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Redactiewoord
Nieuw elan.

Met frisse moed en nieuw elan zijn we nu alweer enkele weken bezig met het nieuwe verenigingsjaar.

Met de nieuwbouw gaat het voorspoedig en het hoogste punt is zelfs al bereikt. Dat hebt u ongetwijfeld al met eigen 

ogen geconstateerd. Ook op het veld wordt er met nieuw elan gewerkt. Onder leiding van de nieuwe trainer Remco 

Dokter wordt er ook daar hard gewerkt en zijn al heel wat punten vergaard. Dat het contract met de trainer is verlengd 

lijkt een logisch gevolg.

De nieuwe loot aan de Rood Zwart stam, het voetjebal heeft een vliegende start gemaakt. Het overtreft de stoutste 

verwachtingen! Ook een vliegende start maakt de nieuwe rubriek “de vliegende keep” op de website. Prima initiatief!  

Rood Zwart mag niet klagen over het aantal vrijwilligers, zoals Carlo Kastermans opmerkt in het interview in de Twentsche 

Courant Tubantia van 22 november, maar er zijn nog altijd vacatures! Zou extra betalen de oplossing zijn?

Van K.N.V.B. zijde is er nieuws over nieuwe spelvormen voor de jeugd en wijziging van begin en eind van de competitie.

Dan ligt er nog het probleem van de rubber korrels op de kunstgras velden. Genoeg stof om met elkaar over van gedach-

ten te wisselen de komende tijd, bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsreceptie die traditioneel de 6e januari gehouden wordt!

Namens de redactie fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en goed begin!

Harry Dessens

PS en dan nog even dit:

Er staat iets (!) te gebeuren met ons clubblad!

Dat iets mag wel met een hoofdletter geschreven worden!

Wat precies? Spannend! Tromgeroffel...

Binnenkort hoort u nader!

CLUBBLAD ROODZWART
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Al met al genoeg leesstof voor de dagen rond Kerstmis.

Namens de clubbladredactie wens ik u allen prettige 

feestdagen en alvast een voorspoedig 2017.

Rudy Visschedijk

Eindredactie





Het einde van het jaar 2016 nadert. De eerste klanken 
van de midwinterhoorn hebben alweer geklonken. Nog 
even en het is weer Kerstmis. Een tijd van bezinning. Nog 
een paar wedstrijden voetballen en de stand van zaken 
halverwege het seizoen kan weer worden opgemaakt. 

Sportief gezien gaat het voor de wind. Ondanks de slechte 
weersvoorspellingen aan het begin van het seizoen ligt ons 
vlaggenschip mooi op koers. Voetbaltechnisch hebben we 
wat in moeten leveren, maar qua beleving, mentaliteit en 
inzet hebben we meer dan het dubbele terug gekregen. 
Dat geeft een positieve uitstraling naar de supporters en 
de vereniging als geheel. Fijn dat de kapitein van het schip 
ook het volgend seizoen aan het roer blijft. Met alle neuzen 
dezelfde kant op kunnen we nog ver komen.

Ook bij de allerkleinsten gaat het boven verwachting goed. 
Ondanks de vergrijzing in Delden meldden zich dit jaar 
maar liefst 28 welpjes aan, om bij Rood Zwart de eerste 
beginselen van het voetbalspelletje te leren. 
En alsof dat al niet genoeg was, werd ook nog eens 
“Voetjebal” geintroduceerd voor peuters vanaf 2 jaar. Maar 
liefst 21 peuters en hun (groot)ouders zijn in september 
begonnen aan deze nieuwe spelvorm. Een mooi resultaat 
om trots op te zijn.

Voetbalplezier en voetbalprestaties zijn belangrijk. Dat is 
de basis van het bestaan van onze vereniging. Maar Rood 
Zwart is zeker ook meer dan alleen maar voetbal. 

Op sociaal gebied en op gebied van maatschappelijke 
betrokkenheid scoren we eveneens volop. De wijze waarop 
we SportParkplus vorm geven en op onze Scheetheuvel een 
Noaberschapshoes bouwen, is daar een mooi voorbeeld 
van. Met elkaar, voor elkaar realiseren we iets moois voor 
de Deldense gemeenschap en de volgende generatie. Na 
een zeer lange en intensieve voorbereiding gaven onze 
leden op 23 mei de definitieve goedkeuring voor de bouw 
van het Noaberschapshoes. Inmiddels is het hoogste punt 
reeds bereikt en zijn de contouren al helemaal zichtbaar.
Het is prachtig om te zien. Ook iets om trots op te zijn.

Maar laten we ook bescheiden blijven. Veel is immers ook 
“van boven” gegeven en veel hebben we niet in de hand. 
Sterfgevallen en ziektes in onze vereniging doen ons dat 
ook beseffen. Als mens zijn we eigenlijk maar klein. Met 
elkaar en voor elkaar kunnen we misschien iets betekenen. 
Laten we daar in 2017 ook op inzetten. 

Samen prestaties leveren. Samen bouwen en iets moois 
tot stand brengen. Voor elkaar en voor onze jeugd. Samen 
zorgen voor een stukje gezelligheid en geborgenheid. Ieder 
op zijn eigen wijze. Samen zorgen voor de toekomst van 
onze jeugd. Samen Rood Zwart zijn. Met trots, maar ook 
met gepaste bescheidenheid.

Het bestuur van v.v. Rood Zwart wenst U allen fijne 
kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar! 

7CLUBBLAD ROODZWART

Fijne Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar!
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Nieuwbouw “noaberschapshoes”
Zoals iedereen heeft kunnen zien en ervaren, zijn we na 
vele jaren van voorbereiding afgelopen voorjaar toch echt 
begonnen met de nieuwbouw van ons clubgebouw, het 
“Noaberschapshoes” en vorderen de werkzaamheden in 
een rap tempo! Nog voor de bouwvak werd het grondwerk 
en de fundering geheel gereed gemaakt en na een wel-
verdiende vakantieperiode volgende de werkzaamheden 
elkaar in hoog tempo op en werd begin november het 
hoogste punt bereikt.

Op zondag 4 december jl. werd door Sportparkplus en het 
bestuur een “open huis” op de bouw gehouden, waarvan 
vele geïnteresseerden gebruik maakten. Alles kon bezichtigd 
worden en door de aanwezige Sportparkplus- en bestuursle-
den werden rondleidingen en toelichtingen gegeven.

Tijdens de komende algemene ledenvergadering zult u 
uitvoerig bijgepraat worden over de stand van zaken, maar 
vooruitlopend daarop kunnen wij u nu vast melden dat we 
tot nu toe zowel qua planning als budget prima op schema 
lopen. Dit is grotendeels te danken aan het mooie weer, de 
ingehuurde vakmensen, maar zeker niet in de laatste plaats 
aan onze fantastische leden!!! De vele fanatieke vrijwilligers 
die menig uur in de bouw hebben zitten op wat voor ma-
nier dan ook, van kozijnen stellen of stenen sjouwen tot 
de bouw opruimen of koffie zetten voor de bouwvakkers, 
iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt doet er toe en 
zijn wij als vereniging veel dank verschuldigd. Fantastisch 
is ook hoe de uitgifte van de obligaties loopt, in een korte 
tijd is een hele hoop geld binnengehaald door- en van vele 
betrokken Rood Zwarters. Super!

Uiteraard is dit ook gewoon noodzakelijk, we zijn goed op 
weg met de bouw, maar hebben de eindstreep nog lang 
niet gehaald... 

Er moet nog een hoop werk worden verzet en een hoop 
geld worden binnengehaald om dat mooie clubgebouw 
te realiseren. Dus blijf niet langs de kant staan, maar doe 
mee! Steek de handen uit de mouwen als vrijwilliger, zet 
ledenacties op touw om geld binnen te halen, neem een 
(of meerdere) obligaties af of werf sponsoren. Als ieder-
een zijn of haar steentje bijdraagt en de schouders eron-
der zet, gaan we de eindstreep zeker halen en kunnen 
wij de komende decennia genieten van een schitterend 
clubgebouw!!

Via de clubbladen (elders in dit clubblad kunt u ook weer 
e.e.a. lezen over de nieuwbouw), nieuwsbrieven en andere 
media bent u voortdurend op de hoogte gehouden van alle 

ontwikkelingen rondom de bouw en dit zal de komende 
tijd ook zeker zo blijven.

Voor actuele informatie, houdt onze online media (www.
sportparkplus.nl, www.roodzwart.nl, Facebook en Twitter) 
in de gaten!!!

Uiteraard kunt u bij vragen of opmerkingen altijd terecht bij 
één van de commissie- en/of bestuursleden, dus schroom 
niet om uw vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen!

Algemene ledenvergadering
U bent gewend dat elk jaar rond eind oktober / begin 
november de algemene ledenvergadering (beter bekend 
als jaarvergadering) wordt gehouden, waarin u door het 
bestuur wordt bijgepraat over het reilen en zeilen van onze 
vereniging in het afgelopen seizoen en de verwachtingen 
voor het lopende seizoen.

Dit jaar gaat dit echter iets anders dan andere jaren en 
heeft u tot nu toe nog niets van ons gehoord hierover. 
De reden hiervan zullen velen van u inmiddels wel ken-
nen en begrijpen, dit heeft te maken met de persoonlijke 
situatie van onze penningmeester. Eind augustus werd 
hij geconfronteerd met het verschrikkelijke bericht dat hij 
ernstig ziek is en dit heeft uiteraard de prioriteiten verlegd. 
Inmiddels is het verwerken van de cijfers weer op gang en 
kunnen we de verdere voorbereidingen voor de jaarverga-
dering gaan treffen.
 
De algemene ledenvergadering staat nu gepland voor 
maandag 13 februari 2017 om 20:00 in het clubgebouw 
en het bestuur wil hierbij al onze leden van harte uitnodi-
gen aanwezig te zijn. Agenda en de diverse jaarstukken 
zullen t.z.t. worden verspreid.

Nieuwjaarsreceptie
Op 6 januari 2017 viert Rood Zwart haar 94e verjaardag! 
Op deze datum (dit keer op een vrijdag) is traditioneel altijd 
onze nieuwjaarsreceptie en zo ook dit jaar. Hierbij wil het 
bestuur u van harte uitnodigen deze receptie bij te wonen. 
Aanvang 20:00 in het clubgebouw.

Nieuwe naam sportpark?
Zoals de meesten van u wellicht wel weten, verwijst de hui-
dige naam van ons sportpark naar het oefenterrein van de 
Deldense burgerwacht (een schietheuvel) dat in het verle-
den een eindje achter het huidige sportpark heeft gelegen. 
Onze nestor Gerhard Bebseler heeft hier al eens de nodige 
research naar gedaan, hij kan u vast prima uitleggen hoe 
dat precies zit. De schietheuvel op zijn Twents uitgesproken 

Van de bestuurstafel



   Geen alcohol? 
Je hoeft je er niet 
voor te schamen!
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wordt dan ‘n Scheetheuvel, maar tegenwoordig roept het 
vaak andere associaties op bij met name onze bezoekers 
aangezien ze de betekenis van de naam niet kennen en het 
in het Nederlands uitspreken.

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering heeft het 
bestuur de aanwezigen de vraag gesteld of er vanwege de 
nieuwbouw van het clubgebouw ook gedacht moet worden 
over een nieuwe naam voor ons sportpark. De meerderheid 
heeft aangegeven dat hier op zijn minst over nagedacht 
dient te worden en graag willen wij u daarbij betrekken.

Graag vragen wij uw mening over het volgende:
 • Moet de naam van ons sportpark worden 
  veranderd ja of nee?
 • Moet zowel het nieuwe clubgebouw als het 
  sportpark een eigen naam hebben?

Zo ja, wat zou de nieuwe naam van ons sportpark 
moeten worden:

 1. Sportparkplus
 2. Erve Odink
 3. ‘n Scheetheuvel
 4. Anders, namelijk…

Zo ja, wat zou de naam van ons nieuwe clubgebouw 
moeten worden:

 1. Noaberschapshoes
 2. Anders, namelijk… 

Contractverlenging hoofdtrainer Remco Dokter 
Remco Dokter is ook volgend seizoen actief bij Rood Zwart 
als hoofdtrainer. De trainer, bestuur, spelers en TC con-
cludeerden bij de evaluatie dat de samenwerking goed 
verloopt. Kortom een prima basis om de samenwerking 
te verlengen. Voorzitter Robert Ros: “Wij zijn blij met de 
uitkomsten van de evaluatie want wij denken dat dit een 
goede basis is voor de verdere ontwikkeling van het team” 
Remco Dokter: “De sfeer en de beleving van de groep ma-
ken dat ik met veel plezier train bij Rood Zwart.”

