist niet willen hebben.
Met alle meningen en bruikbare tips onder de arm zijn
we naar een interieurbouwer gegaan om onze wensen
kenbaar te maken en een beeld te krijgen van de creatieve ideeën tot nu toe. Met hun ervaring in het inrichten
van o.a. clubgebouwen is er in goed overleg een eerste
vrijblijvende opzet gemaakt en ontstaat er op eens een
hele mooie eerste ‘praatplaat’ waarmee we door kunnen
ontwikkelen.
We hopen binnenkort weer stappen te maken om zo
dichter bij een multifunctioneel en sfeervol clubgebouw te
komen.
We houden jullie uiteraard op de hoogte.
Groetjes van de interieur commissie
Marcel, Ellen, Brenda, Conny, Victor, Tamara
CLUBBLAD ROODZWART
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Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

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

7559 WH Hengelo
7491 AC Delden

info@educent.nl www.educent.nl

t
t

074 278 35 69
074 376 40 98

ook iets anders nodig en dat is geld. Om de plannen volledig ten uitvoer te brengen moeten we geld bijeen gaan
sprokkelen. En er zijn al een aantal initiatieven ontplooid,
maar waarom proberen we niet iets als team of vriendengroep of supporters?
Breng de ideeën in bij de club en voer ze uit! Hoe meer
hoe beter! Bijvoorbeeld het 5e kan misschien wel kussentjes breien en verkopen. F4 kan auto’s wassen op de
parkeerplaats. De A1 kan uw hond uitlaten voor een kleine
vergoeding en het 7e kan geboekt worden voor al uw
feesten en partijen. Het zijn maar voorbeelden. Het bestuur
kan een huiskamerconcert verloten van Within Temptation,
Jasper Brandt en Borg zijn in te huren voor de presentatie
van bijvoorbeeld de bridgeclubkwartaalvergadering of een
pluimveeveiling en Frank Speckmann knipt naast uw haren
ook de kantjes van uw grasveld.

SportParkPlus
The Plan, The building, The People, The Money…
De kelder is klaar. Tenminste, dat denk ik, want ik heb veel
foto’s van de bouw langs zien komen en nu is het al een
paar weken stil. Deze klus kan afgevinkt worden van het
lijstje…..of lijst, want gevoelsmatig is er nog niks gedaan
aan de nieuwe kantine en dat is toch de grote publiekstrekker van dit hele project.
Natuurlijk is het terrein al erg verfraaid door de nieuwe
aparte fiets-entree en de fietsstalling. En zijn alle plannen al
bedacht, herdacht en aangepast. En is het plan succesvol
gepresenteerd en goedgekeurd. En is er een best subsidiebedrag opgehaald bij de gemeente. En vergeet ik nog
honderden andere handelingen van vrijwilligers.

Dus denk op een verjaardag, vergadering of toernooi eens
na over hoe je jezelf nuttig kunt maken voor het SportParkPlus-project en daarmee voor de gehele club. Kijk naar het
aanwezige talent en maak daar gebruik van. Elk initiatief
is welkom en wordt enorm gewaardeerd. En het brengt
de club telkens een stapje dichterbij het ultieme einddoel:
SportParkPlus als feit en niet meer als idee...
Dus heb je een bruisend idee!?
Meld het bij Marije Pol of Vincent Kenkhuis via
info@sportparkplus.nl.
Namens SportParkPlus:
Troffel

“Noaberschapshoes”:
mogelijkheden proberen te
creëren
Projectplan by SportParkPlus

Maar van een afstandje kijkt het het gemakkelijkst als er
fysiek een begin wordt gemaakt met de daadwerkelijke
kantine. En de vorige zin nog een keer nalezend denk ik
dat, om dit plan een enorm succes te laten worden, dat
afstandje verkleind en zelfs weg moet zijn. ‘Met mekaar,
voor mekaar’ is ook in dit geval een kloppende zin. Deze
inspanning van de club is een inspanning van alle leden en
die zijn op dit moment keihard nodig om te helpen. En dan
is het van een afstandje toekijken niet genoeg.
Dat kan fysieke arbeid zijn als je handig bent, maar ook als
je onhandig bent is er altijd iets te vinden. Net als op het
veld heb je specialisten en waterdragers. Daarnaast is er

Voetballen is ons hoofddoel!
Maar naast het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport, willen we als club natuurlijk graag bijdragen aan
sociaal-maatschappelijke activiteiten, gericht op bewegen
en sociale contacten. In onze statuten is daar zelfs een
stukje voor opgenomen.
Om de juiste invulling te kunnen geven en ons doel na te
streven zijn er gesprekken gevoerd met diverse instellingen
en de gemeente Hof van Twente. Waaronder bijvoorbeeld
de huidige participanten-gebruikers van ons gebouw (bijv.
BSO La Luna en het Rode Kruis), maar ook met contactCLUBBLAD ROODZWART
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personen van zorgorganisatie Carintreggeland en Stichting
Welzijn Ouderen. Zo krijgen we goed inzicht in de partijen/
activiteiten die toekomstig mogelijk gebruik willen maken of willen blijven maken - van ons clubgebouw en kunen we
in de realisatie hiermee zo veel mogelijk rekening houden.
Uit de gesprekken bleek heel duidelijk dat door een terugtrekkende overheid aan de ene kant en de bezuinigingen
aan de andere kant, extra behoefte ontstaat om activiteiten
anders en op een creatieve manier tóch geregeld te krijgen.
Waar kunnen wij met onze plannen en tezamen met de
huidige voorzieningen die Deldense gemeenschap biedt,
van meerwaarde zijn en waar moeten we dan rekening
mee houden! Breed inzetbaar, is zo’n meerwaarde; om
maar even een keer een ander woord dan multifunctioneel
te nemen. Hiervoor zijn extra voorzieningen/aanpassingen
nodig. Ruimten om samen te kunnen komen waar activiteiten georganiseerd kunnen worden, zijn van belang. Denk
hierbij aan dagbesteding zoals, bewegen, kaarten, bingo
en handwerken. Maar ook ruimten waar jongeren gebruik
van kunnen maken voor o.a. spel, knutselen en bewegen.
Laagdrempelig, nog zo’n meerwaarde. Toegankelijk voor
iedereen. Dus ook voor minder validen en ouderen.

