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Wat staat er nog op je bucketlist?

Wanneer vind je iemand oud?

Wat is je ergste nachtmerrie?

Ben je een pessimist of optimist?

Dat zijn me nogal vragen. Het zijn een paar van de vragen die je zomaar gesteld worden als je thee zet!

Laat me eerst even wakker worden is dan mijn reactie.

Op mijn bucketlist? Genoeg maar dat hou ik toch liever privé.

Oud is niet aan leeftijd gebonden. Je kunt met 80 nog volop in het leven staan, een ander voelt zich 

met 60 opgebrand.

Nachtmerries heb ik gelukkig nooit.

Pessimist of optimist? Kijk daar kan ik wat mee, zeker in relatie tot Rood Zwart ben ik een optimist!

Eerst maar even over de prestaties van ons eerste elftal, het vlaggenschip van de vereniging. Met 3 overwinningen op rij 

gaat het de goede kant op en staan we (als het goed gaat WE, anders ZE) bovenaan in de 3e periode!

Ook over de inzet van de vele vrijwilligers kun je niet anders dan een positief geluid laten horen. Zowel achter de 

schermen (denk aan het binnen halen van Coca Cola als sponsor) als het mede-organiseren van de Deldense Sportweek. 

Het zijn maar enkele van de vele voorbeelden die aan te halen zijn als het gaat over onze vrijwilligers. Ze zijn allen een 

radertje in de grote machine die Rood Zwart heet!

Al 40 jaar vinden de jongste Deldense voetballertjes onderdak bij Rood Zwart. Vele vrijwilligers hebben hieraan hun 

bijdrage geleverd! Hierover in dit nummer meer.

Over de plannen voor het nieuwe clubgebouw (even wennen aan de naam Noaberschapshoes) ben ik ook optimistisch. 

Met wat financieel noodgedwongen aanpassingen kunnen we een prachtige accommodatie neer zetten. Verderop in dit 

clubblad wordt u hierover uitvoerig geïnformeerd.

Met elkaar voor elkaar.

Met elkaar krijgen wij het voor elkaar!

Harry Dessens

Voorwoord



NIEUWSTRAAT 2  DELDEN
WWW.TRONIC.NL



5CLUBBLAD ROODZWART

Inhoudsopgave

 Sportpark plus 
Pag. 06

 Richtlijnen ere-leden e.d.

Pag. 11

 De Verzorgster

Pag. 13

 Playbackshows

Pag. 16

 Sponsoring Aarsen

Pag. 21

 Memoriam Siny Staijen

Pag. 23

 Geef de pen door

Pag. 24

 Jan Ros, we denken aan je

Pag. 27

 RZ 6 - Neede 4 / 14 - 0

 Pag. 28

 Rood Zwart ontvangt cheque

Pag. 31

 40 jaar welpen

Pag. 32

 Grote clubactie

Pag. 35

 Op de Wreef

Pag. 37

 Tussenstand Topscoorderbokaal

Pag. 37

 Wildactie

Pag. 39

 Geschrapt uit de Dikke van Dale (voetbalschool oost)

Pag. 40

 S.V. Delden Vaantje

Pag. 41

 Sponsoring bij Rood Zwart

Pag. 43

 Rood Zwart E1 kampioen

Pag. 44

 Zwemfestijn

Pag. 45

 Even voorstellen: Binne Visser

Pag. 46

 Het ‘‘Leer’’

Pag. 48

Veel leesplezier,
Rudy Visschedijk 
Eindredactie



6 CLUBBLAD ROODZWART

Na de pas op de plaats van vorig jaar oktober is er inmiddels zicht op 
start van de bouw voor deze zomer.
Met vereende krachten zijn er slimme bezuinigingen doorgevoerd zonder 
het bouwconcept en de multifunctionaliteit geweld aan te doen. Tevens 
is en wordt er hard gewerkt aan extra budget en aan kostenbesparingen 
door zelfwerkzaamheid en uitvoeren in eigen beheer. 

Binnenkort wordt naar verwachting de uitnodiging voor een extra 
ledenvergadering verstuurd om de aangepaste plannen aan jullie 
te presenteren en jullie medewerking bij de verwezenlijking te 
vragen.

Hierna een alvast een update van het – aangepaste – plan. 

Doel
Doel van een ontmoetingsplek voor velen is wezenlijk. Het voorzienin-
genniveau dat hierbij hoort moet behouden blijven (oa. Liftinstallatie, 
hellingbaan, flexibele inrichting/ruimten, BSO etc). Het thema bewegen 
en ontmoeten staat voor onze toekomstige multifunctionele accommo-
datie centraal. Dit is dus niet alleen voetballen, maar heeft ook betrek-
king op andere sporten. Bewegen voor jong, oud en mindervaliden, maar 
ook mogelijkheden voor sociale contacten zijn speerpunten in dit plan.

De bezuinigingen 
1. Kleedkamers: van 4 naar 2 stuks. 
2. Bijgebouw vervalt. Hooguit wordt in latere fase het bijgebouw  
 in verkleinde vorm gerealiseerd. Naast kostenbesparing ontstaat  
 hierdoor een aanzienlijk gebruikersvoordeel. Het gebouw is rondom  
 op maaiveld te bereiken. Met bijgebouw was met name de BSO  
 lastiger bereikbaar.
3. Verplaatsen gebouw naar Zuid-Oost. Door het opschuiven van het  
 gebouw hoeft de verlichtingsinstallatie veld 2 en veld 2 zelf niet  
 aangepast te worden. Dit kan alleen in combinatie met punt 2,  
 vanwege het vastomlijnde bouwvlak in het bestemmingsplan

4. De uitbouw van het terras aan de zuidzijde vervalt. In ieder geval  
 voorlopig, want de wens hiervoor is nadrukkelijk aanwezig (maar:  
 bezuinigen moet). Het terras kan in een later stadium alsnog wor 
 den gerealiseerd. Hiermee is in het aangepaste ontwerp rekening  
 gehouden.
5. Het balkon boven de hoofdingang wordt vereenvoudigd tot een  
 luifel. Nuttig gebruik van dit balkon is zeer beperkt, terwijl toegang  
 en uitvoering forse kosten met zich meebrengen. De uitstraling aan  
 de voorzijde blijft van hoog nivo met het luifel.
6. Hellingbaan komt los van gebouw te staan en hoeft niet meer deels  
 in gebouw geïntegreerd te worden. Hierdoor wordt realisatie
 verdiepingsvloer goedkoper.
7. Dak is vereenvoudigd. Door de plaatsing (in 2de fase) van 
 zonnepanelen heeft dit geen invloed op de uiteindelijke uitstraling,  
 maar kan in materialen en arbeid aanzienlijk worden bespaard.  
 Bijkomend voordeel is een mooie afwerking van de onderzijde van  
 het dak (is zichtwerk vanuit de kantine en de galerijen).
8. Keuze materialen en vereenvoudiging van bouwkundige details.
9. Meer zelfwerkzaamheid (zie ook toelichting hieronder).
10. Uitvoeren in eigen beheer (zie ook toelichting hieronder).

Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheid is een wezenlijk onderdeel om de out-of-pocket kos-
ten voor onze club te beperken. Er is reeds veel door onze vrijwilligers tot 
stand gekomen. Denk onder andere aan de plannenmakerij, kosteloos 
juridisch advies, fondsenwerving, catering en de realisatie van:
• Veilige entree
• Fietspad
• Renovatie van de kelder
• Fiets-parkeren
• Parkinrichting (houten hekwerken)

Voor de nieuwbouw zal het accent van de zelfwerkzaamheid tijdens de 
start (o.a. grondwerk, terreinbeheer en catering) en de afbouwfase 

Begaande grond

ClubgeBOUW binnen handbereik
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liggen (o.a. timmerwerk, schilderwerk, tegelwerk, assistentie installa-
teur). Inmiddels hebben zich diverse vrijwilligers reeds gemeld, maar dit 
moet nog fors worden uitgebreid. 
De komende tijd worden zogenaamde “zelfwerkpakketten” opgesteld 
bestaande uit:
• Aard en omvang werkzaamheden
• Wie wil en kan deze uitvoeren
• Wanneer is uitvoering voorzien
• Welke materialen

Nico Bloem is hierin de kartrekker geassisteerd door Han Blanke. GRAAG 
UW MEDEWERKING.

Uitvoeren in eigen beheer
De coördinerende taak van de aannemer zal Rood Zwart zelf gaan uit-
voeren. Hiervoor is een projectteam samengesteld, waarin momenteel 
zitting hebben:
• Harold Pepers (financiën)
• Wilco Brok (bouwkunde)
• Olaf Scheij (installatie)
• Vincent Kenkhuis (algemeen)

Zij worden ondersteund door nauwbetrokkenen en deskundigen en on-
derhouden nauw contact met het bestuur. Voor de dagelijkse coördinatie 
op de bouw zal een uitvoerder/voorman worden aangesteld. 
Belangrijkste taken van het projectteam:
• Budgetbewaking
• Werkvoorbereiding 
• Inkoop/uitbesteding
• Planning en coördinatie onderaannemers en    
 zelfwerkzaamheidsploegen
• Kwaliteitsbewaking en borging
• Veiligheid
• Communicatie

Het extra budget
1. Het Oranjefonds: € 25.000,-
2. Investeringssubsidie (stroomaansluiting en riolering)   
 gemeente Hof van Twente: € 14.629,-
3. Mutsenactie: opbrengst nog onbekend

Ondanks deze mooie bedragen is er nog een financieel gat te overbrug-
gen. Hiervoor lopen acties zoals sponsoring en subsidiefondsen werving.
Daarnaast zullen we ook nadrukkelijk een beroep moeten doen op de 
leden. Hiervoor is een obligatielening in voorbereiding, met als doel 
€ 50.000,- t.b.v. het nieuwe clubgebouw als renteloze lening te generen. 
Nadere info vindt u elders in dit clubblad.

Ledenvergadering
Bij het schrijven van dit stuk is er nog geen “groen licht” gegeven voor 
de bouwstart. Het bestuur en de commissie SP+ werken momenteel 
(midden maart) de laatste onderdelen van het herziene plan uit. De 
verwachting is echter wel dat er binnenkort een ledenvergadering belegd 
kan worden om dit plan te presenteren. 

Houd de berichtgeving (websites; aanplakbiljetten enzovoort) dan ook in 
de gaten. We willen jullie graag de plannen toelichten en ondersteund 
zien!

Ons ClubgeBOUW is binnen handbereik!

Verdieping





9CLUBBLAD ROODZWART

Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Tijdens de jaarvergadering van oktober vorig jaar is kenbaar gemaakt 
dat de plannen voor een nieuw clubgebouw wat langer op zich laten 
wachten. Bewust stellen we de aanvang uit, we willen immers dat 
onder de toekomstige plannen een gezond financieel plaatje ligt. 

Dat betekende dat de schop (nog) niet de grond in kon. Sterker nog, 
het plan zélf moest ‘op de schop’. Een situatie die enerzijds praktisch 
denken voorop zet en aan de andere kant ook weer creativiteit te-
weeg brengt. Een beetje reuring gaf het wel. Gaan we nog wel bou-
wen? Zijn de plannen helemaal van de baan? Maar diezelfde reuring 
geeft binnen onze club ook een positieve beweging: het clubgevoel. 
Het is bijv. meedenken, elkaar informeren, mensen met de juiste 
persoon in contact brengen en het gunnen van mogelijkheden, wat 
bij deze situaties zomaar weer uit verschillende hoeken aangedragen 
werd en wordt. Gunnen is helpen zeggen ze wel eens en geeft juist 
die bindende factor binnen de club. 

Maar goed, feit was dat de plannen voor het clubgebouw moesten 
worden ‘uitgekleed’. Ter compensatie leveren we onder andere 2 
kleedkamers in (van 4 naar 2). Zetten we een deel van het terras in 
optie en vinden mogelijkheden om het dak gunstiger te bekostigen. 
Ook zal de bouw hoogstwaarschijnlijk in eigen beheer worden uit-
gevoerd. Zie ook elders in dit clubblad voor nadere toelichting. Op 
het vlak van geldwervingen, zet de subsidie-groep een tandje bij 
en doorzoekt opnieuw het subsidielandschap. Huidige sponsoren 
van Rood Zwart weten binnen hun werkkringen contacten warm te 
krijgen voor een SportParkPlus sponsorpakket. En ook mooi, menig 
Rood Zwart fan breidt – naast de sjaal uit 2015 - zijn winterkleding 
uit met de Rood Zwart muts.

…. En dan is er opeens weer zo’n bruisend idee die vanuit de 
club aangedragen wordt. 

“Wat als we nu eens obligaties uit gaan geven?”. Mede naar aanlei-
ding van de nieuwjaarsreceptie, waarin Robert Ros verzocht om mee 
te denken over acties die de club financieel kunnen steunen, stelde 
Wilfried Oude Groeniger voor om een plan te maken voor een obli-
gatielening. Een obligatielening is een geldlening op langere termijn 
waarvan de hoofdsom wordt opgesplitst in gelijke delen en waarop 
verschillende schuldeisers zich met één of meerdere delen kunnen 
inschrijven. Deze krijgen, als bewijs voor de door hen verstrekte geld-
bedragen, een obligatie (coupon) of schuldbekentenis (vroeger de 
rentebrief).

Er ontstond al snel een werkgroep voor het idee en op korte termijn 
lag er een conceptplan om de obligatie ‘aan de man te brengen’. 
Dat moest ook wel, want in de tussentijd is er al veel belangstelling 
getoond voor een obligatie. Zo ook spontane berichten van opa's die 
de kleinkinderen een obligatie willen geven. Geweldig!

Inmiddels is het plan gebruiksklaar, gecheckt bij de notaris en liggen 
de coupons klaar op de plank. Elders in dit clubblad is te lezen over 
een te verwachten extra ledenvergadering. Hierin zal ook dit posi-
tieve initiatief worden gepresenteerd, waarna we het met uw instem-
ming mogelijk in gebruik kunnen gaan nemen.

Wat u vast ook wilt weten (en ook in het regelement is opgenomen):
• Obligaties zijn verkrijgbaar in waarden van: € 1.000,- of € 250,-
• Geen rentevergoeding van toepassing
• Looptijd: maximaal 10 jaar 
• Jaarlijkse uitloting tijdens de nieuwjaarsreceptie
• Doel is 50-duizend euro op te halen

Wil je de club ook iets gunnen? Overweeg of deelname aan de obli-
gatielening iets voor je is. Een obligatie geeft geen extra verplichtin-
gen en draagt positief bij aan de plannen van ons multifunctionele 
Sportpark. Voor deelname of meer informatie kun je een mail sturen 
naar info@sportparkplus.nl of bellen met Tanja Groothuijs 074-
2664307.