Contractverlenging hoofdsponsor jeugd 
Onder toeziend oog van niemand minder dan Wim Kieft 
werd donderdag 21 oktober een sponsorovereenkomst 
tussen 123inkt en Rood Zwart getekend. Door deze over-
eenkomst is 123Inkt ook de komende 3 jaar hoofdsponsor 
van de jeugd van Rood Zwart.

Gehele jeugd dezelfde uitstraling
De afgelopen 3,5 jaar was 123inkt ook al hoofdsponsor 
van de jeugd van onze vereniging, welke ons in staat stelt 
om de gehele jeugd te voorzien van wedstrijd tenues, trai-
ningspakken en sporttassen. Een ongekende luxe die we 
zonder een partner als 123inkt niet hadden kunnen reali-

seren. Deze sponsor zorgt behalve een forse bijdrage in de 
vorm van kleding tevens voor een uniforme uitstraling van 
onze jeugd. Het laat zich raden dat we verheugd zijn om 
ook de komende 3 jaar verzekerd te zijn van goede materi-
alen en een professionele uitstraling.

123Inkt, partner in voetbal
Het bedrijf uit Nederhorst den Berg is groot geworden met 
de verkoop van toners en cartridges via het internet. Vanuit 
verantwoord ondernemerschap hebben zij een speciaal 
sponsorprogramma opgezet voor voetbalclubs. Ze selecte-
ren zelf in elke KNVB regio een voetbalclub die qua visie en 
imago bij het bedrijf past en waarbij ze bovendien met hun 
kledingplan het verschil kunnen maken. 

Oude kleding, nieuwe kans
Door de nieuwe sponsorovereenkomst ontvangt Rood 
Zwart volgend seizoen geheel nieuwe tenues, trainingspak-
ken en voetbaltassen. Voor de oude kleding waar de jeugd 
de afgelopen 3,5 jaar in heeft gevoetbald zal in samenwer-
king met 123inkt een goed doel worden gezocht. Zo krijgt 
onze oude kleding een tweede leven bij minder bedeelde 
kinderen elders in de wereld.

Rest ons u prettige feestdagen te wensen en een goed 
jaarwisseling. Graag proosten wij met u op het nieuwe jaar 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie!

Houd voor actuele informatie de website 
(www.roodzwart.nl) in de gaten!

Het bestuur



De oplettende lezer zal bij de titel direct een correctie heb-
ben geplaatst, maar deze is bewust. Het is de inleiding over 
het verschil tussen een trendsetter en een trendvolger. Dan 
is de relatie met Rood Zwart en voetbal nog niet gelegd. Dat 
weet ik, maar hopelijk is dat aan het eind van het verhaal 
wat duidelijker.

Trendsetters zijn goed gek. Ze springen in op nieuwe dingen, 
zien er een aantal van mislukken, maar toch blijven er din-
gen over die hen zo speciaal maken. Ze lopen vooraan in de 
optocht en zoals u weet is dat het deel waar iedereen altijd 
massaal en met smart naar uitkijkt. Zij krijgen veel aandacht. 
Trendvolgers daarentegen wachten af. Zij laten anderen 
voorgaan en wachten of nieuwe dingen zich bewijzen om 
het vervolgens ook zelf toe te passen. Zij lopen achter de 
optocht aan en zoals u ook weet is het grote publiek dan al 
weg en krijgen zij weinig aandacht. 

Bij welke groepering zou u zich aansluiten, de trendsetter of 
de trendvolger? Voor velen van u, als ik dat in mag schatten, 
denk ik dat het de eerste groep is. Ik denk zelfs dat meren-
deel van de bevolking zal kiezen voor die eerste groep en 
toch is dat in de praktijk niet het geval. 

Wat is dan een trendsetter in het voetbal? 

Een trendsetter heeft lef. Zij durft haar nek uit te steken, is 
op de hoogte van alle (nieuwste) ontwikkelingen en laat zich 
inspireren door vernieuwers. Aangezien dit het clubblad van 
Rood Zwart betreft rijst de vraag, is Rood Zwart een trend-
setter?

Daarvoor moet je weten of er nieuwe ontwikkelingen zijn. 
Ok, een nieuw clubhuis met alles er omheen is wel nieuw, 
maar daarin zijn we geen trendsetter. Kijk in de regio om 
je heen naar collega-verenigingen en je ziet dat meerderen 
ons voor zijn gegaan. Zoiets groots is ook geen kwestie van 
een trendsetter of trendvolger zijn. Laat duidelijk zijn dat ik 
mijn petje afneem en een diepe buiging maak voor al die 
vrijwilligers die het gebouw realiseren! Ik zoek het meer in de 
kleinere dingen. Werkwijzen, materialen, trainingsmethoden 
etc. Al die dingen die direct ten goede komen van de spe-
lers. Het draait uiteindelijk allemaal om voetbal. Dus niet die 
nieuwe smaak Fristi in de kantine :)

Vorig jaar, in een evaluatiegesprek wat uiteindelijk een brain-
stormsessie werd, spraken we over duelkracht, snelheid, co-
ordinatie en explosiviteit. De fysieke kanten van het voetbal. 
Een aspect wat in het huidige (amateur)voetbal niet meer 
weg te denken is en binnen Rood Zwart eigenlijk wel meer 
aandacht verdiend. Wat doen wij hieraan of wat kunnen we 
hieraan doen? Dat was de vraag die op tafel kwam te liggen. 
Met z’n allen wekelijks naar de sportschool kost te veel tijd 

en geld en een eigen sportschool op het complex is een 
utopie, maar daar tussenin lag wel een oplossing. Een op-
lossing die in het profvoetbal al een tijdje gebruikt wordt. 
Nu moet ik er wel even bij zeggen dat ik met profvoetbal 
de absolute Europese top bedoel zoals Bayern München, 
Manchester City, Barcelona, Real Madrid etc. Niet de Eredi-
visieclubs. Die doen wel pogingen, maar zoals we allemaal 
kunnen constateren komen ze in Europees verband zwaar 
tekort.

Zoals u misschien weet, of niet weet, ben ik al heel wat jaren 
werkzaam in de fitnessbranche. Eén van de laatste ontwik-
kelingen die we hebben geïntroduceerd is “functional trai-
ning”. Stoeien met losse gewichten, om het maar even plat 
te zeggen. Geen machines, maar allerlei attributen waar we 
verschillende oefeningen mee doen. Gevolg is een betere 
coördinatie, sterker lichaam en meer explosiviteit. Ik voel uw 
ogen nu even terug gaan naar een alinea eerder. “Dat las ik 
net toch ook?”, hoor ik u denken. Dat klopt. In dit geval was 
1 + 1 dus 3.

Via het netwerk kwamen we in contact met een gediplo-
meerde trainer. Iemand die “functional training” beheerst via 
een sportopleiding en zelf ook voetballer is. Hij was meteen 
enthousiast over onze plannen en al snel was de trainer die 
dit moest gaan doen geregeld. Samen hebben we een inven-
tarisatie gemaakt wat betreft de nodige materialen en het 
bleek dat je voor relatief weinig geld al veel producten kunt 
aanschaffen. Met de goedkeuring van de penningmeester is 
de bestelling geplaatst en enige dagen later waren we in het 
bezit van prachtige duurzame materialen.

Het proefballonnetje hebben we in eerste instantie opge-
laten bij de C en D, om te kijken hoe het ging. Sorry, ik kan 
nog niet wennen aan al die O10 en O12 etc. In plaats van 
de reguliere warming-up komen de spelers een kwartier 
eerder en zodoende is er 20-30 minuten tijd voor functionele 
(kracht- en coördinatie)training. Het kost dus vrijwel geen 
extra tijd. Het is in de training ingebouwd. De trainer van 
het team kan rustig zijn organisatie uitzetten en de spelers 
kunnen direct na de functionele training instromen in het 
voetballende gedeelte van de training omdat ze al warm zijn. 
Al snel kwam de reactie van de B en A trainers. “dat zou ook 
goed voor ons team zijn”, zei men. In overleg is toen beslo-
ten ook deze teams functioneel te gaan trainen.

Functionele training is leuk om te doen. Dat blijkt ook wel uit 
de reacties van spelers en trainers. Het geeft de spelers af-
wisseling en maakt ze fysiek beter. De beleving van een prof 
bij je eigen voetbalclub! Bij de jongere jeugd ligt het accent 
meer op coördinatie en motoriek en bij de oudere spelers 
verschuift dat naar kracht, snel kracht en explosiviteit met 
een vleugje coördinatie.

Doe maar gek, dan doen we gewoon genoeg!
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Ik kan u op dit moment geen amateurclub noemen die dit 
op deze manier doet. Binnenkort gaan we filmpjes maken 
van deze trainingen die we op facebook plaatsen. Dan 
heeft u er ook een beeld bij. 

(Met dank aan Arjan Dijkmans, Raymond van der Roest en 
het bestuur van Rood Zwart voor de realisatie van dit 

“gekke” plan)
Met sportieve groet, 

Carlo Kastermans 

Lage Weide 2, 7556NA Hengelo (Ov.) 
T. 088-0300 400
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Rood Zwart heeft een nieuwe trainer aangetrokken die de 
talentvolle selectie MO19 (Meiden A) en MO17 (Meiden B) nog 
beter kan maken. Sinds oktober trainen de speelsters één keer per 
week onder leiding van Tjerja-Dave Knaken. De 45-jarige Tjerja, uit 
het Hardenberse Sibculo, is geen onbekende van de club; in het 
seizoen 2013-2014 trainde hij iedere dinsdagavond de speelsters 
van het voormalige Dames 1.

Tjerja heeft een eigen voetbalbedrijf www.voetbalspecialisaties.nl 
en verzorgt naast de trainingen bij Rood Zwart invaltrainingen bij 

Tjerja-Dave Knaken nieuwe trainer MO19 en MO17
v.v. Hellendoorn en SC Daarle. Daarnaast is hij jeugdtrainer bij FC 
Utrecht On Tour en geeft hij thematrainingen aan divisieploegen 
van v.v. Hoogezand.

De doelstelling van de gedreven trainer is om de meiden beter te 
maken door ze uit te dagen. Hiervoor heeft hij een duidelijke vi-
sie: beter leren voetballen, leidt tot meer plezier en dit zal ook de 
vruchten gaan afwerpen bij de wedstrijden. Zowel de speelsters als 
de begeleiding zijn erg blij met deze professionele aanvulling.
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Mogen wij ons even voorstellen. 

De meeste mensen bij Rood Zwart kennen ons wel. 
Wij, Clemens ter Horst en Saskia Ros, hebben onlangs de 
ledenadministratie overgenomen.

Clemens voetbalt van kleins af aan bij Rood Zwart. Hij voet-
balt nu in Rood Zwart 7 en is een aantal jaren leider geweest 
van verschillende jeugdteams. Saskia heeft een aantal jaren 
de welpen getraind en is daarnaast actief in de activiteiten-, 
jeugd- en kledingcommissie. Dit seizoen is Saskia gestopt bij 
de welpen en haar is gevraagd of ze de ledenadministratie 
over wil nemen. Samen met Clemens zal ze deze taak op 
haar nemen.

Voorheen heeft Tom Dijkmans de ledenadministratie op zich 
genomen, maar door zijn studie en drukke werkzaamheden 
heeft Tom besloten de ledenadministratie van zich af te 
schuiven.

Mocht u vragen hebben omtrent het betalen van contribu-
ties, ledenpassen etc. dan kunt u een mail sturen naar leden-
administratie@roodzwart.nl.

Wij streven er naar om uw vraag dan zo spoedig mogelijk 
te beantwoorden.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij een vraag hebben voor 
u. Wij zullen dan contact met u opnemen met de gegevens 
die bij ons bekend zijn. Dit zal per mail of per telefoon gaan.

Wij willen u er op attenderen dat de contributie met ingang 
van seizoen 2016/2017 (iets) is verhoogd. Vanaf de F-jeugd 
wordt er gebruik gemaakt van een kledingspaarplan. Hier-
voor betaalt ieder spelend lid € 21,00 per jaar. Dit bedrag 
wordt in één keer geïnd.

Ledenadministratie

"noaberschapshoes"

SOORT LID BEDRAG
Jeugdleden € 160,00
Seniorleden €  100,00
7 x 7 €   80,00
Welpen Gratis
Steunende leden €   30,00
Kleding spaarplan €   21,00

Bij het aanmelden van uw kind(eren) of uzelf heeft u aange-
geven hoe u wilt betalen. Hierbij was de keuze uit jaarlijks, 
per half jaar of per kwartaal.

Ons streven is om in de volgende maanden de contributie 
te innen:
- september de 1e termijn (jaar, half jaar en kwartaal);
- november de 2e termijn (kwartaal);
- maart de 3e termijn (half jaar en kwartaal);
- mei de 4e termijn (kwartaal). 