Metaalketen gaat voor goud!
Diverse partijen hebben de afgelopen tijd in de vorm van
een sponsorpakket reeds een bijdrage geleverd aan het
masterplan SportParkPlus. Recentelijk is hiervoor ook het
eerste gouden pakket verkocht aan de firma Metaalketen
B.V. uit Hengelo.

Om dit te kunnen realiseren zijn er extra middelen nodig.
Binnen de groep van SportParkPlus hebben we gelukkig
een aantal bruisende ‘koppen’
die zich in deze materie hebben
vastgebeten, te weten:
Tonnie Hillebrand, Rob Straver
en Jan Willem Workel.
Metaalketen is een handelsmaatschappij in staf- en plaatmateriaal in diverse soorten metaal. Directeur / eigenaar
Marco Kok was duidelijk over de reden van zijn bijdrage:
“Een samenleving kan alleen maar bestaan als er gemeenschapszin is waar mensen bereidt zijn iets voor elkaar te betekenen. Een multifunctionele accommodatie in een kleine
plaats als Delden is van levensbelang, daar willen wij graag
ons steentje aan bijdragen.”
Met verve is én wordt bekeken welke instanties wij kunnen
benaderen om aanvullend subsidie te ontvangen voor ons
doel om naast voetbal ‘breed inzetbaar’ te zijn.

Namens Rood Zwart: Metaalketen, Marco, familie Kok
hartelijk dank!
Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om een sponsorcontract af te sluiten. Dit kan in de vorm van een eenmalige of meerjarige bijdrage. SportParkPlus heeft hiervoor
verschillende pakketten samengesteld, voor elk wat wils.
Geïnteresseerd en wilt u eventueel ook iets betekenen?

Voor de club en de Deldense gemeenschap, hopen wij
instanties te kunnen overtuigen van de noodzaak om met
deze extra gelden en inbreng een verenigingsgebouw à la
‘Noaberschapshoes’ te realiseren die weer een generatie
mee kan gaan.
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Check onze site www.sportparkplus.nl of stuur een mail
t.a.v. Vincent Kenkhuis via: info@sportparkplus.nl
Naast Metaalketen bedanken wij ook alle andere partijen
voor hun vertrouwen en bijdrage aan de plannen van
SportParkPlus!

Viagra on Tour: Corfu
We tekenen 6 mei 2015, 13.00 uur... de motor van de auto
werd gestart en het gaspedaal ingetrapt.
De 2 speciaal geselecteerde scouts van het Viagrateam, Dimitri A. vanwege zijn perfect sprekende Grieks en David B.
vanwege tot dan toe nog onbekende toegevoegde waarde,
waren onderweg naar het vliegveld Weeze in Duitsland.
Want hier stond een Boeing van RyanAir klaar om de 2
scouts naar zonovergoten eiland Corfu In Griekenland te
brengen.
De opdracht was simpel... Het bier, het eten, de accommodatie voor het overnachten, de accommodaties om te
relaxen, het vervoermiddel, de spelersbus, de kleedkamer,
de grasmat, de tribunes, camera posities, windsnelheden,
zonnestand en de kantine moesten geïnspecteerd worden
voor een maximaal resultaat.
Echter, bij aankomst bleek deze opdracht gecompliceerder
te zijn dan verwacht.
Doordat eten en drinken en gezelligheid erg hoog op de
lijst staat van Viagra1, dachten we dat we er goed aan
deden om dit zorgvuldig te checken.
We begonnen dan ook met het proeven van een biertje op
het vliegveld, goed en wel het flesje te hebben geïnspecteerd en de inhoud oraal te hebben ingebracht werden we
gespot door twee fans. We beseften gelijk hoe bekent het
Viagra 1 team is...... In Delden, want zwaaiend en lachend
kwamen Bernadette en Wim Hesselink ons tegemoet. En
boden ons gelijk een tweede biertje aan. Sociaal dat we

zijn naar onze fans, sloegen we dat natuurlijk niet af. En
ons gebaar om er 1 terug te doen werd ook goed ontvangen, zodat ze ons er weer 1 terug deden en dit ritueel
ging door totdat we verzocht werden onze plaatsen in het
vliegtuig te in te nemen.
Eenmaal het landingsgestel ingetrokken bood de RyanAir
crew ons aan om iets te kopen uit hun bar. Onze opdracht
was simpel, Viagra 1 zou ook in het vliegtuig zitten, dus
ook hier proefde wij zoals opgedragen.
Bij aankomst werden we ontvangen door Marloe, Marloe is
de vrouw van scout Dimitri en was reeds aanwezig op het
eiland. Kort vertelde wij onze opdracht en Marloe pakte dit
op als een echte scoutsvrouw en bracht ons via hun huis
(waar we onze koffer deponeerde) direct naar een eetgelegenheid.
De volgende morgen begonnen we fris aan het vervolg van
de opdracht. Het vervoersmiddel (een scooter) werd opgehaald en hiermee wilden we opdracht vervolgen......
Spelers van Viagra 1 zijn nu eenmaal populair en dat hebben we geweten.
Met name Dimitri die met of zonder helm door iedereen
herkend wordt in het dorp. Al snel dronken we een bakkie
leut bij een lokaal op 100m afstand van de scooterverhuurder.
Onze weg werd vervolgt met een bezoek aan de stad Kerkyra (Corfu stad) waar het stadion zich bevond.
Hier ging er iets mis in de planning... De populaire Dimitri
werd om de 50m staande gehouden door de fans. Met als
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resultaat een praatje met een drankje, na 2 km te hebben
afgelegd in de stad, leek het ons een goed idee om terug
te gaan, daar wij toch niet meer met een scherp en helder
oog de inspectie van het stadion en grasmat doen konden.
Dit pakken we morgen wel weer op...
De volgende dag verliep gelijk aan de dag ervoor, met
uitzondering van het ophalen van de scooter.