Tot slot!
Hartelijk dank voor al het meedenken in de plannen en de ideeën die 
weer ontstaan.
Deze vrijwillige gunfactor wordt enorm gewaardeerd.

v.v. Rood Zwart 

Met elkaar, voor elkaar | De obligatielening



   Geen alcohol? 
Je hoeft je er niet 
voor te schamen!
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Binnen Rood Zwart kennen wij een aantal onderscheidin-
gen voor leden/vrijwilligers en hebben hiervoor richtlijnen 
opgesteld. Graag brengen wij U deze richtlijnen nogmaals 
onder de aandacht en vragen U om mensen bij het bestuur 
voor te dragen indien U van mening bent dat iemand aan 
deze richtlijnen voldoet! 

1. Inleiding
Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, 
die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging ver-
dienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:
-  De toekenning van een erelidmaatschap of
-  De benoeming tot lid van verdienste of
-  De benoeming tot lid in de orde van trouwe 
 Rood Zwarters

2. Voorwaarden
Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van 
een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste, 
spelen de volgende elementen een rol:
-  De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft 
 uitgevoerd;
-  De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
-  Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
-  Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedings-
 regeling voor die activiteiten;
-  De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens 
 deze activiteiten had.

Ereleden kunnen alleen worden benoemd met instemming 
van de algemene ledenvergadering, leden van verdienste 
en de orde van trouwe Rood Zwarters kunnen door het 
bestuur worden benoemd.

Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn 
worden gezien:

Lid van verdienste
• Bestuurslid met bijzondere verdiensten; 
• Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd  
 over een periode van meer dan 10 jaar.

Erelid
• Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere  
 verdiensten (uitgevoerd over een periode meer dan 10 jaar)
• Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, 
 uitgevoerd over een periode van meer dan 15 jaar.

Lid van de orde van trouwe Rood Zwarters
• Lidmaatschap van minimaal 60 jaar.

3. Werkwijze
De werkwijze voor toekenning van een erelidmaatschap, 
benoeming tot lid van verdienste of lid in de orde van trou-
we Rood Zwarters is als volgt:

Erelidmaatschap:
- Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het 
 bestuur (bijvoorbeeld via info@roodzwart.nl of op 
 papier) en kan door elk lid van de vereniging worden  
 gedaan;
-  De voordracht bevat een opsomming van relevante 
 activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn 
 beschreven;
-  In het geval van instemming van het bestuur wordt dit  
 als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de 
 notulen van de betreffende bestuursvergadering;
- Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt  
 het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden;
-  In het geval van instemming wordt de betreffende
 oorkonde en plaquette door het bestuur uitgereikt.

Lid van verdienste:
- Een voordracht wordt ingediend bij het bestuur (bijvoor 
 beeld via info@roodzwart.nl of op papier) en kan door  
 elk lid van de vereniging worden gedaan;
-  De voordracht bevat een opsomming van relevante
 activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn
 beschreven;
- In het geval van instemming van het bestuur wordt dit  
 vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuurs- 
 vergadering. Het bestuur kan ook zelf een voorstel doen  
 en beslist uiteindelijk over toekenning van de onder- 
 scheiding;
-  Op de eerstvolgende officiële gelegenheid wordt de  
 benoeming kenbaar gemaakt en de speld uitgereikt.

Lid in de orde van trouwe Rood Zwarters:
- Leden die voldoen aan de lidmaatschapseis kunnen zich  
 melden bij het bestuur of door anderen worden
 aangemeld.
- In het geval van instemming van het bestuur wordt dit  
 vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuurs- 
 vergadering. Het bestuur kan ook zelf een voorstel doen  
 en beslist uiteindelijk over toekenning van de 
 onderscheiding;
- Op de eerstvolgende officiële gelegenheid zal het
 betreffende lid worden benoemd tot lid van de orde.

Ereleden, leden van verdiensten en de 
orde van trouwe Rood Zwarters



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
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Elke sporter wil bij een blessure graag weten hoeveel 
tijd het herstel in beslag zal nemen. Met name bij ham-
stringblessures klinkt nogal eens een opmerking als “daar 
staat….weken voor”. Maar het voorspellen van de her-
steltijd is lastig. Meerdere factoren zijn van invloed, zoals 
blessuregeschiedenis, de ervaren pijn en de opgelopen 
spierschade.

Een MRI-scan kan 
de aard en ernst 
van een spierbles-
suren in kaart bren-
gen. Onderzoekers 
hebben uitgezocht 
of de uitkomsten 
van deze scan ook 
gebruikt kunnen 
worden om een 
uitspraak te doen 
over de herstel-
tijd, of dat andere 
factoren goede 
voorspellers zijn 
voor de snelheid 

waarmee een sporter kan terugkeren. In totaal zijn de bles-
suregegevens geanalyseerd van ruim 180 sporters die een 
hamstringblessure hadden opgelopen.
Hierbij hebben de onderzoekers o.a. naar de blessureges-
chiedenis en de ervaren pijn gevraagd. Ook is de mate van 
spierschade geanalyseerd met behulp van een MRI-scan.

Ervaren fysiotherapeuten en sportartsen maakten aan de 
hand van de verkregen informatie een schatting van de 
duur van het herstel die een sporter nodig zou hebben. 
Onderzocht is in welke mate de verschillende tests een 
voorspellende waarde hadden. Dat blijkt dus heel lastig. 
Aan de hand van relatief eenvoudige tests, zoals de ervaren 
pijn en de blessuregeschiedenis, is voor slechts 30 procent 
de hersteltijd te voorspellen. Als de resultaten van een MRI-
scan werden toegevoegd, voorspelde dat nog geen 3 pro-
cent extra van de hersteltijd.

Ook andere factoren, zoals mentaal herstel, spelen een 
belangrijke rol.

(Bron: Sportmassage 2015)

Hersteltijd na hamstringblessure 
is moeilijk te voorspellen







Vrijdagavond 22 januari was alweer de 16e editie van 
onze jaarlijkse Play Back show. Deze stond wederom 
garant voor een avond top-entertainment. Han Blanke, 
mede-organisator, opende de avond ten overstaande 
van het in wederom grote getale aanwezige publiek met 
de inmiddels legendarische woorden: “let ’s Play Back!” 
Volgens nam vaste spreekstalmeester Herman “Borgie” 
Weijenborg de microfoon over. Herman was weer strak 
in het pak. Hij kondigde eerst de juryleden aan.

Opkomst jury
De 1e was overgevlogen uit Manchester: Ben Visschedijk 
was de look-a-like van Louis van Gaal. Ook strak in het pak, 
rode stropdas en grote neus en op de muziek van Glory 
Glory Man United. Als 2e kwam een gehele nieuw jury lid 
ten tonele: Gertie Extercate was Thea, van Theo en Thea, 
dus incl. konijnen tandjes, oranje schaatsmuts en 2 scheve 
schaatsen. Bij de opkomst “Explode” (HET opkomst nummer 
bij Heracles, dat moet Thea goed hebben gedaan als fervent 
Heracles supportster). Ze zong na haar opkomst nog live 
“hallo, ik ben Thea”. 

Als 3e kwam Jasper Brandt. Hij was Marcelino Wunderlich. 
Herrrrlich! Wunderbar! Ook hier een toepasselijke nummer. 
Een lekker foute versie van Heidi van Ruben Nicolai. (Marcelino 
vd de You fone reclame). Perfect tot in detail gekleed, 

imiteerden zij de gehele avond zeer goed inlevend hun typetje 
bij het commentaar op de acts.

Acts tot pauze
Na het voorstellen van de jury kon het spektakel beginnen. 
Disco Black Light zorgde ook dit jaar weer voor de perfecte 
timing bij zowel de muzikale ondersteuning als de lichtshow. 
Ook nu bleek dat er weer avonden was geoefend en er niet 
was bezuinigd op de (aan)kleding en decor. In een hoog 
tempo kwamen er 10 top acts voorbij. Traditioneel werd er 
gestart met de winnaars van 2015. Dat was nu het voltallige 
Hoofdbestuur. Zij deden een Volendamse Palingsoundmedley, 
met o.a. Piet Veerman, BZN, Nick en Simon, The Cats en Jan 
Smit. Incl visnetten, Volendamse huisjes en palingen. Daarna 
tijd voor een geheel nieuwe deelnemer: Tonnie Nijland. Hij 
zat op een hobbelpaard en zijn “horse had no name” (van 
America). 

De generale repetitie was de avond er voor al geweest voor 
een exclusief gezelschap in het clubgebouw en het moet 
gezegd: de Play Back en timing was weer prima. Reden voor 
Toon, om ook NA de mini pb show de volgende dag gewoon 
nog een keer zijn hobbelpaard te beklimmen. Act nr. 3 waren 
de jongens die altijd nog mee hebben gedaan. Dennis ten 
Brummelhuis en Arjan Spies als Frans Duijts en Django Wagner 
met een heerlijke meezinger “in ons cafe”. Ze hadden een bar 

Playbackshows wederom 2x top!
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gemaakt waar een aantal leden van de All-Stars zaten en daar 
was het erg gezellig. Arjan hoefde dit keer geen instrument 
te bespelen en dat beviel hem prima…de PB was bij beide 
heren goed en de stemming in de kantine steeg nu al naar een 
hoogtepunt.

Vervolgens was het tijd voor nog een aantal PB mannen van 
het 1e uur: de All Stars. De gehele zaal dacht eerst dat het de 
Blue Diamonds waren met “Ramona”, voor iedereen bekend 
en een lekker meezingen. Maar al snel bleken ze weer een 
zeer originele act te hebben en ewas het hier een parodie 
op. Het was Nederlandstalig en ging niet over Ramona maar 
over: “Hormonen”. Perfecte timing, goede Play Back, mooie 
glitterpakken, origineel. Daarna was het de beurt aan A-1. Een 
team dat altijd mee doet en dat is toch wel bijzonder. 
Het is immers jaarlijks een ander team i.v.m. doorstroming 
naar de senioren en ieder jaar zijn er wel weer een paar 
nieuwe Play Backers die de hand schoen oppakken. Dit keer 
een zeer aanstekelijke Tiroler-dans in leder hose, waarbij de 
lenigheid van deze jongens er af spatte. Er zijn nog nooit 
zo veel foto’s gemaakt door de meiden in de kantine… De 
stemming in het clubgebouw bereikte nu al het kookpunt. Na 
al dit geweld was het wel even tijd voor de pauze. Ook aan de 
inwendige mens was gedacht. Buiten stond onze Nederlandse 
Griek Dimitris met zijn keuken op wielen. Hij was op een “puur 
Griekse” wijze heerlijke broodjes Gyros aan het bakken.
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Acts na de pauze
Een week voor de PB show komen de organisatie, presentator 
én jury-leden bijeen om het programma door te nemen en zich 
vast in te leven in de diverse acts. Op you tube worden dan 
filmpjes bekeken en is de voorpret al erg groot. Ben V, lid van 
de jury, kwam toen spontaan met het voorstel om “Jeanny” 
van de duitse Falco te gaan doen, als extra Surprise Act. Dat 
vond Marcelino natuurlijk prima. Gerti was het slachtoffer, 
Jasper was de man in lange zwarte die zong regenjas 
(“Jeanny, steh auf, bitte”!) en Ben was de nieuwslezer met de 
speciale news-flash. Ook hier was aan alle details gedacht, 
incl de rode lippenstift, perfect! Direct daarna mochten ze hun 
eigen act een cijfer geven. Natuurlijk vonden ze dit DE topact 
maar deden uiteraard niet mee voor de prijzen.

Daarna mochten 3 dames het podium betreden. Brenda 
ter Braak, Annemarie Hillarius en Manon Bril hadden ooit 
al een keer meegedaan bij de 3e PB show als LUV met de 
“The Greatest Lover”. NU, 13 jaar en 5 kinderen verder in 
het leven, zaten de danspassen en de timing er nog steeds 
prima in. De pakjes van toen pasten nog steeds. Of toch 
niet? Hingen die nou boven het podium en waren dit nieuwe 
pakjes? Complimenten dames in ieder geval voor zo veel 
lenigheid. Daarna mocht de familie de Wit (Leo, Ellen en 
Lotte) het podium op. Zij deden uit volle overgave Rihanne en 
Kanya West met “4,5 seconds”. Perfecte Play Back, timing, 
inlevingsvermogen en aankleding. Daarna act nr 8. Ramon 
Jansen betrad het podium. Vrolijk fluitend werd hij opeens 
neergeschoten door Mike en Tom Vehof, er was een boer (Roy 
Extercate) die zijn schaap zocht en: dat schaap kwam er ook. 
Van dat schaap werd Ramon weer heel vrolijk en gebeurden 
er hilarische dingen die het daglicht niet meer verdroegen....
gelukkig was het inmiddels donker. De zaal lach weer dubbel 
van het lachen..

De meeste herrie was voor de laatste act bewaard. U dacht 
misschien dat Normaal op 19 december jl zijn laatste concert 
had gegeven in de Gelredome? Niet dus. Het aller-aller-laatste 
concert werd vrijdag 22 januari gegeven op de Scheetheuvel 
in Delden! Een geweldige medley. Eerst pikkedonker, dan de 
traditionele kraaiende haan, het doek open en vervolgens 
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het dak er af met o.a. “Alie” en “Deurdonderen”. De hele 
kantine scandeerde “hoken, hoken”, de vrouwen begonnen 
te zweten, iedereen had zin en de stemming zat er duchtig in. 
Selectiespelers Robert Kenkhuis, Daan Spanjer, Frank Lovink en 
Jurriaan Eekers: klasse gedaan! 

Prijsuitreiking
Daarna tijd voor het juryberaad. Het was wederom weer erg 
moeilijk voor hen kiezen wie de winnaars waren van de diverse 
prijzen, maar de winnende act waren ze het unaniem over 
eens. Het lag wederom dicht bij elkaar, maar de einduitslag 
was: 1: Normaal, 2: Tiroleract, 3: Rihanna, Originaliteitsprijs: 
het Hoofdbestuur, Aanmoedigingsprijs: Tonnie Nijland.
De winnaars mochten de 1e prijs en de grote wisselbeker in 
ontvangst nemen en traditiegetrouw hun act nog 1x opvoeren 
en weer ging het dak er af. De rest van de avond nam Disco 
Black-Light het over en bleef het nog lang erg gezellig. 