Tevens willen we in mei de bijdragen van het kledingspaar-
plan innen van het lopende voetbalseizoen. 

Het is voor ons, het eenvoudigst wanneer u een automati-
sche incasso aan ons doorgeeft. Mocht er dan iets veran-
deren dan kunnen wij dat in een keer doorvoeren en hoeft 
u dat niet zelf te doen. Wij willen u vragen bij wijziging van 
IBAN-nummer (bankrekeningnummer), adresgegevens, op-
zeggingen etc. dit door te geven, middels een mail, aan 
ledenadministratie@roodzwart.nl 

Heeft u nog geen automatische incasso?…

Laat het ons weten! Dan regelen we dat voor u.

Clemens en Saskia

Man-/vrouwschappen gezocht om de klus te klaren



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



In zijn column beperkt Carlo zich niet alleen tot het signa-
leren van het probleem. Nee, hij komt ook met een oplos-
sing. Een 3-stappen-plan. Stap 1: communiceer als club dat 
je vóór het nieuwe seizoen 75 nieuwe vrijwilligers wilt. Als 
dat niet lukt,volgt stap 2: alle niet-vrijwilligers moeten een 
extra toelage (van bijvoorbeeld 10 euro)  betalen bovenop 
de contributie van hun kind. En werkt ook dat niet, stap 3: 
verplichten. Een kind mag pas voetballen als pa en/of ma 
vrijwilligerswerk voor de club doen.

Dat lijkt allemaal nogal rigoureus. Maar in andere takken 
van sport is het al heel gebruikelijk. Sinds ik gestopt ben met 
voetballen, sta ik regelmatig op de tennisbaan. Daar hoor je 
niemand klagen dat je eens in de zoveel tijd bardienst moet 
draaien. Maar zoals Carlo zegt: “In de voetballerij lopen we 
altijd achter.”

Nou heb ik in de wandelgangen vernomen dat zijn verhaal 
niet overal binnen Rood Zwart in goede aarde is gevallen. 
Sommigen vinden dat hij de club hiermee negatief in de 
schijnwerpers heeft gezet. Aan de ene kant kan ik me daar 
wel iets bij voorstellen. Als je ziet hoe met enorm veel zelf-
werkzaamheid ons nieuwe clubgebouw uit de grond wordt 
gestampt, dan kun je alleen maar trots zijn op onze vrijwil-
ligers. Aan de andere kant: Carlo heeft met oprechte bedoe-
lingen een discussie willen aanzwengelen over een algemeen 
probleem. En of je het nu met hem eens bent of niet: dat is 
hem in elk geval gelukt.

Onze jeugdcoördinator heeft een flinke steen in de vijver 
gegooid. De mensen die zich wekelijks inzetten voor Rood 
Zwart, hoeven zich niet aangesproken te voelen. Al die 
druk-druk-drukke niet-vrijwilligers wel. Hopelijk heeft Carlo’s 
column hen aan het denken gezet. Als hij dat ermee bereikt 
heeft, dan is zijn missie al voor de helft geslaagd.

Jan Ankoné
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Op de wreef
Ik verslikte me bijna in mijn boterhammetje met hagelslag. 
Zit ik op een dinsdagochtend aan de ontbijttafel rustig m’n 
krantje te lezen, zie ik ineens een bekende kop. De kale kop 
van onze eigen jeugdcoördinator: Carlo Kastermans. In vier-
voud nog wel. Die blik van hem. Sprekend Jaap Stam die op 
het punt staat om de spits van de tegenstander met huid en 
haar te verslinden. Zelfs Zlatan zou het spontaan in z’n 
broek doen.

Maar begrijp me goed: het waren niet de foto’s waar ik 
van schrok. Wel van de inhoud van het artikel. Want daarin 
schetst Carlo een bijzonder verontrustend beeld van het ver-
enigingsleven in de voetballerij. Genadeloos legt hij de vinger 
op de zere plek: het chronische gebrek aan vrijwilligers. Carlo 
heeft het helemaal gehad met ouders die het vertikken om 
vrijwilligerswerk te doen en de club zien als een goedkope 
vorm van kinderopvang.

Vraag van de journaliste: “Is het binnen Rood Zwart een is-
sue?” Antwoord van Carlo: “We mogen als club niet klagen, 
maar het is voor mij wel een issue. Ik heb jeugdtrainers no-
dig. Ik zie regelmatig vaders langs de kant staan. Dan denk 
ik: ‘Ze hadden beter een trainingspak aan kunnen trekken 
om me op het veld te helpen.’”

Aanleiding voor het artikel in de krant was een column die 
Carlo op LinkedIn plaatste. Met de prikkelende kop: ‘300% 
contributieverhoging!’. Hij maakte er heel wat mee los. De 
column ging viraal, was in no time 300.000 keer gelezen. De 
media doken er bovenop. Op dezelfde dag dat het artikel in 
de krant stond, was Carlo te gast in het programma ‘Overijs-
sel Vandaag’ van RTV Oost. Dat bewijst in elk geval dat het 
onderwerp lééft.

Ik kan u zijn column op LinkedIn van harte aanbevelen. Carlo 
veegt daarin de vloer aan met die ouders die zich verschuilen 
achter tijdgebrek. Ik citeer: ‘Wat mij opvalt is dat mensen die 
echt druk zijn ook nog tijd vrijmaken voor wat uren vrijwilli-
gerswerk bij de club van hun zoon en/of dochter. Daar staan 
al die auto’s tegenover die het sportpark als bushalte zien 
om een kind af te zetten. 10 minuten heen en 10 minuten 
terug voor 60 minuten training. Dan vraag ik me af wat die 
chauffeur dan wil doen in die tussenliggende 40 minuten… 
druk zijn?’

Heel herkenbaar, als u het mij vraagt. Heb het zelf meege-
maakt, toen ik leider was van het elftal van een van onze 
jongens. We reden met twee auto’s naar een uitwedstrijd, in 
Hengelo. In de ene auto zat ik achter het stuur, in de andere 
mijn vrouw. De overige ouders waren op de parkeerplaats bij 
Rood Zwart weer omgekeerd. Druk, druk, druk.

"noaberschapshoes"

Gezellig meebouwen 
en meedoen
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In memoriam

Diny Wilmink-Jannink

Op 29 oktober j.l. overleed vrij onverwacht 
op de leeftijd van 76 jaar, ons trouwe lid 

Diny Wilmink - Jannink 

Vanwege de vele activiteiten van haar 
man Johan raakte ook zij bij het verenigingsleven 

binnen onze club betrokken.

Als oud handbalspeelster had zij een brede 
kijk op al hetgeen in een sportvereniging 

aan de orde komt. Vele jaren was zij actief 
als begeleidster van de jeugd 

richting de jeugdkampen. 

Ook als leidster bij diverse activiteiten 
rond het wedstrijdgebeuren van die jeugd 

vervulde zij een belangrijke taak.

Het schoonmaakwerk in het clubgebouw 
was voor haar niet vreemd. Zij was bescheiden 

van aard en mede vanwege haar vriendelijk 
karakter een sieraad voor onze club. 

Dat zij gelet op vorenstaande tot lid van verdienste 
van onze vereniging werd benoemd 

mag vanzelfsprekend heten.

Namens het bestuur, ereleden, spelddragers 
en leden van Rood Zwart wens ik de kinderen 
en overige familieleden van Diny veel sterkte 

bij het verwerken van het grote verlies.

Dat Diny mag rusten in vrede. 

In memoriam

Trudy Hollink - Jannink

Op 2 augustus j.l overleed na een langdurig 
ziekbed onze trouwe medewerkster en oud - bestuurslid 

van de toenmalige supportersvereniging 
Trudy Hollink - Jannink.

Toen haar man Ben reeds in zijn jonge jaren 
als bestuurslid van onze vereniging en 

als scheidsrechter in het veld - en zaalvoetbal optrad, 
was Trudy ook in die opzichten zijn trouwe maatje. 

Die betrokkenheid leidde er toe dat Trudy 
als secretaresse van de toenmalige 

supportersvereniging kon worden gestrikt. 

Door haar ijver en inzicht slaagde zij er in die 
vereniging op een meer dan gedegen wijze 

in het aandachtsveld te plaatsen, niet alleen bij de 
voetballiefhebbers binnen onze club maar ook bij 

verenigingen daar buiten en verdere instanties 
betrokken bij het voetbalgebeuren. 

De grote verloting t.g.v. het 60 jarig bestaan slaagde 
mede door haar tomeloze inzet. Een slopende ziekte 

vormde voor haar de belemmering aan het 
vorenstaande een waardig vervolg te geven.

Trudy bedankt voor het vele werk in het belang van onze 
vereniging verricht en de ondervonden vriendschap. 

Dit zullen we niet vergeten.

Namens bestuur en leden van Rood Zwart 
wens ik haar man Ben veel sterkte bij het verwerken 

van het grote verlies.

Dat Trudy mag rusten in vrede.





v.v. Rood Zwart is trots op haar vele vrijwilligers. Om hen te 
bedanken voor hun tomeloze inzet organiseert ze ieder jaar een 
vrijwilligersfeest in het clubgebouw. Omdat de opkomst van de 
“ouderen” hierbij de laatste jaren wat achterbleef is er door het 
Bestuur voor gekozen voor hen een apart “65+” Vrijwilligers-
feest te organiseren. Dat was in 2014 voor het eerst, en gezien 
de vele positieve reacties is besloten jaarlijks twee feesten apart 
te organiseren: 1 voor de oudere (plm. 65+) en 1 voor de 
jongeren (plm. t/m 65 jaar). 

Voor de 65 plussers was dit zaterdag 18 september jl. Voor de 
3e keer dus. Net als de voorgaande 2 keer was ook nu het weer 
prima. Alle 65+ vrijwilligers konden dan ook in een heerlijk na-
jaarszonnetje buiten op het terras bij het clubgebouw plaatsne-
men. Vanaf 15.00 werden ze ontvangen met koffie en krente-
wegge. Na het welkomstwoord door voorzitter Robert Ros, en 
een 1 minuut stilte voor alle overleden Rood Zwarters, stapten 
men op de (elektrische) fiets voor een mooie fietstocht. Voor de 
mensen die slecht in staat waren om te fietsen was er alterna-
tief vervoer geregeld in de vorm van tractor en huifkar. Dit keer 
was onze wedstrijdsecretaris Mark Ros de bestuurder op deze 
mega grote, en hoe kan het ook anders: Rood Zwart gekleurde 
tractor. De tocht ging dit keer door Twickel, en eindigde bij de 
Watermolen bij de ijsbaan. Hier kreeg men uitleg vd molen en 
kon men onder het genot van een hapje en drankje lekker on-
gedwongen met elkaar praten. 

Na terugkomst in ons clubgebouw had  Topchef Herman We-
ijenborg inmiddels het 1e barbecue vlees al gaar en konden de 
1e hongerige magen gevuld worden. Het eten smaakte heerlijk 
en het bleef nog lang gezellig op sportpark de Scheetheuvel. 
Velen maakten nog gebruik van de mogelijkheid om FC Twente 
op groot scherm te kijken. Ook nu weer veel positieve reacties, 
reden te meer hier maar een vaste traditie van te maken.

Vrijwilligersfeest “jongeren”
Deze vond plaatst op vrijdag 11 november in ons clubgebouw. 
Uiteraard was ook de 65 plusser hier (weer) van harte welkom. 
Het Hoofdbestuur draaide traditioneel de bardienst en de 
kantine was goed gevuld met o.a. scheidsrechters, trainers, 
leiders, kantinepersoneel, leden van de jeugd-, technische -, 
senioren -, activiteiten - , sponsor-, club van 100-, website- én 
toernooicommissie. Goed was ook om te zien dat er steeds 
meer partners mee komen naar deze avond, hopelijk zet deze 
trend zich voort. Al met al waren er ruim 100 Rood-Zwarters, 
die zorgen dat onze ruim 700 leden wekelijks met veel plezier 
mogen en kunnen voetballen. 

Dit keer was er een RZ sportquiz op het grote scherm, waar 
bijna iedereen fanatiek aan mee deed, met  de mobiel in de 
aanslag. Van historische RZ vragen (welk jaar brandde onze 
kantine af tot  wie was onze voorzitter in de jaren 40)  tot 
recente vragen (hoeveel punten heeft ons 1e tot hoe hoog is 
het hoogste punt vd nieuwbouw (7 meter). De winnaar vd quiz 
werd Gerard “ Geraldinio”  Baake. Aan het eind van de avond 
waren er veel positieve geluiden van de aanwezigen en was 
men het er wéér over eens dat Rood Zwart een hele hechte, 
gezellige club is. 
Een club, waar overigens nog steeds plaats is voor nieuwe 
vrijwilligers. Lijkt het u leuk, of kent u mensen die wel eens 
“iets” willen doen bij onze mooie club, bel gerust eens met  
Jeroen Vos, bestuurslid Vrijwilligerszaken: 06 – 304 20 200. 
Hij weet waar we nog mensen nodig hebben en kan ook 
aangeven wat deze functies dan inhouden etc. Vooral extra bar 
- en keukenpersoneel op zaterdag en zondag ochtend en mid-
dag is dringend nodig! Wacht niet op een ander, toon initiatief: 
Met Elkaar, Voor Elkaar!  Voor de foto’s van de 
vrijwilligersavonden, zie www.roodzwart.nl > foto’s.