Hij bracht de groep naar de eindbestemming, appartementencomplex Dominoes, waar een buffet klaar stond met
daarnaast de nodige vloeibare versnaperingen. Het was
ons niet ontgaan dat de chauffeur met de bus op soepele
wijze, auto’s, motoren, scooters, fietsers en/of voetgangers
passerende. Hetgeen een waarschuwing was voor wat hij
kon met vele malen lichtere voetbalschoenen.
Nadat de kamers verdeeld waren, het buffet verorberd was
en de koelkasten grotendeels leeg waren werd de aankomst afgesloten om ons op te maken voor de volgende
dag, de dag van de interland tegen het voetbal team van
de Griekse kustwacht op Corfu!
Dag 2.
Voordat deze interland gespeeld werd stond er nog een
scooter tocht door de bergen met aansluitend een strand
bezoek op het programma.
Smorgens na het ontbijt werden de scooters opgehaald en
na veel geregel, getanken, gelul, gehelmpassen en getoeter. Stond de 21 tellende scooter stoet eindelijk in formatie
voor vertrek richting de bergen.

De dag van het arriveren van de rest van de ploeg verliep
grotendeels ook op deze manier.
Iedereen snapt natuurlijk wel dat er dus geen tijd overbleef
om het veld en de voetbal accommodatie te inspecteren.
Dag 1 van het gehele team!

De spelers en spelersvrouwen verstrekte om 17.00 uur
vanaf vliegveld Weeze en zouden na een vlucht van 2,5 uur
om ongeveer 20.30 uur landen. Oplettende lezers snappen
gelijk dat de klok een uur vooruit gezet moest worden.
Na een vrolijk onthaal nam iedereen plaats in de spelersbus. De chauffeur, tevens spits van de tegenstander, was
duidelijk onder de indruk van de in wit geklede selectie,
temeer toen hij werd voorgesteld aan zijn directe tegenstanders Wilfried “The big Wolfman” W. en Victor “Hightower” M.

Na twee keer aan de gashendel getrokken te hebben en bij
de eerste de beste afslag werd de 21 tellende scooter stoet
opgedeeld in twee groepen.
Scooter nr 12 had even niet opgelet, wat als gevolg had
dat nr 13 tm nr 21 keurig nr 12 volgde en deze na een
paar km bleef staan om te vragen aan nr 21 in de rij waar
we naartoe moesten rijden. Deze vond het een goed idee
om de weg maar te volgen, want normaal gesproken zou
er toch wel iemand op een afslag blijven staan als je de
achterblijvers niet in de spiegel hebt.
Helaas bleken niet alle scooterrijders even ervaren..... Dit
zou een gevolg kunnen zijn van dit verloop.
Afijn, groep twee, waar ondergetekende ook onder viel,
vervolgde keurig de weg en werden diverse keren gefotografeerd door local’s,! Waarom dit gedaan werd is ons niet
duidelijk, misschien omdat er twee politieagent ogende
personen de rij afsloten?
CLUBBLAD ROODZWART
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Kijk voor alle aanbiedingen op
www.breukers-tuinmeubelen.nl
of kom langs in onze showroom.
De koffie staat voor u klaar!

We besloten na vele kilometers toch maar even te bellen
waar naartoe gereden zou moeten worden. Dit kan natuurlijk alleen met en onder het genot van een versnapering. En
al gauw werd een goede locatie gevonden aan een mooi
idyllisch baaitje.
De scootertocht van hooguit 7 km heen en via het strand
bezoek terug 9 km, wist groep twee om te zetten in een
heuse trailtocht, rally en een vorm van TT race.
En natuurlijk werd deze groep weer onbedoeld verdeeld.
De verdeling ging als volgt.

De voetbaltassen werden geheel in geen steil gepakt, van
plastic zakken tot aan rugzakjes of reistrolleys. Niets wees
erop dat we onze tegen stander imponeren konden.
We zagen de spits van de tegenstander, welke tevens de
chauffeur van onze spelersbus was, grinniken bij aankomst.
De normaal gesproken geoliede machine, had een belabberde indruk. En deze indruk werd nog eens bekrachtigt
toen bleek dat de uit de plastic zakjes, rugzakjes en reistrolley niet een compleet tenue kwam. De zatte panter had
geen schoenen, Hans vd M geen broekje, eentje geen sokken en dit allemaal werd geconstateerd in de kleedkamer,
die overigens leek uit de tijd te stammen van de oorlog met
de Turken in 1828.
Gelukkig was het onze laatste man cq reserve keeper, Otto
Fledder B het gegrinnik van de chauffeur/spits opgevallen
en had uit diens heuse voetbaltas (welke trots voorin de
bus was neergezet) een van zijn voetbalschoenen gehaald.
Geheel ontgoocheld en in paniek wou hij gaan spelen op
zijn badslippers, sociaal als we zijn hebben we de voetbalschoen met een vuile lach terug gegeven.
De toon was gezet...

Op het moment dat de groep vertrekken wou van een
bergtop met een prachtige view, startte de motor van ervaren GP rijder Theo Stuiter V. alias de “STRONTVLIEG” niet.
Theo Stuiter V. die inmiddels een extra bijnaam “strontvlieg” had gekregen, omdat hij continu uitermate irritant
rondom zijn geliefde Paulien aan het rijden was, zei tegen
de rest dat ze maar vast moesten gaan rijden want hij zou
ze wel inhalen.
Ondergetekende bleef bij GP rijder de strontvlieg, voor het
geval de motor niet starten wou en hij lopend de groep
nooit zou bereiken.
De motor doet niets meer zei hij herhaaldelijk, drukkend op
de “start”knop.
Na pogingen met een kei en behulp van een locale bewoner van de berg, kwam onze ervaren GP rijder erachter dat
ie op een verkeerd knopje drukte!
Goh... Het was toch niet de eerste keer dat hij zijn bloedsnelle machine gestart had die dag. Nadat de motor aansprong was Knopje (z’n tweede bijnaam binnen een uur)
niet meer te stoppen. Vol gas en met gevaar voor eigen
leven probeerde hij, de in verkeerde richting gereden groep
met in de geleden zijn geliefde Paulien, te achterhalen. In
alle haast sloeg hij een afslag over, hierdoor was hij nu ook
nog eens ondergetekende kwijt geraakt.
M.a.w. groep twee was verdeeld in 1 groep en twee eenlingen!
Na deze enerverende rit van ongeveer 74 km moesten we
ons opmaken voor de belangrijke interland.

