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indelijk is het zover! Zaterdag
6 januari 2018 gaan we ons
nieuwe Noaberhoes officieel
openen. Jarenlang praten,
tekenen, rekenen, werken en
soms ook ploeteren wordt
afgesloten met een receptie en een knallend
Rood Zwart feest! Als iets het waard is om
feest te vieren dan is het wel de realisatie
van
deze
prachtige
multifunctionele
accommodatie op ons sportpark. We zijn
beretrots op hoe het gebouw er uit ziet,
maar vooral ook op de wijze waarop het tot
stand is gebracht: met heel veel vrijwilligers.
Het resultaat mag er zijn. Een prachtig
gebouw dat we volledig zelf in eigendom
hebben en daarmee een stevig fundament
voor een gezonde toekomst!

eigenlijk vanaf nu clubmagazine. Met deze
verandering is een al wat langer levende
wens verwezenlijkt.
Behalve de layout zal ook de inhoud op
termijn wel wat gaan wijzigen ten opzichte
van het oude clubblad. De internetsite,
Facebook en Twitter zullen steeds meer
de media zijn waarop het actuele nieuws
wordt gedeeld. Met het clubmagazine willen
we wat meer ingaan op de achtergronden,
interviews en ontwikkelingen binnen onze
vereniging die buiten de “waan van de dag”
vallen. Verder is het de bedoeling om vanaf
het seizoen 2018-2019 in het najaar een
presentatiegids uit te brengen. Allemaal
positieve ontwikkelingen die vol energie
door de nieuwe clubbladredactie zijn
ingezet.

Naast
de
openingsdatum
van
het
Noaberhoes, is 6 januari 2018 ook de datum
waarop we exact 95 jaar bestaan. Deze twee
mijlpalen in de geschiedenis van Rood Zwart
zijn voldoende aanleiding om er een editie
van ons clubblad aan te wijden in de vorm
van een themanummer. De clubbladredactie
heeft dit themanummer ook aangegrepen
om de layout van het clubblad te wijzigen.
De layout van dit themanummer is tegelijk
ook de nieuwe layout van ons clubblad of

Het jaar 2017 is een bijzonder jaar geweest
in de geschiedenis van Rood Zwart er is veel
gebeurd. Mooie maar ook hele verdrietige
momenten. Terugblikkend op 2017 denk ik
dat we als Rood Zwart vooral trots mogen
zijn. Trots op wat we samen hebben
gerealiseerd maar ook hoe we als vereniging
met het verdriet zijn omgegaan.
Tot slot wil ik u namens het bestuur en de
redactie hele fijne kerstdagen toewensen en
vooral ook een gezond 2018. Samen op naar
de 100!
Tot 6 januari!

Arjan Dijkmans
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GEEF DE PEN DOOR..
BERTO SPOOLDER