21CLUBBLAD ROODZWART

Vrijwilligersfeesten 2016: 65+ en “jongeren” 
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Delden – Dat uw kind hierdoor de nieuwe Messi of Ibrahi-
movic wordt, is niet gegarandeerd, maar Voetjebal zorgt 
wel voor een goede basis. Iedere zaterdagmorgen stuiteren 
de 21 deelnemertjes, kinderen van twee tot en met vijf jaar, 
door sportzaal Raesfelt in Delden; klaar voor een uurtje Voet-
jebal. Samen met een (groot)ouder leren ze spelenderwijs de 
balsport kennen en maken ze vooral erg veel plezier. 

Spelenderwijs ontwikkelen
In samenwerking met de Twentsche Voetbalschool introdu-
ceerde de voetbalvereniging Rood Zwart begin september 
het nu al zeer succesvolle Voetjebal. Door middel van dit 
educatieve speelconcept maken de peuters en kleuters onder 
professionele begeleiding kennis met een balsport en wordt 
door verschillende spelletjes de ontwikkeling van het kind 
gestimuleerd. Zo leren ze onder meer samen spelen, kleuren 
benoemen, tellen en symbolen herkennen, daarnaast bevor-
dert het de coördinatie, motoriek, behendigheid en balans.

Sponsorkleding van KDV La Luna
De voetballertjes in spé werden door hun sponsor verrast 
met een bijpassend Voetjebal-outfit. Dankzij Simône Vis-
schedijk, eigenaresse van Kinderdagverblijf La Luna, dragen 
de jongens en meisjes van Voetjebal nu echte Rood Zwart 
tenues, bedrukt met het logo van KDV La Luna.

Wil je ook meedoen of komen kijken?
Het eerste lessenblok zit er inmiddels op en ik ben van 
mening dat we kunnen spreken van een geslaagde ses-
sie Voetjebal! Afgelopen zaterdag werd er door bijna alle 
Voetjeballers en hun ouders op passende wijze (tijdelijk) 
afscheid genomen. Sinterklaas kwam met zijn pieten langs 
om elke Voetjeballer naast de medaille en diploma vanuit de 
Twentsche voetbalschool ook een echt Pieten diploma uit te 
reiken. Naast het klim en klauter parkoers werd er door elke 
Voetjeballer een penalty genomen en beoordeeld door de 
Goedheiligman. Ik kan u verklappen… iedereen is geslaagd! 

Vanaf februari starten we iedere zaterdagmorgen weer  met 
twee groepen bij het Voetjebal, van 9.00 tot 10.00 uur en 
van 10.00 tot 11.00 uur. Kom vrijblijvend een keer met uw 
kind/kinderen (in de leeftijd van twee tot en met vijf jaar) kij-
ken, de eerste keer mogen ze meteen gratis meedoen. Voor 
meer informatie over Voetjebal en een inschrijfformulier kunt 
u contact opnemen met Marije Pol (Coördinator Voetjebal 
Rood Zwart) via tel 06-11097603 of per mail polmarije@
hotmail.com.

Spelenderwijs ontwikkelen door Voetjebal bij Rood Zwart
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Woensdagmiddag 30 november was het dan zover. 
Sinterklaas en Zwarte Piet zouden bij Rood Zwart komen.

Om drie uur zat de kantine vol met welpen en 1e jaars 
F-spelers. Natuurlijk waren er ook leiders en trainers 
aanwezig. Er werd een Sinterklaasfilm gedraaid en er 
werden Sinterklaasliedjes gezongen. Na “Zie ginds komt de 
stoomboot”, “Sinterklaas kapoentje”, en Zwarte Piet ging 
uit fietsen kwam natuurlijk ook het bekende “Sinterklaasje 
kom maar binnen….” En wie kwam er binnen…... 
Sinterklaas ,met drie Pieten.

Alle kinderen mochten bij Sinterklaas komen. De Sint wist 
van ieder kind wel iets te vertellen. Toch wel knap dat die 
man dat allemaal weet.

Iedereen kreeg pepernoten en er werd volop gestrooid. 
Van al die drukte werd de Sint wel moe. Hij ging even 
rusten in de bestuurskamer. De kinderen waren behoorlijk 
opgewonden en ze hadden dorst gekregen. De ranja en 
de patat gingen er wel in. Ondertussen hebben ze de film 
afgekeken. Toen de film was afgelopen hebben ze met 
z’n allen gedanst, natuurlijk op Sinterklaasmuziek en de 
polonaise gelopen. 

Net op dat moment kwam de Sint terug met zijn Pieten. Ze 
hadden een grote zak met cadeautjes bij zich. Ieder kind 
kreeg een cadeautje.

Na deze leuke, drukke, gezellige middag ging iedereen 
tevreden naar huis.

Saskia Ros

Sinterklaasmiddag bij Rood Zwart
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Op 14 januari a.s. wordt er een sponsorloop georganiseerd 
op ons voetbalterrein. Op dit moment zijn een groot aantal 
vrijwilligers van Rood Zwart bezig met de bouw van ons 
nieuwe clubgebouw, “het Noaberschapshoes”.

Nu bestaat er een mogelijkheid om aan dit gebouw een dak-
terras te realiseren, zodat je goed zicht hebt op de wedstrijd-
velden. Alleen is er voor het dakterras (nog) niet voldoende 
budget beschikbaar. Een aantal vrijwilligers hebben bedacht 
om door middel van een sponsorloop zoveel geld bij elkaar 
te krijgen dat ook het dakterras gerealiseerd kan worden.

Inmiddels hebben alle jeugdleden al een brief ontvangen en 
een formulier waarop ze hun bijdrage kunnen invullen. Deze 
brief met bijlage is ook verstuurd naar de leiders, trainers en 
ouders. We hopen dat we met z’n allen zoveel enthousiasme 
kunnen opbrengen dat we hier met z’n allen aan mee doen. 
Het wordt tenslotte een gebouw voor ons allemaal, een 
kleine moeite om dan een “steentje” bij te dragen door mid-
del van deze sponsorloop.

We hebben een planning gemaakt voor deze morgen, deze 
planning ziet er als volgt uit:

Starttijden per leeftijdsgroep Start tijd Eind tijd
Welpen JO 7 09:30 09:50
F - groep JO 9 10:00 10:20
E - groep JO 11 10:30 10:50
D - groep JO 13 11:00 11:20
C - groep JO 15 11:30 11:50
B - groep JO 17 12:00 12:20
A - groep JO 19 12:30 12:50

Het is dus de bedoeling dat alle jeugdteams, dus alle jeugd-
leden, met hun leiders en trainers hier actief aan mee doen. 
We verwachten van iedereen een positieve motivatie, ook 
van de ouders.

We hopen dat iedereen echt zijn of haar uiterste best doet 
om zoveel mogelijk geld op te halen. Voor degene die het 
meeste geld ophaalt (en voor het team met de hoogste op-
brengst) is een leuke prijs beschikbaar.

We hopen dat zoveel mogelijk vaders, moeders, oma’s, 
opa’s, ooms en tantes en andere belangstellende aan komen 
moedigen.

Natuurlijk is een vrije gift ook van harte welkom. Tijdens 
deze morgen is het mogelijk een broodje knakworst of een 
kop snert te kopen. Ook deze opbrengst is voor het dakter-
ras bestemd.

We hopen op een grote opkomst (en een grote opbrengst).

Tot 14 januari allemaal. 

Jolien, Judith en Saskia

NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook in 2017 houden we 

onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari.
Dit keer is dat op een vrijdag.

U bent allen van harte uitgenodigd 
vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw.

Sponsor(snert)loop 14 januari 2017

"noaberschapshoes"

2 linker handen? ...geen punt: 
euro’s zijn ook welkom
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Geef de pen door....
EINDELIJK!!!      DE PEN!!!!     HIJ IS VOOR MIJ!!!!!!

IK heb de pen gekregen van David Borkent. David, enorm be-
dankt hiervoor. Eindelijk heb ik de kans om alle leden en oud-
leden van Rood Zwart te bereiken en te vertellen over mijn 
leven, talent en loopbaan v.w.b. voetbal.

Ik weet het nog goed…
Aan de hand van mijn moeder, 1974, als vijfjarige, heb ik mijn 
eerste stapjes gewaagd op de voetbalvelden van Rood Zwart. 
Als welpje spelend bij Ajax.
Onder begeleiding van de, toen al zeer belangrijke, vrijwilligers 
heb ik mijn eerste natte sokken gehaald op de “Scheetheuvel”.
Ik was op zeer jonge leeftijd al intens bezig met voetbal. Ik 
herinner het mij als de dag van gisteren. Het WK 1974 met als 
gastland West-Duitsland. Onder leiding van Rinus Michels, De 
Generaal, mijn inspiratiebron, heeft het Nederlandse elftal de 
finale gehaald tegen West-Duitsland, die helaas verloren werd 
met 2-1.
Als klein jochie met paps mee naar Rotterdam en de kwalifica-
tiewedstrijd Nederland-Noorwegen Beleefd. Uitslag 9-0. Fan 
voor het leven.Samen met mijn vader en moeder hebben wij 
een nieuwe kleurentelevisie gekocht bij de witgoedzaak Haar-
man te Delden. De rest van de wedstrijden heb ik thuis op de 
bank, in kleur, bekeken. 

In de E1 werd ik, vanwege mijn niet onopgemerkt katachtige 
manoeuvres, gebombardeerd tot keeper. Vanaf dat moment 
was ik de goalie van een elftal wat ieder jaar kampioen werd. 
Dit hebben wij volgehouden t/m de A1. Namen van de spelers 
en leiders zijn algemeen bekend. In de C1 werd ik ontdekt (erg 
laat vind ik) samen met Herman van Ditzhuizen door Issy ten 
Donkelaar (trainer jeugd FC Twente). In deze mooie jaren werd 
ik gebracht en gehaald door Dhr Keizer en Dhr Bruins. (Nog-
maals dank)Door een gigantische fout van de, toen aanwe-
zige, technische commissie en bestuur van FC Twente hebben 
ze waardig afscheid van mij genomen.

Na de jeugd…De Senioren. Ik heb in alle elftallen gespeeld. 
Van het 1ste tot het 11de en nu in het 9de. Tussendoor zijn 
Gerard Efftink, Berto Spoolder en ik nog 2 jaar lang leider ge-
weest van de A2 met als aanvoerder Jelle de Vries. Dat ging 
zo goed dat ik daarna het leiderschap mocht beoefenen van 
een senioren elftal. Ik begon bij het 11de. Later opgeklommen 
als leider naar het 5de. Hopende en dromende van het 1ste 
kwam op een avond de technische commissie van Rood Zwart 
bij mij thuis.

Met tranen in mijn ogen, van blijdschap, wachtte ik “De 
Vraag” af. Leider van het eerste???
Na 2 bakkies koffie kwam de verlossende vraag: “ Wil jij de be-
geleider, trainer, verzorger etc etc worden van de welpen”? Ik 
wist dat de, door mij opgeleide welpen, de toekomst voor het 
1ste  van Rood Zwart zijn, dus heb ik dit aanbod graag en vol 

trots, aanvaard.Na de welpen, leider van de F met Sven (aan-
komend keeper van het 1ste) en daarna leider van de meisjes 
met Britt (aankomend laatste vrouw van Dames 1).
Ook heb ik een aantal jaren geprobeerd de wedstrijden in 
goede banen te leiden als scheidsrechter van de KNVB op het 
hoogste niveau, afdeling jeugd (Shell-competitie).

Als leider en keeper van het 7de, in het voorjaar van 2005, 
werd mij bekend dat veel spelers het niet meer volhielden om 
zondagochtend de veters te strikken, de mouwen op te stro-
pen en de weide te betreden. Ik hield alleen nog een aantal 
middenveldspelers en een mooie voorhoede over.
Datzelfde probleem speelde zich af bij het 5de, waar Otto 
Bötjer als leider optrad.