Met gehavende tenues liepen we richting het kunstgrasveld, deze bereikt te hebben bleek deze niet te beschikken
over de gewenste lengte van plastic grassprietjes. Deze
waren zo ver afgesleten dat de rubberkorrels er nog in
hoogte bovenuit staken. Van de doelen waren de kruisingen afgezaagd om deze door rode rondingen te vervangen.
We kregen een bal om in te schieten die niet harder was
dan een spons.
Onze salsa en merengue moves die normaal gesproken de
tegenstander doet bibberen leken op een mislukte Quickstep, de rondo bleek een rechthoek en de schoten op doel,
een knikkerspel.
Hoogste tijd om aan de wedstrijd te beginnen!
Helaas ff wachten nog... De scheids is te laat, hij was
vergeten dat ze speelde tegen de punctuele Nederlanders.
Hier geld geen Grieks kwartiertje van een half uur!
Dus, moesten wij onze aanvaller WJ alias “de verborgen
helm” afstaan om de eerste helft te fluiten!
De wedstrijd kon beginnen!
De tos werd verloren en we begonnen met de zon laag
schijnend over in onze rechter flank. Hier stonden ook onze
vrouwelijke supporters, waarvan neuzen snel verbrande
door deze zon. De Griekse tegenstander was duidelijk beter
voorbereid, ze hadden hesjes aangetrokken over hun voetbalkleding, hetgeen wij elke zaterdag doen tijdens onze
trainingen, en dit was duidelijk merkbaar. De sponzen bal,
werd keer op keer keurig in de voeten van de tegenstander
gespeeld. De scout van de Grieken hebben goed werk verricht, want voordat wij door hadden dat wij zonder hesjes
speelde kon onze tegenstander verraderlijk dicht bij het
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Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!

Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

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

Behandeling dagelijks volgens
afspraak

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

assistentes
Open spreekuren:

Erica Tijink
Marjolein ter Weele
Maaike ten Pierik
Romy Nijhuis

• maandag • dinsdag • donderdag
van 19.00 - 19.30 uur

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar

doel komen. Enkele pogingen werden afgestopt door onze
defensie en na wat verschuivingen van positie begonnen
wij ook daadwerkelijk een beetje te voetballen! Toch was
het geen makkie om Theo Stuiter V. onze gelegenheid spits
te bereiken. Theo Stuiter V. die voor het eerst in zijn leven
spits stond dacht dat hij net zo moest voetballen als in het
7de! Verstoppertje op de rechtsback! Ook de landende
en opstijgende vliegtuigen direct naast het veld, en de 28
graden hitte konden ons niet van de wijs brengen!

De tegenstander kwam nog 1x gevaarlijk voor het ons
doel, toen een bal van de rechterkant werd voorgezet,
en de jonge Soaroes, El Nero Pantero teste! Gelukkig had
El Nero Pantero last van gasophopingen, wat hem extra
stuwkracht gaf om deze bal op zijn geheel eigen wijze uit
de ronding van de bovenhoek te plukken! Of kwam die nou
gewoon recht op hem af??
We konden rust pakken na een zwetend half uur!
Water werd rijkelijk verdeeld, we hadden behoorlijk wat
vocht verloren ondanks dat we dit smiddags nog goed op
pijl hadden gebracht.
De Griekse scheids was overigens ook gearriveerd en kon
zodoende beginnen aan de voor hem eerste helft.

doom aansluit aan zijn lichaam. De Grieken besloten hier
niet op te wachten en zette het spel voort, gelukkig kon de
scheids ingrijpen, zodat Fledder zich makkelijk in het shirt
kon laten glijden. Timmie T met zijn snelheid en souplesse,
naar achteren, Theo Stuiter V. weer op zijn plaats gezet, en
we konden verder.
Het spel werd beter, we voetbalde verder van ons doel,
onze nieuwe keeper had overzicht, rust en een bak humor.
Het vertrouwen was er weer, snelle Freddy werd weggestuurd richting achterlijn, de voorzet die hij in gedachten
had werd helaas verstoord door een bobbeltje rubber
waardoor hij een salto/schuiver maakte.

Maar de druk op het doel werd groter, The Grey Buffalo of
Bentelo sprong op het middenveld met bal en in volle snelheid tussen twee Grieken door die een flink blok probeerde
te zetten. Hanssie vd M. vond deze sprong en snelheid te
hoog, te onverantwoordelijk, en sperde de weg af, mede
omdat hij net de grote schaafwond op de knie van snelle
Freddy gezien had.

De tweede helft zou in ons voordeel moeten zijn, maar de
geslepen Grieken die de weersomstandigheden kende hadden geen last van de zon, deze was inmiddels verdwenen
achter een wolkje en zo laag gaan staan dat bomen hun de
beschutting gaven tegen het felle licht!

Toch kregen we de bal mee in de vorm van een vrij trap,
want de scheids vond het net als Hanssie vd M. een gevaarlijke situatie. Hierdoor konden we Wim Koninglinkerbeen ter H. in stelling brengen om genadeloos af te vuren,
hij koos voor zijn rechterbeen en jaste de bal in de kruising!
Wij juichten en juichten... Helaas te vroeg, de bal vloog in
het vangnet. Vol verbazing bedachten we ons ineen dat
de sluwe Grieken de kruising eraf hadden gezaagd en er
rondingen van hadden gemaakt.