Uiteraard worden ook in januari 2017 beide PB shows weer 
georganiseerd. De organisatie heeft wel gemerkt dat het 
lastiger wordt deelnemers te krijgen en acts te verzinnen voor 
alleen Play Back. De bedoeling is dat in 2017 het een “Rood 
Zwart Got Talent” gaat worden. PB, live, sketch, goocheltruc, 
hondjes door hoepels, schoonmoeders door brandende 
fakkels, het maakt niet uit. Dus denk vast na over een leuke 
act, zodat we hopelijk nog jaren verder kunnen met een 
topavond op de 3e vrijdag in januari van het jaar.

10e MINI PB show
De volgende dag was de 10e MINI PB show en wederom liet 
de RZ jeugd zien dat het met de doorstroming voor de Grote 
PB show de komende jaren wel goed zit. De kantine was weer 
lekker vol met vaders, moeders, opa ‘s, oma ‘s, ooms, tantes, 
broertjes en zusjes. Eerst kwam Hans Baake de stemming er 
in brengen met een live gastoptreden en daarna konden de 
kinderen zelf “gaan knallen met zijn allen”. De jury bestond 
dit jaar uit leden van de Disney film Frozen. Er waren 12 
optredens, met in de pauze de winnaars van de grote playback 
show van de avond ervoor: Normaal. Ook werden in de pauze 
de winnaars van de grote clubactie (meest verkochte loten) 
bekend gemaakt.

De grote winnaar van deze middag werden Lars en Hanne 
Truitman als Aqua met Barbie Girl. Wat een talent! Zij mogen 
een beker en de supergrote Wisselbeker een jaar mee naar 
huis nemen. Nr 2 werd max Brandt (met achtergrond koor en 
danseressen Amber, Julie en Isa) en 3e werd het hele C-1 team 
met een tiroler apres ski hit. De aanmoedigingsprijs ging naar 
Harm Brok, Maud Hartgerink en Demi van de Bos (PSY Gangnam 
Style). De originaliteitsprijs was voor Stan Workel, Ruben ter 
Horst, Cas Hoentjen, Bob Ensink en Pim Extercate. Verder was er 
voor ALLE deelnemers een prachtige gouden medaille. Iedereen 
bedankt voor de inzet, hopelijk kan dit nog jaren doorgaan!

Voor alle foto ‘s: www.roodzwart.nl > foto ‘s.





Koningsdag is de enige dag in het jaar waarop je Wim 
Aarsen op het sportcomplex van Rood Zwart zult zien. 
Want op het jaarlijkse Koningstoernooi van de Deldense 
voetbalclub mag het gelegenheidsteam van scouting 
Delden, met Wim als voorzitter van de vereniging, niet 
ontbreken. Niet zozeer het voetballen, maar voornamelijk 
de gezelligheid staat op deze dag voor Wim voorop. 
Hij vindt het erg belangrijk om Deldense activiteiten 
en verenigingen te ondersteunen. Al spreekt de sport 
hem niet direct aan, de termen ‘organisatiedrang’ en 
‘verenigingscultuur’, die Rood Zwart kent, doen ook het 
hart van deze Deldense ondernemer harder kloppen.

Einde shirtsponsoring
Ondanks dat hij zelf na een blauwe maandag voetballen de 
voetbalschoenen alweer aan de wilgen hing, schitterde ‘Aarsen 
Drogisterij, Optiek en Hoorspecialist’ tot dit seizoen in zevenvoud 
wekelijks op de velden van Rood Zwart. Wim droeg enkele 
jaren zijn steentje bij als shirtsponsor van het zevental waar zijn 
neefje in speelde, maar aangezien er dit seizoen in de jeugd 
een team minder werd gevormd, verhuisde deze kledingtas 
naar de zolder. Dit betekent voor de sponsor niet het einde van 
zijn betrokkenheid bij de voetballers en de vereniging; hij blijft 
sponsor en zijn kennissen, het clubblad van Rood Zwart en de 
nieuwsbrieven van SportParkPlus houden hem op de hoogte van 
alle nieuwtjes en de voortgang op het complex.

116 jaar Drogisterij Aarsen 
Drogisterij Aarsen is al sinds 1899 niet meer weg te denken 
uit de Langestraat van Delden. Momenteel staat Wim Aarsen, 

als de vierde generatie, aan het hoofd en is hij samen met zijn 
vrouw Miranda en zijn zus Leonie al ruim 20 jaar het gezicht 
van de drogisterij, dat in de loop der jaren zich uitbreidde 
met de winkel, de parfumerie, de optiek, het hoorcentrum 
en de pasfotostudio. Met producten van sportdouchegel tot 
enkelbrace en van brillen voor scheidsrechters tot pasfoto voor 
spelerspassen is Aarsen voor menig Rood Zwarter de ideale zaak.

Vrijetijdsbesteding
Nog voordat Wim de winkeldeuren ’s ochtends opent, heeft 
hij met zijn ochtendshow al menig luisteraar van Twente FM 
gewekt. Van maandag tot en met vrijdag zendt hij namelijk van 
6.00 tot 9.00 uur vanuit de professionele radiostudio op zijn 
zolder over heel Twente uit. In Delden is de ochtendshow via 
de internetstream en 107.1 FM te ontvangen en in de auto op 
106.5 FM. En ook na sluitingstijd zit de werkdag van Wim er nog 
niet op. Het organisatiedier zit in het comité van onder meer de 
Deldense Hemelvaart en Kerstmarkt, is actief lid van de Deldense 
Ondernemers Vereniging en vervult de taak van voorzitter van 
Scouting Delden.

Maar ondanks de volle agenda staan zijn vrouw en dochters 
Suze (8) en Sanne (6) altijd voorop. Wellicht dat de jongste, die 
volgens Wim wel geschikt is voor het voetbalspel, ooit de korte 
voetbalcarrière van haar vader voortzet en dat Wim dan ook 
vaker dan één keer per jaar bij Rood Zwart te vinden zal zijn.

Einde shirtsponsoring voor Aarsen Drogisterij, 
Optiek en Hoorspecialist
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In memoriam
Sinie Staijen-Hek

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van Sinie Staijen-Hek.

Sinie heeft gedurende zeer lange tijd -samen met haar 
man Stef- veel voor onze voetbalvereniging betekent. 
Jarenlang heeft zij zich op diverse terreinen ingezet 
voor Rood Zwart. Dat deed ze vaak op de achtergrond. 
Of dat nu was bij het schoon en mooi houden van onze 
accommodatie, het helpen bij de bingo, de playback 
show of het zomerkamp voor de jeugd. Ze deed dit 
vrijwilligerswerk steeds met zeer grote inzet en zorg. 
Vanwege haar grote betekenis voor Rood Zwart is Sinie 
benoemd tot “lid van verdienste”. Hiervoor mocht zij 

dan ook de Rood Zwart-speld ontvangen.

Wij verliezen in haar een goede en zorgzame vrouw 
waar Rood Zwart veel aan te danken heeft gehad. In 

onze gedachten zullen we haar blijven herinneren.

Ter nagedachtenis en eerbetoon aan Sinie Staijen-Hek 
zal de eerst volgende thuiswedstrijd van ons eerste 
elftal met een minuut stilte beginnen. De vlaggen 
zullen dan halfstok hangen en de voetballers van Rood 
Zwart zullen de wedstrijd met een rouwband spelen.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
toe bij het verlies van hun moeder, schoonmoeder 

en oma.
  

Bestuur, leden en ereleden
v.v. Rood Zwart

15 maart 2016
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Met de opbeurende woorden “Mooi he!, kan je je hele 
voetballevensverhaal eens kwijt”, kreeg ik onlangs via 
mail het verzoek van Antoinette Veldhuis om een stukje te 
schrijven voor de rubriek “geef de pen door”. Nou ja, ver-
zoek, het was meer een mededeling haha. Eentje waar je 
natuurlijk moeilijk nee tegen zegt. 
En dus kruip ik nu vol goede moed achter het toetsenbord 
(ondanks de naam van de rubriek komt er bij mijn stukje 
geen pen aan te pas, maar dat terzijde).

Het begin is altijd lastig van zo’n stukje dus dan is het 
altijd handig dat je van je voorganger een paar vragen 
meekrijgt die je moet beantwoorden. Mooi om even 
op gang te komen. 

“De pen” van Antoinette had ik niet gelezen (de betref-
fende editie van de VooRZet stond niet op de website en 
een papieren exemplaar had ik ook nog niet gezien). Ik wist 
dus de exacte vragen die ze voor me had nog niet. Alvast 
beginnen met mijn voetballevensverhaal dan maar.

s.v. de Enschedese Boys: voetballen met 
“mevrouwen”
Mijn voetballevensverhaal? Tja daar valt best wat over te 
vertellen, maar is dat voor de gemiddelde lezer wel interes-
sant? Maar goed, als dat de opdracht is, hou ik me daar 
aan. Ondertussen wel even een mailtje naar Antoinette 
gestuurd om te achterhalen welke vragen ze nu precies 
voor me had…..

Het begon allemaal bij de s.v. de Enschedese Boys in Ensche-
de. Op 14-jarige leeftijd. In een tijd dat voetbal voor meisjes 
zeker niet gangbaar was. Voorheen altijd op turnen gezeten 
maar stiekem vond ik het balspel waarmee de turntraining 
werd afgesloten het leukste van de hele training. 

Toen een klasgenootje die voetbalde zei dat ze nog spelers 
nodig hadden en vroeg of dat niet wat voor mij was, hoef-
de ik dan ook niet lang na te denken. En daar zat ik dan 
als 14 jarig meisje, in een kleedkamer met een paar andere 
meisjes maar ook met een paar dames die in mijn ogen al 
“mevrouwen” waren. Want – heel gebruikelijk in die tijd 
– de club had maar één damesteam, dus alles van het vrou-
welijke geslacht werd in hetzelfde team gezet, ongeacht 
de leeftijd. Ik, klein van stuk en nogal verlegen, voetbalde 
dus met dames de al werkten, zwanger waren geweest etc. 
Maar wat vond ik het voetballen leuk!

Bij de Enschedese Boys heb ik zo’n 20 jaar gevoetbald. Veel 
teamgenoten gehad en vele trainers en leiders de revue 
zien passeren. Van degradatie tot kampioenschap en al het 
mogelijke wat daartussenin zit. Maar of we nu wonnen of 

verloren, altijd met heel veel plezier gevoetbald. En mis-
schien nog wel veel belangrijker: vriendschappen aan over 
gehouden.

Mail terug van Antoinette. Met in de bijlage haar stukje. 
Even kijken wat haar vragen nu precies waren: 

Marjan, een voetballer in hart en nieren! Ben benieuwd 
hoe je hernieuwde voetballende samenwerking binnen 
Rood Zwart bevalt en of je carrière uiteindelijk als “voet-
balvrouw” naast Fijke Hoogendijk eindigt? 

Oké. Twee duidelijke vragen. Naar mijn voetballevensver-
haal wordt niet echt gevraagd maar dat laat ik mooi staan 
als intro. Ik was juist zo lekker op gang.

Van Rood Zwart naar HVV Tubantia en weer terug
Mijn tijd bij de Enschedese Boys werd opgevolgd door een 
4-jarige periode bij Rood Zwart. Het damesteam bij de Boys 
hield door een spelerstekort op te bestaan en samen met 
4 andere dames maakte ik de overstap naar Rood Zwart. 
Zonder de Enschedese Boys tekort te willen doen, van mijn 
overstap heb ik nooit spijt gehad. Wat mij bij Rood Zwart in 
positieve zin opviel, is het grote aantal vrijwilligers en het feit 
dat iedereen bij de club elkaar kent en iedereen je groet. Iets 
wat bij een “stadse” club toch minder het geval is. 

Ook voor deze 4 jaren gold: met verschillende teamgeno-
ten gespeeld en (opvallend) veel trainers gehad. Op het 
gebied van (hoofd)leiders waren er minder wisselingen: 
Conny Kemerink op Schiphorst stond al die jaren “aan het 
roer” wat betreft het vrouwenvoetbal bij Rood Zwart. 

Na 4 jaar Rood Zwart heb ik toch de overstap naar een 
andere club gemaakt. Min of meer noodgedwongen: de 
beide vrouwenteams van Rood Zwart (zaterdag- en zon-
dagteam) werden samengevoegd tot één zaterdagteam. 

Aangezien voetballen op zaterdag voor mij praktisch gezien 
lastig is, toch maar besloten om mijn heil bij een andere 
club te zoeken. Met twee teamgenoten (Marloes Kalkema 
en Els van Donselaar) die ook al met mij de overstap En-
schede Boys – Rood Zwart hadden gemaakt, maakte ik nu 
de overstap naar HVV Tubantia. 

Gedurende het seizoen bij Tubantia werd duidelijk dat er 
binnen Rood Zwart ideeën waren om een 7-tal voor vrou-
wen op te richten. Ik kwam daarmee voor de vraag of ik 
zou kiezen voor recreatief voetbal in het 7-tal bij Rood 
Zwart of voor (min of meer) prestatief voetbal in het 11-
tal bij Tubantia. Na lang nadenken koos ik ervoor om het 
beide te gaan doen.

Geef de pen door…
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7 tegen 7
Het 7-tal bij Rood Zwart bestaat voor het overgrote deel uit 
oud-speelsters van Rood Zwart, aangevuld met een enkele 
nieuweling. Het leuke van het 7-tal is dat het wel recreatief 
is, maar dat we tijdens de wedstrijden toch wel erg graag 
willen winnen. Fanatiek maar ook de betrekkelijkheid van 
een potje voetbal kunnen inzien. 

Wel ligt 11-tegen-11-spelletje mij wat beter: vooral het 
verbod op de sliding bij het 7 tegen 7 kost me af en toe 
wat moeite. Gelukkig kan er in overleg met de scheids-
rechter en de tegenstander vaak veel en wordt er geregeld 
besloten tot een eigen interpretatie van deze regel (sliding 
zonder tegenstander in de buurt mag wel, bijvoorbeeld om 
een bal binnen te houden of van de doellijn te halen).

