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…..en bijna 300 nummers verder is dit het laatste clubblad met mijn bijdrage. Begonnen met de “jeugdhoek” en
geëindigd als eindredactie. Eindredacteur van een “éénmansbedrijfje”, vooral de laatste jaren. Van begin tot eind
betrokken bij de samenstelling van een nieuwe uitgave: binnenhalen kopie, lay-out samenstellen, contact met de drukker
en tot slot zorgen voor de distributie van de 750 clubbladen. Iedere uitgave een drukke tijd en een strijd tegen de klok,
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maar altijd met plezier gedaan.

Vele namen zijn mij in de loop van de jaren gepasseerd in de clubbladcommissie, Barbara en Rinus de Kamper,
Gerrit ten Brummelhuis, Frans Eppink, Joop Weber, Gerard Bebseler, Hennie van het Bolscher, Willy Workel en Frans Keizer
om er maar enkelen te noemen. Ieder met zijn of haar eigen taak en werkwijze, maar altijd vóór het clubblad.

Met de intreding van het digitale tijdperk veranderde er veel, ook voor het clubblad.
De typistes Suze en Minie waren niet meer nodig, geen knippen en plakken meer en ook geen druk- en inbindploegploeg
meer. Ondanks alle verbeteringen bleef en blijft het iedere uitgave weer een mooie uitdaging om het clubblad vol te
krijgen. Onze mooie website pakt veel nieuws voor onze neus weg doordat zij sneller kunnen actualiseren. Tussen het
kopie verzamelen en daadwerkelijk uitkomen zit toch altijd zo’n drie weken tijdverschil.

Toch ligt er voor mijn, nog gezochte, opvolger een schone taak klaar. Dit vooral op het gebied van stijl en inhoud van
de komende clubbladen. Lijkt dit iets voor jou, meld je dan aan!
Grafische kennis en/of interesse hierin is altijd welkom in de PR-commissie, waaronder het clubblad valt, mede omdat
Straver reclame en vormgeving ook stopt met haar jarenlange medewerking.

Tot slot wil ik alle personen met wie ik in al die jaren heb mogen samenwerken bedanken voor hun medewerking,
ook dank aan de trouwe bezorgers van het clubblad.

Speciaal woord van dank is wel op zijn plaats voor Straver reclame en vormgeving, drukkerij Unaniem en vooral aan
Frans Keizer met wie ik vele jaren heb samengewerkt.

Paul, Luc, Clemens, en Frans nogmaals bedankt.

Op naar nummer 509 ……….

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

Rudy Visschedijk
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Redactiewoord
Als U de laatste dagen nog op onze accommodatie bent geweest heeft U kunnen zien dat er zichtbare vooruitgang zit
in zowel de bouw- als ook bestratingsactiviteiten. De contouren van het voorterrein van het “Noaberschapshoes” worden
al goed zichtbaar.

Wat mij persoonlijk heel goed doet is om te zien hoe alle geledingen van onze vereniging de handen uit de mouwen
steken. Doeners en denkers, spelende en niet-spelende leden, jong en oud, dames en heren, ze leveren allen hun eigen
bijdrage. Het is mijn grote wens dat we dit elan blijven vasthouden, niet alleen voor dit gebeuren, maar ook sportief en
qua saamhorigheid. Onze vernieuwde accommodatie maakt nu al naar buiten een geweldige indruk maar ook de wijze

NIEUWSTRAAT 2 DELDEN
WWW.TRONIC.NL

waarop dit is gerealiseerd zal dat ook zeker doen.

Ondertussen gaan andere activiteiten als de jaarlijkse renovatie van onze velden ook gewoon door. Het toekomstige
hoofdveld voor ons nieuwe clubhuis heeft zelfs een grote beurt gehad en is vlak gemaakt, geprikt, verschraald en door
gezaaid. Na het komende seizoen zal het dan verder aangekleed worden voor zijn als hoofdveld. Ook een extra
schoonmaak van de kleedruimtes en de putten wordt door onze onderhoudsploeg verzorgd.

In dit clubblad treft U naast het gebruikelijke nieuws, ook verslagen over de gehouden toernooien, het “Jan Ros-“,
“Gerrit ten Brummelhuis-“en het “Bevertoernooi” die allen met zeer mooi weer beloond werden en ook zeer succesvol
verliepen.

Namens de redactie wens ik U een mooie zomer en als U op vakantie gaat goed weer en heel veel plezier.

Louis Bouwmeester
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Van de
ledenadministratie
Op 1 juni j.l. hebben we een korte uitleg gegeven over het “Mobiel
Digitaal WedstrijdFormulier”
Een groot aantal leiders en trainers was hierbij aanwezig, maar ook
een groot deel niet. Om volgend seizoen niet voor verrassingen komen
te staan, staat hier nog even in het kort wat er van je wordt verwacht
wanneer je leider bent.
Je kunt de presentatie terug vinden op de website van Rood Zwart:
programma
Presentatie MDWF
www.roodzwart.nl
Zoals wellicht bekend heb je vanaf het nieuwe seizoen geen computer
meer nodig om de stand door te geven maar een mobiele (smart)telefoon.
Op deze telefoon installeer je de app: “wedstrijdzaken” In deze app kun
je alle spelers van je team zetten. Elke speler vanaf de JO 13 (voorheen
de D-jeugd) heeft volgend jaar een digitale spelerspas, hierbij komen de
oranje spelerspassen te vervallen. De digitale spelerspas heeft GEEN
vervaldatum.
Na de winterstop zullen ook de JO 9 en de JO 11 (voorheen de F- en
E-jeugd) gebruik gaan maken van deze digitale spelerspassen.
Voorwaarde is wel dat IEDERE speler een email adres heeft wat
bekend is bij de KNVB en de ledenadministratie van Rood Zwart.
Dus wanneer je nog geen email adres hebt doorgegeven aan de ledenadministratie, wil je dit dan zo spoedig mogelijk doen.
Je kunt je email adres mailen naar: ledenadministratie@roodzwart.nl
Wij zullen er dan voor zorgen dat je email adres wordt geregistreerd bij
de KNVB. Op het moment dat het email adres is geregistreerd kun je je
meteen aanmelden bij de wedstrijdzaken app.
Het is verstandig dit te doen voor aanvang van het nieuwe seizoen.
We willen in het begin van het nieuwe seizoen nog een keer een avond
plannen om een en ander verder uit te leggen, dit zal kenbaar worden
gemaakt op de website van Rood Zwart, www.roodzwart.nl
Clemens en Saskia

Sip
Onze laatste wedstrijd onder leiding van Sip.
Zijn toespraken voor de wedstrijd zijn een begrip
Hij laat ons zingen, springen, dansen en lallen,
maar zelden gaat het over voetballen.
Het paard van Troje, de kerst en Sinterklaas
het kwam allemaal voor in zijn relaas.
Hij is niet van de techniek en tactiek,
maar van de strijd en heraldiek.
Je moet van ieder wedstrijd genieten
en op de keeper mikken bij het schieten.
Mik je op de paal of lat
dan wordt het nooit wat.
Was Sip helemaal onbekend met de geheimen van de bal?
Nee dat is niet het geval.
Hij heeft een eigen specialiteit
waarvoor hij vaak wordt benijd
Dat betreft echter niet de voetbal,
maar de alom verkrijgbare gehaktbal
Want overal op de velden,
van Holten, Rijssen tot Delden
kwam Sip de gehaktballen testen
en uit Holten kwamen volgens hem de beste.
Zeg dus nooit Sip weet er geen bal van,
want hij is een specialist de beste man
Sip bedankt voor al je wijze raad,
we zien wel hoe het verder gaat.
Maar een ding moeten ze allemaal weten
We zullen Sip nooit, nee nooit, nee nooit vergeten
Bedankt
Rood Zwart 8
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Rood Zwart
digitaliseert haar
opleiding
Rood Zwart gaat haar jeugdopleiding vanaf het seizoen 2017/2018 digitaliseren. Met behulp van de
VTON Voetbalmethode biedt Rood Zwart haar jeugdspelers en trainers vanaf volgend seizoen een complete voetbalopleiding. VTON biedt een handige app,
waarmee trainers en spelers werken aan techniek,
tactiek, fysiek en mentale vaardigheden.
VTON is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot
en met 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Alles komt aan
bod: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De methode
ondersteunt met meer dan 700 kant-en-klare trainingen.
De methode ondersteunt met coach tips, animaties van de
organisatie op het veld en filmpjes van voetbalhandelingen. VTON is volledig digitaal met een mobiele website en
een app. Daarmee kunnen trainers de oefeningen op het
trainingsveld aanbieden met ondersteunende filmpjes en
animaties.
De voordelen van VTON:
- Spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen
zich ‘spelenderwijs’
- Alle vaardigheden komen aan bod
- Door VTON worden alle trainers en spelers voorzien
van goede oefenstof
- Door een handige app hebben trainers een heel
seizoen trainingen in hun broekzak
- De jeugdopleiding wordt gestructureerd
- Iedereen kan training geven met behulp van VTON!
Vanaf het seizoen 2017-2018 zal Rood Zwart VTON gaan
implementeren in haar jeugdopleiding.
Door middel van een praktijkopleiding zullen trainers in het
nieuwe seizoen gebruik leren maken van VTON. Om alle
(toekomstige) trainers, ouders en geïnteresseerden alvast
kennis te laten maken met VTON organiseerde Rood Zwart
onlangs een informatieavond.

Rood Zwart en Grolsch
partners voor 5 jaar
Afgelopen maand is t contract (ingaande 1 sept a.s.)
getekend door onze voorzitter en secretaris en een vertegenwoordiger vd Grolsch. De duur vh contract is 5 jaar.
Beide partijen zijn hier zeer tevreden mee. Wederom een
mooie stap naar de voltooiing v ons SportparkPlus “Spil in
de Deldense gemeenschap” / Noaberschapshoes!

Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!
CLUBBLAD ROODZWART
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3e Editie Sponsortoernooi
Rood Zwart groot succes
Na geslaagde edities in 2015 en 2016, is dit jaar voor de 3e keer het
Sponsor-toernooi georganiseerd op de velden van v.v. Rood Zwart. Alle
Rood Zwart sponsoren zijn benaderd en gevraagd of ze mee wilden
doen voor een potje 5 tegen 5 voetbal. Lekker ongedwongen, waarbij
saamhorigheid en gezelligheid voorop moest staan. De sponsoren
gaven enthousiast gehoor aan deze oproep, met als resultaat wederom
een goede opkomst en erg geslaagde avond. Onder de toch redelijke
weersomstandigheden, de zon liet zich zelfs nog even zien, begon om
18.00 het toernooi op 6 veldjes op het hoofdveld. Er werd fanatiek,
maar sportief gestreden in de poule-fases. Om 20.15 uur waren de
halve ﬁnales: CoBuilders tegen Femi’s Grillroom & Pizzeria en Hotel
Het Wapen van Delden tegen Eetcafe Harlekijn-Smitties. Uiteindelijk
werd de Finale gespeeld door Femi’s Grillroom & Pizzeria tegen
Eetcafe Harlekijn-Smitties. Het laatstgenoemde team ging met de
wisselbeker naar huis. Deze zal ongetwijfeld een mooi plekje krijgen
in het café van onze hoofdsponsor Jaap Smit. Na de prijsuitreiking
en een bedankwoord van de voorzitter van de sponsorcommissie
Judith Ros was het nog erg gezellig in de tent. Marije Pol van de
activiteitencommissie geeft aan erg tevreden te zijn over het verloop;
er zijn en blijven altijd een aantal aandachtpuntjes maar daaraan
kan gewerkt worden. “Volgend jaar doen we uiteraard weer ons
best met de gehele activiteitencommissie om een 4e editie van het
sponsortoernooi te organiseren” Bij voldoende animo denken we zelfs
aan een aparte damespoule!

12
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In memoriam
Jan Spoler

Eindstand
en uitreiking
Hotel Restaurant
Sevenster
topscorerbokaal
2016 - 2017
vindt plaats in de
nieuwe kantine tijdens
de jaarvergadering

Op 1 april j/l. overleed op 91 jarige leeftijd onze beste vriend
en trouw lid van onze vereniging Jan Spoler.
Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de
strijd niet kunnen winnen, aldus de inleiding van de
overlijdensadvertentie in de regionale pers.
Jan was een trouw lid van onze verenging.
Op de zondagmorgen bekleedde hij een lange tijd
de functie van veldheer.
Dit betekende dat hij toezicht hield dat rondom de velden
alles ordelijk verliep en de spelers in de rust van de wedstrijden
hun kopje thee konden consumeren.
Gelet op zijn lidmaatschap gedurende een reeks van vele jaren
mag de conclusie worden verbonden dat hij de sport een
warm hart toedroeg en hij door zijn werkkracht
en financiële ondersteuning hieraan betekenis gaf.
Namens het bestuur en leden van Rood - Zwart condoleer
ik hierbij zijn echtgenote Mien, kinderen en kleinkinderen
van harte met dit grote verlies en wens hen
veel sterkte in de komende tijd.
Dat Jan mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler
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Geslaagde
eerste editie
Jan Ros JO-19
Toernooi
Rood-Zwart kan terug zien op een geslaagde eerste editie
Jan Ros JO-19 toernooi 19 mei jl.
Deze was georganiseerd ter nagedachtenis van ons vorige
jaar overleden erelid Jan Ros.
Het toernooi werd geopend met de wedstrijd RoodZwart-SV Delden. De aftrap werd verricht door de broers
van Jan, Geert en Robert.

Langestraat 15, Delden tel.: 074-3763455
Bornsestraat 28, Hengelo ov tel.: 074-2506721
www.hofstedekamp.nl

Het toernooi is vernoemd naar de man die binnen RoodZwart een grote staat van dienst als vrijwilliger heeft
opgebouwd. Hij was meer dan 30 jaar leider van JO-19 en
meer dan 40 jaar jeugdcommissie lid als wedstrijdsecretaris. Om die reden heeft Rood-Zwart gemeend jaarlijks
een toernooi voor de JO-19
te organiseren.
Alle JO-19 Hofteams waren uitgenodigd om aan dit toernooi deel te nemen.
De volgende teams hebben hieraan gehoor gegeven
V.V. Twente, GFC, V.V. Bentelo, WVV’34, SV Delden en
Rood-Zwart.
Dat de verschillen klein waren tussen de Hofteams bleek
wel aan de uitslagen.
Verder kende het toernooi een vlekkeloos verloop met
als uiteindelijke winnaar WVV’34 uit Hengevelde met 13
punten, gevolgd door SV Delden, de derde plek was voor
Rood-Zwart.
De wisselbokaal beschikbaar gesteld door de familie Ros
werd door Geert en Robert Ros aan de aanvoerder van
WVV’34 uitgereikt.
Bij deze wil de toernooicommissie iedereen bedanken die
dit toernooi tot een goed einde wist te brengen.
De toernooicommissie.

3e welpentoernooi
vv Rood Zwart
Op zaterdag 3 juni j.l. werd het 3e welpentoernooi georganiseerd bij vv Rood Zwart. Met maar liefst 15 teams verdeeld
over 3 poules werd er onder perfecte omstandigheden
gevoetbald. De temperatuur was prima, droog, geen brandende zon. De jongste leden van voetbalvereniging Deto,
GFC, Dec’10e, SV Enter en Rood Zwart konden vandaag hun
prestaties laten zien. Spelertjes die normaal gesproken alleen
onderling met elkaar trainen en tegen elkaar spelen. Op deze
wijze werd er op een ontspannen en enerverende manier
kennis gemaakt met het spelen van ‘uit’ wedstrijden en het
treffen van verschillende tegenstanders.
Elk team bestond uit 4 spelers. Om 9.15 uur werd er geopend door de voorzitter, Robert Ros, van Rood Zwart en om
9.30 uur begonnen de eerste wedstrijden. De hele ochtend
werd natuurlijk aan elkaar gepraat door onze speaker Herman Weijenborg. Een groot aantal jeugdspelers van Rood
Zwart waren deze morgen scheidsrechter en een aantal
andere jeugdspelers zorgden voor de catering; ranja, ijsjes,
hamburgers, koffie. Het ontbrak de spelers nergens aan. Na
alle poulewedstrijden was er een prijsuitreiking. De eerste
2 plaatsen van iedere poule ontvingen een mooie beker en
natuurlijk was er voor ieder spelertje een mooie medaille als
herinnering.
Winnaar poule A: Deto 1
Winnaar poule B: Deto 5
Winnaar poule C: Rood Zwart 4
Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren;
Anne’s IJs, Het Witte paard en Biljarthandel Oude Nijhuis.

Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden
T (074) 376 40 55, www.witte-paard.nl
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Combiteam RZ/Delden
wint 2e editie Hoftoernooi vrouwen
Het 2e Hoftoernooi voor dames is vrijdag 9 juni
een prooi geworden voor het combinatieteam van
v.v. Rood Zwart en S.V. Delden. Door een gelijk
aantal punten met Markelo moesten penalty’s de
beslissing brengen. De dames uit Delden hielden het
hoofd koel en het vizier op scherp waardoor de cup
uiteindelijk richting Delden ging.

Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

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

7559 WH Hengelo
7491 AC Delden

info@educent.nl www.educent.nl

t
t

074 278 35 69
074 376 40 98

In navolging van het heren Hoftoernooi werd vorig jaar
voor het eerst een dames toernooi voor de Hofclubs
georganiseerd. Deze eerste editie bij v.v. Rood Zwart werd
toen gewonnen door Markelo. Dit jaar was het GFC dat
de organisatie voor haar rekening nam. Onder prima
weersomstandigheden streden maar liefst vijf dames
elftallen om de titel.
Samenwerking vrouwen- en meisjesvoetbal
S.V. Delden en v.v. Rood Zwart hebben de intentie
uitgesproken om vanaf volgend seizoen de krachten te
bundelen op het gebied van vrouwen- en meisjesvoetbal.
Hoewel beide besturen nog goedkeuring moeten geven
aan de definitieve plannen is nu al een eerste succesje
voor de dames geboekt door het Hoftoernooi op hun
naam te schrijven.

vertegenwoordigd zouden zijn op het ‘eigen’ Hoftoernooi.
Op eigen initiatief van de dames is er daarom speciaal
voor dit toernooi een gelegenheidselftal gevormd.
Voor de dames uit Delden was deze tweede editie
meer dan geslaagd. Zowel in sportief opzicht als qua
gezelligheid. Dit toernooi verdient het absoluut om een
vaste waarde te worden op de speelkalender. Dat de
animo bij andere clubs ook groot is bleek wel uit het feit
dat de dames van Markelo zich spontaan melden om
volgend jaar de 3e editie te organiseren.
Het nieuwe combinatieteam van Rood Zwart en SV
Delden heeft op vrijdagavond 9 juni direct succes
geboekt. De dames uit Delden legden bij de vuurdoop
namelijk beslag op de Hofbokaal.
In navolging van de heren, werd in 2016 ook voor
dames een Hof van Twente voetbaltoernooi in het leven
geroepen. De eerste editie werd vorig jaar gehouden op
de velden van Rood Zwart in Delden. Dit keer kwamen de
clubs uit de Hof in actie bij GFC. Voor het deelnemende
team uit Delden was het de eerste keer dat er met een
combinatie Rood Zwart en SV Delden werd gespeeld.
En met succes: in de finale werd titelhouder en favoriet
Markelo na penalty’s verslagen.