En toen gebeurde het... De Griekse rechtsbuiten schoot de
bal hobbelend op goal, onze keeper viel in een reflex naar
de korte hoek, belande op zijn buik en stuiterde weer ligt
op. Hierdoor glipte de bal uit zijn houdgreep waardoor de
Griekse aanvaller simpel kon intikken! 1-0 voor de Grieken.
Door deze actie moest El Nero Pantero gewisseld worden, het keepershirt moest overgegeven worden, iets wat
lastiger is dan normaal, omdat El Nero Pantero hier speciaal
zijn dieet voor heeft aangepast zodat het shirt als een con-

Nog niet bekomen van dit tumult, stuurde de Griekse
linkshalf, de in buitenspel staande spits richting ons doel.
De armen van onze achterhoede gingen omhoog, en de
ogen richting onze grensrechter. Er ging geen vlag de lucht
in en er volde ook geen fluitsignaal. Er totaal niet meer
aan te hebben gedacht dat we geen grensrechter hadden,
scoorde de Grieken voor de tweede keer.
We brachten snel Marcel “3min of fame” L. nog in......
maar ja wat zijn 3 minuutjes.
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We waren zo ontgoocheld van alles dat de Grieken kort
erna er nog 1 in konden prutsen. 3-0
Breekijzers Anton “Tank13” T. werd ingebracht evenals Victor “Hightower” M., met vors geweld dan maar... en met
de punt/buik naar voren.
Het spel was weer in balans en lichtelijk in ons voordeel,
waardoor The Grey B uut B nog 1 x kon schieten op het
doel van de tegenstander.
De scheid vond het welletjes en vloot de voor het einde van
de tweede helft.
We waren blij dat we de wedstrijd weer in handen hadden, speciaal omdat nu onze beste helft kwam, namelijk de
derde!
Wat de Grieken de tussen de eerste en tweede helft niet
deden, deden ze nu wel.. Ze gingen naar de kleedkamer,
Griekse thee?
Wij gingen naar onze vrouwelijke supporters die de avond
voor de wedstrijd zo hadden geschreeuwd dat ze tijdens
de wedstrijd geen stem meer hadden om ons aan te
moedigen. Wel stond er een verfrissend biertje op ons te
wachten, we konden er nog 1 nemen want van de Griekse
tegenstander was geen spoor meer te bekennen!
Ze hadden zich teruggetrokken wat natuurlijk betekend dat
wij theoretisch de wedstrijd gewonnen hebben!
Na ons tweede biertje was de koelkast van de kantine leeg
wat ons dwong om lokaal wat te gaan eten onder genot
van een koele rakker.
De souvlaki, gyros en grillburgers gingen erin als zoete koek
en werden keurig weggespoeld met wijn en de nodige
biertjes...
Na deze maaltijd vertrokken we richting ons verblijf waar
we vol enthousiasme vertelde dat we de derde helft hadden gewonnen en wat natuurlijk in de hotelbar verder
gevierd moest worden.
Enkele matadors gingen nog even de boulevard verkennen,
want er was sprake van een gezellig tentje genaamd de 2
Brothers, niet geheel oplettend bleek er ook nog een lokaal
te zijn, genaamd The Three Brothers.
Dit bleek een iets andere zaak te zijn dan die van de 2
Brothers. Detail laat ik achterwege, dit speciaal voor de
puzzelaars!
Dag 3.
Deze dag zal speciaal in het teken staan van historie, mooie
omgevingen en zandstrand.
Het vertrek van het gemotoriseerde Viagrateam met
aanhang(er) zou plaatsvinden om 10.00 uur smorgens.
Maar nog voordat iedereen de motor gestart had, had
Willem-Jan R. nog even geprobeerd vol gas, de locale, met
rubber gestoffeerde Tarzanbocht te nemen.
Gevolg..... Enkele schaafwonden, zwartblauw bovenbeen
en vragen over het eigen risico van €300,00 op de scooter!
Maar W-J zou W-J niet zijn... Dus tanden op elkaar en weer
op de scooter!
Wij hebben heb dan ook gelijk gedoopt, met de naam

Scooter! (Dank Joost)
Na een goed gelukte tocht zonder elkaar te zijn verloren
kwamen we aan in Kerkyra (Corfustad) hier hadden we
gelegenheid te winkelen!
Wat de rest van de groep heeft gedaan is mij niet bekend.
De groep waarmee ik de binnenstad in ben gelopen vond
naar 50m een terras en daartegenover een winkeltje met
iets van kleding ofzo?
Hier hebben we dan ook maar plaats genomen en koffie
besteld! Jawel koffie. Al gauw vielen we op, misschien omdat we het terras naar geheel eigenwijze ingericht hadden?
Een groep straat muzikanten gekleed in traditionele speelde
keurig voor ons de sirtaki, waarop wij natuurlijk keurig
meedanste en bleerde!

Na de koffie en zang kon de voettocht door het centrum
vervolg worden en de diverse winkeltjes met pruttel links
gelaten worden door het mannelijke geslacht van de
groep.
Slenterend door de steegjes op zoek naar een ander terras,
kwamen we nog een stoffig Nederlands gezinnetje tegen
van redelijke leeftijd die met het hooft achterover stonden
te kijken naar lange zwarte gewaden aan een waslijn. Bij
het passeren vroeg de vrouw aan de rest van het gezin....
Zou dat traditionele Griekse kleding zijn? Nee gewoon
burka’s antwoordde een van de Viagranen!
De verbaasde blikken van het gezin stuurde ons links
een pleintje op waar Koninglinkerbeen ter H, Hightower
opdracht had gegeven om over de menigte uit te kijken
naar een terrasje. Wij, Anton Tank13 T. en ondergetekende
sloten ons aan bij hun en al snel werd er een terrasje gevonden. Amper geparkeerd kwam vrouwgelooste El Nero
Pantero aanschuiven. Deze nam gelukkig gelijk de vertaling
op zich. 5 bier lukte nog wel, een hamburger bestellen leek
moeilijker. I.p.v. 3 burgers had obertje er 6 genoteerd, maar
na veel Twuits, Twengels en Twents begreep de man dat
niet iedereen een burger wou!
Op de terugweg naar de gestalde brommers en de rest
van de groep, moest er nog snel een echte Ferrari gekocht
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worden in de vorm van een bril. Nog voor de bril op de
neus gezet kon worden bleek de echtheid niet zo echt te
zijn.. Het stoere gele embleem was een klein stickertje dat
wegens bezuiniging plakselgebrek had.
Het vervolg van de toer zou wat mannelijker zijn, tenminste
dat hadden we ervan begrepen! We zouden kennis maken
met een onderkomen van de Isis! Niet van dit alles was
waar... We hadden Isis omgedraaid, we kwamen uit bij het
paleis van Sisi.... Het was dus iets voor Sisies!
De film van Romy Snijder werd er afgespeeld, de Griekse
goden stonden in de imposante tuin evenals een enorm
beeld van Achilles!
En een mooi bord met een pijl waarop stond Exit en Bar.
De laatste werd ook snel gevonden en na een versnapering
en een gesprek met een blonde Romy Snijder werd te tocht
voortgezet naar het strand!
Hier werd door een aantal speciale zwemkledij aangetrokken om niet alle goddelijke rondingen tentoon te stellen.