Terugkomend op de vraag van Antoinette: “Hoe bevalt 
de terugkeer naar Rood Zwart? Daar kan ik kort over zijn: 
heel goed! Al moet ik zeggen dat ik op dit moment minder 
actief op de velden bij Rood Zwart ben dan me lief is. Zo’n 
25 jaar voetballen is duidelijk niet zo goed voor knieën. 
En als je dan op 39-jarige leeftijd denkt nog bij 2 teams te 
kunnen voetballen, kan dat wel wat veel van het goede 
zijn. Resultaat: op dit moment vooralsnog noodgedwongen 
toekijken. 

Daarmee kom ik al snel bij de tweede vraag van Antoinette: 
of ik uiteindelijk als “voetbalvrouw” naast Fijke Hoogen-
dijk eindig. Eerst misschien even een verduidelijking voor 
de lezers die niet weten wie Fijke Hoogendijk is: zij is mijn 
partner en is actief als scheidsrechter en vlagger (of liever 
gezegd: assistent-scheidsrechter) in het herenvoetbal. Ik 
weet niet zeker of ze wel eens bij het 1e van Rood Zwart 
heeft gefloten maar bij het Bevertoernooi is ze in ieder ge-
val in actie gekomen. 

Ik heb even moeten nadenken hoe ik Antoinettes vraag uit 
moest leggen. Als de vraag is of ik ook nog eens als scheid-
rechter eindig, kan ik kort zijn in mijn antwoord: NEE. Ik 
zou er niet goed in zijn: tijdens een wedstrijd zou ik vooral 
kijken naar het voetbal en vergeten dat ik degene ben die 
leiding geeft. Niet zo handig dus. Bovendien vind ik, naast 
het feit dat voetbal gewoon een héééél leuk spelletje is, het 
teamgevoel en de kleedkamerhumor erg leuk. Als scheids-
rechter opereer je toch vooral als eenling.

Ik kan de vraag ook anders uitleggen: of ik verwacht eerder 
te stoppen met voetbal dan Fijke met fluiten en of ik dan 
als een soort van “voetbalvrouw” bij al haar wedstrijden op 
de tribune zit? Tja….moeilijk te zeggen….van fluiten slijt je 
natuurlijk minder hard dan van voetbal, dus wat dat betreft 
zit het er dik in dat ik de eerste ben die stopt. Maar of 

ik dan iedere week bij voetbalwedstrijd op de tribune zit? 
Geen idee; de tijd zal het leren maar ik hoop dat dat mo-
ment nog niet aanstaande is!

De volgende pen
En dan nog een nieuwe kandidaat vinden voor de vol-
gende pen. 

Na enig nadenken ben ik uitgekomen bij David Borkent. 
David is mijn trainer geweest tijdens het laatste seizoen dat 
ik 11 tegen 11 speelde bij Rood Zwart. Dat seizoen was 
hij ook trainer van de jongens van de B2. Dit seizoen traint 
hij de jongens van de A2 en het zaterdag vrouwenteam. 
Ook is hij zelf als speler actief bij het Viagra-team. Kortom: 
iemand met ervaring in zowel het vrouwenvoetbal als het 
heren-/jongensvoetbal. 

David, wat ik van jou wel eens wil weten: kloppen alle 
voordelen over het verschil tussen jongens/heren en dames 
inderdaad? En dan heb ik het niet zozeer over de fysieke 
aspecten (jongens zijn sneller en vaak technisch beter on-
derlegd) maar meer over de verschillen in beleving, (groeps)
gedrag, omgangsvormen etc. En op welke manier pas je 
daar je training en coaching op aan?

Succes David. Ik ben benieuwd .

Marjan Berenbroek
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Als je hoort dat het niet goed gaat met iemand omdat hij 
ziek is dan haal je vaak de schouders op en geef je het snel 
een plekje. Met fysieke klachten en ziekte wordt je wel vaker 
geconfronteerd en hoe verder het weg is hoe gemakkelijker 
je er overheen stapt. 

Toen ik hoorde dat het niet goed gaat met Jan Ros lukte mij 
dat niet. Ik bleef daar mee lopen en ik merkte dat meer jon-
gens van mijn generatie datzelfde hadden. Ik begon terug te 
denken aan de jaren dat hij onze leider is geweest. Met onze 
bedoel ik de jeugdlichting met de broertjes Wiegerink, Pim 
v/d Bos, Dennis Oude Veldhuis, Dagomar Hobbelink, Sjoerd 
van der Wal, Tom Bloeming, Pepijn Verheij en nog veel meer. 
Een talentvolle groep, die vaak met de kampioensbloemen in 
de hand heeft gestaan. 
Jan was onze leider. Samen met Harrie Wolf en Marcel Heu-
ker of Hoek zorgde hij er voor dat alles tot in de puntjes ge-
regeld was. Prestatie was het doel, maar ook gezelligheid en 
teamgeest stonden hoog in het vaandel.

Jan was begaan met ons, maar was ook eerlijk en direct. 
Je kwam niet weg met een smoes, ook als het geen smoes 
was. Laksheid werd niet toegestaan en dat kreeg je ook snel 
te horen. Menig verhitte discussie kan ik me nog herinneren, 
maar daarna was het weer bijgelegd met een biertje en een 
glimlach. Tenzij je te ver was gegaan……dan duurde het een 
tijdje langer om die glimlach te krijgen. 
De weekendjes weg waren altijd top. Goed geregeld en 
altijd achteraf vol met mooie anekdotes, die de persoon in 
kwestie liever niet wilde horen of die een leuke bijnaam 
opleverden. 

Reisjes naar Aarschot (be), Rolde en Uchte (du) komen nog 
vaak ter sprake omdat ze gezellig waren en pasten in de 
levensfase waarin wij ons bevonden. 
Jan had dan zijn borstzakje vol met het gespaarde geld en 
zo werd alles meteen betaald. Op het moment na dat Jan 

onderuit ging en de straat vol lag met het geld. Of als er een 
groepje vandoor ging als de rest in bed lag om nog even te 
stappen. Jan stond ze op te wachten en gaf ze de wind van 
voren……om daarna met een knipoog aan te geven dat 
hij het niet kon maken om er niets van te zeggen, maar het 
eigenlijk wel kon waarderen. 

Maar ook als iemand geen vervoer had voor selectiewedstrij-
den o.i.d. was Jan altijd bereid om mee te rijden. Hij was er 
trots op dat Deldense jongens bij de TVB in de wei stonden. 

Jan heeft er mede voor gezorgd dat wij een geweldige tijd in 
de jeugd hebben gehad. En als je dan hoort dat hij aan het 
vechten is om weer Jan te worden dan doet je dat toch veel, 
ook al spreek je elkaar de laatste jaren niet veel omdat het 
leven andere prioriteiten voor je in petto heeft. 

En helaas heeft het leven Jan nu een Uberprioriteit gegeven. 
Jan, we denken aan je en hopen dat je op termijn weer te-
rugkomt naar Delden om weer bij onze geweldige club terug 
te keren. Een club die mede door jou zo mooi is geworden! 
En dan hebben wij het geld in ons borstzakje…………..
Namens alle oud-spelers van ons oude A1, Joost Weber.

Het zou prachtig zijn als Jan zoveel mogelijk kaarten ont-
vangt voor aan de muur in het ziekenhuis. Het is een klein 
gebaar, maar kan een wereld van verschil maken. Stuur uw 
kaart naar: 

U.M.C. Utrecht
t.a.v. Dhr. J. Ros
D3 West
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

Jan Ros
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We hadden al de gsm-arm, iPad-schouder, muisarm en 
sms-duim. Daar is nu een nieuwe variant bij gekomen: de 
WhatsApp-vinger. Dat kan toch niet waar zijn?
Miljoenen mensen doen het: whatsappen. Je gelooft het 
misschien niet, maar dat zou gevaarlijker zijn, dan we 
denken. Er zou namelijk een vervelend kwaaltje op de loer 
liggen, de zogenoemde WhatsApp-vinger. Wat een onzin!

Toegegeven: het klinkt lacherig en het zou zo maar eens 
de grootste onzin kunnen zijn, maar volgens therapeut 
Rob van Huis moeten we de kwaal serieus nemen: "We 
zien duidelijk dat er een relatie bestaat tussen intensief ge-
bruik van electronische apparatuur en het type klachten". 

Volgens hem is de kwaal een vorm van RSI. Door steeds 
dezelfde beweging te herhalen worden continu dezelfde 
spieren en gewrichten belast. Deze gaan pijn doen. Eerst 
voel je dat zo nu en dan. Later kan dat chronisch worden. 

Geen enkel risico lopen? Hou dan deze symptomen in 
de gaten:
* Pijn in de polsen, handen of vingertoppen
* Kramp
* Tintelende vingers
* Brandend gevoel (ook bij het plassen)
* Irritaties
* Concentratieverlies.

De pijn breidt zich uit naar andere delen van het lichaam: 
bijvoorbeeld je nek en schouders. In ernstige gevallen 
neemt de kracht in je hand af en aai je de bos tulpen op 
tafel in plaats van de hond. Of doe je te weinig poeder-

suiker over je poffertjes. Overigens worden de kwaaltjes 
niet alleen veroorzaakt door whatsappen. Ook de swipe-
techniek en het in- en uitzoomen kunnen voor problemen 
aan hand en pols zorgen. 

Afgelopen zondagavond kreeg ik er voor het eerst last van. 
Ik had een tintelend gevoel in mijn vingers, ik bakte de kip 
met viskruiden en ik zapte constant naar verboden zenders, 
die ik overigens nooit bekijk. Mijn handen deden niet wat 
ik wilde en mijn concentratie, waar ik anders om geroemd 
wordt in de regio, was verre van oké. Ik vroeg me af wat er 
toch aan de hand was…… Onderzoek op internet maakte 
duidelijk dat ik lijd aan een acute WhatsApp-vinger. Maar 
hoe komt dat dan, hoor ik u, de gewaardeerde lezer van dit 
proza, denken. Dat zal ik u nu vertellen:

De dag begon als alle andere zondagen. Er moest gevoet-
bald worden door RZ 6 en als je niet meedoet ga je toch 
wel even kijken naar hoe je team het doet. De tegenstan-
der was Neede en teruggaand in mijn herinneringen zorgde 
de 7-1 uitoverwinning voor warme, haast sentimentele 
gevoelens in mijn lichaam. Gezien de regen en de kou was 
dat best aangenaam, want het was geen plezant weer, 
zoals onze zuiderburen zo mooi plegen te zeggen. 

De bank was weer goed gevuld door een hoop gebles-
seerden en Ton v/d Bos. Ton v/d Bos? Ja, Ton v/d Bos. Maar 
wat doet Ton v/d Bos nou bij RZ 6? Ton v/d Bos kwam naar 
zijn zoon Pim v/d Bos kijken, want Pim v/d Bos was speler 
van de week bij RZ 6 en dan komt Ton v/d Bos altijd kijken. 
Want dat vind Ton v/d Bos namelijk leuk en ontspannend, 
net als biljarten, tafellakens en een koolmees.

Na het uitwisselen van de vaantjes door de aanvoerders 
van beide teams en het luisteren naar het Deldens volkslied 
‘Ik bin zo blie dat Deld’n besteet’ van de Siepelmannekes 
(tenminste houdbaar tot 1973) kon de wedstrijd eindelijk 
beginnen. Bij de toss was er nog wel een leuk element 
toegevoegd door scheidsrechter van dienst Herman Ensink. 
De aanvoerder van Neede moest kiezen in welke zijde van 
zijn baard hij het muntje had verstopt. Had hij het goed, 
dan mocht hij kiezen welke kant zij wilden. Kon hij ook nog 
raden of kop of munt tegen zijn wang aan zat, dan kreeg 
de aanvoerder ook nog een gratis kraslot en een Thaise 
sleutelhanger.

En dan komt nu de reden van mijn WhatsAppvinger: Voor 
de thuisblijvers moest het scoreverloop worden bijgehou-
den in de appgroep. Deze eer viel mij ten deel, omdat 
Fuchs (aka Jeroen Vos) niet op tijd aanwezig kon zijn omdat 

RZ 6 – Neede 4 / 14 – 0
Je zal 't maar hebben: de 'WhatsApp-vinger' 



29CLUBBLAD ROODZWART

zijn vrouw nachtdienst had, zijn dochter moest handbal-
len, zijn zoon waarschijnlijk weer op het dak zat of de 
buurvrouw lastig viel, zijn drie kippen maar 1 ei hadden 
geproduceerd, zijn vloer flauwe grappen maakte over de 
vensterbank en zijn shampoo geen shampoo bleek te zijn 
maar bleekwater. 

Rood-Zwart 6 had tegen Bentelo vertrouwen getankt en 
begon meteen met storen, hetgeen binnen een paar mi-
nuten al resulteerde in grote kansen, die niet echt werden 
afgemaakt. Maar de toon was gezet en de druk op het 
doel van Neede bleef onverminderd groot. Maar eenmaal 
los is dan ook echt los…………

De 1-0 werd gemaakt door POV, die knap binnenschoot. 
De 2-0 werd gemaakt door Pim, die een pass van Tom B. 
prachtig over de keeper heen schoot. De 3-0 was een prooi 
voor Gerben, die geniepig mee opkwam en zijn doelpuntje 
mee pakte. Dit alles tot grote frustratie van Peter V. die als 
spits nog droog stond. Toen Han D, koning van de vierkan-
te meter, vrij op goal schoot kopte Peter de zeker lijkende 
treffer naast de goal. Wat dachten ze wel niet……hij is DE 
spits van RZ 6 en niet Han.

De 4-0 kwam weer op naam van de vol passie spelende 
POV en binnen 35 minuten lag ook al de 5-0 in het netje. 
Roy L, steeds beter op dreef en als linksback ook als rechts-
buiten te bewonderen als de wind goed staat, rondde 
beheerst af. Dit alles moest op de WhatsApp bijgehouden 
worden hetgeen al zorgde voor tintelende vingertoppen bij 
ondergetekende (eerste tekenen van de WAV)

Met deze tussenstand werd er voor de rust gefloten en 
glimlachend liep iedereen, behalve Peter V, naar de kleed-
kamer, waar iets thee-igs op hen stond te wachten. 

Het pauzeprogramma, waar RZ 6 zo bekend om staat, werd 
deze keer verzorgd door de kinderen van kinderkoor ‘Het 
hoge Octaafje’ uit Oost-Leeuwarden die gezamenlijk balan-
cerend op een touw dat tussen de lichtmasten was gespan-
nen, probeerden om ‘Der Walkure’ van Wagner te neuriën. 