I

n de vernieuwde ‘De Voorzet’ houdt
de rubriek ‘Geef de pen door….’ zijn
plek. In de vorige editie gaf oud-1
e elftal trainer Johan Besselink de
pen door aan oud sterspeler Berto
Spoolder. Een keuze die prima
past bij het thema ‘ 95-jarig jubileum’
waarin wij in deze editie ook aandacht
besteden. Immers met Berto en zijn
vader hebben we twee prominente
spelers te pakken uit de geschiedenis
van onze club. Het leek ons leuk om de
pen niet letterlijk aan Berto te geven
maar het wat meer figuurlijk te doen
in de vorm van een interview. Naast de
vragen van Johan Besselink kunnen we
dan ook nog eens wat meer zaken met
Berto bespreken. Zo vroegen we Berto
naar zijn geschiedenis bij Rood Zwart
en ook naar die van zijn vader, welke
door velen wordt beschouwd als beste
speler die Rood Zwart ooit heeft gehad.
We spraken ook over zijn carrière
na Rood Zwart, het tijdperk HSC en
zijn binding met het Rood Zwart van
vandaag de dag.
Gelukkig vindt ook Berto een interview
een goed idee. Al was het maar omdat
hij, zoals hij zelf zegt, al vanaf zijn
geboorte een writersblock heeft. Een
afspraak is dan ook snel gemaakt en
op donderdagavond 30 november
keert Berto weer even terug op de
Scheetheuvel.
Het is druk in het Noaberhoes op deze
donderdagavond. We zoeken een rustig
plekje om Berto eens goed aan de tand te
voelen over vroeger. De bestuurskamer
en overige ruimtes zijn niet vrij, dan
maar in de nieuwe kleedkamer onder
het Noaberhoes. Er moet om de 10
minuten goed gezwaaid worden, anders
gaat het licht automatisch uit.
We beginnen met de vraag naar de
binding die hij vandaag de dag nog heeft
met Rood Zwart. Berto geeft aan dat
hij af en toe kijkt op de site en hij nog
steevast de uitslagen van het 1e leest in
de krant. Berto is inmiddels 49 jaar en
zijn sociale leven speelt zich toch vooral
af in Haaksbergen. Hij werkt en woont
daar al meer dan 20 jaar. Berto en zijn
vrouw hebben twee kinderen, dochter
Maud (16 jaar) en zoon Nick (18 jaar).
Maud volleybalt en Nick speelt bij HSC
in de JO 19-1. Bij hem gaat Berto vaak
kijken en eerder is hij ook als trainer en
jeugdleider van de teams van zijn zoon
actief geweest.
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VERLOOP VOETBALCARRIÉRE
De voetbalcarrière van Berto begon op 5-jarige leeftijd als klein jochie bij Rood Zwart. ‘’Het zit in je
bloed, je bent er mee opgegroeid’’, zegt hij. Na de eerste teams in de jeugd doorlopen te hebben,
komt hij als 15-jarige voor het eerst uit in het 1 e van Rood Zwart, tijdens een vriendschappelijk
potje uit tegen PH. Opmerkelijk vroeg, want Berto was qua leeftijd nog B-junior, maar hij speelde
al in de A1. Echter voor toenmalig trainer Bennie Wiggers was de jonge leeftijd geen reden om
hem niet te laten spelen. We praten dan over het seizoen ‘82/’83. Gevraagd naar spelers uit het
1 e elftal in die dagen herinnert hij zich o.a. Harrie Raanhuis, de broers Vehof, Joop Poelman en
Geert Ros. In die periode wisselde Berto vaak tussen de A1, het 2 e en het 1 e . Op zijn 17 e kwam
hij vast in het 1 e elftal van Rood Zwart te spelen. Dit was onder trainer Johan Besselink aan wie
Berto dus dit interview te danken heeft.

‘‘HET ZIT IN JE BLOED, JE BENT
ER MEE OPGEGROEID’’
Na zijn debuut ontwikkelde Berto zich verder in het 1e en begon hij steeds belangrijker te worden.
Dit resulteerde erin dat hij in het seizoen ‘89/’90, toen hij 22 jaar was, regionaal topscorer werd.
In dat jaar stond het 1e onder leiding van Gerard Lelieveld. Berto wist maar liefst 26 keer het net
te vinden en dat wekte de interesse van HSC uit Haaksbergen, dat destijds op het allerhoogste
amateurniveau speelde. De interesse leidde ertoe dat hij daadwerkelijk vertrok naar HSC in
Haaksbergen. Helaas voor hem was de ploeg wel net gedegradeerd van de hoofdklasse naar
de 1 e klasse. In het jaar van zijn komst, ‘90/’91, wist HSC echter meteen kampioen te worden
en weer terug te gaan naar het hoogste niveau binnen het amateurvoetbal. Voor Berto is dat
jaar persoonlijk ook het mooiste jaar. ‘’In totaal heb ik 5 jaar bij HSC 1 gevoetbald’’ vertelt Berto.
‘’Waarvan één tussenjaar vanwege een knieblessure’’. In het seizoen ‘95/’96 maakte Berto na
een jaar blessureleed zijn rentree op het hoogste niveau. Dit leek er lang niet meer in te zitten