werd zoveel gegeten dat we allemaal al overvol waren van
het voorgerecht en omdat het zo lekker was dat het hoofdgerecht er toch ook maar bij in gepropt werd! Bomvol en
5 kilo zwaarder moest er nog voetbal gekeken worden. De
eetgelegenheid had geen goed werkende tv, dus vertrok
een deel terug naar het appartementencomplex. Hier bleek
het ook vrij lastig om BayernM op het scherm te krijgen.
Daarom besloot hyper Theo Stuiter V, TimmiesYvonne,
Marcel L en Ellen van Marcel een kroegje in het dorp te
bezoeken om daar te kijken....
Het was geen goed idee om te juichen toen Bayern
scoorde, want de Grieken hebben het niet zo hoog op de
Duitsers! Vernietigende blikken en gebrom dreef hun na de
wedstrijd direct terug naar vertrouwde groep die uiteindelijk de wedstrijd ook gevolgd hadden.
Vanwege het vele eten, de nodige drankjes en de verpeste
geur door The Stinky Panter, moesten we rond twee uur
snachts, vroeg slapen.
De laatste dag!
Wederom na het ontbijt op de brommer verzamelen bij de
main entree van het zwembad. Dit keer voor een boottocht. Fledder en freule bleven vanwege zeeziekte bij het
appartement. En het leek Tank13 T en ondergetekende
verstandig om met Scooter naar de dokter te gaan. Zijn
verwondingen van de val waren bijna zwart geworden

En doordat de zon behoorlijk zijn werk deed leek het El
Nero Pantero, een goed idee om Hanssie vd M te beschermen en hem in te smeren met zonnebrand crème. Deze
openbare verkrachting, werd zelf door de Griekse David
Hasselhof met gelach gevolgd! Beelden hiervan mogen
zelfs gecensureerd niet gepubliceerd worden.
Na de neuzen verbrand te hebben moesten we vertrekken
om de buiken te vullen met natuurlijk puur Grieks eten.
Hiervoor belanden we in een omgetoverde huiskamer
lijkend restaurantje waar letterlijk en figuurlijk 3 personen
werden buitengesloten. Er was net niet genoeg ruimte.
Gelukkig net de drie die innoverend genoeg waren om
een tafeltje en drie stoelen uit een ruimte te trekken die ze
buiten onder een klimopachtige struik te zetten waardoor
dit de mooiste plaats van het lokaal werd!
Gek genoeg werden ze ook nog eens als eerste bediend,
wat met veel bombarie door de zwetende binnenzittende
menigte als asociaal werd gezien! Wat niemand had verwacht, het eten werkelijk meer dan verrukkelijk! Hierdoor
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en de dikte ervan was niet normaal, lopen was daarnaast
ook een probleem! Wim Koninglinkerbeen ter H. sloot zich
tevens aan als hulpgevende! De rest van de groep bromde
richting de zuidkust om via een kijkluik in de romp van
een boot/duikboot de bodem van de mediterrane zee te
bestuderen.
Bij de dokter aangekomen begroette we de doktersassistente op ons beste Grieks. Een Vlaams choedemorche was
het antwoord! Scooter vertelde haar wat hem overkomen
was, waarop de blonde assistente nuchter in het Vlaams
antwoordde: Vallen met de scooter is ook niet zo verstandig meneertje!

Moeiteloos paste wij ons aan, voor de dames met verbrande neuzen werd een passende oplossing bedacht, alleen de
met de helm op geboren heren, Tank13 en Koninglinkerbeen ter H hadden hier nog enige moeite mee, en kozen
eerst voor een verfrissende duik in de zee...

Daar waren we het mee eens en de toon was gezet! Vervolgens ging ze ons een mop vertellen over twee Antwerpse blondjes die naar Disney gingen.
Het vervolg hiervan bespaar ik jullie, maar willen we rustig
in de kantine van Rood-Zwart vertellen.
Voor Scooter had ik inmiddels medicatie en een spuit opgehaald bij de apotheek, helaas mochten we deze er niet zelf
in darten. Gelukkig had hij ook niets gebroken!
De woorden van de dokter en de spuit bleken een wondermiddel, bijna een trip naar Lourdes, hij kon direct weer
lopen na een kwartier wou hij alweer op de brommer om
ons te volgen naar een idyllisch strandje met een mooi
terras, ook Fledder en zijn geliefde Lissete leek het een leuk
idee en sloten bij ons aan.
Een bvo (biertje voor onderweg) werd ingeladen en we
vertrokken naar het strand, de Tarzanbocht werd nu wel
overwonnen door Scooter, en de bvo werd na 783 meter
uit het ruim van de brommer van Anton Tank13 T. gehaald.
Na nog eens 2 km te hebben gereden was het strand
bereikt, nog vlug werden er strandschoenen gekocht om
vervolgens te kunnen genieten van de rust van een kleine
groep....Deze rust werd abrupt verstoord nadat Scooter
aan de rest verraden had waar we waren. Strandschoenen,
obers, uitzicht, chips en strandstoelen werden in een mum
van tijd gekaapt.