Dit was het koortje bijna gelukt, maar helaas verloor Jeffrey 
Riepkema zijn evenwicht en gingen de laatste hoge no-
ten van de grande finale teloor in het gekerm en gekreun 
van de gewonde kinderen, die met botbreuken en diepe 
wonden op het veld lagen te bloeden. Gelukkig was daar 
Frans D. die met bezem en sneeuwschep de kinderen van 
het veld verwijderde, want er moest natuurlijk wel weer 
gevoetbald worden.

Meteen na de aftrap was het al 6-0. Roy L. was er als de 
kippen bij om zijn 2e doelpunt te maken. Niet lang daarna 
werd POV gevloerd door de verdediging en werd er een 
penalty gegeven, die normaal volgens afspraak door de 
aanvoerder van dienst Leon moest worden genomen. Maar 
er was 1 probleem: de bal was weg. Blijkt dus dat Peter V. 
de bal onder zijn shirt had gedaan en terwijl Leon even niet 
keek nam Peter de penalty. 7-0 en Peter V. had zijn doel-
punt binnen. En dan weet je het: hij gaat dan helemaal los. 

Eerst was het nog Tom B. die de 8-0 binnen schoot, maar 
daarna was het weer Volmer-time: de 9-0 schoot hij van 
buiten de 16 meter prachtig binnen. De 10-0 klutste hij in 
het netje. Terwijl hij even moest uithijgen scoorde Christi-
aan K. de 11-0 binnen door net te doen of hij een voorzet 
gaf. Pov scoorde beheerst de 12-0 door de bal met zijn 
voet te raken.
Peter V, uitgerust na zijn eerdere inspanningen, scoorde 
de 13-0 met de achterkant van zijn hoofd en ook de 14-0 
kwam van zijn voet, hetgeen een brede glimlach op zijn 
gezicht toverde. Bij het teruglopen naar de middenstip sms-
te Peter al naar Gerard Baake, die de topscorersstand bij-
houdt, of hij zijn naam vast in de beker wilde laten graveren. 
Niet lang daarna vond scheidsrechter van dienst Herman 
zijn fluitje weer terug in zijn baard en floot hij voor het ein-
de van deze memorabele wedstrijd, die in de boeken van 
RZ 6 bijgeschreven wordt als de grootste overwinning ooit. 

Bij het teruglopen naar de kantine bekroop me het gevoel, 
dat ik geen gevoel meer had in mijn vingers en dat mijn 
pink een lichte trilling niet kon onderdrukken. De What-
sAppvinger was een feit en dat is geen kattenpis. Vandaar 
dat eventuele spelfouten in dit wedstrijdverslag mij niet 
kwalijk kunnen worden genomen en ik de komende 2 we-
ken niet bij de bloemschikcursus ‘Bloemschikken in fasen’ 
aanwezig kan zijn. 

In de kantine was het natuurlijk een enorm feest. DJ 100% 
Spijker zette een paar strakke nummertjes klaar en de bit-
terballen stroomden rijkelijk. Nico belde zelfs naar huis om 
te zeggen dat hij die avond een paar dagen later thuis zou 
komen en Bart nam stiekem toch een broodje kaas met 
gehaktbal. 

Het bleef nog lang onrustig op de Scheetheuvel…………
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Tijdens het afscheidsconcert van Normaal in Bentelo op 
12 september jl. hebben Stichting Refest en v.v. Rood 
Zwart met maar liefst 60 enthousiaste vrijwilligers een 
barbezetting voor hun rekening genomen. Wederom een 
sterk staaltje MET ELKAAR, VOOR ELKAAR uit Delden!!

Hiervoor hebben beide partijen eerder al een cheque 
ontvangen met een mooi bedrag als dank voor hun inzet, 
maar dat was nog niet alles. Tijdens het speciale Høkers-
vrijwilligersfeest dat onlangs bij café Spoolder in Bentelo 
werd gehouden voor alle medewerkers van het concert, 
werd ook verteld wat er met de overgebleven gelden gaat 
gebeuren. 

Het doel van organisator Stichting “Wi-j Doet ’t Samen” 
is dat deze gelden ten goede komen aan de lokale 
gemeenschap en zo mocht Sportparkplus nog eens een 
cheque van maar liefst € 2.500,- in ontvangst nemen voor 
de realisatie van de nieuwbouw van het multifunctionele 
clubgebouw. 

Rood Zwarters Raymond Kenkhuis en Herman Weijenborg 
mochten deze uit handen van de organisatie aannemen 
en spraken hun dank uit voor alle vrijwilligers en de 
organisatie. Sportparkplus wil alle Høkers en Stichting 
“Wi-j Doet ’t Samen” nogmaals hartelijk danken voor een 
geweldige avond in dit zeer gulle gebaar.

Sportparkplus neemt cheque in ontvangst 
van Stichting Wi-j Doet ‘t Samen



32 CLUBBLAD ROODZWART

Het welpenvoetbal bij Rood Zwart bestaat dit jaar 40 jaar 
en zal dit jaar gevierd worden met tal van activiteiten. 
Tot midden jaren 70 kon je bij Rood Zwart pas beginnen 
met voetballen als je ±10 jaar oud was. Aangezien er 
veel belangstelling was om ook op jongere leeftijd al te 
beginnen met voetballen is Rood Zwart in maart 1976 
begonnen met de welpenafdeling. Inschrijven voor deze 
nieuwe afdeling kon destijds bij A. Poelman, H. ter Doest 
en H. Dessens.

Op 27 maart 1976 werd gestart met vier teams die de 
namen droegen van Ajax, Feyenoord, FC Amsterdam 
en Rood Zwart. Baron Harry van de moppentappers 
was bereid gevonden om de aftrap te verrichten en de 
wedstrijdbal werd geschonken door voorzitter Vreeling 
namens het seniorenbestuur. Volgens een ooggetuige was 
het prachtig die kleintjes te zien rennen, allemaal met maar 
een doel voor ogen…….. de bal te pakken te krijgen en 
dan maar in het wilde weg te schieten.
In de eerste tien jaren was de leiding in handen van 
Willy Poelman, Josefien ter Horst en Diny Wilmink. De 
goaltjes bestonden destijds uit vier delen. Twee zijstukken, 
een doellat en achter werden de zijstukken aan elkaar 
gehouden door een balk met daaraan twee pinnen die 
door de zijstukken moesten worden gestoken. Gevoetbald 

werd er op het hoofdveld waarbij de zijlijn van een spoel 
werd gerold en werd bevestigd met haringen. De kleding 
zat in een grote koffer en werd gewassen door Mini 
Sander.

In het midden van de tachtiger jaren, zo rond 1985 heeft 
Marinus Koning ter Heege het stokje overgenomen. 
Marinus wordt door velen gezien als de vader van de 
welpen. Marinus was het gezicht van de welpen en zorgde 
voor veel aanwas. Ook het EK in 1988 dat door Nederland 
gewonnen werd zorgde voor veel nieuwe leden. Destijds 
had Rood Zwart nog geen F afdeling en ging je als je de 
leeftijd van 8 jaar bereikt had naar de E jeugd. Door de 
grote aanwas bestond de welpen afdeling in 1989 uit 60(!) 
leden, waardoor Rood Zwart heeft besloten om te starten 
met een F afdeling. De welpen die 7-8 jaar waren konden 
naar de F jeugd, de jongere welpen bleven.

Tegelijk met de start van Marinus bij de welpen melden zich 
ook de eerste meisjes. Dorien Keizer en Linda Cattier waren 
de eersten, al snel gevolgd door Judith Ros en Ilse Cattier, 
het zusje van Linda. Meisjes waren destijds al welkom 
bij Rood Zwart en hier is wellicht al de basis gelegd voor 
de bloeiende meisjes afdeling die we nu bij Rood Zwart 
kennen.

40 jaar Welpenvoetbal bij Rood Zwart
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Waar Marinus de vader van de welpen werd genoemd, 
was Bep van de Bos de moeder van de welpen. Marinus 
en Bep hebben eerst nog samen de welpen gedaan met 
tot dat Bep het definitief overnam zo rond 1993. Zowel 
Bep als Marinus zijn jarenlang geassisteerd door Jelle de 
Vries en Caroline Workel. Rond 1990 werden er nieuwe 
synthetische shirts aangeschaft, waar eerder nog in fraaie 
katoenen shirts werd gevoetbald. Ook de doeltjes werden 
vernieuwd, niet meer van ijzer maar van aluminium. 
Naast het paaseieren zoeken wat vanaf het begin al werd 
georganiseerd, evenals het bezoek van Sinterklaas aan de 
welpen werd onder Bep ook begonnen met het voetballen 
tegen de vaders of de moeders.

Bep heeft zo’n 12 jaar de welpen onder haar hoede 
gehad. Veel van de huidige eerste elftal spelers zijn bij Bep 
begonnen met voetballen. Bep heeft door de jaren heen 
veel leiders naast haar gehad die haar wekelijks hielpen 
met de training en het fluiten van de wedstrijden.
Na deze lange periode werden Bep en Judith Ros, die 
haar al enkele jaren assisteerde, in 2005 opgevolgd door 
Saskia Ros, de huidige leidster van de welpen. Onder Saskia 
werden de trainingen iets anders aangepakt. Er wordt 
gebruik gemaakt van de zogenaamde circuit training, een 
methode die we niet alleen kennen bij de welpen maar 
ook bij de oudere jeugd. Onder leiding van Saskia worden 
de trainingen veelal gegeven door jongens en meisjes in 
de leeftijd van 13-16 jaar van onze vereniging die voor hun 
maatschappelijke stage voor school uren moeten maken. 

Saskia heeft het zogenaamde welpendiploma 
geïntroduceerd. Wanneer een welp oud genoeg is om over 
te gaan naar de F ontvangen ze een heus Welpen diploma. 
Tevens heeft zij in 2015 voor het eerst bij Rood Zwart een 
welpentoernooi georganiseerd. Een prachtige activiteit die 
hopelijk nog jaren stand zal houden.
Saskia heeft even een kleine uitstap naar de F-jes gemaakt, 
toen werden de honneurs bij de welpen waar genomen 
door Marc Exterkate. Na dit uitstapje is Saskia weer 
helemaal terug om de jongste jeugd de eerste beginselen 
van het voetballen bij te brengen. 

Deze veertig jaar welpen hebben voor heel veel voetballers 
bij Rood Zwart de basis gelegd voor hun carrière en 
natuurlijk laten we dit jubileumjaar niet zomaar voorbij 
gaan. We zullen een flink aantal activiteiten organiseren 
zoals het paaseieren zoeken op 26 maart en het 
welpentoernooi op 4 juni. Hou voor de rest van de 
activiteiten het Hofweekblad en onze website in de gaten. 
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Zoals ieder jaar doet Rood-Zwart mee aan de verkoop van loten van de Grote Club Actie. Met onder andere de 
opbrengsten van deze loterij zorgt Rood-Zwart ervoor dat we dingen kunnen bekostigen die we met mekaar van belang 
vinden, maar toch de contributie op een aanvaardbaar pijl kunnen houden zodat iedereen mee kan doen. 

De spelers van de E en de D-jeugd dragen met de verkoop van loten van de Grote Club Actie hun steentje bij, of zoals we 
bij Rood-Zwart zeggen: “met mekaar, voor mekaar”

Tijdens de druk bezochte miniplaybackshow werden de prijswinnaars op het podium geroepen en de prijzen uitgereikt. 
De prijswinnaars zijn: 
• Ivo Workel
• Cas Weijenborg
• Stijn Roorda 
• Mart Boomkamp

De spelers wonnen uiteraard een Rood-Zwart bal en tevens een uitnodiging voor een bezoek aan de skybox van FC 
Twente (beschikbaar gesteld door de firma Eissink, plafond en wandsystemen). Ook de vaders van de spelers mochten 
mee, de moeders waren wellicht verhinderd ;). 

Om te voorkomen dat iemand “de bob” was, zijn we met z’n allen met de trein gegaan. Dit bleek een uitstekende keuze, 
want we werden in ruime mate voorzien van eten en drinken. Robin en Yvette het was top! Ook de jongens van Twente 
werkten goed mee om het feest compleet te maken, het werd 2-0 in de wedstrijd tegen FC Groningen. 

Groeten “de topverkopers”

Topverkopers Grote Club Actie
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Ik had onlangs een vreselijke nachtmerrie. Ik droomde van de wedstrijd 
FC Twente-Rood Zwart. Geen jubileumpotje of zo. Nee, een heuse 
competitiewedstrijd. In – schrik niet - de vijfde klasse.

Ons eerste was gedegradeerd, FC Twente teruggezet naar de kelder 
van het amateurvoetbal nadat de KNVB de proflicentie had ingetrokken 
wegens financieel en bestuurlijk wanbeleid. Vanwege de sloop van de 
Grolsch Veste werd de wedstrijd gespeeld op een bijveld van ATC'65 in 
Hengelo, de club waar Joop Munsterman óók voorzitter van was. Totdat 
hij dus door de KNVB voor het leven werd geschorst. Net toen onze 
Jesse Beukert de Braziliaanse voorstopper Bruno Uvini door de benen 
probeerde te spelen, schrok ik wakker. Badend in het zweet.

Droom of werkelijkheid? Het komt allemaal wel akelig dichtbij.

Ik kan hier nou wel een partijtje lollig gaan zitten doen. Maar eerlijk 
gezegd ben ik daarvoor niet in de mood. Als ik naar de stand in de vierde 
klasse B kijk, word ik knap depressief. Krijg ik weer donkere visioenen 
van de Derby van Delden. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we 
net drie punten gepakt van GFC. Hartstikke mooi natuurlijk. Máár we zijn 
nog lang niet veilig. Vijfde klasse… ik moet er niet aan denken.

Daarom deze dringende oproep namens alle leden aan het adres van 
spelers en trainer van Rood Zwart 1:

“Beste Derk, Tom, Jesse, Robert, Mitchel, Raymond, Folkert, Rodi, 
Thomas, Thijs, Bas, Chin, Mike, Stef, Brian, Colin, Stijn, Vandi, Jelte, 
Tom, Luc en Erwin, 

zouden jullie alsjeblieft je uiterste best willen doen om niet te 
degraderen?! 

Doe ons, jullie clubgenoten en supporters, dat niet aan!!!!!

NOOIT MEER VIJFDE KLASSE! 

NOOIT MEER SV DELDEN!

Was getekend: zie ledenlijst (op te vragen bij Tom Dijkmans).’”