Heel voorzichtig stelde Herman Ensink (voorzitter) tijdens de 
leidersvergadering de vraag aan Otto of hij samen wilde gaan 
met mij om zo een nieuw 11tal (het 6de) te creëren.
Omdat ik pas tijdens de pauze binnen kwam, met een glas 
bier in mijn hand, stelde Otto mij de vraag. Ik kende de beste 
man niet, maar zag aan zijn houding en ogen dat dit een we-
reldleider is. Met volle overtuiging en vertrouwen ben ik het 
avontuur aangegaan tot grote verbazing van Herman Ensink 
en consorten. Als extra speler mochten wij Tom Dijkmans ver-
welkomen. 

Mijn meest bewogen voetbaljaar in negatieve- en positieve zin.
Negatief: Het overlijden van Gerrit te Brummelhuis. Dit had 
een enorme impact op ons elftal.
Positief: We werden kampioen. Mijn eerste en, vermoedelijk, 
laatste keer bij de senioren. Door een beauty van een goal, in 
de tweede helft, door Tom Dijkmans, sloeg de wedstrijd om. 
Het werd uiteindelijk 6-2. 

Nu ik een klein stukje over mijzelf heb verteld, is het nu de tijd 
om de vragen van David ff snel af te raffelen.

Vraag 1: Hoe ervaar jij, als getalenteerd keeper, een elftal te 
moeten lei(j)den, wat nooit jouw niveau heeft of zal bereiken. 
Antwoord: Ieders kwaliteit benutten op en buiten het veld.

Vraag 2: Welke wet van Newton is het, die jou 3 seconde in 
een bovenhoek laat hangen met jouw postuur.
Antwoord: De kracht is massa maal versnelling. Dat op een 
juiste wijze toepassende. Simpel!

Vraag 3: Hoe kan het dat je zonder enige taalbeheersing je 
verstaanbaar kunt maken in alle landen?
Antwoord: School afmaken. Tip!?
Vraag 4: Afgelopen seizoen heeft het 7de een lastig seizoen 
gehad door veel blessures. Wat doe je daar volgend seizoen 
aan als lei(j)der om dit niet nog eens mee te maken.
Antwoord: Nieuwe jonge hulpleider aangesteld in de vorm van 
Menno Schalkwijk. Opgelost!
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DE PEN, IK BEN HET KWIJT. IK HAD NOG ZOVEEL TE VERTELLEN.
Wie O Wie. Niet moeilijk!! Wi(e)lly Oude Heuvel. Jouw kans! 
En, benut hem. Aantal vragen voor jou.

1:  Heeft Rick het voetbaltalent van jou?
2:  Waar komt jouw passie en talent vandaan m.b.t.  
 de beeldjes, pronkend in voortuinen te Delden, van 
 de nieuwe Abrahams van het Viagra-elftal.

3:  Hoelang denk jij nog mee te gaan bij de Viagra,  
ondanks alle blessureleed. (verdraaide knie, blauw  
oog, etc etc) 

Succes met het beantwoorden van deze vragen. 

Nogmaals bedankt voor de kans die ik heb gekregen om een 
kleine anekdote van mijn leven bij Rood Zwart met jullie te 
delen.

Groeten De Zwarte Panter
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Iemand moet het een keer doen, laat mij het dan maar zijn. 
Als “stadse buitenstaander” binnen een mooie dorpsclub kan 
ik wat meer mijn ongezouten mening geven of de zaken be-
noemen zoals ze feitelijk zijn. De rol van passant is mij op het 
lijf geschreven. Ik ben al 26 jaar clubhopper zonder een echt 
vast honk te hebben. Op de vraag “wat is jouw club?” moet 
ik dan ook altijd de schouders ophalen. Er is geen “mijn club”. 
Klinkt eigenlijk best wel triest als ik het zelf zo terug lees.

Maar goed, 300% contributieverhoging....en dat is nog maar 
het begin! Met de huidige mentaliteit van een grote groep 
mensen is dit de nabije toekomst. We hebben tenslotte 
geen tijd?! De grootste onzin natuurlijk als je bedenkt dat de 
Nederlander gemiddeld 27 uur per week achter of voor een 
beeldscherm zit (bron: CBS). Dat is meer dan één hele dag in 
week en dan durven sommige nog steeds te zeggen dat ze 
geen tijd hebben?

Wat mij opvalt is dat mensen die echt druk zijn ook nog tijd 
vrijmaken voor wat uren vrijwilligerswerk bij de club van hun 
zoon en/of dochter. Daar staan al die auto’s tegenover die 
het sportpark als bushalte zien om een kind af te zetten. 10 
minuten heen en 10 minuten terug voor 60 minuten training. 
Dan vraag ik me af wat die chauffeur dan wil doen in die 
tussenliggende 40 minuten... druk zijn? Hij had beter ook 
een trainingspak aan kunnen trekken en op het veld komen 
helpen. Goed voor de binding met je eigen kind, je eigen 
ontwikkeling als potentieel jeugdtrainer en de weerstand die 
je opbouwt door regelmatig lekker in de buitenlucht te zijn.

Toch denk ik dat veel van u alleen maar aan die 300% blijven 
denken. Grappig toch, wil je de aandacht van een Nederlan-
der, praat dan over zijn portemonnee. Een makkelijk marke-
tingtrucje. De verklaring is heel simpel. Als mensen nu nog 
steeds niets voor de club doen, maar wel verwachten dat hun 
zoon en/of dochter gewoon kan blijven voetballen, moet de 
club mensen aan gaan nemen en betalen. Dat kost geld en 
dat moeten de leden dan maar ophoesten. Denk niet dat er 
een sponsor gevonden kan worden die dit voor al die niet-
vrijwilligers financieel wil compenseren.

Moet het tij dus radicaal gewijzigd worden? Dat denk ik niet. 
Ik denk zelfs dat we “ons clubprobleem” vrij eenvoudig het 
probleem van de niet-vrijwilliger kunnen laten worden. Door 
het probleem te verschuiven naar de mensen waar het om 
gaat kun je als club rustig achterover gaan zitten en wachten. 
De tijd zal het probleem vanzelf oplossen. We volgen gewoon 
een stappenplan:

1. De club communiceert met alle leden en ouders dat het 
voor 1 september van het nieuwe seizoen een uitbreiding wil 
van bijvoorbeeld 75 vrijwilligers op verschillende afdelingen. 

Wordt dit aantal gehaald, dan blijft het stappenplan op punt 
1 steken en is de club voorlopig uit de zorgen. Niets aan de 
hand en degene die niets willen doen komen er dan mooi 
onderuit. Beide partijen tevreden. Maar.....punt 2 en 3 zijn 
vooraf bekend om de druk op punt 1 te houden.

2. Bij minder dan 75 nieuwe vrijwilligers gaan alle niet-
vrijwilligers een maandelijkse toelage betalen op de 
contributie van bijvoorbeeld 10 euro per kind voor een heel 
seizoen. Dat is dus 120 euro extra in de clubkas per kind. Alle 
vrijwilligers betalen uiteraard een lager tarief. Niets doen is 
dus extra betalen en dat geld gebruiken we om vrijwilligers 
beduidend minder te laten betalen. De ene hand wast de 
andere, wel zo eerlijk.

3. Als ook een seizoen later de 75 nieuwe vrijwilligers niet ge-
haald worden komt er een verplichting van vrijwilligerswerk. 
Het kind kan/mag pas voetballen als vader en/of moeder 
vrijwilligerswerk doet. Let wel, als iedereen iets moet doen, 
dan treed het gezegde “vele handen maken licht werk” in 
werking. Ik ken clubs waar dit al is gerealiseerd en dat bete-
kent bij hen één bardienst van 3 uur draaien in 12 weken!

Dit alles kondig je uiteraard vooraf breed aan. 
De opstandige onder u zullen nu zeggen: “Ik laat me niets 
verplichten, dan ga ik lekker naar een andere club”. Dat 
recht heeft u natuurlijk, maar voordat u overhaaste beslis-
singen neemt, neem ik u even mee naar de gevolgen van die 
uitspraak.

U besluit weg te gaan met uw zoon/dochter naar de club 
waar u niets hoeft te doen. Die club gaat dus in rap tempo 
bestaan uit louter leden met mensen die niets willen doen. 
Problemen dus. Binnen de kortste keren gaat de contributie 
omhoog om krachten in te huren of men confronteert u met 
een stappenplan om vrijwillige werkzaamheden langzaamaan 
te gaan verplichten. Nog niet gesproken over alle trammelant 
die er aan vooraf gaat. Te weinig vervoer, geen trainers op 
het veld, geen scheidsrechters, een dichte kantine, smerige 
accommodatie etc. Allemaal zaken waar uw kind de dupe van 
gaat worden.

De club die u heeft verlaten bestaat na uw vertrek alleen nog 
maar uit heel veel vrijwilligers. Alles kan tot in de puntjes 
geregeld worden en alle afdelingen zijn optimaal bezet. Meer 
trainers en dus meer aandacht voor de spelers, een gezellig 
onderkomen in de vorm van een kantine die altijd geopend 
is, altijd voldoende vervoer, een schone accommodatie en 
door het grote aantal vrijwilligers hoeft iedereen maar een 
heel klein beetje te doen. De ideale vereniging is ontstaan en 
toekomst gegarandeerd!

300% contributieverhoging!
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Als club hoef je slechts de ballen te hebben om dit initiatief te 
introduceren voor een grandioze toekomst. Andere sporten 
kennen dit al veel langer, maar zoals gebruikelijk lopen we in 
de voetballerij altijd achter. 

Het bestuur wat deze beslissing moet nemen hoeft zichzelf 
alleen maar antwoord te geven op één vraag... wil je een club 

met 650 leden en voor altijd verlost zijn van het vrijwilligers-
probleem met een fantastische toekomst... of wil je een club 
van 750 leden met een blijvend vrijwilligersprobleem en een 
onzekere toekomst vanwege een te klein groepje overbe-
laste vrijwilligers die uiteindelijk de handdoek in de ring gaan 
gooien?

DiaconAction is een jaarlijkse activiteit waarbij jongeren 
zich gezamenlijk inzetten voor hun omgeving. Verspreid 
over heel Nederland bedenken groepen tieners en jongeren 
een eigen activiteit die ze als groep samen uitvoeren.

Het gaat hier om een project waarbij jongeren in actie 
komen voor hun kwetsbare medemens en tevens betrok-
ken worden bij de zorg voor de natuur. DiaconAction zorgt 
er voor dat jongeren zich bewust worden van het feit dat 
zijzelf een steentje kunnen bijdragen aan het “goede leven” 
voor mens en milieu. Tevens ontdekken ze hoe verrijkend 
dat kan zijn. 

Aan de leden van de vrijdagmorgenploeg werd gevraagd 
hun activiteiten op voormelde wijze voor het voetlicht te 
brengen. Hiervoor werden een viertal kinderen uit groep 8 
van de basisscholen op vrijdagmorgen 18 november j.l. aan 
onze werkgroep toevertrouwd. 

Ofschoon de leden van de ploeg iedere pedagogische scho-
ling missen heeft hun veelal jarenlange ervaring er wel toe 
geleid dat de jongeren kon worden bijgebracht hoe het 
verenigingsleven in elkaar steekt. Voorts welke initiatieven 
en bijdragen van de leden mogen worden verwacht om het 
geheel op een bepaalde manier in stand te houden dan wel 
als het kan nog te verbeteren. Het bekende gezegde ”jong 
geleerd oud gedaan” spreekt daarbij boekdelen. De inzet 
van  de organisatie is dan ook zeer te prijzen.

Het is bekend dat een sportvereniging zonder het werk 
van de vrijwilligers gewoon niet kan bestaan. De jeugd 
eens even bij te brengen welke werkzaamheden zoal moet 

worden verricht vóór zij op de zaterdagmorgen dan wel 
middag hun partijtje kunnen spelen is van groot belang. De 
grote waarde van het bestuur in de club tot aan de man 
die de lijnen trekt en al het vele werk dat er nog tussen-
beide komt. Het zal zeker zo zijn dat de ervaren jeugdleider 
dit wel zal doorgeven. In het onderhavige geval betreft het 
een viertal jongeren van wie slechts mag worden verwacht 
dat zij hun inmiddels verzamelde kennis van zaken aan 
hun leeftijd – dan wel teamgenoten zullen doorgeven. Dan 
heeft de actie tot resultaat geleid. De jongens leken ons 
daar pienter genoeg voor.

Dat het uurtje activiteit veelal bladeren harken betekende 
is nauwelijks nog van belang. Gezegd mag worden dat de 
jongeren goed hun best deden. Dat geeft vertrouwen voor 
de toekomst.