Zowel S.V. Delden als v.v. Rood Zwart konden door o.a.
blessures en vakanties beide geen volwaardig elftal op de
been krijgen. Eeuwig zonde dat de clubs uit Delden niet
CLUBBLAD ROODZWART
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Goed verloop
twaalfde editie
Gerrit ten Brummelhuis
toernooi JO9 en JO11
jeugd bij V.V. Rood-Zwart
Rood-Zwart kan terug zien op een geslaagde twaalfde
editie van het Gerrit ten Brummelhuistoernooi. Het
toernooi kende afgelopen 27 mei jl., ondanks het niet
opkomen van drie teams, ‘s morgens een vlekkeloos
verloop. Met enthousiast voetbal en het warme weer
in het vooruitzicht was het zeer spannend. In totaal
deden er zestig teams van clubs uit de hele regio mee. ’s
Morgens kwamen de JO9 in actie en ’s middags traden
de JO11 teams in het strijdperk. Het toernooi is genoemd
naar de man die grote verdiensten heeft gehad voor de
jeugdafdeling van Rood-Zwart. De wisselbokaal die door
de familie ten Brummelhuis beschikbaar is gesteld voor
het beste team van Rood-Zwart dat tijdens het toernooi
de beste prestatie levert, is in de JO9 klasse gewonnen
door Rood-Zwart JO9-1, die in zijn poule als tweede wist
te eindigen. In de JO11 klasse ging de wisselbokaal naar
Rood-Zwart JO11-3 die als eerste eindigde in zijn poule.
Voor elk team was er een beker beschikbaar. De prijzen
werden uitgereikt door Dennis, de zoon van wijlen Gerrit.
Bij deze wil de toernooicommissie iedereen bedanken die
hebben meegewerkt om deze dag tot een geslaagde dag
te maken.

Eindstanden JO9 en JO11 toernooi:
Poule 1: 1e ON JO9-1, 2e Rood-Zwart JO9-1,
3e WVV JO9-1, 4e ABS JO9-1, 5e Tubantia JO9-1.
Poule 2: 1e Achilles’12 JO9-2, 2e BWO JO9-3,
3e Rood-Zwart JO9-2, 4e Bentelo JO9-1.
Poule 3: 1e TVO JO9-1, 2e Delden JO9-1,
3e Rood-Zwart JO9-3, 4e Bentelo JO9-2,
5e WVV JO9-3.
Poule 4: 1e Delden JO9-2, 2e TVO JO9-2,
3e Rood-Zwart JO9-4, 4e WVV JO9-4,
5e Bentelo JO9-3.
Poule 5: 1e Luctor et Emergo JO9-1, 2e BWO JO9-5,
3e Rood-Zwart JO9-5, 4e WVV JO9-5.
Poule 6: 1e Vogido JO9-8, 2e KOSC JO9-4,
3e Luctor et Emergo JO9-7, 4e TVO JO9-3.
Poule 1: 1e ABS JO11-1, 2e Achilles’12 JO11-2,
3e WVV JO11-1, 4e Rood-Zwart JO11-1,
5e KOSC JO11-1.
Poule 2: 1e Rood-Zwart JO11-2, 2e BWO JO11-3,
3e Bentelo JO11-1, 4e Luctor et Emergo JO11-2,
5e ON JO11-2.
Poule 3: 1e Rood-Zwart JO11-3, 2e TVO JO11-1,
3e Wilhelmina School JO11-2, 4e WVV JO11-2,
5e Delden JO11-1
Poule 4: 1e Rood-Zwart JO11-4, 2e BWO JO11-5,
3e KOSC JO11-3, 4e Delden JO11-2,
5e ON JO11-11.
Poule 5: 1e Rood-Zwart JO11-5, 2e WVV JO11-3,
3e Bentelo JO11-2, 4e ON JO11-6,
5e KOSC JO11-4.
Poule 6: 1e KOSC JO11-5, 2e TVO JO11-2,
3e WVV JO11-4, 4e Bentelo JO11-3,
5e Rood-Zwart JO11-6.
De toernooicommissie
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Jeugd Zomerkamp
Van 16 t/m 18 juni is onze 2e jaars F- en gehele E jeugd
weer op Zomerkamp geweest. Vrijdags om stip 17.00
vertrok er een bonte stoet van auto’s vanaf sportpark de
Scheetheuvel richting een schitterende accommodatie
waar we al jaren komen: de Bosrand in Hellendoorn.
Nadat ruim 60 kinderen, 12 teamleider, 2 kookmoeders
en 2 man organisatie de kamers hadden verdeeld werden
er stapels boterhammen weggewerkt en werd de indeling
van de 6 teams bekend gemaakt: Bayern München,
Dortmund, Chelsea, Juventus, Barcelona en Real Madrid.
Zij mochten het hele weekend strijden om een mooie
medaille. De 1e punten konden ze winnen met het maken
van een eigen voetbal collage over hun eigen team. Er
werd druk geknipt en geplakt uit diverse voetbalbladen.
Daarna was de start van het voetbaltoernooi, op het
naastgelegen grasveld. Dit duurde tot het donker werd.
Daarna de bekende spooktocht in het naastgelegen bos.
Er moesten wat opdrachtjes onderweg opgelost worden,
en onderweg kwamen de kinderen hele enge mensen
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tegen… Gelukkig waren er ook 2 leiders per team mee.
Een aantal kinderen hadden op de heenweg naar het
bos nml nog wel praatjes, maar onder het voorlezen van
een spannend verhaal vd zoon vd overleden boer en zijn
jachthonden werd een aantal stiller en een enkeling kneep
steeds de hand vd leider bijna fijn. Rond de klok van 12
was iedereen terug. Uiteraard ging men nog niet slapen
en bleef het nog lang onrustig op de kamers…
Na een paar uurtje slaap waren de 1e kinderen al weer
om 6 (!) uur wakker en wat doe je dan: voetballen. Na
het ontbijt en het massale toezingen voor de jarige
Luuk Hoentjen gingen we vrolijk verder met de poule
wedstrijden. Daarna koffie en gebak, toen massaal
over de waterglijbaan en later weer het bos in. Ieder
team moest 10 kaarten zoeken en voetbal vragen
beantwoorden en opdrachten uitvoeren. Het hele
weekend konden de teams bonuspunten verdienen.
Zelfs voor het team dat het mooiste de eigen tafel kon

opruimen na het eten. Geniaal gevonden. Geen werk voor
de begeleiding, iedere tafel brandschoon door inzer van
de kinderen zelf. Zou toch mooi zijn als dat thuis ook zo
zou werken…
Zaterdagmiddag: tijd voor een tussenstand. “Het is nog
nooit zo spannend geweest!” zijn inmiddels legendarische
woorden van kampleider Herman Weijenborg (deze heeft
hij in de 35 jaar dat hij al mee gaat zelden gebruikt ):
Bayern München bovenaan met 43 punten, maar met
slechts 1 (!) punt voorsprong op de rest, die allen (!) 42
punten hebben. Is dat spannend of niet??
Kort daarna kwam voorzitter Robert Ros met
echtgenote Saskia traditioneel ijsjes brengen. Daarna
tijd voor een heerlijke barbecue, prima verzorgd door
de keukenprinsessen Astrid en Inge. Daarna werd we
het voetbaltoernooi afgerond en konden de teams extra
punten halen met ballonnen schieten met de echte
luchtbuks v Marcel Heuker of Hoek. Na het kampvuur
sloeg de vermoeidheid dan toch echt toe. Rond 22.00
zocht een aantal kinderen vrijwillig het stapelbed op…
Nog een kussengevecht voor een aantal en een half
uur later was het bijna muisstil. Op 1 kamer moest
Borgie nog even een kwartiertje plaatsnemen. Na zijn

dreigende woorden “degene die ik nu nog 1x hoor moet
vannacht onder mij in het stapelbed slapen. Ik lig er
boven, als ik er doorzak ben je plat! “ was het ook echt
stil. Zondag morgen was de 1e “ pas” om 7 uur wakker.
Uitslapen dus voor de leiding. Linkspoot RZ6 was veruit
de oudste van de leiders, maar stond als 1e weer fris
en fruitig naast zij bed. Na wederom een prima ontbijt
was het kwik gestegen naar 25 graden: prima weer voor
de waterglijbaan en het springkussen. Uiteraard werd
iedereen ook nog even natgespoten. Daarna nog 1x het
bos in. Na een heftige eindstrijd bij het Levend Stratego
heeft team Chelsea met 1 punt voorsprong uiteindelijk de
medailles veroverd. Maar dat was maar bijzaak. IEDEREEN
had een topweekend, en zeer vermoeid maar voldaan
kwamen we om exact 17.00 uur weer terug bij Rood
Zwart. Ik weet zeker dat de meeste kinderen voor 19.00
uur in bed lagen. En weet ook zeker, dat er niet veel de
wasmachine in hoefde, want de meesten hebben het hele
weekend geleefd (en geslapen) in hun voetbaltenue..
Teamleider Bayern München
Linkspoot RZ 6
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Viagra
maakt overuren!
Menig Viagraan zit momenteel in de overuren.
Naast de wekelijkse pot voetbal en de intensieve
door-de-weekse trainingen helpen de Viagranen
regelmatig mee aan de bouw van het clubhuis.
Sinds een aantal weken hebben ze echter nog een extra
taak op zich genomen, het maken van een tafel.
Niet zo maar één! Nee, hoe kan het ook anders, het wordt
er één geheel in stijl en passend bij Viagra… inderdaad
een begin-1900-replica compleet met klinknagels.
Het blad wordt van eikenhout in herkenbare vorm.
Vanwege het gewicht (en het verwachte dynamische
gebruik...) zijn, in overleg met de constructeur van het
clubgebouw en de leverancier van de vloerbedekking
(Victor Forbo-viagraan), extra voorzieningen getroffen in
het gebouw om plaatsing mogelijk te maken.

Op vakantie met
het Rood Zwart
Clubblad en…

Viagra doet de tafel cadeau aan Rood Zwart als 1
van de stamtafels voor het nieuwe clubgebouw.
Een kunstwerk en een “lust” voor het oog, waar iedereen
plezier van kan hebben.
Alle lof mannen!!