en voor hem geldt dit ook zeker als een
hoogtepunt. Een derde hoogtepunt is
de oefenwedstrijd in de zomer van 1991
met HSC tegen het dreamteam van FC
Barcelona onder leiding van Johan Cruijff.
Het Barcelona dat aan het eind van dat
seizoen de Europacup 1/Championsleague
zou winnen in Londen op Wembley. In die
wedstrijd speelde Berto tegen mannen
als Ronald Koeman, Stoichkov, Laudrup,
Guardiola en Romario. De wedstrijd werd
maar met 0-3 verloren. ‘’We hadden zelfs
de 1-0 moeten maken’’ zegt Berto er nog
wel even bij.
Na zijn tijd bij HSC vertrekt Berto naar
Excelsior ’31 uit Rijssen om daar een
jaar te spelen. Mede vanwege de angst
voor blessures bij zijn werkgever besluit
Berto weer terug te gaan naar HSC, om
daar in een lager elftal te gaan spelen.
Vandaag de dag komt hij nog graag bij
de Haaksbergse club. Een terugkeer bij
Rood Zwart is eigenlijk nooit aan de orde
geweest, vooral ook omdat naast zijn werk
ondertussen ook zijn sociale leven vooral
in Haaksbergen plaatsvond.
Wat voor voetballer was Berto dan
eigenlijk? In zijn Rood Zwart tijd kende
Berto eigenlijk geen vaste plek. ‘’Ik was
geen nummer 10 en eigenlijk ook geen
nummer 9 (spits), omdat ik daar het
loopvermogen en de pure snelheid niet
voor had. Ik was fysiek wel sterk en had
een goede trap in mijn linker”, vervolgt hij.
Hij kreeg de bal daarom ook graag in de
voeten aangespeeld en niet in de diepte.
Nu terugkijkend op zijn Rood Zwart tijd
concludeert Berto dat hij ook wel een
hele eigenwijze voetballer was. Het kan
haast niet anders of zijn medespelers en
trainers moeten hem soms wel vervloekt
hebben als hij het vuile werk weer aan
anderen overliet. “Ik werd eigenlijk
te weinig aangepakt door trainers en
medespelers, terwijl dat wel nodig is om
beter te worden”.

VADER HENNIE
We vragen Berto naar zijn vader Hennie, die na een periode van afnemende gezondheid
op 17 januari van 2017 overleed. Door de wat oudere Rood Zwarters wordt Hennie vaak
genoemd als de beste speler die Rood Zwart heeft gekend in haar 95-jarige geschiedenis.
Berto heeft zijn vader helaas nooit zelf zien spelen toen die op zijn toppunt zat. Wel
later in de lagere elftallen in de jaren ‘70. Er werden in die tijd ook nog geen beelden
gemaakt, dus Berto moest het doen met de verhalen. Berto’s vader heeft ook een tijdje
betaald voetbal gespeeld bij Tubantia. Berto vertelt dat zijn vader wellicht nog hogerop
had kunnen spelen, want Hennie was door het destijds op het hoogste niveau spelende
Sportclub Enschede gevraagd om een oefenwedstrijd te komen spelen. Helaas kreeg
zijn vader hiervoor geen toestemming van zijn ouders.