Namens de vrijdagmorgenploeg

Gerard Bebseler 

DiaconAction: 
jongeren zetten zich in voor hun omgeving

"noaberschapshoes"

 D’n jas moet oet, 
wie goat bouwen!
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Noaberschaphoes
Nieuwbouwproject van ongekende 
omvang voor v.v. ROOD ZWART

Clubblad kersteditie 2016; hét moment om een mooie 
tussenbalans op te maken van alle resultaten tot nu toe 
rondom de bouwactiviteiten van het Noaberschaphoes, 
ons nieuwe multifunctionele clubgebouw. “Het wordt meer 
dan een clubgebouw van v.v. Rood Zwart alleen, het wordt 
een algemeen maatschappelijke voorziening. Een multi-
functionele ontmoetingsplaats die ruimte biedt aan diverse 
groepen en door haar veelzijdige invulling een eigen iden-
titeit zal gaan vormen”. Zo staat geschreven in een van de 
doelstellingen van SportParkPlus, de organisatie die namens 
onze club gezicht geeft aan dit megaproject. 

Over de voorbereidingen en vele avonden vergaderen, 
besluiten nemen, deze weer herzien o.b.v. voortschrijdende 
inzichten, steeds dichter bij het moment komen van een 
definitieve klap geven op de beslissing “WE GAAN HET 
DOEN”, is al veel gezegd en geschreven. Eind 2015, begin 
2016 veel ongeduldige vragen; wanneer beginnen we nou?
En dan is het ineens 17 juni 2016. De voorbereidingen zijn 
afgerond, taken zijn verdeeld. 

De beslissing is gevallen om een flink deel zelfwerkzaamheid 
in de strijd te gooien. De wervingscampagne voor 
vrijwilligers heeft al maanden gedraaid en levert vele fijne 
reacties en toezeggingen op. Bouwmanager Vincent Kenk-
huis en Wim Koning ter Heege in zijn rol als preases van de 
SportParkPlus commissie hebben al een deel van de mate-
rialen besteld. Opdrachten aan externe bouwdeskundigen 
zijn vergeven en dan is het zover. Het bouwvlak is uitgezet, 
het hoogtepeil is bepaald, de pikketjes zijn geslagen. 
Kortom; WE KUNNEN VAN START!

Grondverzetbedrijf Rouwmaat met Jan Workel (wie kent 
hem niet?!) als kraanmachinist zet de eerste graafbak in de 
grond. De bouwput wordt in no-time uitgetrokken en het 
vele zand blijft op het RZ-complex. Dat heeft nog wel wat 
hoofdbrekens gekost. Vaker dan eens moest er weer een 
hoeveelheid kuub zand verplaatst worden om effectief de 
ruimtes te benutten. 

De veiligheid  rond de bouwplaats staat hoog in het vaan-
del. Daarom is op 25 juni een groot bouwhek neergezet 
rond de gehele bouwplaats en is deze verder ingericht om 
zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Een schaftkeet is 
geplaatst met medewerking van NECO, zodat de bouwvak-
kers ook een uitstekend onderkomen hebben. De fundering 
wordt opgebouwd uit onder meer gebroken puin. We pra-
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ten dan over begin juli. De noodzakelijke afvoerbuizen e.d. 
worden aangelegd. 

Onder prachtige weersomstandigheden wordt vervolgens 
op 9 juli door een grote ploeg vrijwilligers de isolatielaag 
met de staalmatten aangelegd. Het geheel krijgt dan al 
meer vorm. 

In de week erna is op 13 juli door ROKRA mix de betonvloer 
gestort. En geweldige klus waarbij de vrijwilligers in een 
pracht samenwerking met de profs een mooie stap voor-
waarts gemaakt  hebben. 
De zomervakantie werd gebruikt om het beton goed uit te 
laten harden. De weken na de vakantie zijn gebruikt om ver-
dere voorbereidingen te treffen. Denk daarbij aan het klaar 
leggen van diverse bouwmaterialen e.d. op de bouwplaats.

In de weken rond eind augustus, begin september leek de 
doorstart na de vakantie wat stroperig op gang te komen, 
maar dat zat ‘m vooral in de nodige plannings technische 
zaken. Wel hebben onze “eigen” mensen zich al volop 
beziggehouden met het nodige ‘stel’ werk van kozijnen, 
muurprofielen e.d. 

Zaterdag 24 september was weer een prachtvoorbeeld van 
het alom bekende motto bij Rood Zwart: “Mét elkaar, voor 

elkaar”. Met zo`n 15 vrijwilligers én 2 grondverzetmachines 
(Jan en Anton) is de grond rondom de bouwput aangestort 
en vlakgemaakt. Daarbij zijn aan de buitenzijde van het 
gebouw de verschillende rioolafvoerbuizen aangelegd. Alles 
was daarmee klaar om te starten met het metselwerk. De 
mannen van metselbedrijf Aalderink & Eijsink uit Henge-
velde zijn midden september met veel elan begonnen. Dan 
begint ook Wim Vehof, de allround bouwvakker die vanaf 
dát moment namens Rood Zwart de dagelijkse leiding op de 
bouwplaats heeft. 

Het gaat dan in een rap tempo. Binnen enkele weken krijgt 
de begane grond zijn eerste contouren. Als eerste met de 
binnenmuren, later ook de buitenmuren met een gloedvolle 
donkerrode steen. Voor de kleedkamers wordt een mooie 
grijze bouwsteen gebruikt, die niet meer bewerkt hoeft te 
worden. Daarmee hebben de binnenmuren meteen al een 
‘gezicht’. Als de profielen en stellatten eenmaal verwijderd 
zijn, krijgt het “binnenwerk” al beduidend meer smoelwerk 
en ontstaat er steeds meer gevoel bij de talloze ruimtes. 

Eind oktober zijn de metselwerkzaamheden al ver gevor-
derd en zijn de eerste stalen kolommen geplaatst voor de 
galerij van 1e verdieping, die aan de voorzijde van het 
gebouw komt. 



Op 28 oktober worden de betonnen platen voor de verdie-
pingsvloer afgeleverd en systematisch klaargelegd op veld 
2, pal naast de bouw. Deze zg. kanaalplaten worden op 
maandag 31 oktober in een rap tempo gelegd. Ook weer 
een mooi staaltje van samenwerking tussen NECO en eigen 
deskundigen. De dag erna wordt met het plaatsen van de 
vloerdelen in de galerij ook deze belangrijke fase afgerond. 
Als je dan als fotograaf vervolgens op verdiepingsvloer 
loopt, krijg je ineens (een heerlijk!) gevoel bij de immense 
oppervlakte waar straks o.a. de kantine gehuisvest zal 
worden.

Opnieuw kunnen dan onze ‘eigen’ mensen aan de slag met 
het voorbereidende werkzaamheden voor het stelwerk van 
profielen en kozijnen op de eerste verdieping. In dezelfde 
week, worden de stalen kolommen geplaatst die als basis 
moeten dienen voor de gelamineerde liggers, die in de 
week erna geplaatst zullen worden en waarmee het hoog-
ste punt ook bereikt zal worden.

Donderdag 10 november worden deze immens grote hou-
ten balken gebracht; bijna 21 meter lang en een gewicht 
van ca. 1.200 kg / stuk! 8 stuks in totaal.

Onder professioneel toezicht van Staalbouw Twente en 
m.b.v. NECO met een van haar grotere bouwkranen, 

worden de leggers eerst keurig op rij naast het gebouw 
klaargelegd om alle voorbereidende werkzaamheden uit 
te voeren. Al vrij snel daarna wordt om exact 11.30 uur de 
eerste ligger gelegd. Dan pas besef je ook wat de waarde is 
van goede voorbereidingen, nauwkeurige maatvoering én 
betrokkenheid van echte profs. Tot op de millimeter nauw-
keurig paste alles, geen enkele doublure en daarmee grote 
voldoening onder de betrokkenen.

Op vrijdag de 11e van de 11e wordt daarmee het hoogste 
punt bereikt! Een memorabel moment in de geschiedenis 
van onze club. Dat kon niet ongemerkt voorbij gaan en als 
vanzelfsprekend wordt hierbij dan ook terecht stilgestaan. 

Rond 16.00 uur wordt onder toeziend oog van betrokken 
bouwvakkers en enkele vrijwilligers de vlag geplaatst op 
het hoogste punt van het gebouw. Voorzitter Robert Ros 
en penningmeester Harold Pepers plaatsen op deskundige 
wijze o.l.v. Wilco Brok de Rood Zwartvlag in top. Waarna 
in de kantine getoast wordt op  het behaalde resultaat tot 
dat moment. De contouren van het gebouw komen dan in 
volle omvang tot zijn recht. Een moment om even stil van te 
worden en met gepaste trots van te genieten.

De metselaars gaan in de week daarna weer verder met de 
bovenverdieping. De ruimten voor de toiletten krijgen vorm. 
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Zo ook de bestuurskamer, keuken en diverse opslagruimten. 
Ook wordt nu duidelijk hoe de lift in het gebouw komt te 
zitten. Maar bovenal wordt duidelijk wat de impact is van 
de immense ruimte van wat straks de kantine moet worden. 
Nu al geven de houten liggers die ‘in het zicht’ komen een 
behaaglijk gevoel, waarvan je op voorhand al denkt dat 
het straks goed toeven zal zijn, in een sfeer van prachtige 
huiselijke ambiance.

Op het moment van schrijven van dit artikel, staan we vlak 
voor een “Open Huis” op zondag 4 december. Geïnteres-
seerden kunnen dan een kijkje nemen in het gebouw in 
aanbouw. Een goed moment voor sponsoren, leden, vrijwil-
ligers, buren, enz. om kennis te nemen van de vorderingen 
die gemaakt zijn.

Bij het ter perse gaan van dit clubblad zal inmiddels het dak 
erop zitten, de voorgevel van de kantine geplaatst zijn en 
daarmee zal dus het gebouw nog vóór de kerst 2016 wind- 
en waterdicht zijn. We zijn dus flink opgeschoten! Maar 
volgens de deskundigen nog maar op de helft! De werk-
zaamheden tot nu toe waren vooral “echt zichtbaar”. 

Maar er zal nog veel moeten gebeuren wat minder zicht-
baar is en wat minstens zo belangrijk zal zijn. Daarbij zullen 
vooral onze eigen vrijwilligers betrokken worden. Het 

bestuur en SportParkPluscommissie rekenen daarbij op de 
toegezegde medewerking van velen. Betrokken zullen waar 
het kan, zo vroeg mogelijk benaderd worden. Maar het 
kan ook zo zijn dat ad hoc zaken geregeld moeten worden. 
Waarvan acte!  

Als we met dezelfde voortvarendheid van juni jl. tot nu, 
in 2017 door kunnen gaan (en wie twijfelt daar nu aan?) 
dan kunnen we rond de zomer van 2017 opnieuw een 
balans opmaken. En dat zal er een zijn van hopelijk veel 
voldoening en vooral trots op datgene wat WE met elkaar 
bereikt hebben. We zijn er nog lang niet, er zal nog veel 
moeten gebeuren.  Maar ook nu mogen we best al een 
beetje trots zijn!   

Namens alle betrokken bouwers;

Nico Bloem

Zie foto`s van de verschillende fases tijdens de bouw. 
Een uitgebreide fotoreportage is te zien op de website 
van v.v. Rood Zwart: www.roodzwart.nl 
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Dromen komen uit…
Beetje sentiment met de Kerst moet kunnen, toch?
Na ruim 5 jaar voorbereiding bouwen we een nieuw clubge-
bouw! Waar het optuigen van de Kerstboom SportParkPlus 
heet, vormt ons Noaberschapshoes de piek!

Velen van ons volgen bijna dagelijks de vorderingen van de 
bouw en zien dat het goed gaat en bijzonder fraai wordt. 
Bijzonder groot compliment aan al diegenen die hieraan 
bijdragen, zowel fysiek als ook op de achtergrond. En uiter-
aard in het bijzonder aan al onze vrijwilligers!

Van upperen, timmeren, steigerbouwen, betonstorten en 
koffie zetten tot inkopen, plannen, rekeningen betalen en 
sponsoren werven.

Van inmeten, overleggen, metselen en staalbouw tot zelf-
werkzaamheid organiseren, subsidies najagen en rijplaten 
leggen.

Van PR, aankleden interieur, obligaties uitschrijven tot het 
ontwerp van de eerste steen en het verantwoorden van 
noodzakelijke keuzes.

Van riool verleggen, gehaktballen halen, afstemmen met de 
gemeente en Twickel tot openhuis organiseren en ledenac-
ties optuigen.

Van … nou ja, van alles dus en dat doen we: met en voor 
elkaar!
 
…daarom komen dromen uit.

Een mooie Kerst en gelukkig Nieuwjaar

SportParkPlus

De bouwmachine op stoom!!
De afgelopen maanden is er door vrijwilligers en onderaan-
nemers een prachtig resultaat neergezet. Met nagenoeg 
een wind en waterdicht gebouw krijgen de feestdagen 
hiermee een ‘dubbele’ dimensie. Dankzij gedetailleerd te-
kenwerk van de Groot Vroomshoop en Staalbouw Twente 
is de montage van de constructie voorspoedig verlopen. 