En FC Twente? Het ziet er uiterst somber uit. Gewoon maar blijven hopen 
dat de club het toch nog overleeft. Misschien dat Dik Wessels er nog 
een paar miljoen tegenaan wil gooien om de Trots van Twente van de 
ondergang te redden. Of is de Rijssense miljardair echt zo’n knieperd als 
ze beweren?
Maar goed, stel nou dat het toch misgaat met FC Twente: ja, dan ga 
ik volgend seizoen uiteraard wel even kijken als ze tegen SV Delden 
moeten.
Incognito natuurlijk.

Jan Ankoné

Op de wreef

Topscorerbokaal 
2015 - 2016

Hieronder de tussenstand van de Hotel restaurant 
Sevenster Topscorerbokaal seizoen 2015-2016.
We naderen alweer het einde van de competitie en dan 
weten wij ook wie de nieuwe topscoorder wordt binnen 
Rood Zwart. Maar er kan nog van alles gebeuren in de 
laatste competitie wedstrijden. Dus zet hem op met z’n 
allen. Er is nog van alles mogelijk.

Aantal doelpunten
1) Tom Koens (RZ 8)  19 
2) Peter Volmer (RZ 6) 14
3) Els de Witte (Dames 1) 13

4, 5)  Raymond Kenkhuis (RZ 1)  11 
 Vandi vanderson Sotta da Silva (RZ 1) 11

6)  Pim van de Bosch (RZ 1) 8

7, 8, 9) Rodi Beukert (RZ 1) 7
 Tim Vehof (RZ 5) 7
 Ben Visschedijk (RZ 5) 7 

(Dit is de tussenstand bijgewerkt t/m zondag 13 mrt. 2016) 

Met vriendelijke sport groet,

Gerard Baake



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

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 7559 WH Hengelo t  074 278 35 69
Langestraat 91 7491 AC  Delden t  074 376 40 98

info@educent.nl www.educent.nl
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Na 13 jaar afwezigheid is in 2013 onze legendarische 
Wildactie weer in ere hersteld. Omdat dit direct 
weer een succes was, werd deze ook vorig jaar 
georganiseerd. Dit jaar was weer de 3e op rij: 
zaterdagochtend 19 december jl. gingen 149 (!) leden 
van v.v. Rood-Zwart weer alle huizen van Delden langs 
om lootjes te verkopen. De organisatie had Delden 
verdeeld in 9 grote wijken en 1 buitenwijk. Gelukkig 
waren de weergoden hen goed gezind, want het bleef 
de hele ochtend droog en het was absoluut niet koud.

Bij een winnend lot kreeg men direct een mooie 
(kerst)prijs afgeleverd. Zo werd mening Deldenaar blij 
gemaakt met o.a. een vleespakketje, fles wijn, fles 
Twentsche kuiernat, kerstmuts, bakbloed of baklever, 
Rood Zwart bierglazen of zelfs een waardebon van een 
restaurant of bijv. amusementspark. Rond 13.00 uur 
waren alle leden weer terug in het clubgebouw en was 
90% van alle loten verkocht. 

Een prima score! Er stond een heerlijk broodje warm 
vlees of broodje gehaktbal voor iedereen klaar. Dit 
werd volledig gesponsord door de familie (Louis) Vehof 
uit Hengelo. Een echte Rood Zwart familie, met een 
Rood Zwart gekleurd hart. Hier kreeg de organisatie 
een warm kerstgevoel van. 

’s Middags kon men weer kerstkaarten (bonakken, 
kruisjassen en hartenjagen) waar ook weer vele RZ-
leden aan deelnamen. Ook hier kon men mooie prijzen 
winnen, maar meedoen was natuurlijk belangrijker dan 
winnen. Het was vooral erg gezellig! Na dit kaarten 
werden er traditiegetrouw nog een aantal Wildactie 
prijzen geveild door vaste spreekstal meester Herman 
“Borgie” Weijenborg. 

Ook dit leverde weer een mooi bedrag op. Al met al 
een zeer geslaagde “MET ELKAAR, VOOR ELKAAR” dag, 
die ook volgend jaar zeker weer georganiseerd gaat 
worden. De opbrengst van deze dag zal geheel ten 
goede komen aan onze jeugdafdeling. 

De organisatie bedankt langs deze weg iedereen die die 
prijzen beschikbaar hebben gesteld. Ook iedereen die 
loten hebben gekocht: hartelijk dank.

Geslaagde 3e Wildactie 



De Dikke van Dale voegt jaarlijks veel nieuwe woorden toe. 
Daar staat tegenover dat er ook woorden verdwijnen. Onze 
taal evolueert in rap tempo, met name in de laatste jaren 
waar internet haar intrede heeft gedaan. 

Ik stelde mezelf de vraag of bij het verdwijnen van woor-
den ook de betekenis en/of uitvoering ervan verleden tijd 
is en die gedachte heeft een oorzaak. Ik zoek een woord 
waarvan ik het gevoel heb dat het is verdwenen, althans, 
de betekenis van het woord.

Ik stap de nog enige kwalitatieve boekhandel in het cen-
trum van Enschede binnen en vraag de lieftallige dame ach-
ter de balie waar ik de allernieuwste uitgave van de Dikke 
van Dale kan vinden. Het is rustig in de zaak en ze begeleid 
mij naar de stelling waar het boek staat te pronken alsof 
het de nieuwste Harry Potter is. Vreemd, want een woor-
denboek is saaie kost, lijkt me. 

Ik blader in het zware gevaarte naar de letter "D". Die van 
Doelpunt, Doelpaal, Duw, maar ook van het nieuwe Doe-
het-zelfkassa en Datazondvloed. Ik moet veel moeite doen 
om de woorden te ontcijferen en herinner mij ineens dat ik 
met mijn 49 jaar een leesbril draag om het gefriemel voor 
de ogen enigszins te stabiliseren. Ik draag het brilletje al 
wel, maar het is lastig kijken als de glaasjes nog op je sche-
del rusten. Met een ervaren beweging plant ik de glaasjes 
voor mijn ogen en begin te zoeken naar dat ene woord 
waar ik eigenlijk voor ben gekomen. Het moet er toch nog 
zijn..... 

Terwijl ik blader denk ik gelijktijdig aan de oorzaak van mijn 
zoektocht. De reden dat ik hier sta heeft een oorzaak en 
die ligt notabene op het voetbalveld. Mijn laatste jaren als 
eerste elftaltrainer en de overstap naar de jeugd in de afge-
lopen twee jaar hebben me hier toe gedreven. 

Het duurt even met zo'n dikke pil, maar dan.... jawel......
daar is het....... het bestaat dus nog! Gelukkig zeg. Ik voel 
een warmte van binnen opkomen en besef me dat mijn 
verontrustende gevoel hier haar einde heeft gevonden. In 
ieder geval tot aan de volgende uitgave van dit enige echte 
Nederlandse woordenboek. 

Kinderen missen het. Ouders missen het. Zelfs het onder-
wijs mist het! Ook bij de voetbalvereniging missen we het 
en ik mis het overal om me heen........ al jaren. Daarom ook 
mijn angst dat het geschrapt was in de Dikke van Dale en ik 
dus geen poot zou hebben om op te staan. Nu blijkt dat er 
nog steeds officieel bestaansrecht is van dit geniale woord, 
ga ik een stuk positiever de toekomst tegemoet. 

Daar staat het dan in al haar schoonheid! Het brandpunt 
van mijn leesbril projecteert het woord op mijn netvlies 
alsof ik op de eerste rij in een 3D-bioscoop zit. "Bent u van 
plan het boek nog aan te schaffen of leest u hem hier he-
lemaal uit?", hoor ik ineens achter mij. Een nors klinkende 
dame met een naambordje waarop "Greetje" staat vermeld 
springt in mijn gezichtsveld. Mijn ogen gaan langzaam naar 
boven en ik zie een collega-bril met daarachter een strenge 
blik. Het deed me niets. Met een brede glimlach keek ik 
haar aan en zei: "Het bestaat nog!". Haar ogen veranderde 
in verbazing die nog groter werd toen ik haar een dikke 
smakkerd op de wang gaf, het boek terug zette op zijn pro-
minente plek en ik huppelend de uitgang opzocht. 

Ik ben meteen de eerste beste kroeg op de Oude markt in-
gedoken. Met een heerlijk koude Tripple voor mijn neus en 
wat blokjes kaas proostte ik met mezelf op het woord van 
het verleden en de toekomst, het woord waar ik mee ga 
schermen naar de verantwoordelijken, het woord wat alles 
in één keer samenvat als bijvoorbeeld een jeugdspeler in de 
dug-out is gezet, vroegtijdig de douche op kan gaan zoe-
ken of dienend als argument naar ouders bij maatregelen 
tegen hun zoon/dochter. Het korte, krachtige en alleszeg-
gende woord "discipline". Wat een heerlijk woord! Op naar 
de uitvoering ervan, maar dan wel met z'n allen......

Note: Dit geromantiseerde stukje tekst draagt wel een 
boodschap waar ik me zorgen om maak. De gemiddelde 
discipline binnen de jeugd van Rood Zwart vind ik zorgwek-
kend. De (vrijwillige) trainers zijn meer bezig met gedrags-
correctie dan met voetbal. U kunt zich voorstellen dat dit 
niet motiverend werkt en wij in de toekomst alleen nog 
maar trainers zien verdwijnen hierdoor. 

Dat willen we uiteraard voor zijn. Sterker nog, we willen u 
als ouders vragen om de voetbaltrainers te komen helpen 
met het corrigeren van het gedrag. Dan kunnen de trainers 
weer aan de slag met voetbal en u zorgt op het veld voor 
een positieve trainingsmentaliteit. Daar kan iedere opvoe-
der iets in betekenen. U hoeft geen voetbal- en/of trainers-
ervaring te hebben.

In het volgende clubblad zal ik u op de hoogte brengen 
van het aantal aanmeldingen van ouders/verzorgers die ons 
komen helpen en hoe dat is verlopen.

Met sportieve groet,

Carlo Kastermans
Technisch jeugd coördinator.
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Geschrapt uit de Dikke van Dale?
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Elders in dit clubblad heeft u kunnen lezen hoe E-1 kampi-
oen werd in december 2015. Met de rondrit met de platte 
wagen moest er traditiegetrouw dan ook even bij onze 
blauw-gele zustervereniging langs gegaan worden. On-
dergetekende was er bij als leider E-1 en vond dat prima, 
hoort er bij, niks mis mee. Maar dan alleen even er LANGS. 
D.w.z.: over de parkeerplaats op de Lage Mors, even laten 
weten dat OOK wij kampioen waren. Want, en dat moet 
ik dan ook melden, 2 weken daarvoor was Delden E-1 al 
kampioen geworden. Wel een klasse lager, maar toch. Heb 
ik ze ook hartelijk mee gefeliciteerd, en dat doe ik langs 
deze weg nogmaals. 

Klasse jongens, super gedaan. Maar goed, bij de Lage Mors 
aangekomen had ik onze E-1 toppers uitdrukkelijk verzocht 
(?) niet de kantine binnen te gaan…dat hoefde nou ook 
weer niet. En wat niet mag is leuk dus u raad het al: ze lie-
pen de polonaise door de Sv Delden kantine. De mevrouw 
in de keuken gooide spontaan 8 patat in het vet omdat ze 
dacht dat er een Delden team kampioen was, maar toen ze 
door had dat ze allen in een Rood Zwart 123.inkt trainings-
pak liepen ging het vet toch maar weer uit. Wat heeft deze 
inleiding met de titel van dit stuk te maken? Veel. Deze 
actie is nml niet onopgemerkt gebleven. Een week later 
ontving ik onderstaande vaantje, met bijbehorende brief:

Zal eerlijk toegeven: 
mijn 1e reactie was 
zeer verbaasd en 
dacht “wat moet 
ik hier nou mee” ? 
Tegelijkertijd vond 
ik het zeer origineel 
geschreven, spon-
taan. Gewoon een 
goede actie van onze 
blauw-gelen. Zo’n 
actie, die je op hun 
eigen velden niet veel 
meer ziet.
Ik nam direct achter 
mijn computer plaats 
om een reactie te 
schrijven. Dat ik blij 
was met de brief, ook 
zo sportief zou zijn dit 
vaantje een week in 
mijn auto te hangen, 
dit wellicht (weer) 
een kleine maar 
goede stap is richting 
een fusie, etc etc. Tegelijk vroeg ik me ook af wie de onder-
tekenaar was. IK ken veel mensen van sv Delden, maar ene 
Rene Mulder…..geen idee. Good old 1e elftal speler van 
Delden Gerrit Naafs maar eens een appje gestuurd…hij had 
ook GEEN idee.

Dan het telefoonnummer er onder maar eens gebeld om 
hem vast te bedanken voor deze mooie actie. Wat denkt u? 
“Chinees Hong Kong Delden, zegt u het maar: bestellen? “ 
EN toen wist ik het: iemand neemt me in de maling!
Week later: bestuursvergadering. Opening van de agenda: 
mededelingen. Nou, ik had er nog wel 1 ! Dit verhaal in 
geuren en kleuren verteld. Verbaasde gezichten, maar ook 
lachende. Iedereen vond het eigenlijk wel een gave actie. Ik 
ook. Echt waar, oprecht.

Na de vergadering zat 1 mede-bestuurslid wel heel erg te ge-
nieten. Hij kon het niet meer voor zich houden en moest het 
maar vertellen. Hij had dit vaantje gevonden op straat na de 
Kerstmarkt en dacht direct: hier kan ik wel wat mee. Mooie 
brief getikt, origineel Delden logo boven in de hoek en hup: 
op de post. Te leuk om te delen, dus nu ook in het clubblad: 

Jelle de Vries: bedankt voor deze ludieke actie!
Sportieve groet
Jeroen Vos
Leider E-1

Leider E-1 ontvangt sv Delden vaantje
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[spon.sor] (de; m,v; meervoud: sponsors, sponsoren) 
1. persoon of instelling die ten bate van iem. of iets geld 
beschikbaar stelt.
bron: van Dale woordenboek der Nederlandse taal.

Bovengenoemde is volgens van Dale de letterlijke betekenis 
van het woord sponsor. ‘Een persoon of instelling die ten 
bate van iemand of iets geld beschikbaar stelt’. Ik herhaal 
de definitie bewust nog maar een keer zodat u zich als le-
zer daar even goed bewust van bent. 