Maak er een foto van! Of je nou in je hangmatje ligt
tussen 2 palmbomen op het strand, thuis op het terras
zit, in een luie stoel aan het zwembad, in je caravan
of voor je camper, boven op een berg of met je
kameraden in een bubbelbad. Het maakt niet uit,
maar maak er een mooi vakantiekiekje van, met dit
clubblad De Voorzet er bij op.
Dus neem dt exemplaar mee op vakantie en stuur
de foto, samen met de namen en het land, door naar
fhjvos@kpnmail.nl of nog beter: via app naar Jeroen Vos:
06-304 20 200. Dan wordt je foto direct op Rood Zwart
Facebook gezet en komt er compilatie vd foto’s in het
volgende clubblad. De mooiste inzending krijgt een
Rood Zwart cadeau pakket (o.a. glazen, paraplu, muts,
zakje rz munten etc). Inzenden kan t/m 1 september a.s.
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Trots

op onze welpen
Het is al weer een jaar geleden dat Bas Franke, Brenda ter
Braak en ik het stokje overnamen van Saskia Ros. Saskia heeft
jarenlang de welpen getraind met veel plezier. Toch werd gevraagd of er binnen Rood-Zwart personen waren die deze taak
over wilden nemen. Aangezien mijn zoontje Finn rijp genoeg
was om op voetbal te gaan heb ik besloten om deze taak op
mij te nemen samen met Bas en Brenda, die om deze zelfde reden ook graag mee wilden werken omdat Sam en Rens er ook
klaar voor waren. Nadat we enkele keren bij elkaar hebben
gezeten om een visie te bepalen, merkte ik dat we al gauw op
1 lijn zaten met elkaar. Hier was ik ook niet bang voor omdat
wij allemaal zelf ook vele jaren in de wei hebben gestaan om
onze skills te tonen.
Nu twee seizoenshelften verder horen we vele ouders die zeer
enthousiast zijn over de gang van zaken. Dit is voor ons erg
leuk om te horen omdat we het eigenlijk nog maar zo kort
doen. Wij willen de kinderen graag bij de welpen al wat mee
geven. Zowel op het gebied van voetbal maar ook zeker op
het gebied van omgaan met elkaar. Leren omgaan met teleurstellingen en vooral dat je heel erg veel plezier moet hebben.
Als het vandaag iets minder gaat, dan kan het alleen maar be26
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ter gaan als je maar goed blijft oefenen. We zien op trainingen
en wedstrijddagen veel kinderen lachen, maar ook kinderen
die huilen en hun hoofd snel laten hangen. Het is voor mij
persoonlijk dan erg mooi als ik ze mee kan geven dat het niet
erg is en dat je moet blijven proberen. Vele kinderen maken
dan een ontwikkeling waarvan je denkt, wat knap dat je nu zo
in het veld staat. Dat was 4 weken geleden nog wel anders.
Hoe mooi is dat!
Voetbal is voor mannen? Hoezo voor mannen. Kom eens kijken bij ons. We hebben een stuk of 7 meiden die zeer makkelijk mee voetballen met de jongens. Ze gaan er net zo vol
voor als de jongens. Hier word ik erg blij van. De combinatie
van jongens en meisjes is bij ons zeer goed. De meiden leren
ook snel en pakken het spelletje goed op. Ze stralen ook veel
enthousiasme uit. En zo moet het ook. Er zijn zelfs jongens die
van de meiden leren.
Elke woensdag staan we op het trainingsveld met minimaal 2
trainers en 2 of 3 maatschappelijke stagiaires. Hier hebben we
veel steun aan en deze jongens assisteren ons uitstekend waar
nodig. We beginnen altijd met een korte warming-up. Vaak
hoor ik dat de kinderen dit niks aan vinden om te doen. Maar
met wat grapjes komen ze deze warming-up wel door. En elke
keer geven we ze mee dat de spieren goed warm moeten worden omdat je anders zere benen kan krijgen. Dit hebben ze
vaak wel na een training. Dit heeft ook te maken met de groei
in het lichaam. Na de warming-up gaan we altijd eerst maximaal een half uur oefeningen doen met de bal individueel of in
groepsverband. We proberen de groepjes zo klein mogelijk te
houden waar door ze maximaal met de bal kunnen leren omgaan. Pionnen op het veld waar ze omheen moeten dribbelen
of een afwerkvorm wat ze altijd wel erg leuk vinden. We zien
daardoor dat alle kinderen erg groeien in de behendigheid

met de bal. Zo proberen we elke training de basishandelingen
van het voetbal te trainen. Dribbelen, samen spelen, ingooien
en op goal schieten. Dit in vele verschillende oefenvormen.

nooi. Daar mogen ze best trots op zijn. De andere 3 team
hebben het ook goed gegaan. Ook al was er ook 1 team wat
helaas niks wist te winnen.

Zaterdags spelen we wedstrijden. We spelen wedstrijdjes 4 tegen 4 van ongeveer 12min. Daarna sluiten we af met penalty
schieten op een iets grotere goal. Wat ik erg mooi vind van de
zaterdag is het fanatisme wat ik zie bij kinderen. En natuurlijk
hun ontwikkeling. Sommige kinderen tellen grassprietjes en
andere kinderen denken dat ze Ronaldo zijn. Talenten haal je
eruit, deze zien het spelletje maar willen vaak ook nog wel eens
te veel alleen doen waardoor je even op de rem moet trappen.
Anderen moet je aansporen om in beweging te komen en op
de bal af te gaan. Als dit dan allemaal lukt na enkele weken
dan hebben we ons doel bereikt. We kunnen ze alleen maar
op een positieve manier het spelletje leren. Niks is fout en alles
mag. Je bent er om te leren. Ik heb nu elke keer alle kinderen
grote stappen zien maken en hier zijn we als team erg trots op.
Maar het blijven welpen en deze welpen moeten vooral plezier
hebben in wat ze doen. Ook een compliment aan alle vaders,
moeders en andere familieleden die bijna altijd langs de lijn te
vinden zijn op zaterdag. Dit geeft de kinderen een boost en ik
weet zeker dat ze daar ook zeker beter van gaan voetballen en
meer inzet laten zien. Blijf dit dus ook zeker volgend seizoen
weer doen. Ook al sta je in de regen. Dit doet jullie kind of
kleinkind ook.

Natuurlijk zijn we het hele jaar door weer op zoek naar nieuwe
welpen. We willen dan ook ouders aansporen om ons te laten
weten of jullie kind binnenkort bij ons komt voetballen. Je mag
altijd eerst komen kijken maar meedoen is toch veel leuker.
Mijn gevoel zegt dat er nu weer een generatie oud voetballers
aankomt waarvan hun kind ook op de leeftijd is om te gaan
voetballen. Deze zien we dan ook graag komen. De vaders
die ik bedoel weten dit zelf ook wel. Tevens hopen we ook
dat enkele van deze ouders iets actiefs willen betekenen voor
de welpen op woensdag of zaterdag. Dit maakt het voor ons
makkelijk omdat we allemaal met jonge kinderen thuis zitten.
Afwisseling is dan erg fijn. Dus als er ouders zijn die zich in willen zetten als trainer/leider bij de welpen meld je dan bij een
van ons. Dan gaan we samen eens om tafel om te kijken wat
je voor ons kan betekenen.

Het seizoen is weer ten einde. We hebben als afsluiting een
ouder-kind toernooi gehad en als laatste 3 toernooien gespeeld. Voor de kinderen was het vooral leuk om tegen hun
eigen ouders te voetballen maar ook zeker om eens tegen andere kinderen wedstrijden te spelen. Zelfs hebben we nog een
1e prijs behaald op het GFC toernooi. Hier deden 16 teams
aan mee en rood zwart team1 was de winnaar van dit toer-

VACATURE: Trainer/leider Welpen

Samen gaan we weer vol goede moed richting het nieuwe seizoen. Dit jaar was fantastisch en ik heb iedereen zien groeien
in het veld. En daar doen we het voor.
Passie en strijd, maar geef de welpen de tijd. Het is maar een
spelletje. Maar wel een heel mooi spelletje!

Thijs ter Elst
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S. opende de score, waarna ook Rick Oude H. (zoon van) tweemaal doel trof. Het werd een waar spektakel. Zelfs schrijver van
dit artikel mocht tekenen voor een treffer. Waar normaal DZP alle
gaten dicht, kwam hij hier te kort. De spits van Holten pingelde
de zestien binnen en stond oog in oog met De Panter. DZP gleed
vakbekwaam als hij is, richting de bal. Deze mistte hij echter compleet en zo was het kinderspel voor de tegenstander om de bal
achter de Panter te tikken. Boze tongen (De Panter zelf) beweren
dat het aan het blad op het veld lag. De rest van de selectie sprak
van onkunde en roekeloosheid. De rest van de wedstrijd heeft
DZP uitmuntend gekeept maar deze actie gaat hem nog zeker
achtervolgen. Ook oud-3e speler Stijn M. kon zijn goaltje meepikken. Eindstand: 5-1. Opmerkelijk was dat David B. onze eigen
Steven D. nog tackelde. Scheids Martin S. heeft dit niet gezien.