‘‘HENNIE WORDT VAAK GENOEMD
ALS DE BESTE SPELER DIE ROOD
ZWART HEEFT GEKEND’’
Zijn vader is altijd een trouwe supporter geweest, heeft hem altijd gesteund en vooral
ook vrijgelaten in zijn keuzes. Ook bij de keuze die hij maakte om van Rood Zwart naar
HSC te gaan. Vader Hennie mocht altijd graag bij Rood Zwart komen. Echter nadat hij
door een herseninfarct werd getroffen werd dit minder. Zijn vader vond het moeilijk
om mensen te zien voetballen terwijl hij zelf fysiek beperkt was. Daarnaast vond hij
het ook erg vervelend dat mensen hem in zijn slechte fysieke toestand zagen. Een
enkele keer kwam hij nog wel eens bij Rood Zwart, maar dit kwam eigenlijk zelden voor.
Berto’s moeder volgt Rood Zwart vooral nog via het clubblad. Berto was dan ook al
geïnformeerd door zijn moeder over het feit dat hij de Pen doorgegeven had gekregen.

Toen hij over ging naar HSC kreeg hij weer
andere posities op het veld. Ook moest hij
in zijn nieuwe elftal nog zijn plek vinden.
De trainer zette hem uiteindelijk in de
spits, terwijl hij toch liever op 10 stond.
‘’In deze tijd ben ik ook gezonder gaan
leven en 3 keer per week gaan trainen.
Voorheen zat ik er nog wel eens doorheen,
het vaker trainen en gezonder eten en
leven maakten dat ik sterker werd en de
fysieke arbeid die op dat niveau gevraagd
werd aan kon’’
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“Ik wil de pen graag
doorgeven aan Alwie Oude Nijhuis”

Rood Zwart
Berto denkt met warme gevoelens terug aan zijn tijd
bij Rood Zwart. ‘’Een fijne club, alles was goed geregeld.
De club was ook niet te groot; ons kent ons. Ik heb
me daar altijd prettig bij gevoeld’’. Als we hem vragen
naar zijn herinneringen aan medespelers uit zijn Rood
Zwart tijd, komt de naam van Alwie Oude Nijhuis al snel
langs. ‘’Alwie knapte veel werk op maar kon ook goed
voetballen, dat was echt een fijne speler om achter je
te hebben. Alwie speelde net als ik ook in de jeugd een
categorie hoger dan zijn leeftijdsgenoten en debuteerde
ook op jonge leeftijd in het eerste”.

Op de vraag van Johan Besselink of Berto het maximale
uit zijn carrière heeft gehaald reageert Berto dat hij
wel snapt dat deze vraag door Johan wordt gesteld.
In zijn Rood Zwart jaren heeft Berto de zaken wat te
makkelijk opgevat en had er misschien wel wat meer
in gezeten. Echter na zijn overgang naar HSC is hij
wel meer voor de sport gaan leven. Hij heeft in die
periode ook nog een proefwedstrijd gespeeld voor
Heracles. Hier is geen vervolg op gekomen dus is de
conclusie voor Berto ook dat hij hiervoor gewoonweg
niet goed genoeg was.

Het gesprek met Berto is leuk en de tijd vliegt voorbij
en het wordt dan ook hoog tijd om de aanleiding van
het gesprek weer aan te snijden: De vragen van zijn
oud-trainer Johan Besselink. Johan Besselink wordt
door Berto getypeerd als een fanatieke en gedreven
trainer. Die gedrevenheid had Besselink volgens
Berto duidelijk meegenomen vanuit zijn ervaring als
voetballer op een hoger niveau. Dat fanatisme en die
discipline overbrengen op Berto was best lastig voor
de toenmalige trainer. Pas later toen Berto zelf op een
hoger niveau kwam te spelen begreep hij beter wat
Johan Besselink bedoelde en nastreefde bij Rood Zwart.

De laatste vraag aan Berto is natuurlijk aan wie hij de
pen wil doorgeven en wat hij degene wil vragen. “Ik
wil de pen graag doorgeven aan Alwie Oude Nijhuis”.
Berto geeft aan dat de overstap naar HSC hem zowel
sportief als op het persoonlijke vlak goed heeft
gedaan. Hij wil graag van Alwie weten of hij wel eens
een overstap naar een hoger niveau heeft overwogen
of de kans hiertoe heeft gehad. En of hij er achteraf
wel eens spijt van heeft gehad dat het er nooit van
gekomen is?