Wie tijdens de laatste algemene ledenvergadering goed 
heeft opgelet toen de financiële stukken werden gepresen-
teerd zal niet zijn ontgaan dat sponsorgelden toch een leuk 
deel van de inkomsten van Rood Zwart vormen. Iets waar 
we als sponsorcommissie best trots op zijn maar gezien de 
hierboven genoemde definitie niet als een vanzelfsprekend-
heid kan worden gezien. 

Toch kennen we bij Rood Zwart een degelijk sponsorbe-
stand met veel trouwe sponsoren. Wie de jubileum gidsen 
bekijkt van het 50- en 60-jarig jubileum van Rood Zwart 
kan daarin advertenties tegenkomen van sponsoren die 
vandaag de dag onze club nog trouw zijn met een jaarlijkse 
financiële bijdrage. 

Het verloop onder sponsoren is minimaal en het lukt ons 
nog elke keer weer om nieuwe sponsoren aan onze club 
te binden. Sinds vorig seizoen hebben we zelfs voor alle 
teams, junioren en senioren, een teamsponsor. Wij hebben 
daar als sponsorcommissie onze uiterste best voor gedaan 
en durven voorzichtig te zeggen dat dit successen zijn die 
we geboekt hebben door vanuit Rood Zwart te zorgen voor 
een gestructureerde aanpak rondom sponsoring.

Ja maar zo’n sponsor krijgt daar toch veel voor terug?
Ik hoor het u denken, en deels is dat ook waar. Een spon-
sor kiest een van sponsorpakketten en in ruil daarvoor 
krijgt hij reclame op een bord, tas, shirt of een advertentie 
in dit blad. Echter is de attentiewaarde van de shirtreclame 
van bijvoorbeeld het 6e elftal dat op zondagochtend om 
9.00 uur aantreedt op de Scheetheuvel maar minimaal. 
Sponsoring is toch vooral een kwestie van gunnen. De be-
drijven die Rood Zwart sponsoren doen dat veelal omdat 
ze een band hebben met de club of het ons gewoon gun-
nen. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoording en 
sponsoren een van de vele clubs in Delden in de hoop dat 
ze daar iets voor terug zien in de vorm van loyaliteit van de 
leden van Rood Zwart.

Als u binnenkort weer eens op Zalando, Bol.com of Cool-
blue.nl aan het shoppen bent bedenk u dan eens dat veel 
van de producten die u daar koopt ook verkrijgbaar zijn bij 
pak ‘m beet een Leferink schoenen, Bas Baake, Annette La-
mers of de Read Shop. Allemaal hardwerkende winkeliers 
die ten bate van Rood Zwart geld beschikbaar stellen. Koop 
bij onze sponsoren, dan wordt sponsoring ook ‘met elkaar 
voor elkaar’!

Sponsorcommissie v.v. Rood Zwart

Nieuws van de sponsorcommissie

Nieuwe sponsoren
De afgelopen periode hebben we weer een aantal bedrij-
ven aan ons kunnen binden als sponsor:

Giesen Arbo & Veiligheid
Landgoed Carelshaven
Pleegzorg Nederland
Eurosport Borne
Coca Cola
Jumbo Klieverik Hengelo

Wij danken hen alvast hartelijk voor hun bijdrage en steun 
voor onze vereniging!

 

Invulling van onze sponsorcommissie:
Sinds enkele weken is onze commissie uitgebreid met Rob 
Averdijk. Rob zal zich o.a. bezighouden met contacten rich-
ting sponsoren en de marketingkant van onze commissie 
op gebied van social media binnen en buiten de club. Wij 
wensen Rob veel succes in deze nieuwe rol!
Momenteel bestaat onze sponsorcommissie uit een 7 tal 
personen: Judith Ros (contact sponsoren), Jan Smit (techni-
sche realisatie), Gerben van Sark (penningmeester), Han Bril 
(contact sponsoren), Rene Homma (organisatie sponsoracti-
viteiten), Ben Visschedijk (voorzitter en contact richting be-
stuur) en Rob Averdijk (contact sponsoren en social media). 

Zoals binnen elke vereniging is ook Rood Zwart altijd op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook wij als sponsorcommis-
sie hebben hier behoefte aan. Dus ben of ken jij iemand die 
ons wil ondersteunen op welk gebied dan ook binnen ons 
‘werkgebied’, laat het ons dan weten!

Sponsoring is ook 
‘met elkaar, voor elkaar’ 
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Viert kampioenschap 1e klasse en promoveert naar 
de HOOOOOOOOOOOFDKLASSE! 

Eerst de de wedstrijd (van concurrent Tubantia)
Door het verlies op 5 december jl. van mede concurrent 
Tubantia E-1 kreeg Rood Zwart E-1 een niet meer 
verwacht Sinterklaas cadeau: promotie naar de 
Hoofdklasse. Net als nr. 2 Tubantia E-1 en nr.3 Markelo 
E-1, omdat de 1e 3 van de ranglijst automatisch 
promoveren naar de Hoofdklasse . Rood Zwart was 
op dat moment al uitgespeeld, Tubantia moest nog 
1 wedstrijd spelen: zaterdag 12 dec thuis tegen ATC 
E-3. Op Omdat het doelsaldo bij een gelijk aantal 
punten niet telt bij E (en F) jeugd, kon Tubantia alleen 
nog gelijk komen in punten. Maar: bij winst van 11-0 
konden ze RZ E-1 op de ranglijst wél passeren op 
doelsaldo. Toch wilde RZ E-1 wel echt als 1e eindigen, 
dat staat toch even wat mooier en maakt dan ook de 
terechte kampioen. 

De technische staf van RZ E-1 ging dan ook kijken bij 
Tubantia. Bij rust "slechts" 3-0 maar na rust begon het 
te draaien en kwamen ze uit op…...10-0....RZ eindigde 
hiermee als 1e met 1 doelpunt meer! De trainers en de 
aanvoerder van Tubantia werden gefeliciteerd met het 
kampioenschap én promotie en zij feliciteerden ons. We 
zien ze na de winterstop weer terug, want de indeling 
van de Hoofdklasse is al bekend en daar zit ook Tubantia 
weer in..net als nog veel meer hele goede E-1 teams. Dit 
wordt echt zwaar voor Rood Zwart E-1, maar ook een 
fantastische uitdaging, met (nog) veel meer weerstand! 

En toen het kampioensfeest
Daarna ging de technische staf snel terug naar Delden. 
De platte wagen, volgehangen met RZ vlaggen en 
spandoeken, stond al klaar op sportpark de Scheetheuvel, 
voor een nu al legendarische zege toch door Delden. In 
kampioens-shirts met eigen naam op de rug en een echte 
kampioens-medaille. Uiteraard mocht ook een mega 
grote kampioensbeker niet ontbreken. De geluidinstallatie 
met lekker kampioensplaatjes deed het prima en de 
microfoon waar de boys lekker in mee konden lallen 
maakten het feest compleet. Het “campione” , “waar is 
dat feestje, “hier is dat feestje” en “waar gaan we naar 
toe: HOOOOOOOFDKLASSE !!!” werd vaak gezongen. 
Onderweg kwamen ze nog de kampioen-wagen van sv 
Delden F-1 tegen. 

Ook jullie langs deze weg: gefeliciteerd!
Na een uurtje kwamen de spelers terug, en was er in het 
clubgebouw patat en drinken. Ook een woord van de 
Jeugdcommissie mocht niet ontbreken. De selectie werd 

gecomplimenteerd met deze topprestatie! Alleen de 1e 
wedstrijd bij Quick werd nipt verloren met 2-3. Daarna ging 
de motor van trainer Joost “El Cholo” Baake en assistent 
trainer Rodi “El Filosofo” Beukert steeds beter draaien en 
werden 9 wedstrijden op rij gewonnen. De belangrijkste 
tegen Tubantia werd als laatste met 1-1 gelijkgespeeld, 
voldoende dus voor de titel in de 1e klasse.
De dag werd ‘s avonds afgesloten bij cafe Smitties met een 
heerlijke buffet voor alle spelers, incl. ouders en broertjes 
en zusjes. De grote beker heeft de rest van de avond ook 
nog overleefd bij de Sevenster.., en gaat, zoals dat hoort, 
nu van speler naar speler. Deze zal ongetwijfeld een plek 
krijgen op nachtkastje of schoorsteenmantel, naast de 
kampioensmedaille.

Hoe gaat het in de Hoofdklasse?
In de winterstop heeft E-1 vier oefenwedstrijden gespeeld 
tegen 1e klassers en allen vrij dik gewonnen, dus is de 
Hoofdklasse een mooie uitdaging. Op moment van 
schrijven (half maart 2016) heeft E-1 3 wedstrijden 
gespeeld. Tegen de concurrent van vorig seizoen en mede-
promovendus Tubantia werd nu gewonnen (met wat 
geluk..) met 2-1. Tegen Achilles kregen we in de laatste 
minuut een goal tegen en speelden we gelijk met 2-2 en 
tegen ATC E-1, vooraf bestempeld als top drie team, werd 
nipt met 0-1 verloren, maar was E-1 zeker gelijkwaardig. 
Stuk voor stuk zware wedstrijden, waar de E-1 boys enorm 
veel van leren omdat de handelingssnelheid nog hoger is. 
De echte topploegen moeten we nog tegen (Quick E-1, 
BOW E-1 en Bon Boys E-1), maar een voorzichtige conclusie 
is nu al wel dat E-1 in deze klasse thuishoort. Kom gerust 
eens kijken!

Rood Zwart E-1 
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Onze jeugd-activiteitencommissie had zaterdag 20 februari jl. zwembad de Wilder in Haaksbergen weer in zijn geheel 
afgehuurd voor het jaarlijkse zwemfestijn voor de jeugd. De E- en F-jeugd zwom van 19.00 tot 21.00 en de D- en C-jeugd 
van 19.30 tot 21.30 uur. Ook broertjes en zusje waren van harte welkom. In totaal 170 kinderen, die zich een avond 
helemaal konden uitleven in dit subtropische zwemparadijs. 

Spetteren en spatteren, zwieren en zwaaien aan het touw, door de stroomversnelling, klimmen en klauteren op het grote 
drijfkussen en natuurlijk de geweldig lange, donkere glijbaan door. Ook ging het golfbad aan, waarbij de ouders, leiders 
en trainers de badmeester ondersteunden en als een echte bay-watch een oogje in het zeil hielden. De leiders en trainers 
hadden inmiddels de twee bubbelbaden veroverd en vielen vooral op door vooral niet te veel te bewegen...maar: ze 
hielden ook een oogje in het zeil. 

Na afloop kwam iedereen weer naar het clubgebouw, waar een broodje hamburger en een glas frisdrank klaar stond. 
Op het grote scherm werd live FC Twente vertoont. Vele kinderen, ouders, leiders en trainers bleven hier nog even voor 
zitten. FC Twente won met 3-0 van Cambuur, de 4e overwinning op rij. Met vele FC Twente fans onder de Rood Zwart 
jeugd was dit een mooie afsluiter van wederom een zeer geslaagde avond, en kon iedere weer moe maar zeer voldaan 
weer huiswaarts keren. Wederom een geslaagde “met elkaar, voor elkaar” Rood-Zwart activiteit! 

Voor de rest van de foto’s en overig nieuws: www.roodzwart.nl

Zwemfestijn weer geslaagd
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Op de algemene ledenvergadering van 9 november 2015 
trad Binne Visser toe tot het bestuur van Rood Zwart. Met 
deze installatie kon hij een vinkje zetten achter één van de 
punten op de to-do list van de Vrouwenvoetbalcommissie. 
Maar ‘een lid van de Vrouwenvoetbalcommissie in het 
bestuur’ is niet het eerste punt dat sinds de komst van 
deze commissie is afgevinkt en als het aan Binne ligt ook 
nog lang niet de laatste. Want wanneer hij zich samen 
met andere vrijwilligers ergens hard voor maakt, stelt hij 
vooruitstrevende doelen die ze vervolgens stap voor stap 
willen bereiken.

Voorafgaand aan een van de vergaderingen van de 
Vrouwenvoetbalcommissie spreekt de redactie van het 
clubblad het nieuwe bestuurslid bij Rood Zwart onder 
meer over zijn doelen. Binne draagt sinds vorig jaar 
de titel bestuurslid, maar een sleutel van de kantine is 
hem nog niet toegekend. Dus noodgedwongen 
wordt er voor het interview uitgeweken naar de 
kleedkamers. Een plek waar hij sinds zijn 22ste niet 
meer als voetballer is geweest. Tot deze leeftijd 
speelde hij namelijk bij vv Oerterp als derde klasser 
in Friesland, maar wegens blessures moest de Friese 
linkspoot zijn voetbalcarrière beëindigen. Vanuit 
Friesland belandde Binne in Delden en vond hij zijn 
plek als vader van een voetballende dochter bij 
Rood Zwart, waar hij zijn carrière op een ander vlak 
binnen de voetballerij voortzet.

Wie is Binne?
“Wie is Binne?” Een vraag die bij menig lezer van dit 
artikel waarschijnlijk al opkwam, en een vraag die 
hem verrast wanneer hiermee het interview wordt 
geopend. De feiten worden opgedreund: man van 
Ellen, vader van Nynke (15) en Femke (bijna 13), 
sinds 2005 inwoner van Delden, oud-voorzitter 
van de Deldense Stadsraad en Directeur HR en 
interne communicatie van Kramp (een bedrijf in 
Varsseveld, met een kleine 3.000 medewerkers in 25 
verschillende Europese landen, dat spare parts voor 
de agrarische industrie verkoopt). Maar wat brengt 
deze man, trotse vader en betrokken Deldenaar nou 
eigenlijk naar Rood Zwart?

Kartrekker van Vrouwenvoetbalcommissie
Letterlijk: een Harley Davidson. Kijk, zo leren we hem 
al beter kennen. Zijn schaarse vrije tijd vult Binne onder 
meer met een rit op zijn motor, golfen of voetbal kijken 
bij zijn dochter Nynke die al sinds haar zesde bij Rood 
Zwart speelt. Na enkele jaren de functie van leider van het 
meidenteam te hebben vervult, zie je Binne tegenwoordig 
op zaterdag als supporter langs het veld staan. “Het eerste 
jaar dat ik geen leider meer was, ging ik op een andere 
manier naar het voetbal en de organisatie kijken”, legt 
Binne uit, “Ik merkte dat er recentelijk, op Conny Kemerink 
op Schiphorst en een enkeling na, eigenlijk te weinig 
mensen bij de club actief waren bij het meisjesvoetbal en 
heb samen met een aantal gelijkgestemden besloten om, 
in plaats van te blijven mopperen, mijn mouwen op te 
stropen.” Bij verschillende andere betrokkenen (waaronder 
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ouders, leiders en seniorenspeelsters) speelde deze 
gedachte ook en samen maken zij zich opnieuw sterk voor 
deze discipline. Na één vergadering bleken alle neuzen al 
dezelfde kant op te staan en dit leverde in januari 2015 
de Vrouwenvoetbalcommissie van Rood Zwart op, met de 
gedreven Binne Visser als voorzitter en kartrekker.