Naast de aanwezigheid van voorman Wim Vehof heeft 
Rood Zwart tijdens de montage opnieuw bewezen dat het 
een tal van vakkundige vrijwilligers in huis heeft. In januari 
2017 gaat Van Kooten starten met het installatiewerk en in 
maart zal de stukadoor de afbouw in gang zetten. Diverse 
onderaannemers zullen vanaf maart actief zijn. Naast het 
stucwerk zal de afwerkvloer worden gestort en het sys-
teemplafond worden gemonteerd. Neco Staalbouw zal de 
entreetrap, de trap naar de balustrade en de hellingbaan 
plaatsen. 

De Rood Zwarters gaan in de afbouw voornamelijk aan 
de slag met aftimmerwerk, tegelzetwerk, schilderen en 
behangen. Ook zal de inrichting van het voorterrein nog 
wat hand en spandiensten van onze clubmensen vragen. 
Na het installeren van de bar, de keuken en de lift krijgt het 
interieur naar verwachting vanaf mei 2017 echt vorm. Al 
met al stomen we af op een opening tijdens de start van 
het nieuwe seizoen.

Vincent Kenkhuis, bouwmanager
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Speelsters Rood Zwart moedigen FC Twente vrouwen aan 
in Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona
Ondanks dat de vrouwen van FC Twente de week ervoor 
in Barcelona de uitwedstrijd van de achtste finale van de 
Champions League met 0-1 verloren, hielden de speelsters 
van Rood Zwart hoop. Zo’n 40 meiden reisden met ouders 
en trainers woensdag 16 november vol goede moed af 
naar de Grolsch Veste voor de kraker 
FC Twente – FC Barcelona.

Met een kleine 7000 andere supporters hoopten ze op een 
sidderende vrouwenvoetbalavond, maar al snel bleken de 
Catalanen een maat te groot voor de Twentse dames.
Bij rust keken ze tegen een 0-2 achterstand aan, er werd 
luidruchtig aangemoedigd, maar uiteindelijk werden de 
speelsters van FC Twente met 0-4 van de grasmat getikt. 
Door de nederlaag eindigde op deze avond het Europese 
avontuur voor FC Twente vrouwen.

Ondanks dat Barcelona, net als vorig jaar, met FC Twente 
afrekende, genoten de speelsters van Rood Zwart enorm 
van de gezellige avond. Nadien maakten ze een leuke 
groepsfoto en keerden ze weer huiswaarts. De meiden en 
begeleiding kijken nu alweer uit naar het volgende duel in 
het stadion om hun voorbeelden weer aan te moedigen.

Scheidsrechters

Op bezoek bij
F.C. Twente - FC Barcelona

We zijn alweer een aantal weken bezig met de competitie. 
Bij aanvang van het nieuwe seizoen was het even puzzelen 
om bij iedere wedstrijd de juiste scheidsrechter in te delen. 
Gelukkig is dat voor het grootste gedeelte gelukt, en zijn we 
op de goede weg om bij iedere wedstrijd een scheidsrechter 
te plaatsen. Helaas zijn een aantal scheidsrechters gestopt 
om uiteenlopende reden. Gelukkig zijn er ook een aantal 
nieuwe toppers in ons scheidsrechterkorps bij gekomen. 
Waar wij erg gelukkig mee zijn.  Zo ook met de meiden 
van MO19 die met 5 scheidsrechters de arbitrage compleet 
maken. Deze zullen hoofdzakelijk de elftallen van MO13 en 
MO15 gaan fluiten. Daarmee komen we bij Rood Zwart op 
een aantal van 32 scheidsrechters. Een aantal waar we met 
zijn allen best trots op mogen zijn. Geen voetbal zonder 
scheidsrechter.

Een greep uit het scheidsrechterskorps jeugdafdeling 
van Rood-Zwart. 

Na lang wachten is de scheidsrechtercursus veldvoetbal 
(BOS) van start gegaan. 4 avonden zullen de cursisten de 
oren gespitst hebben om alle informatie, die de cursuslei-
der Rutger Bekebreder, aan te horen zodat allen de cursus 
tot een goed einde zullen brengen.  18 Personen volgen 
de KNVB cursus. 11 Rood Zwart leden en 6 cursisten van 
andere verenigingen. SV Delden, BWO, wilhelminaschool 
en NEO die in goed overleg de klas compleet maakt. Voor 
de jongste scheidsrechters die de JO09 en JO11 fluiten heeft 
Jan Everlo een kleine cursus gegeven. Hierdoor staat een 
team goed opgeleide scheidsrechters op het veld om de 
wedstrijden in goede banen te leiden. Voor alle leiders en 
spelers is het dan ook gepast dat er voor de scheidsrechter 
enige vorm van ontzag is tijdens de wedstrijden. 

Als er Jongens of meisjes zijn die een sportopleiding heb-
ben, en stage uren willen/moeten draaien, kunnen ook 
gaan fluiten. Enkele scheidsrechters lopen al stage bij Rood 
Zwart en krijgen daar uren voor. 
Aanmelden kan bij Toon Nijland, coördinator jeugdscheids-
rechters tel. 06 46135974



   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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Zes dagen in de week vind je Wim Vehof op het bouwterrein 
van SportParkPlus. De vijf werkdagen wordt hij ingehuurd 
als uitvoerder en de zaterdag plakt Wim er vrijwillig aan 
vast. “We werken samen aan een mooi, toekomstbestendig 
complex en ik zet me graag in voor de club”, verklaart de 
uitvoerder én vrijwilliger zijn toewijding.

Op zo’n 2,5 kilometer afstand van het nieuw te bouwen 
multifunctionele park woont Wim met zijn vrouw Sandra en 
twee kinderen in het natuurrijke buitengebied van Delden. 
Dochter Genine koos voor de paardensport en zoon Koen 
heeft net als Wim de voorliefde voor de voetbalsport; hij 
speelt in de D1 van Rood Zwart. De van oorsprong Henge-
veldenaar Wim Vehof voetbalde zelf eerder bij WVV en was 
vaak op de sportvelden, die tegenover zijn ouderlijk huis 
liggen, te vinden. Het belang van de inzet van vrijwilligers bij 
een sportvereniging is hem dan ook niet onbekend. 

Wim startte 18 jaar geleden als ZZP-er in de bouw. Zijn 
kundigheid sluit perfect aan bij de werkzaamheden voor 
de realisatie van het SportParkPlus, en daarom werd er een 
beroep op hem gedaan. “Rood Zwart was op zoek naar een 
uitvoerder die niet te dicht bij de club staat, maar er wel een 
binding mee heeft”, legt Wim uit, “maar uitvoerder vind ik 
een zware titel. Ik ben ook gewoon timmerman, of mis-
schien kan het beter omschreven worden als meewerkend 
uitvoerder.” Met een map rond de bouw lopen en leiding ge-
ven, is niets voor hem. “Nee, echt niet”, lacht Wim, “ik werk 
gewoon mee. Die map met de planning en tekeningen ligt 
wel in de kruiwagen, soms kijken we er even in en klappen 
we hem weer dicht en gaan we weer aan het werk.”

Sinds eind september draagt Wim zijn steentje bij aan het 
‘Noaberschaphoes’, daarvoor was hij al actief met onder 
meer de aanleg van de veilige toegang tot het terrein, de 
nieuwe bestrating en de fietsenstalling. “Zodra de funde-
ring van het gebouw er lag, kon ik ook hier mijn bijdrage 
gaan leveren”, vertelt Wim, “we zijn nu met elkaar een paar 
maanden verder, er wordt echt hard gewerkt en daar zijn de 
resultaten ook naar.” Naast zijn lovende woorden voor de 
grenzeloze inzet van de bouwers, vrijwilligers, sponsoren, 
en andere betrokkenen, kan Wim de complimenten voor de 
goede voorbereiding niet achterwege laten. “Er ligt een dui-
delijke planning, en tot nu toe loopt het ook zoals gepland”, 
aldus de tevreden meewerkend uitvoerder.

Nu het pand volume begint te krijgen, wordt het uiteinde-
lijke resultaat steeds meer zichtbaar. “Ik denk dat het, met de 
geplande traditionele en industriële vorm, een erg mooie uit-
straling gaat krijgen”, spreekt de gedreven vakman hoopvol 
uit. “En met name door het vele glaswerk verwacht ik dat er 
een lekker licht en ruim gebouw komt te staan.” 

Op het moment dat het clubblad in de bus ligt, zijn de gla-
zen puien, als het goed is, geleverd en liggen de dakplaten 
er al op. In dat geval wordt de doelstelling om het Noaber-
schaphoes voor het einde van het jaar wind- en waterdicht 
te hebben in ieder geval gehaald. En kan Wim niet anders 
dan erg tevreden zijn over het voortvarende verloop. 

Uitvoerder en vrijwilliger van SportParkPlus: Wim Vehof
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Tussenstand 
Hotel Restaurant Sevenster 

Topscorerbokaal 
2016 - 2017

(Dit is de tussenstand bijgewerkt t/m zondag 20 nov. 2016)

De competitie was nog maar net van start en er 
werd al volop gescoord door de diverse teams en de 
bekende namen kwamen al langzaam naar voren. 
Maar als het zo doorgaat wordt het een nek aan nek 
race en op dit moment 3 spelers die op een gedeel-
de 1e plaats staan.

Aantal doelpunten
1) Tom Koens (RZ 8)  9 
 Wout Spanjer (RZ 7)  9
 Bram de Wit (RZ 7)  9
4)  Folkert Stijnenbosch (RZ 5)  8 
5) Pim v/d Bos (RZ 8) 7
6)  Raymond Kenkhuis (RZ 1)  6 
  Frank Scholder (RZ 5)  6 
  Peter Volmer (RZ 6)  6 

De Officiële uitreiking van de Topscorerbokaal sei-
zoen 2015- 2016 vindt plaats tijdens de nieuwjaars-
receptie op 6 januari 2017.

Met vriendelijke sport groet,

Gerard Baake

Boerenkooltoernooi 
v.v. Rood-Zwart 
Aan alle spelende en niet spelende leden,

Geachte boerenkoolvoetballer of -voetbalster, Zondag 
8 januari 2017 wordt voor de 17e keer het onderlinge 
“Boerenkooltoernooi” gespeeld. Aanvang 10.30 uur op ons 
sportcomplex “de Scheetheuvel”. Iedere deelnemer dient 
zich om 10.00 uur in het clubgebouw te melden!
Men dient zelf te zorgen voor kleding en gepast schoeisel.
In een poule bestaande uit vier teams, speelt iedereen 3 
x 20 minuten. Elk team bestaat uit vier spelers, samenge-
steld uit de verschillende elftallen:  heren senioren, dames 
senioren en alle jeugdspelers en -speelsters uit de A en 
B-junioren. Na afloop (13.00 uur) wordt er zoals gewoonlijk 
weer boerenkool met worst en spare-ribs gegeten.

De organisatie wijst er met nadruk op dat ook de niet 
voetballende leden, zoals leden van de Club van 100, 
sponsoren en rustende leden, van harte welkom zijn. Het 
gaat tenslotte om een gezellige dag voor iedereen die bij 
Rood-Zwart betrokken is. Van elke boerenkooleter of -eet-
ster wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd als bijdrage in 
de kosten, te voldoen bij opgave.

Laat de conditie het niet meer toe om te voetballen, dan 
kun je nog altijd deelnemen aan het gezellige boerenkool-
buffet.

Opgave gewenst via: boerenkool@visschedijk.nu

Weer of geen weer het toernooi gaat altijd door!

Namens de “Boerenkoolcommissie”,

Hennie ten Brummelhuis, Gerard Pepers, Jos Vehof 
en Rudy Visschedijk.
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Zijn de Kerstdagen achter de rug? Is het nieuwe jaar aan-
gebroken? Dan gaan we weer fanatiek aan het sporten. 
Daarom nu al vast enkele tips!

Zoals je misschien wel weet groeien je spieren niet in de 
sportschool, maar op het moment dat ze aan het herstellen 
zijn van de geleverde inspanning. 

Herstel na het sporten is minstens zo belangrijk als de 
daadwerkelijke training. Door voldoende rust te nemen kan 
je lichaam zich opladen om de volgende keer weer net wat 
zwaarder of intensiever te kunnen trainen.  Als je te vaak 
traint en niet voldoende rust neemt dan werkt dit averechts. 
Als je vooruitgang wilt boeken in de sportschool is overtrai-
ning iets dat je absoluut wilt voorkomen. Hieronder wat tips 
om je herstel na het sporten te bevorderen.