Op de vraag van Johan Besselink wat Berto vindt van
het te lang in de jeugd vasthouden van jeugdspelers uit
een soort van eigenbelang, geeft Berto aan dat dit best
wel eens speelt. Hij heeft dit ook bij een club als HSC
wel eens gezien. Over de huidige situatie bij Rood Zwart
kan hij niet oordelen. In zijn tijd bij Rood Zwart heeft hij
dit in ieder geval niet zo ervaren. Zowel hijzelf als ook
de eerder genoemde Alwie Oude Nijhuis zijn allebei
op zeer jonge leeftijd al bij het eerste gekomen. In het
algemeen geldt dat op niveau spelen belangrijk is voor
de ontwikkeling van spelers. Maar spelers moeten er
mentaal wel aan toe zijn, anders werkt het averechts.

Met deze interessante vraag aan zijn oud-ploeggenoot
zit het gesprek erop en drinken we samen met Berto
nog een drankje in de gezellige kantine van ons
nieuwe clubgebouw. Daar blijkt als snel dat Berto
nog kennissen heeft bij Rood Zwart. Hij is dan wel
een beetje uit het oog, maar zeker nog niet uit menig
Rood Zwart hart.
Berto, bedankt voor het leuke gesprek.
Daan Sonneveld
Arjan Dijkmans

Bovenste rij (van L naar R)
Frits ten Brummelhuis,
Johan ten Brummelhuis,
Herman Eftink,
Bennie van Dam,
Herman Klein Breteler,
Middelste rij (van L naar R)
Bennie Slaghekke,
Gerrit Wensink
Bennie Raanhuis,
Frans Haverkate,
Willy Extercatte,
Willy Sueters
Onderste rij (van L naar R)
Hennie Spoolder,
Jan ter Morsche,
Gerrit ter Doest,
Johan Pepers,
Frans Exterkate.
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DE WEG NAAR
HET NOABERHOES
Interview Wim en Robert

S

amen hebben ze aan de wieg gestaan
van het ‘Noaberhoes’, Wim Koning ter
Heege als voorzitter van de commissie
Sportpark Plus, en Robert Ros als
voorzitter van RoodZwart. Tientallen,
misschien wel honderden vrijwilligers
hebben samen gewerkt aan het grootste project in de
geschiedenis van Rood Zwart; het ‘Noaberhoes’. Een
megaprestatie die Rood Zwart tot ver in deze eeuw zal
ondersteunen.
Wie de oude kantine de afgelopen jaren zag aftakelen
weet dat het hard nodig was; nieuwbouw. Het gebouw
uit de jaren ‘70 voldeed al lang niet meer; te klein, te oud
en niet ingericht op een club die vooruit wil. Weliswaar
komt die aftakeling doordat onderhoud uitbleeft met
het oog op de nieuwbouw, maar ook tien jaar geleden
was al helder dat het zo niet heel veel langer kon. Dus
rijpte in die jaren de gedachte dat het tijd was voor wat
nieuws.
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Met een thema-avond ‘Sport Park Plus’ in de
kantine van Rood Zwart op de ‘Scheetheuvel’
wordt in oktober 2009 volop zuurstof gegeven
aan de gedachte dat de accommodatie passend
gemaakt moet worden aan een nieuwe sociaalmaatschappelijk landschap en de eisen van de
komende generatie. Onderdeel van het plan
gedoopt tot SportParkPlus, een nieuw clubhuis,
vormt daarbij 1 van de belangrijkste onderdelen en
met zekerheid de grootste investering van het plan.
Het voornemen wordt nog even geparkeerd; met
een grotendeels net nieuw geïnstalleerd bestuur
is zo’n groot initiatief te vroeg. In mei 2010 wordt
Robert Ros voorzitter van Rood Zwart, de plannen
voor nieuwbouw leven nog, maar eerst wordt
gekozen om het nieuwe bestuur voet aan de grond
te laten krijgen. Vanaf begin 2011 wordt het plan
echt op de rails gezet: de eerste inloopavonden zijn
er voor leden en buurtbewoners.