Ambitieuze doelstellingen 
Als onderdeel van Rood Zwart draagt de 
Vrouwenvoetbalcommissie een sportieve en een 
sociaal maatschappelijke doelstelling. “We moeten de 
aantrekkelijkheid vergroten”, stelt de voorzitter, “zodat we 
nog groter kunnen worden, want als je groter wordt kun 
je dingen beter organiseren. Dan kan je misschien zelfs met 
twee teams gaan spelen, en dat is de ambitie. Dan kun je 
een selectie maken waarbij de sociaal maatschappelijke 
doelstelling meer centraal staat, en waarbij je de keuze 
hebt om iets met kwaliteit te doen en betere speelsters ook 
hiervoor de ruimte te bieden.”

Naast deze ambitieuze doelstellingen is de commissie 
opgericht om het vrouwen- en meisjesvoetbal goed 
te organiseren. Binne licht toe: “Er moest een goede 
infrastructuur komen, we moesten als commissie zorgen 
dat we op bepaalde posities mee gingen praten en ook 
invloed kregen. Dus sloten we ons bij bestaande 
commissies aan om samen te werken, maar ook 
om nadrukkelijk de sport voor meisjes/vrouwen 
anders te benaderen. Het moet een eigen 
identiteit en een erkenning krijgen.” 

Naast alle commissies binnen Rood Zwart is het bestuur 
volgens Binne een erg belangrijke factor, hier is hij nu zelf 
bij aangesloten. Waarbij het overigens zijn persoonlijke 
voorkeur heeft om deze functie op termijn door een vrouw 
te laten invullen.
Vrouwenvoetbal bij Rood Zwart op de been houden
Terugblikkend op hetgeen de commissie tot op heden 
heeft bereikt is de kartrekker tevreden: “Ik denk dat we 
over de hele as het maximaal haalbare hebben gedaan 
het afgelopen jaar. We hebben het seniorenteam kunnen 
behouden, daardoor hebben we in de jeugd wel veel 
moeten schuiven, maar dit staat nu goed. Verder regelen 
we veel voor deze tak van sport en zetten de betrokkenen, 
waaronder de train(st)ers, zich ook echt enorm voor 
de meiden in.” Toch bevindt het vrouwenvoetbal, met 
name het seniorenteam, bij Rood Zwart zich in zwaar 
weer. Om aan verbetering en ontwikkeling te blijven 
werken en het vrouwenvoetbal te promoten, werkt de 
Vrouwenvoetbalcommissie ook nauw samen met andere 
clubs in de regio. Met name in Hengelo waar ze ook een 
vrouwenvoetbalkern hebben. Dit om van elkaar te leren, te 
zorgen dat het aantal speelsters weer gaat groeien en om 
het vrouwenvoetbal de verdiende erkenning te geven. 



Hij lacht om Rinus Michels en Bram Appel. Dat waren 
twee befaamde internationals destijds, maar Johan 
Oude Engberink schakelde ze beide met het grootste 
gemak uit. Groot geworden bij NEO was hij bij de 
invoering van het profvoetbal in 1954 al 32 jaar. Toch 
waagde hij de stap naar Rigtersbleek en werd daar 
een gewaardeerde kracht. 

Wie naar Johan Oude Engberink vraagt, ziet meestal een 
vraagteken. De bijna 82-jarige oud-speler is in heel Twente 
en omstreken veel meer bekend als 't Leer. 'Die bijnaam 
dank ik aan de bijnaam 'Het Hemmeleer' die ik van huis uit 
had. Mijn gewone achternaam vonden de mensen te lang 
en die bijnaam ook en zo werd ik al gauw 't Leer genoemd. 
De kleine man uit Borne is als voetballer bekend, maar ook 
kent iedere horeca-onderneming hem, want hij was dertig 
jaar verkoopleider bij de Hengelose bierbrouwerij. 

Numero 4. 
Hij werd op 28 januari 1922 geboren in Borne en groeide 
op in de volkswijk rond de Oude Hengeloseweg. Daar 
hadden de jongens die van voetballen hielden al snel een 
eigen veld 'De boer liet gewoon een stuk weiland voor ons 
liggen, zo ging dat: Oude Engberink kwam uit een gezin 
met acht dochters en drie zoons. 'Ik was numero 4. Mijn 
vader was metselaar, moeder kwam uit Vriezenveen. Mijn 
vader was geen liefhebber, hij is zijn hele leven één keer 
wezen kijken. Ik weet het nog, het was onder de oorlog, 
de wedstrijd eorne-NEO. De broers voetbalden ook, maar 
Ge-rard verbrandde bij 
Stork een voet en moest 
stoppen. Oons Hennie 
speelde later ook in het 
eerste van NEO.

Hij was technisch 
goed, maar was wat 
traag.' Over zijn eigen 
capa-citeiten is Oude 
Engberink duidelijk. 
'Ik was twee-benig, 
kon goed koppen, was 
snel en had inzicht. Ik 
wist altijd waar de bal 
kwam. Ja, ik had alles. 
Ik weet nog dat we met 
Rig-tersbleek tegen DOS 
hadden gespeeld in 
Utrecht. De verslaggever 
daar schreef toen dat 

hij zich niet voor kon stellen dat ik nooit in het Nederlands 
elftal had gespeeld' Zelf-bewust laat hij een plakboek met 
foto's zien waarin hij inderdaad het ene na het andere 
kopduel wint. 'Ik hing overal bovenuit.' 

Toen Oude Engberink veertien jaar was, meldde hij zich 
bij NEO. 'Ik was katholiek, dus werd het vanzelf NEO' Zijn 
talenten bleven niet verborgen. Na een jaar ging hij ineens 
van de B-junioren naar het eer-ste elftal. 'Het debuut 
vond plaats in een uitwedstrijd tegen Quick'20. Wie won 
zou kampioen zijn. Ik was rechtsbuiten en maak-te een 
doelpunt. Iedereen zag dat het een geldig doelpunt was, 
maar de scheidsrech-ter keurde het af. Anders waren wij 
kampi-oen geweest' Zo kwam de loopbaan van 't Leer op 
jonge leeftijd op gang. Hij werd al gauw midvoor en bleef 
tot 1953 bij NEO. 

Na korte avonturen bij de Twentse Profs, voorafgaand 
aan de officiële profcompehtie, en bij Oldenzaal, werd 
Rigtersbleek zijn eerste en enige betaalde club. 'Ik weet een 
goede centervoor, zei een collega van mij tegen voorzitter 
Gillot. Maar daar kenden ze me al. Ik was tien jaar achter 
elkaar topscorer bij NEO.' 

Fortuna-Rigtersbleek.
Rigtersbleek kwam uit in de eerste divisie. 'Het was een 
fantastische tijd. Vooral de eerste twee jaar. Chris, de 
vrouw van Wim Bleijenberg, bleef zondags altijd bij ons. De 
vrouwen gingen nooit mee. Ik weet nog dat hun zoontje 

Johan Oude Engberink 
De man die alles had 
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Hans het kruisbeeld in onze gang zag han-gen. Wie is die 
meneer op de vliegmachine, vroeg hij. Bleijenberg scoorde 
uit alle stan-den. Hij haalde toen ook het Nederlands elftal. 
Maar na twee jaar vertrok hij naar Ajax, Schutte stopte, 
Stroink, Walmink en Schepers ook. Er kwamen wel weer 
nieuwe spelers. Hennen Selderhuis bijvoorbeeld, en Henkie 
Kastermans van de Enschedese Boys, een paar Duitsers, 
Arnold Bos van Sportclub Enschede, maar de kwaliteit werd 
toen toch langzamerhand minder.' 

Het is de tijd dat Sportclub naar de eredivisie ging, maar 
Heracles, Go Ahead, Oldenzaal en de Boys waren destijds 
tweede divisie. 'In het eerste jaar moesten we tegen Ajax 
en allerlei andere bekende clubs. Het ging om een plaats 
in de nieuw te vormen eredivisie. Gerrit Trooster scoorde 
tegen Ajax, ik was stopper en speelde hun midvoor Rinus 
Mi-chels uit de wedstrijd. Om mij te pakken te nemen, 
kwam hij echt tekort. Door een foutje van Evers werd het 
toch nog 1-1: Oude Eg-berink is trots op zijn heldendaden. 
Hij laat het programmaboekje zien van de wedstrijd 
tegen Fortuna'54, de club waar het betaalde voetbal was 
begonnen. In de opstelling van de Limburgers staan namen 
als De Munck, Notermans, Van der Hart, Angenent, Appel 
en Carlier. De opstelling van de Bleek luidt: Van Tellingen; 
Eshuis, Evers; Renssen, Oude Engberink, Faber; Trooster, 
Zwierink, Ble-ijenberg, Kastermans jr, Kelder. Reserves: 
Koers, Walmink, Schutte. Rigtersbleek stond voorlaatste 

Rigtersbleek aan de vooravond van het seizoen '55-56. 
Staand vlnr: trainer mister Robinson, Gerrit Trooster, Egon Marquart, Jan 
Zwierink, Wim Bleijenberg, Amold Schutte en Wouter Kelder Onder lino 

Gerrit Evers, Ab Eshuis, Wim Koers, Johan Oude Engberink, Henk Rensen. 

op de ranglijst, maar brengt For-tuna de eerste nederlaag 
in het profvoetbal toe. Op eigen veld. Weer scoorde de 
razend rappe Trooster. Appel was kansloos tegen mij, was 
veel te houterig. Ik was wel klein, maar had een geweldige 
timing.' 

Het LEERen tijdperk. 
Op 36-jarige leeftijd stopte Oude Engberink met voet-
ballen. Hij werd trainer van NEO, waar hij in 1936 
begonnen was en redde de club van de ondergang. 'Ik 
heb NEO helemaal opnieuw in elkaar gezet: Na een jaar 
of tien vond hij het goed, dacht zijn voetbal-loopbaan af 
te sluiten, maar boog voor een aanhoudende aanzoek van 
Rood Zwart. 'Ze bleven zeuren, de vrouw zei dat ik het niet 
moest doen. Ach, zei ik, ik help ze even voort en ben ook 
daar een jaar of tien ge-bleven: Een programmaboekje van 
de club uit Delden duidt de succesvolle tien jaar aan als het 
LEERen tijdperk. 

Toen was het gebeurd en werd hij scout voor FC Twente. 
Tot vorig jaar. Nu, op bijna 82-jarige leeftijd, is 't Leer 
nog altijd present bij de thuiswedstrijden van FC Twente 
'Ik heb nog altijd contact met Issy ten Donkelaar. Dan 
ga ik naar hem toe en bespreken we de voetbalwereld.' 
Oude Engberink en voetbal is al lang een twee-eenheid 
geworden. 
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V.V. Rood Zwart  opgericht januari 1923

Clubgebouw    Langestraat 155      074-3762145 
Correspondentie    M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden   06-57234681 
     info@roodzwart.nl 
Opgave senioren- en juniorenleden T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden  06-13482064 
     ledenadministratie@roodzwart.nl 
Banknummer contributie   NL14RABO0313318824 (Rabobank) 
Contributie    Junioren  Senioren Steunend lid 
   kwartaal € 24,-  € 39,- 
   half jaar  € 48,-  € 78,- 
   jaar  € 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 door gegeven aan de ledenadministratie.

Bestuur: 
Robert Ros    Voorzitter      074-3764506 
Harold Pepers    Penningmeester      074-3764848 
Mark Ros    Secretaris      06-57234681 
Peter Volmer    Algemene zaken, veld- en wedstrijdzaken en 
     seniorencommissie     074-3764766 
Binne Visser    Vrouwencommissie     06-51209796 
Jeroen Vos    Vrijwilligerszaken      06-30420200 
Jelle de Vries    Kantinecommissie      06-14416633 
Brenda ter Braak    Kantinecommissie     06-48379397 
 
Jeugdcommissie:  
Robert Ros    Voorzitter (ad interim)     074-3764506 
Hans Slaghekke    Voetbalzaken algemeen     06-12218068 
Conny Kemerink op Schiphorst  Coördinator dames- en meisjesvoetbal/Activiteiten  074-3762486 
Saskia Ros    Coördinator welpenvoetbal / Activiteiten   074-3764506 

Wedstrijdsecretarissen: 
Hennie ten Brummelhuis   Hoofd wedstrijdzaken senioren    074-3762654 
Gerard Bekker    Wedstrijdsecretaris A en B jeugd    06-87124084 
Rob Keizer    Wedstrijdsecretaris C en D jeugd    06-23280874 
Guus Exterkate    Wedstrijdsecretaris C en D jeugd    06-50235300 
Hans van Ooijen    Wedstrijdsecretaris E en F jeugd    06-46376203 
Han Dijkmans    Wedstrijdsecretaris E en F jeugd    06-22926726

Consul: 
Herman Weijenborg   Consul zaterdags en zondags    06-15872233

P.R. Commissie/Clubblad:  clubblad@roodzwart.nl 
Rudy Visschedijk    Eindredactie clubblad     06-48463681 

P.R. Commissie/Website:  webmaster@roodzwart.nl 
Herman Ensink    webmaster      074-3763983 
Nico Bloem    Commissielid      074-3766900 
Jeroen Vos    Commissielid      06-30420200

Club van 100: 
Herbert ten Brummelhuis   Ledenadministratie     074-3766401
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O P E N I N G S T I J D E N :

MA. T/M VRIJ. 10 - 21 UUR
ZATERDAG 9 - 18 UUR

ALTIJD DE 
GROOTSTE 
COLLECTIE

EN DE 
SCHERPSTE 

PRIJZEN

PLEIN WESTERMAAT   HENGELO (NAAST IKEA)   TEL. 074-267 09 13

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/centraaltwente

Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van de wedstrijdcommissie tot de

materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om sport voor

iedereen mogelijk te maken. Zodat jouw club op ieder vlak een topclub is.

Rabobank ondersteunt lokaal de breedtesport

waardoor de
hele club
wint.

Samen de
vereniging
supporten