Het debacle van het 9e in de gedoemde 7e klasse op de gevreesde zondagmorgen; een
seizoen compilatie over het wel en wee van de mannen van dit sterrenensemble.
Wellicht kent u ons wel. Dat elftal met die wedstrijdverslagen. U
weet wel, dat ene elftal van Rood-Zwart dat vaak de boot in gaat
met ongecontroleerde handbaluitslagen. Juist. Dat is het 9e. Even
voorstellen: een groep van rond de 20 fanatieke voetballers die
wel willen. Kunnen is een ander verhaal. Een gevarieerde groep
met uiteenlopende leeftijden. Van veteranen tot jonkies die voor
het eerst even kwamen kijken. Allemaal met dezelfde mindset;
meedoen is belangrijker dan winnen. U krijgt een klein overzichtje
van het bewogen seizoen van het 9e, met vooral de wedstrijden/
activiteiten die er voor ons uitstaken. Komen ze.
De eerste training bleek gelijk een groot succes; met een opkomst
van 7 man kon er doorlopend op een leeg doel geschoten worden. Dit bleek voor de meerderheid toch lastiger dan gedacht.
Men stond meer achter het doel dan in de schietpositie. Alle begin is moeilijk zeggen ze vaak.
De eerste stapjes in wedstrijdvorm werden gezet op het 1e Noaberschapstoernooi, waar er 7 tegen 7 gespeeld kon worden. RZ9
klopte hier het viagrateam, welke met 1-0 aan de kant werden
gezet door Jos F. Deze legendarische treffer was tekenend voor
dit toernooi.
De eerste wedstrijd was gelijk een lastige; De Zweef uit (4-2). De
opkomst was gelijk ook een van de grootste, maar liefst 16 man
wist op tijd uit bed te komen voor deze heuglijke activiteit. Helaas
stond het 9e al snel met 2-0 achter na klassieke foutjes. Toch
kende RZ9 nog tegenstand; De assist voor de 2-1 kwam op naam
van LKH, die de bal hard tegen de spits aanschoot en zo de bal
voor het doel kwam. De tweede helft was ongeveer hetzelfde,
het werd namelijk weer 2-1. Na goed rekenwerk kan men nagaan
dat de eindstand 4-2 was.
De wedstrijd thuis tegen Heracles resulteerde ook in een 0-4 teleurstelling, toch konden wij concluderen dat De Zwarte Panter
28
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(hierna; DZP) uitmuntend had gekeept. Hij werd tevens man of
the match, een hoge uitzondering op onze principes. Scheidsrechter Otto B. mocht helaas ook niet baten. Ook citeren wij Steven
D. vanaf de bank: “alleen als het moet, anders blijf ik wel thuis”.
Een zwarte bladzijde uit het seizoen van RZ9 was de misstap tegen de wolf in schaapskleren, Hector 3. Niet alleen werd er met
12-0 verloren, ook werd DZP uitgeschakeld voor een aantal wedstrijden door een misselijkmakende actie van een zogenaamde
spits. Een lichtpuntje was de teamfoto, welke geschiedenis was/
is/nog moet worden.

De grootheidswaanzin groeide binnen het elftal. De week na de
kraker werd onverwacht gewonnen met 2-1 van PH 6. Zou RZ9
dan door kunnen stoten naar de middenmoot? (spoiler: nee natuurlijk niet)
De rest van de eerste seizoenshelft blokkeerde de doorstoot van
RZ9 naar de middenmoot. Overrompeld door verliezen; 7-0 tegen MVV ’29 8, 9-2 tegen PH 6, kende het 9e toch een grandioos feest; het teamuitje naar het befaamde Düsseldorf! Op
bijna volle oorlogssterkte trok RZ9 ten strijde in Ober Bayern
om de nodige pullen soldaat te maken en de Duitse Mädchen
te groeten. Het werd een memorabele avond, voor zover men
zich dat kon herinneren. De organisatie kon terugblikken op een
geslaagde activiteit.

De vier daaropvolgende wedstrijden werden, helaas, verloren
met 1-8 (Twenthe 4), 9-3 (Enter 9), 1-5 (Enter 6) en 7-0 (Luctor et
Emergo 5). Dit betekende wel dat er een stijgende lijn zichtbaar
was. Ondanks deze stijgende lijn moest het 9e nog wel genoegen
nemen met een 12e plaats. Ook wel hekkensluiter genoemd.
De op voorhand verloren wedstrijd tegen Juventa ’12 6 werd er
uiteindelijk een voor in de boeken; niet rekenend op winst knokte
RZ9 zich naar een 5-2 overwinning op eigen grond. Een enkeling wilde graag blijven voor het aansluitende feest, maar moest
werken omdat er toch niet gewonnen zou worden. Bitter kan ik
u zeggen. Wel was de rode lantaarn voor Holten 5, die de hekken
mocht gaan sluiten. Chapeau.
Een kraker waar door velen naar werd uitgekeken; de aanvaring
met Holten 5. Op het symbolische veld 2 mocht het ensemble
aantreden om de tas te vullen met 3 punten. Er was vrij genomen,
de noppen waren geslepen, de kantine was geveegd. Trouwe
supporter Willy Oude H. had zijn toeter mee, welke garant stond
voor passie en strijd op en rond het veld. Toch had een enkeling zich voor deze clash verslapen, dit werd de zaterdagavond en
zondagmorgen verweten. Deze enkeling kon daarom de eerste
helft goed analyseren vanaf de bank. Hoofd spelerszaken Menno

Als u dacht dat de 12-0 tegen Hector 3 in de eerste seizoenshelft
al pijnlijk was, volgde gelijk na de winterstop een tweede nekslag.
Met 0-14 droop het 9e af. De vele afmeldingen, welke wel een
beetje gecompenseerd werden door de komst van korfballer Jorick K., deden het elftal de rood-zwarte das om. Pijnlijk.
In de verloren wedstrijd tegen Juventa ’12 6 pakte RZ9 toch een
punt. Na het laatste ﬂuitsignaal stond RZ9 met 4-1 achter. Vlaggenist en bij vlagen veldspeler Tom D. pakte in de bestuurskamer
zijn fame door 4-4 in te tikken en op enter te drukken. Dit kon
niet gecorrigeerd worden waardoor RZ9 met één punt naar huis
kon. Hart voor het 9e!
Om het weer even kort te houden: hier weer een opsomming van
de wedstrijden die volgden: RZ9 - Enter 9 (1-6), Twenthe 4 - RZ9
(6-2), RZ9 - Luctor Et Emergo 5 (2-6), Enter 6 - RZ9 (8-0). Even een

kanttekening: in de wedstrijd tegen Luctor incasseerde RZ9 haar
100e tegentreffer.
De return van het seizoen was weer aanstaande, dit maal op de
grond van Holten. Wat RZ9 niet had gezien is dat Holten al tweemaal gewonnen had en dat er dus gewonnen moest worden om
11e te blijven op de ranglijst. De realiteit was dat Holten naar alle
waarschijnlijkheid hard had getraind en spelers van hogere elftallen had ingelijfd om RZ9 de kop in te kunnen drukken. Eindstand:
4-4. Kansloos.
De voorlaatste wedstrijd moest het 9e afdoen met een verlies. 2-0
voor De Zweef. Dit zou niet erg zijn als Holten ook had verloren.
Tot onze verbazing had de voormalige hekkensluiter gewonnen
van kampioen Hector, waar RZ9 in totaal 26 tegentreffers van
heeft moeten incasseren. U hield het niet voor mogelijk, maar
zelfs in de kelders van het amateurvoetbal doet men er alles aan
om 3 punten te krijgen. Deze matchfixing was een klap in het gezicht van het elftal en het leek een onmogelijke opgave om weer
boven Holten te komen. Er moest met 11-1 gewonnen worden
van MVV…
De laatste wedstrijd werd een wedstrijd zoals een wedstrijd nooit
meer gespeeld zou worden. De wedstrijd werd namelijk niet gespeeld, want MVV kwam niet opdagen. Dit was met voorbedachte rade, de aftrap zou namelijk om 09:00 zijn. Spijtig, zeer spijtig.
Na een belletje naar MVV gingen zij akkoord met een 11-1 uitslag,
waardoor RZ9 nog 11e kon worden. Echter gooide scheidsrechter
Herman E. roet in de frituur door 2-2 door te geven. Helaas. Speciaal voor het 9e, welke het enige team was dat moest voetballen
op sportpark de Scheetheuvel, was speciaal kantinepersoneel geregeld. RZ9 besloot dat dit niet nodig was en nam zelf de sleutel
in ontvangst. De vitrine werd open getrokken en in het morgenen middagzonnetje werd het afgelopen seizoen besproken. Omdat men toch de kans had werd er ook nog een balletje getrapt
op het hoofdveld.
Tot slot willen wij alle supporters en supportershonden bedanken
voor de steun het afgelopen seizoen. Jullie hebben RZ9 gemaakt
tot wat het nu is en daar zijn wij meer dan trots op. De vele verliezen nemen wij voor lief en graag denken wij terug aan de enkele
overwinningen die wij boekten met elkaar en de scheids, de ingezette jokers, de fraaie bewegingen en loopacties, de doelpunten
van onze kant, man of the match Theo V. en een enkele stervende
zwaan van onze TTB. Wij hopen jullie natuurlijk komend seizoen
weer te zien in hopelijk een iets coulantere competitie. Ook zal
de formatie van het 9e iets wijzigen. Enkelen zullen een transfer
maken naar het 3e, waar sommigen ook de overstap maken naar
het 9e. Het einde van het seizoen gaat nog gevierd worden, de
organisatie zal dit nog even moeten kortsluiten.
Nogmaals, RZ9 dankt u voor uw steun en hoopt u volgend jaar
weer te verwelkomen op de zondagmorgen!
Voor uitgebreide verslagen en media verwijzen wij u door
naar Rood Zwart 9 op Facebook.
CLUBBLAD ROODZWART
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TIPS om te sporten
met warm weer
Sporten bij warmte is onverstandig en kan zelfs gevaarlijk
zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom
een aantal adviezen en informatie om te zorgen dat je verantwoord kunt blijven sporten. Ken wel je eigen grenzen.
Stop als je lichaam het laat afweten.
Algemene tips
• Start niet te snel zodat je lichaam aan de warmte kan wennen.
• Als je goed eet en drinkt en weet wat je doet, is er niks aan
de hand. Gewoon minder hard, minder gek en minder
veel sporten.
• Water over het hoofd gooien of een natte handboek in de
nek leggen, koelt goed af. Ook kun je je shirt natmaken.