Bij je herstel na het sporten zijn verschillende zaken van 
belang:

Voldoende rust
Het heeft totaal geen zin om dezelfde spiergroepen dage-
lijks te trainen. Het herstel na het sporten duurt (afhankelijk 
van de inspanning) zo’n 48-72 uur. Je lichaam heeft deze 
tijd nodig om de beschadigde spier-cellen te repareren en 
op te laden voor een volgende training. Wanneer je 
optimaal hersteld bent kan je de volgende keer weer net 
wat zwaarder trainen. Door dit fenomeen, wat ook wel 
supercompensatie (het steeds iets sterker worden van je 
spieren) wordt genoemd, bouw je langzaam spiermassa op. 
Als je vaak wilt trainen is het belangrijk dat je een op maat 
gemaakt trainingsschema volgt om er zeker van te zijn dat 
je de spieren niet overbelast.

Gezonde voeding
Gezonde voeding is voor serieuze (kracht)sporters essen-
tieel voor een goed herstel na het sporten. Daar-bij is een 
combinatie van voldoende eiwitten, goede koolhydraten 
en gezonde vetten erg belangrijk. Ook is het belangrijk dat 
je voldoende mineralen en vitaminen uitgroenten en fruit 
haalt. De combinatie van deze voedingsstoffen stimuleren je 
herstel na het sporten.

Bij goede koolhydraten kan je o.a. denken aan zilvervlies-
rijst, zoete aardappel, havermout, groenten en fruit. Eiwit-
ten haal je voornamelijk uit vlees en vis, maar ook eieren en 
zuivelproducten behoren tot het eiwitrijk voedsel. Bij goede 
vetten kan je denken aan noten, kokosolie, avocado’s, 
olijfolie etc.

Voldoende drinken
Om je herstel na het sporten te bevorderen is het belang-
rijk dat je voldoende vocht binnenkrijgt. Water helpt bij de 
opname en transport van voedingstoffen door je lichaam. 
Dit betekent dat de aanvoer van belangrijke voedingstoffen 
richting je spiercellen wordt gestimuleerd. Tijdens het spor-
ten verlies je door het zweten veel vocht, door voldoende 
te drinken wordt dit tekort direct weer aangevuld. Probeer 
elke dag ten minste 2 liter water te drinken en zorg ervoor 
dat je voor, tijdens én na je training gehydrateerd blijft.

Ontspanning
Wanneer je voortdurend gestrest bent produceert je lichaam 
een grote hoeveelheid van het hor-moon cortisol. Dit 
‘stresshormoon’ heeft een negatieve invloed op het herstel 
na het sporten. Teveel cortisol stimuleert de afbraak van 
spierweefsel, iets dat je vanzelfsprekend wilt voorkomen. 
Ook speelt cortisol een grote rol bij vetopslag en vermindert 
een teveel ervan de opname van eiwitten en koolhydraten 
door je lichaam.
Om te voorkomen dat je lichaam teveel cortisol aanmaakt 
is het belangrijk om vaker te ontspannen. Neem eens een 
dagje vrij, lees een boek, kijk een goede film of maak een 
flinke wandeling in het bos. Het helpt je herstel wanneer je 
je emoties en je persoonlijke leven op orde hebt en zoveel 
mogelijk vrij bent van spanningen.

Goede nachtrust
Tot slot mag een goede nachtrust niet onderschat worden. 
Slaap is ontzettend belangrijk voor je herstel, zeker nadat je 
flink gesport hebt. Wanneer je structureel te weinig slaapt 
raken je hormonen ontregeld. Je lichaam maakt minder 
groeihormoon aan en een slaaptekort hindert een goede 
werking van het hor-moon insuline.

Juist dit hormoon is belangrijk voor je herstel, het speelt 
namelijk een grote rol bij de transport van voe-dingstoffen 
richting je spiercellen. Iedereen, maar zeker mensen die 
regelmatig sporten zouden elke dag zo’n 8 uur moeten sla-
pen. Op tijd naar bed en ’s ochtends weer fris op dus. Dan 
zal je merken dat je lekker in je vel zit en dat je voldoende 
energie hebt om het maximale uit je trainingen te halen.

Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond 
en sportief 2017 

Tot Goede voornemens in het nieuwe jaar 2017
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Helden
Toen ik tien jaar was namen mijn ouders mij mee naar de 
oorlogsbegraafplaats bij Omaha-Beach in Normandië. Ik 
bekeek de perfect in lijn staan de witte kruizen en las de 
teksten op de oorlogsmonumenten. Ik ben 1 verhaal nooit 
vergeten. Het ging over een Amerikaanse soldaat, die zag 
dat zijn kameraden omsingeld waren door de Duitsers 
en een zekere dood tegemoet gingen. Hij stormde op de 
Duitse versterkingen af, gooide een bosje handgranaten in 
de eerste versterkte stelling van de vijand en vernietigde dit 
grote gevaar. Daarna rende hij verder en gooide weer een 
aantal handgranaten richting een groepje Duitse solda-
ten, maar daarbij werd hij geraakt door meerdere kogels. 
Zwaargewond strompelde hij al schietend verder en had hij 
in zijn eentje een doorgang gemaakt voor zijn kameraden, 
die daardoor konden vluchten. Er werd een handgranaat 
door een Duitser naar de groep gegooid, die dood en 
verderf zou zaaien. De dappere soldaat gooide zich er met 
zijn lichaam op en stierf door de granaat. Zijn kameraden 
overleefden allen het gevecht!

Kijk. Dat zijn helden. Maar dan lees ik in de bladen het vol-
gende: Altijd al eens de schaatshelden van Team LottoNL-
Jumbo willen ontmoeten? Meld je dan nu aan! Francesco 
Totti, held van Rome! Een derde plaats op het WK is een 
prachtige prestatie van onze oranje-helden! Frans Bauer, 
held van Brabant! Het voetbalblad van vader en dochter 
Barend genaamd ‘Helden’.  

Ik vraag mij, als ik deze koppen in de bladen lees, af wat 
de definitie van ‘held’ is. Ik heb daar altijd een ander idee 
bij gehad. Ik dacht dat een held iemand was, die zonder 
eigenbelang en met gevaar voor eigen leven een kind uit 
een brandend gebouw haalt.
Om dit op te lossen kunnen we gewoon iedereen een held 
gaan noemen. Voorbeeldje:

De helden van de vrijdagmorgenploeg krijgen van de hel-
den van het bestuur een lekkere slagroomtaart, gehaald bij 
de helden van Meen. 

De helden van de Mediamarkt hebben mijn tv zonder extra 
kosten in reparatie genomen.

De helden van de boerderij hebben er samen met de 
helden van de slagerij voor gezorgd dat ik zo’n lekker lapje 
vlees van de helden-koe op mijn bord heb.

Kijk, nu ik het zo aanpak snap ik het weer. Ik ga nu met 
een gerust hart met mijn heldin op de bank zitten om te 
kijken naar de helden van de Voice of Holland..helder toch?

Joost Weber

In woord en gebaar
Zaterdag 19-11-2016; Na de gewonnen wedstrijden van de 
JO17-1(11-0) en JO19-1 (4-2) volgde er een intern trainers 
overleg tussen Willy de Graaf en Jed Kerr. Waar dit overleg 
over ging is mij een raadsel maar het laat zich raden dat 
het, gezien de locatie en lichaamstaal, over voetbal ging. 

De overwinningen moesten natuurlijk worden geanalyseerd 
en besproken over hoe dit in de toekomst voortgezet kan 
gaan worden. Beide heren schroomden niet om soms hevig 
met ledematen te zwaaien om elkaar te overtuigen van 
hun eigen kunnen. Ik denk dat ze de oefenstof aan elkaar 
wilden voorleggen 

Of was het dat Willy dacht dat de in Engeland geboren 
trainer van de JO19-1, Jed Kerr, de Nederlandse taal nog 
niet machtig is, en door middel van handgebaren tracht 
een goed gesprek te voeren.
Niets is minder waar. De trainer van JO19-1 woont al een 
lange tijd in Nederland en is de taal dan ook machtig om 
alles te verstaan.    

Deze vorm van communiceren, uitwisselen van ideeën en 
tactiek geeft aan dat er een informatieve en leerzame dis-
cussie is gevoerd. Nadien werd er gezamenlijk nog even na 
geborreld aan de bar en geproost op de overwinningen en 
kon men zien dat het met de verstandhouding tussen beide 
heren wel goed zit.
Dat er goede communicatie is tussen personen binnen 
onze club is gezien de beleving binnen Rood Zwart alleen 
maar positief te noemen.
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Training geven kan lucratief zijn!
Iedereen is op zoek naar een gat in de markt. Naar een 
idee dat uiteindelijk leidt tot een jacuzzi achter in de tuin, 
een auto van minimaal een ton onder het gat, een uniek 
klokje om de pols en elke maand een strak voorhoofd. Een 
idee dat leidt naar rijkdom en luxe! 

Ook ik doe dat frequent, maar alleen lukt het mij niet zo 
gemakkelijk. De ideeën die ik heb zijn allemaal al eens 
bedacht, dus hetgeen waar ik twee dagen vol 
enthousiasme mee bezig ben geweest, is er al lang en dat 
is ook gelijk de naam van de uitvinder uit China, die in het 
Chinees op een website dit idee te koop aan biedt. Helaas 
kan ik alleen maar plat-chinees…….Maar wat nu dan?

De volgende stap blijkt voor mij wel goed te werken. Het 
is het volgende idee: je gapt een idee en past het aan je 
eigen omstandigheden aan. Ik kom met het volgende plan 
voor alle (jeugd)trainers bij onze club, geënt op mijn 
verleden als voetbaltrainer bij Rood Zwart: 

Ik voer, net als de apotheken in Nederland, de eerste-
terhandstelling in. Bij elk nieuw medicijn wordt een korte 
uitleg gegeven en dat kost 6 euro. Dat kun je ook bij de 
trainingen doen. En dat moeten de ouders of spelers dan 
betalen, net als de mensen die medicijnen nodig hebben 
voor hun ongemakken en ziektes dat sinds een tijdje moe-
ten. Ik wil hier wel een voorbeeld van geven:

Het voetbalseizoen begint begin september en je krijgt 
allemaal nieuwe spelers voor je neus. Per team zitten er 
zo’n 15 spelers te wachten op jouw uitleg. Je begint met 
uitleg te geven over de trainingen die je dat jaar gaat geven 
en hoe deze trainingen leiden tot een verbetering van het 
voetbalniveau van de individuele spelers en dus van het 
team. Kassa! 15 x 6 euro= 90 euro in the pocket. Je doet 3 
oefeningen per training en dat 2 x per week. Op de wed-
strijddag doe je de voorbespreking en de peptalk in de rust. 
Dat maakt dus het volgende rekensommetje;
• Trainingen: 15 x 6 = 
 90 x 3 oefeningen = 
 270 euro x 2 trainingen =  540 euro
• Wedstrijddag: 15 x 6 x 2 =  180 euro
     ------------+
     720 euro per week 

Per jaar voetbal je ongeveer 30 wedstrijden en train je mi-
nimaal 60 keer. Dat maakt toch dat je al snel 30 x 720 euro 
= 21.600 euro op je bankrekening kunt bijschrijven! En dan 
laat ik voor het gemak nog even de teamfeestjes, smok-
keltochten, zwemuitjes bij de Wilder en andere activiteiten 
achterwege. Je zou dit principe ook kunnen toepassen als 
je achter de 

bar in de kantine staat. Iemand bestelt een biertje bij je, 
je geeft het biertje aan de klant, waarna je uitlegt wat 
het voor een biertje is en welke ingrediënten er allemaal 
inzitten. Hoppaaaaa, je rekent 1,75 euro + 6 euro af. Mij 
dunkt dat dat zonneterras bij de nieuwe kantine er binnen 
no-time bij is gebouwd! En je hebt voortaan barpersoneel 
in overvloed!

Ik heb dan ook het sterke vermoeden dat er dan geen 
tekort aan voetbaltrainers meer zal zijn en dat de jeugd, 
mits kapitaalkrachtig, een gouden voetbaltoekomst in het 
verschiet ligt!

Joost Weber

"noaberschapshoes"

Met jouw bijdrage komen 
we er wel!
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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 S.Ros, Dalkruid 28, 7491 LM Delden   074-3764506 
  ledenadministratie@roodzwart.nl 
Banknummer contributie  NL14RABO0313318824 (Rabobank) 
Contributie  Junioren Senioren Steunend lid  Welpen 7x7     Kledingeld 
 kwartaal € 25,- € 40,-  Gratis  
 half jaar € 50,- € 80,-  Gratis 
 jaar € 100,- € 160,- € 30,- Gratis € 80,- € 21,-

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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www.vanmarle.nl

Killswitch Engage - "Always"

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



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