om zich vervolgens ook aan te sluiten aan de rest, en zo
werd een gezellig samenzijn op het Griekse eiland Corfu
gevierd! Een keurige afsluiting van een voetbal interland!
Om 19.00 uur kwam de bus en hiervoor moesten de brommers nog ingeleverd en de koffers gepakt worden.
Er werd nog afscheid genomen van Tim en Yvonne,
omdat het liefdespaar nog een paar dagen langer op het
eiland verblijft, voordat de bus ons keurig naar het vliegveld
bracht, waar je overigens kunt inchecken met je rijbewijs!
De kleine Boeing zette ons weer af in Weeze, waarop we
onze reis vervolgen konden naar Delden! Tijdens deze auto
rit was Marcel 3 min of fame L. jarig geworden en nodigde
ons uit, om bij hem thuis, na te praten en een biertje te
drinken op zijn verjaardag!
Hiermee sloten we een paar geweldige dagen af!
Een speciale vermelding krijgt ook SneakySocks Freddy die
het schitterde beeldmateriaal geleverd heeft.
Hij heeft dit weten te bemachtigen door zich Sneaky met
opgetrokken sokken op plaatsen te manoeuvreren waar
men hem niet verwachte!
Ik kijk tegenwoordig onder mijn bed voordat ik ga slapen,
en als ik jullie was zou ik dat ook doen!
Nogmaals wil ik, en ik weet zeker dat ik dat namens het
hele Viagrateam en aanhang mag doen, Marloe en Dimitri in het bijzonder bedanken voor de geweldige inzet en
organisatie op Corfu!
The Grey Buffalo of Bentelo
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WIST U DAT...
RZ4 afgelopen seizoen de eer had dat ze bij RZ5 was
ingedeeld en beide teams 1 doel hadden
Ze hoger on de eindranglijst wilden eindigen dan het
andere RZ team
RZ4 dit helaas met glans heeft gewonnen en 6e is ge
worden
RZ5 dit seizoen is geëindigd op een teleurstellende 11e
plaats ( van de 13)
Het seizoen voor RZ5 toch op 1 of andere manier wel
geslaagd is geweest
RZ5 6 PUNTEN HEEFT GEPAKT van RZ4
RZ5 gewoon 2x (bijna…) compleet was en ze dan best
aardig kunnen ballen
Ondergetekende er het hele seizoen nog niet eens bij
was i.v.m. een knie-blessure
De echte doelstelling voor RZ5 anders ook wel gehaald
was…
Leider van RZ4 Sip K. dus voor de 2e keer een praatsessie nodig had met de spelers van het 4e
Ze naar verluid ’s avonds laat nog in de bestuurskamer
zaten
Dit ook niet gek is als je moet bespreken hoe dit nu 2x
fout heeft kunnen gaan
Tijdens het Koningstoernooi het nieuwe RZ springkussen was opgezet
Ondergetekende bij het in elkaar vouwen van dat ding
hulp kreeg van een paar spelers van A-1
Ik ze hier nog hartelijk voor wil bedanken
Ik ’s avonds wel een sms-je kreeg van Stijn M. kreeg
Hier de volgende tekst op stond “ ben mobiel kwijt, ligt
nog tussen het springkussen ?!?!”
De volgende dag het springkussen helemaal weer is
uitgevouwen
Dit de moeite wel waard was want: de mobiel is terug
gevonden
Rond 15 mei mei een verhuiskaart naar onze wedstrijd
secretaris is gestuurd
Deze persoon heel erg druk was met zijn verhuizing
hij op de achterkant GEEN adresgegevens heeft
ingevuld, deze was helemaal blanco
Onze secretaris dus geen idee heeft van wie de kaart
afkomstig is
Een berichtje incl. de foto van de kaart op Facebook
misschien heeft geholpen
Freddie F. een zondag in april met zijn huifkar bij RZ kwam
Hij zich meldde in de kantine en zei dat hij zelf gebeld
was iemand had gezegd dat “ergens in Delden een
team kampioen was geworden”
Het dan in ieder geval wel logisch is dat je dan als 1e
naar RZ rijdt
Hij bij RZ5 aan tafel werd uitgenodigd om samen eens
uit te zoeken welk team dat dan kon zijn
Bij RZ toch geen enkel team kampioen was geworden
die zondag
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Ik voor Freddy maar eens een rondje Delden heb gebeld
om uit te vinden wie dan gebeld had
Contactpersonen bij DHV, DEVOC en Zwart-Wit ook
geen kampioenen hadden die zondag
Ik uiteindelijk ook de kantine van Sv Delden maar
gebeld heb
Ik zei dat “ ik me nauwelijks voor kon stellen dat er een
team van hun kampioen was geworden maar het toch
voor de zekerheid na wilde vragen”
Ik aan wat gemopper aan de andere kant van de lijn al
begreep dat mijn vermoeden werd bevestigd
Freddy na een glaasje cola onverrichter zake huiswaarts
reed met zijn tractor en huifkar
Het misschien die dag toch nog goed is gekomen maar
hier niets meer van heb gehoord
RZ 2 bij leider/materiaalman Wouter G. is geweest om
zijn huis aan de Reigerstraat in te wijden
Het wat koud was die avond en er een extra kachel bij
aan de stroom ging
Dit net iets te veel stroom tegelijk was en de stoppen er
door gingen
Volgens Wouter G. Toen de HELE Reigerstraat in het
donker zat
1 van de prijzen op de pakjesbingo in december 2014
een waardebon was ter waarde van “ 2 obers die de
hele avond op je verjaardag komen kelneren”
Ik eigenlijk niet eens meer precies wist wie die had
gewonnen
Ik hier vanzelf aan werd herinnerd in mei 2015 door een
appje van de leider van RZ 2: Jeroen L.
Hij me een foto stuurde vd bon met de tekst “wil ik
inwisselen op 25 mei tijdens bbq RZ2”
RZ2 het seizoen inderdaad afsloot met een bbq op de
camping bij leider/trainer RZ2 Alwie O.N.
Ik me dus maar heb opgeofferd om samen met Herman
“Borgie” W. te gaan kelneren
Dit wel 2 kelners zijn die zelf ook gewoon meedrinken
U hier in het volgende clubblad wellicht nog meer over
hoort
Otto B. de wedstrijd RZ 5 – Barbaros 4 floot en hij na de
tijd nog even bij RZ5 aan tafel zat
Tegen Willem-Jan K. (geleend van RZ3) zei dat hij
eigenlijk een gele kaart had moeten krijgen
Willem-jan K. verbaast vroeg wat hij bedoelde omdat
hij zich geen echte overtreding kon herinneren
Het ook niet om een overtreding ging maar hij “ een
ruft had gelaten binnen 2 meter van de scheids”
Deze “overtreding” echter niet in het strafreglement
staat van de KNVB
er ook nog een geurtje aan zat en hij dus nog eigenlijk
nog goed weg was gekomen met geel
De laatste wedstrijd van het 5e tegen ATC 4 is gefilmd
door ondergetekende
RZ5 nml in mei een weekendje weg gaat en de film dan
vertoont wordt
Hopelijk dan de zelfkritiek eens wat toeneemt van de