Samenwerking met Stichting Gichon en 123inkt.nl

Rood Zwart schenkt
kleding aan weeshuizen
in Wit-Rusland
De kinderen in de weeshuizen Kobryn en Divin kunnen de komende jaren verzekerd zijn van mooie sportkleding. Maandag
10 juli werden in totaal 300 broekjes, 300 tenues, 300 trainingspakken, 300 sporttassen en 300 paar sportkousen op
transport gezet richting Wit Rusland. Deze kledingactie werd
mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de vv Rood
Zwart, Stichting Gichon uit Vriezenveen en hoofdsponsor van
de jeugd 123inkt.nl.
Stichting Gichon verleent zorg aan weeskinderen in Wit Rusland,
die veelal slachtoffer zijn geworden van de ramp in Tsjernobyl. Er
30
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Eet- en drinktips
• Drink ongeveer 1,5 keer zoveel vocht als dat je zweet verliest
(circa 1 liter per uur) Drink altijd grote slokken per keer.
• Water is af te raden omdat het voor verdunning van het
bloed zorgt. Om de energievoorraad, zout en mineralen
op peil te houden ,zijn isotone drankjes het beste.
Isotone drank is water met een hoeveelheid opgeloste
deeltjes (zout en suiker) die overeenkomst met iemands
“lichaamswater”.
• Gewoon water bevat amper opgeloste deeltjes. Het voordeel
van isotone drank is dat het snel (samen met de ingenomen
voeding!) wordt opgenomen. Isotone sportdranken zijn te
herkennen aan de vermelding “isotoon” op het etiket
en aan de hoeveelheid koolhydraten (4-8g/100ml) en natrium
(400mg/100ml).
Kleding/bescherming
• Smeer je goed in! Kies een zonnebrandcrème die UVBen UVA straling tegenhoudt.
• Om goed overtollige lichaamswarmte kwijt te kunnen,
is de juiste kledingkeuze van cruciaal belang. De volgende
tips hiervoor:
• Kleed je niet te warm en kies kleiding die de verdamping
van zweet zo weinig mogelijk beperkt. Gebruik dus
“ademende” kleding.
• Witte kleding heeft de beste weerkaatsing van warmte
uit de omgeving. In tegenstelling tot zwarte kleiding.
Witte kleding heeft dus de voorkeur.
Ik wens jullie allen een zonnige en welverdiende vakantie!
Antoinette Veldhuis
(Bron: NGS sportzorgmasseur 2017)

zijn in Wit Rusland meer dan 100.000 wezen. De kinderen zijn in
de leeftijd van 5 t/m 17 jaar. Ze ontvangen nauwelijks tot geen
bezoek en weten zelden wie hun natuurlijke ouders zijn. Rood
Zwart is blij dat de kleding en het sportmateriaal een mooie en
nieuwe bestemming krijgt in Wit Rusland. Saskia van het Boscher
van de Stichting Gichon weet zeker dat de kinderen er super blij
mee zullen zijn!

Afbouw volop
gaande

Vormgeven
aan ontmoeten

Met man en macht wordt
gewerkt aan ons nieuwe
clubgebouw.

Ons nieuwe clubgebouw, het Noaberschaphoes, wordt een
centrum waar vele Deldenaren elkaar ontmoeten.

Wat wordt het prachtig!
Op het moment van schrijven (eind juni 2017) zitten we in de
afbouw en krijgt het voorplein vorm.
Wat moet er zoal nog gebeuren? Zal menigeen zich afvragen.
Hier volgt een lijstje in willekeurige volgorde:
• Vloerafwerking, tegels en vinyl
• Diverse schilderwerken
• Aansluiten en afmonteren installaties, waaronder verlichting,
ventilatie, verwarming en het sanitair
• Plaatsen van de keuken en de koelcel
• Wand tussen kantine en bestuurskamer, met speciaal hoge
deuren ivm podiumtoegang
• Plaatsen bar en biertank
• Inrichting
• Plaatsen plafond
• Centrale toegangstrap
• Glasbalustrade buitenterras en west-galerij
• …en dan schoonmaken, en nog 1x schoonmaken en
verhuizen
Al met al hopen we eind september het nieuwe clubgebouw in
gebruik te kunnen nemen. Exacte datum is lastig in te schatten
en volgt na de bouwvakantie.
De officiële opening doen we later en plannen we als we de
zaken goed op orde hebben.
Er moet dus nog veel gebeuren en daar blijft assistentie voor
nodig.

Het plein voor het gebouw biedt hier straks ook voldoende
gelegenheid voor.
Inmiddels krijgt het plein de basisvormen. Vanaf de bestaande
parkeerplaats (die later zal worden gerenoveerd) vormt een
centraal pad de toegangsweg tot het Noaberschapshoes,
geschikt voor de toeleveranciers en uiteraard ook de
mindervaliden.

Tekening plein zie pag. 32-33
Links van het centrale pad komt een beachveld geschikt voor
beachvolleybal, maar uiteraard ook geschikt voor onder andere
voetvolley en mini-beachhandbal.
Rechts van het centrale pad komt een “zandplaat”. Deze
wordt nog nader ingevuld, maar gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld een klimtoestel, jeu-de-boules en picknick.
De overgang naar het hoger gelegen deel (oostzijde) is
trapsgewijs. Hierdoor is het plein van alle kanten goed
toegankelijk en open. Tevens vormen de treden een soort
tribune, waardoor ook evenementen, uitreikingen en een
sporadisch optreden hier goed kunnen plaatsvinden.
Noaberschaphoes en de Centrale ontmoetingsplek vormen zo
een spil in de Deldense Gemeenschap.
Suggesties zijn uiteraard welkom. Dit kan onder andere via
info@sportparkplus.nl.
Met vriendelijke groeten,
Wim Koning ter Heege

Bouw mee aan onze mooie club, de komende maanden is er
nog genoeg te doen!
Voor nu een mooie zomerperiode toegewenst.
SportParkPlus
Met vriendelijke groeten,
Wim Koning ter Heege
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COMPETIE INDELING | Seizoen 2017 - 2018 | 4e Klasse B
Ook weer dit jaar keken we met belangstelling uit naar de
competitie - indeling voor het komende seizoen. Eerst even
een blik naar het verleden. De volgende verenigingen zien
we om aangegeven reden niet terug. Barbaros - kampioen,
Avanti Wilskracht - gepromoveerd via de nacompetitie,
LSV Lonneker en BSC Unisson naar klasse 4 A, Centrum gedegradeerd via nacompetitie, Hoeve Vooruit en Rietmolen
als voorlaatste en laatste eveneens gedegradeerd. De vv.
Enter komt over van de 4e klasse A. Onderstaand de nieuwe
indeling met een kort overzicht per vereniging met een
korte extra toelichting van de “nieuwelingen.” In
tegenstelling tot andere jaren bestaat nu het aantal
verenigingen uit 13 i.p.v. 14.

AREMEA FC
Aantal leden 110 | Hoofdveld: kunstgras |
Trainer: Jan Megelink | Vorig seizoen 4e klasse B 4e
plaats, 26 wedstrijden 47 punten | Doelpunten voor 63
en tegen 46.

BENTELO
Aantal leden 275 | Hoofdveld: kunstgras |
Trainer: Wim Peters | Vorig seizoen 5e klasse B 3e plaats,
24 wedstrijden 47 punten | Doelpunten voor 67 en
tegen 41 | Gepromoveerd via nacompetitie.

BUURSE
Aantal leden 200 | Hoofdveld: kunstgras |
Trainer: Martijn Misana | Vorig seizoen 5e klasse B,
kampioen en dus gepromoveerd. 24 wedstrijden en
56 punten | Doelpunten voor 53 en tegen 17.

DIEPENHEIM
Aantal leden 350 | Hoofdveld: natuurgras |
Trainer: Christiaan Koop | Vorig seizoen 5e klasse B,
4e plaats 24 wedstrijden en 45 punten | Doelpunten voor
55 en tegen 31. Gepromoveerd via de nacompetitie.

EMOS
Aantal leden 600 | Hoofdveld: natuurgras |
Trainer: Clemens Zwijnenberg | Vorig seizoen 4e klasse B,
6e plaats, 26 wedstrijden en 40 punten | Doelpunten voor
70 en tegen 49.

GFC
Aantal leden 650 | Hoofdveld: natuurgras |
Trainer: Romano Lammertink | Vorig seizoen 4e klasse B,
11e plaats 26 wedstrijden en 28 punten | Doelpunten voor
40 en tegen 55.

HECTOR
Aantal leden 550 | Hoofdveld: natuurgras |
Trainer: Mark Dijkstra | Vorig seizoen 4e klasse B. 9e
plaats, 26 wedstrijden en 31 punten | Doelpunten voor
38 en tegen 52.

MARKELO
Aantal leden 750 | Hoofdveld: kunstgras |
Trainer: Anne de Jong | Vorig sezoen 4e klasse B, 8e
plaats, 26 wedstrijden en 35 punten | Doelpunten voor
44 en tegen 49.

ROOD-ZWART
Aantal leden 750 | Hoofdveld: natuurgras |
Tainer: Remco Dokter | Vorig seizoen 4e klasse B, 7e
plaats, 26 wedstrijden en 39 punten | Doelpunten voor
46 en tegen 39.

TVO
Aantal leden 200 | Hoofdveld:natuurgras |
Trainer: Danny Ottink | Vorig seizoen 4e klasse B, 10e
plaats, 26 wedstrijden en 29 punten | Doelpunten voor
47 en tegen 61.

UDI
Aantal leden 410 | Hoofdveld: kunstgras |
Trainer: Tonny Nanninga | Vorig seizoen 5e klasse A, 3e
plaats 26 wedstrijden en 53 punten | Doelpunten voor
75 en tegen 35. Gepromoveerd via nacompetitie

WVV
Aantal leden 480 | Hoofdveld: kunstgras |
Trainer Roy Workel | Vorig seizoen 3e klasse A, 12e plaats
26 wedstrijden en 22 punten | Doelpunten voor 36 en
tegen 41. Gedegradeerd via nacompetitie.
Gerard Bebseler

ENTER
Aantal leden 750 | Hoofdveld: kunstgras |
Trainer: Rob Roelofs | Vorig seizoen 4e klasse A,7e plaats,
26 wedstrijden en 37 punten | Doelpunten voor 42 en
tegen 43.
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Nieuwe naam
vrouwenvoetbal in
Delden: SVO Twickel
De voorbereiding op de samenwerking van VV Rood
Zwart en SV Delden op het gebied van meisjes- en
vrouwenvoetbal is in volle gang. Eind juni heeft de
werkgroep Vrouwenvoetbal Delden de naam en de
kleuren van het beoogde samenwerkingsverband
bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat met
ingang van komend seizoen de Deldense vrouwen en
meisjes van 12 jaar en ouder samen gaan voetballen
onder de naam “SVO Twickel”, in een tenue met als
hoofdkleuren blauw en zwart.
Alle speelsters hebben inmiddels van de werkgroep een
mail ontvangen met een nadere toelichting op de naam
en op de kleuren en met het laatste nieuws over de
voorbereidingen op de SVO (Samenwerking Vrouwen /
meiden Opleiding). De werkgroep is van plan de komende
weken deze voorbereidingen zover mogelijk af te ronden en
de belangrijkste afspraken voor de samenwerking zwart op
wit te zetten.
De doelstelling van de werkgroep is dat de besturen
van VV Rood Zwart en SV Delden in de maand juli de
samenwerkingsovereenkomst definitief kunnen bekrachtigen,
zodat “SVO Twickel” vanaf september daadwerkelijk aan de
nieuwe competitie kan gaan deelnemen.
Meer informatie bij de werkgroep ‘samenwerking
vrouwenvoetbal Delden’:
SV Delden:
Jos Eijsink (06-23978660)
j.eijsink@hetnet.nl
Jan Holterman (06-23309011)
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Rood Zwart:
Binne Visser (06-51209796)
binne.visser@kramp.com
Harold Oude Veldhuis (06-21543616)
haroldoudeveldhuis@outlook.com

De Twentse Zorgcentra
Houtbewerking
Hallo,
Wij zijn Wesley en Jack en werken bij het patent in Almelo.
Hier werken mensen met een beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt. Nu ligt onze kwaliteit in de houtbewerking. Wij
maken veelal producten van afvalhout van pallets en mdf hout.
Graag willen wij onze diensten uitbreiden en meer laten
zien waar wij goed in zijn. Wij willen namelijk voetballogo’s
gaan maken voor clubs in de regio Twente. Deze worden
dan gemaakt van mdf hout in 2 of 3d. Deze borden worden
helemaal met de hand gemaakt. En er zit redelijk veel werk
in voor ons om dit product zo mooi mogelijk te maken. We
kunnen op dit gebied meerdere logo’s maken.
Kort geleden hebben wij een akkoord bereikt met Heracles
Almelo. Wij hebben het voetbal logo van Heracles 3d in
gemaakt. Deze willen ze gaan verkopen in hun fan shop.
De gemaakte kosten hiervan gaan naar ons voor nieuwe
materialen. En er gaat een bedrag naar ‘Kans voor een kind’.
Hier zijn we heel trots op dat dit gelukt is. Graag willen wij dit
ook doen binnen amateurverenigingen. We kunnen 1 groot
logo maken voor de club zelf en je kunt ook logo’s bestellen
wanneer er bijvoorbeeld iemand 12,5 jaar lid is of stopt
met sporten. In de toekomst willen we ook uitbreiden met
bedrijfslogo’s.
Wij hopen dat jullie er iets in zien en ons willen helpen onze
droom waar te maken. Wij zijn er klaar voor om dit voor jullie te
realiseren. Wij gaan graag deze samenwerking met jullie aan.
Thijs ter Elst | Begeleider Dagbesteding DTZC
088 430 6069 | Virulyweg 49 | 7602 RG Almelo
CLUBBLAD ROODZWART
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Geef de pen door….
Allereerst wil ik Willy oude Heuvel vragen waarom ik? Hij weet immers dat ik een betere prater dan schrijver ben, maar toch zadelt hij
mij hier mee op. Willy bedankt, ik zal me best doen om mijn verhaal
op papier te krijgen.
Ik, Willie Kolner, ben onlangs 75 jaar geworden en sinds 1964 lid
van Rood Zwart.
Door het huwelijk met mijn inmiddels overleden vrouw Rikie ten
Buuren, kwam ik in Delden terecht, waarvan ik trouwens nog
steeds geen spijt heb.
In mijn geboortedorp Mariaparochie heb ik nooit in clubverband
gevoetbald. Rood Zwart was dus mijn eerste club en ik durf nu wel
te zeggen ook mijn laatste.
De eerste jaren bij Rood Zwart heb ik grotendeels gespeeld in het
2e en 3e elftal met enkele uitschieters naar het eerste elftal. Een
van mijn voetbal hoogtepunten heb ik dan ook beleefd in het eerste elftal, namelijk de beslissingswedstrijd in seizoen ’67-’68 tegen
S.O.S. Hellendoorn. Normaal niet het hoogtepunt zei het niet dat
de legendarische Abe Lenstra destijds speler/trainer was bij S.O.S.
Hellendoorn. Ondanks zijn toch al redelijk gevorderde voetballeeftijd van bijna 47 jaar had hij zichzelf opgesteld. Als je dan zo’n wedstrijd ook nog winnend afsluit blijft dit wel in je geheugen gegrift
staan.
Heb met vele goede voetballers van Rood Zwart samen mogen
voetballen, de beste allertijden blijft voor mijn nog steeds Gerard ter
Doest. Niet iedereen zal het hier waarschijnlijk mee eens zijn……..
Trainers die mij zijn bijgebleven zijn Jo Vaneker en o.a Hans Hees.
Van deze trainers nam iedereen zonder te zeuren iets aan, tegenwoordig is vooral de jeugd veel directer met commentaar.
Gelijk aan nu was de “derde helft” ook vroeger belangrijk voor de
sfeer en teambuilding. Wegens het ontbreken van een eigen clubgebouw zochten wij ons vertier bij cafe “Alwie” (oude Nijhuis) Deze
“derde helft” duurde dan ook vaak langer dan de eerste en tweede
helft tezamen. Hier leerde je echter wel je teammaten kennen,
zowel in positieve als ook in negatieve zin.
Een echt sportief dieptepunt, zoals degradatie, heb ik tijdens mijn
actieve voetbalcarrière gelukkig niet meegemaakt.
Naast mijn actieve tijd als voetballer heb diverse functies vervuld
binnen Rood Zwart, hetzij als jeugdleider, trainer en kantinemedewerker. Ook in de zaal ben ik nog actief geweest als coach van een
zaalvoetbalteam, met in de gelederen Pastor Jan Korstee.

Tegenwoordig ben ik nog actief als bezorger van ons mooie clubblad, een blad wat in mijn ogen behouden moet blijven want niet
iedereen voelt zich thuis in de digitale wereld.
Nu even naar de vragen van Willy:
“Hoe kom jij aan jou voetbalwijsheid?”
- of ik over voetbalwijsheid beschik laat ik maar even aan
anderen over, maar door veel te hebben gevoetbald, voetbal
te kijken en er over te praten wordt men al doende wijzer. Dus
Willy doorgaan met jou Viagrateam en het voetbalgebeuren
blijven volgen, dan komt het ook met jou voetbalwijsheid
wel goed.
“Hoe is jou kijk op het nieuwe clubgebouw?”
- Trots op het resultaat en vol bewondering voor al die
vrijwilligers die hier vele vrije uren instoppen. Bijna dagelijks
volg ik de vordering van de bouw en merk nu al dat het
“Noaberhoes” een belangrijk verzamelpunt is en kan worden
voor vele mensen, hetzij voor een gezellige babbel of een
activiteit. Het afscheid van het huidige verouderde clubgebouw zal ondanks de nieuwbouw met enige weemoed
gepaard gaan. We hebben hier immers vele gezellige
tijden mogen meemaken.
“Moet de naam “Scheetheuvel” blijven?”
- Dit is het laatste waar ik mij druk om kan en zal maken!
Een nieuwe naam mag mij maar ook de naam zo laten vind
ik ook geen probleem.
Misschien “Scheet” vervangen door “Oude”!!!
Traditiegetrouw moet ik de “pen” nu doorgeven.
Ik geef de pen door aan iemand die ik de laatste tijd steeds vaker
in Delden tegenkom, meestal in gezelschap van zijn kleinkinderen,
namelijk Johan Besselink.
Johan ik zie jou regelmatig met de kleinkinderen op ons complex,
kun jij ons vertellen hoe jij terugkijkt op jou trainerschap bij Rood
Zwart 1 en wat zijn de grote verschillen met nu. Hiermee bedoel
ik vooral mentaliteit/inzet en beleving. Wat moet de sportieve
doelstelling zijn van een vereniging als Rood Zwart? Je bent tevens
jarenlang voorzitter geweest van S.V. Almelo, zie jij overeenkomsten
tussen Rood Zwart en S.V. Almelo?
Johan, veel succes.

Hallo Rood Zwarters,
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de cadeaus en belangstelling en opbeurende
woorden na mijn geslaagde heupoperatie.
Ik hoop jullie allemaal binnenkort weer te ontmoeten, hetzij langs de lijn of in de kantine.
Groeten, Hennie ten Brummelhuis
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tijd en energie vergen, maar alles wijst er op dat vóór het
jubileumfeest( 6-1-1973 50 jaar) het clublokaal in bedrijf kan
worden genomen.
In februari 1973 zijn de feesten achter de rug. Een deel hiervan wordt in het voltooide clubgebouw gehouden. Speciaal
de jeugd werkt het feestprogramma in de nieuwe entourage af. De dames van de bestuursleden bieden tijdens de
jubileumreceptie een prachtige wandversiering aan. Dit voor
de bestuurskamer. De ereleden schenken een wandklok. Tot
zover mijn relaas over de bouw.