vaak kritische zijnde (op een ander) heren van het 5e
Er ook een paar mooie voetbal omenten op de film
staan
Het merendeel toch beter opgestuurd kan worden naar
Hans Kraay’s Funniest Home Video’s
U in het volgende clubblad een verslag krijgt van het
weekendje weg RZ5
Ik de reacties dan ook met u zal delen
De RZ Familie Ros (zijn er veel, maar deze wonen aan
het Dalkruid...) in mei een week op vakantie is geweest
naar Turkije
Saskia R. ooit commentaar had op ondergetekende
omdat hij een blauw gele kinderfiets voor Jochem V.
had gekocht
Ik ze nu betrapte bij het inpakken van……: een blauw
gele bal
Dit misschien toch weer een stapje dichterbij een
samengaan met sv Delden is
Ondergetekende lid is van kaartclub “Niks Minder”
Boonakkers (schrijf je dat zo?!) onder u wel weten dat
“Niks Minder” een Boonaak kreet is
De overige leden Harold O.V. , Han D. en Marco B. zijn
We niet vaak meer samen kaarten maar wel iedere
maand geld sparen
Ondergetekende de penningsmeester is van deze club
We van dit geld af en toe leuke uitjes organiseren
We in februari 2 dagen zijn wezen skiën in WInterberg
Er daarna nog (te) veel geld in de pot zat
We hebben besloten maar weer eens een leuk potje
voetbal te gaan bezoeken
We in april naar de Champions League kwartfinale Real
Madrid – Atletico Madrid zijn geweest
Dit een unieke belevenis was met 85.000 wild enthousiaste supporters in het Bernabeu stadion
We een dag voor de wedstrijd een rondleiding door dat
zelfde stadion deden
Sterspeler Cristiano Ronaldo er ook liep en het geluk
had dat hij mij tegen het lijf riep
Hij direct met Linkspoot RZ5 op de foto wilde
Ik normaal al dit soort verzoeken afsla maar nu voor 1
keer toestemming heb gegeven

We een prachtig appartement hadden met een jacuzzi
op het dakterras op de 5e verdieping
We vanuit de jacuzzi een schitterend uitzicht hadden
over de hele stad
Er op een gegeven moment een halve meter schuim op
stond
Marco B. er een hele pot schuimmaker in had gemikt in
plaats van een paar druppels
Stephan de V. en Dorien M. op 18 mei de gelukkige
ouders zijn geworden van een dochter Demi
Ik ze langs deze weg van harte feliciteer
Demi 3 weken te vroeg is geboren maar ze kerngezond
ter wereld kwam
De vliezen dus iets te vroeg braken, maar Vliesje zelf
ook was gebroken na de geboorte
Op 22 mei jl het 1e Sponsorbordentoernooi is gehouden
Dit een groot succes was met 22 deelnemende teams/
bedrijven
De finale is gespeeld tussen Venhoeven Dier en Tuin en
bouwbedrijf Lammersen
Venhoeven met 2-1 won en de 1e grote Wisselbokaal in
ontvangst mocht nemen
De Wisselbokaal nog
wel eens door een
ander gejat wordt
Dit 15 jaren ervaring
PB show inmiddels
wel heeft geleerd
Deze traditie vrolijk is
voortgezet bij het
Sponsortoernooi
Mede finalist Lammersen er ’s avonds met
de beker vandoor is
gegaan
De dader wel op de
foto is gezet, en hier
het bewijs is
Je bij daders geen
achternamen mag
noemen, ik het
dus laat bij Gijs J.
Op het moment dat u
dit leest de beker wel
terug is bezorgd bij
Theo V.
nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij ondergetekende
Linkspoot RZ 5

Dit het resultaat is en Ronaldo deze foto een mooi
plekje in zijn Madrileense villa heeft gegeven
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v.v. Rood Zwart
Clubgebouw
Correspondentie
Opgave senioren- en juniorenleden
Banknummer contributie
Contributie		
kwartaal:
half jaar:
jaar:

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

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

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

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

Voorzitter
Secretaris
Voetbalzaken
Wedstrijdsecretaris
3763252
Coördinator dames- en meisjesvoetbal
3762486
Coördinator activiteiten		
Coördinator vrijwilligers jeugd
3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis
Senioren
Jan Ros
Junioren: A-B-C-junioren
Gerard Bekker
Junioren: D-E-F-junioren
Consul:		
Herman Weijenborg
Consul zaterdags en zondags
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3764506
3764848
06-57234681
3764766
3767046
3761189
06-14416633
06-48379397

3762654
3763252
06-87124084
06-15872233

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis

Ledenadministratie

3766401

P.R.-commissie/Clubblad
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie

06-48463681

Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

3763983
3766900
06-30420200
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Killswitch Engage - "Always"

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

www.vanmarle.nl

De top
kunnen bereiken

door klein
te beginnen.

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

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

ALTIJD DE
GROOTSTE
COLLECTIE
EN DE
SCHERPSTE
PRIJZEN
OPENINGSTIJDEN:

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

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