HET EERSTE CLUBHUIS
De bouw van ons nieuwe clubhuis is in een vergevorderd
stadium. Dit betekent dat ons oude gebouw zal worden
afgebroken. De vele ouderen onder ons, vooral degenen
die destijds veel arbeid en energie in het tot stand komen
hebben gestoken, zullen wellicht nog wel even een traantje
weg pinken als ze de ontstane leegte in ogenschouw gaan
nemen. Ofschoon ondergetekende wel eens ooit heeft aangekondigd zijn bijdragen aan het clubblad te zullen gaan beëindigen, kan hij er toch niet onder uit hier nog weer eens
een soort In Memoriam neer te schrijven al is het dan maar
over een clubgebouw. Zijn geheugen lijkt nog op peil en het
bijhouden van een clubblad archief biedt ruimte en gelegenheid om dit voornemen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Het worden dan wat losse grepen, hopelijk voor u een
soort opfrissing van het geheugen met een waardevolle blik
naar het verleden.
In de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter in het jaar
1971 wordt voor het eerst officieel over de plannen betreffende de bouw van een clublokaal gerept. In maart 1971
worden de plannen definitief gepubliceerd. Op de middelpagina’s van het clubblad is over de volle breedte de tekening afgedrukt, zodat iedereen zich een beeld kan vormen
van hoe het moet worden. Er wordt meteen al een loterij
aangekondigd met f.2000.00 aan prijzen. Alle actieve leden
boven de 16 jaar moeten op pad, elk met 60 loten. Dit om
een eigen inbreng bij de financiering te leveren.
In de maand juni wordt bekend gemaakt dat een pasklaar
plan bestaande uit tekeningen, begroting en financiering in40
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gediend is bij de gemeente van Stad - Delden, vergezeld van
een verzoek om subsidie van f.40.000. Er wordt een bouwcommissie samengesteld bestaande uit de heren A.Asbreuk,
J.Asbroek, A.Bolwerk, H.ter Doest, A.Huisman, (architect)
J.Schuttenbeld en B.Sander.
De subsidie is in augustus 1971, na enkele strubbelingen,
door de gemeenteraad toegekend. De verloting is geslaagd,
vooral de junioren dragen hier een steentje bij.
Na een ogenschijnlijke stille periode duurt het tot maart
1972 voor er nieuws komt. Naast de f.40.000 van de gemeente is een subsidie van de Toto van f.13.000 binnen
gekomen. Van de KNVB is f.10.000 geleend. Met de opbrengst van de verloting ad. f.5000.00 is er nu een bedrag
van f.68.000 binnen. Nu wordt daadwerkelijke steun in de
vorm van arbeid belangrijk.
In april 1972 is het grondwerk gereed en zijn de fundamenten klaar. Een aannemer zal het gebouw tot dakhoogte optrekken. Daarna is er voor de timmerlieden, die Rood - Zwart
rijk is, werk aan de winkel. In september 1972 is het gebouw
onder de kap en het lijkt van buiten praktisch klaar. Van binnen is er echter nog ontzettend veel te doen. Een groep
“vaste”werkers blijft stug volhouden.
In oktober 1972 is het glaswerk geplaatst, het schilderswerk
nagenoeg gereed, alsook het loodgieterswerk en de c.v.
In november 1972 is al het tegelwerk verricht De bar en
het meubilair worden geplaatst. De afwerking zal nog wat

Opening zaterdag 24 maart 1973
Het gaat te ver het volledige verslag over de opening hier
nog eens te herhalen. Ik beperk me daarom tot een klein
deel van een tweetal toespraken en wel die van Mr. Rademaker, burgemeester van Stad- Delden en de heer Hofmeier, vicevoorzitter van de destijds bestaande Twentse Voetbalbond
TVB. Best de moeite waard.
Mr.Rademaker: Elk levend wezen zoekt een onderkomen,
een plaats waar hij zich thuis voelt. Een mens heeft een huis,
een dier een nest of een hol. En zo heeft een vereniging een
clubgebouw. Er bestaat echter gevaar dat men zich dan gezellig en knus in het eigen clubgebouw afsluit van de wereld.
Dit mag echter niet de bedoeling zijn van het clubgebouw.
Het moet open staan voor anderen. Het heeft geen afsluitende functie maar een “ontvangende.”
De heer Hofmeier: Een clubgebouw bevordert de broederschap tussen de spelers onderling en schept tevens de mogelijkheid met de tegenstanders en scheidsrechters even na
te praten over de wedstrijd in een gemoedelijke omgeving.
Vooral voor de opvang van de jeugd is een eigen lokaliteit
van onschatbare waarde.
Brand 26 augustus 1976
Je hebt net een drietal jaren geleden, onder het bekende
motto”met mekaar, vuur mekaar” een voor die tijd pracht
clubgebouw gerealiseerd, als het noodlot toeslaat. Wij worden in de nacht van 25 op 26 augustus 1976 opgeschrikt
met het bericht dat door een felle brand ons clubgebouw
totaal is verwoest. Inbrekers hebben zich kennelijk nog nooit
gerealiseerd dat tegelijk omgaan met gas en vuur fatale consequenties kunnen hebben. Het lijkt een schrale troost dat
verzekering de schade dekt. Na vier maanden intensieve arbeid van aannemer Delbo en onze eigen trouwe vaklieden,
kan op 26 februari 1977 de heropening plaatsvinden. Een
pracht prestatie. De toenmalige voorzitter Herman Vreeling schrijft in het clubblad van destijds o.m. het volgende:
“Moge dit clubgebouw, dat dank zij de medewerking van
velen, in zo’n korte tijd is herbouwd, de goede geest in onze
vereniging verder doen groeien tot welzijn van de jeugd.”

men aan. In het voorjaar 1985 wordt een verzoek om subsidie bij de gemeente ingediend. Evenwel zonder resultaat.
Met de opmerking dat wij wel voor subsidie in aanmerking
komen als het geld er zou zijn, komen we niet veel verder.
Wel neemt de ledenvergadering op 27 juni van genoemd
jaar een positief besluit. Het jawoord is een soort verplichting
voor het bestuur activiteiten te ontwikkelen voor het realiseren van het jeugdhome. Gewoon doorgaan dus. Met steun
van de destijds bestaande supportersvereniging, heeft aan
een grote verloting t.g.v. het 60 jarig bestaan zo ongeveer
f.70.000 overgehouden, contributieverhoging, opbrengst
sponsorloop e.d. en hulp van een groot aantal vrijwilligers
kon het project in het voorjaar van 1986 worden voltooid.
Slot
Met toch een klein beetje weemoed nemen wij een soort
afscheid van een clubgebouw waar velen van ons na de inspanningen van velerlei vorm hun vertier hebben gevonden.
De positieve ontwikkeling in al de geledingen van onze club
is noodzaak voor nieuwbouw en betekent het einde van een
gebouw waarin we ons prettig voelden. De tranen zullen
drogen als we de activiteiten in het nieuwe gebouw gaan
voortzetten. Met een eresaluut aan alle vrijwilligers van nu
en in het verleden besluit ik dit overzicht. Dank voor uw aandacht.
Gerard Bebseler

DANKBETUIGING
Ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijksfeest
mochten wij ook van Rood - Zwart zijde
diverse cadeaus en/of felicitaties ontvangen.
Dit van het bestuur, de leden van de
vrijdagmorgenploeg, redactie clubblad, de leden en
werkers van de commissie Sportpark Plus, trainer,
leiders, verzorgster, spelers 1e elftal en nog vele
Rood - Zwarters met wie wij gedurende de reeks
van vele jaren kennis maakten dan wel
samenwerkten. We mogen het woord formidabel
gebruiken om aan te geven welke indruk dit alles
heeft nagelaten. Mede namens kinderen en
kleinkinderen onze oprechte dank hiervoor.
Gerda en Gerard Bebseler

Uitbreiding met jeugdhonk
De roep om een jeugdhonk neemt geleidelijk aan vaste vorCLUBBLAD ROODZWART
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V.V. Rood Zwart
Clubgebouw
Correspondentie
Opgave senioren- en juniorenleden
Banknummer contributie
Contributie
kwartaal
half jaar
jaar

opgericht januari 1923
Langestraat 155
M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden
info@roodzwart.nl
S.Ros, Dalkruid 28, 7491 LM Delden
ledenadministratie@roodzwart.nl
NL14RABO0313318824 (Rabobank)
Junioren Senioren Steunend lid Welpen
€ 25,€ 40,Gratis
€ 50,€ 80,Gratis
€ 100,€ 160,€ 30,Gratis

074-3762145
06-57234681

Killswitch Engage - "Always"

074-3764506
7x7

Kledingeld

€ 80,-

€ 21,-

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

www.vanmarle.nl

Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 31 mei. Indien te laat wordt opgezegd,
blijft het lidmaatschap nog een jaar geldig en dient de overeenkomstige contributie te worden voldaan.
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden door gegeven aan de ledenadministratie.
Bestuur:
Robert Ros
Harold Pepers
Mark Ros
Peter Volmer
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074-3764506
074-3764848
06-57234681

Binne Visser
Jeroen Vos
Jelle de Vries
Brenda ter Braak

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken, veld- en wedstrijdzaken en
seniorencommissie
Vrouwencommissie
Vrijwilligerszaken
Kantinecommissie
Kantinecommissie

Jeugdcommissie:
Robert Ros
Hans Slaghekke
Conny Kemerink op Schiphorst
Saskia Ros

Voorzitter (ad interim)
Voetbalzaken algemeen
Coördinator dames- en meisjesvoetbal/Activiteiten
Coördinator welpenvoetbal / Activiteiten

074-3764506
06-12218068
074-3762486
074-3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis
Gerard Bekker
Rob Keizer
Guus Exterkate
Hans van Ooijen
Han Dijkmans

Hoofd wedstrijdzaken senioren
Wedstrijdsecretaris A en B jeugd
Wedstrijdsecretaris C en D jeugd
Wedstrijdsecretaris C en D jeugd
Wedstrijdsecretaris E en F jeugd
Wedstrijdsecretaris E en F jeugd

074-3762654
06-87124084
06-23280874
06-50235300
06-46376203
06-22926726

Consul:
Herman Weijenborg

Consul zaterdags en zondags

06-15872233

P.R. Commissie/Clubblad:
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie clubblad

06-48463681

P.R. Commissie/Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

074-3763983
074-3766900
06-30420200

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis

Ledenadministratie

074-3766401

CLUBBLAD ROODZWART

074-3764766
06-51209796
06-30420200
06-14416633
06-48379397

HUISST IJL

MARKET ING

LOGO
CREAT IEF CONCEPT
SEO

FOT OGRAFIE

WEBDESIGN

80

SOCIAL
MEDIA

Molenstraat 12, Delden
M
0
074 85 12 445
iinfo@straver-reclame.nl
sstraver-reclame.nl

Samen de
vereniging
supporten

waardoor de
hele club
wint.

Rabobank ondersteunt lokaal de breedtesport
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.nl/centraaltwente
Een aandeel in elkaar

ALTIJD DE
GROOTSTE
COLLECTIE
EN DE
SCHERPSTE
PRIJZEN
OPENINGSTIJDEN:

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

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