MEI 2011

DECEMBER 2011

2013

Vlekkenplan en
initiele begroting

Rood Zwart legt in
statuten haar “sociaalmaatschappelijke
functie” vast

fiets Parking-fase 1
gereed (stimuleren
fietsgebruik)

Oktober 2009

JUNI 2011

2012

Thema avond SportParkPlus
(ontwikkeling plannen
accommodatie voor
volgende generatie)

Inpassingsplan buro
Greet Bierema met
schetsopzet clubgebouw

start aanleg verbeterde
toegang tot terrein gereed
(fiets- en voetgangers
gescheiden van auto’s)
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Het eerste plan

Het lijkt te gaan lukken.

Landschapsarchitect Greet Bierema maakt een
‘inpassingsplan’ voor een nieuw clubgebouw, een plan
dat gebaseerd is op de geschiedenis van het gebied
dat ooit bekend stond als ‘Erve Odink’ of ‘Erve Oonk’.
Er stond toentertijd een boerderij met bijgebouwen
rondom een soort brink. Wim over Bierema: “zij is
de ‘grondlegger’ met haar landschapsplan, maar
ook voor de eerste schets van het gebouw, met het
lessenaarsdak, op de plek van de vroegere boerderij
aan de brink”.Robert Ros vult aan: “het idee van
haar was de brink, de boerderij, de zichtlijnen en de
voetbalvelden die voorheen weilanden waren. De
groene wallen met bomen waren heilig, de historische
sloten bij de eikengaarden moesten blijven. Dat was
haar idee, en dat is vervat in het ‘landschapsplan’.

De kurk gaat van de fles op 17 december 2013.
Vanuit het gemeentehuis in Goor komt het
bericht dat de gemeente heeft ingestemd met een
‘investeringssubsidie’ van €147.179,00

Naast het ‘inpassingsplan’ voor het clubhuis is er een
‘vlekkenplan’ gemaakt voor het hele gebied. Want ook
de ontsluiting, de toegangsweg, de bestaande kelder,
parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s en verdere
groen moeten aangepakt. Met het ‘vlekkenplan’
kan ‘vlek voor vlek’ steeds een onderdeel worden
aangepakt. Zo is de fietsenparkeerplaats, de kelder
en een verbeterde toegangsweg bijvoorbeeld al
gerealiseerd.
Voor de plannen was er instemming van zowel
gemeente als landeigenaar nodig. Robert; “natuurlijk
was er veelvuldig contact met gemeente en Twickel,
Twickel is eigenaar van de gronden, wij pachten
uiteindelijk de velden weer van de gemeente.”

Robert; “Dat was een belangrijk moment. Natuurlijk
was nog lang niet alles in kannen en kruiken, de
financiën waren nog lang niet rond, en de verdere
afwikkeling was ook nog niet duidelijk. Maar we
hebben er wel een borrel op gedronken bij de
hoofdsponsor”.
Intussen zijn de notulen van de vereniging in december
2011 aangepast; de sociaal maatschappelijke functie
is vastgelegd. Allemaal met het oogmerk dat het
nieuwe onderkomen ook gebruikt moet kunnen
worden door andere organisaties en verenigingen.
Een verstandig besluit dat later volop zijn vruchten
zal afwerpen.
Hoewel er ‘een borrel’ werd gedronken met de komst
van die investeringssubsidie zal later blijken dat dat
bedrag volstrekt onvoldoende is voor de ambities
van de club. Robert; “achteraf is die honderdvijftig
duizend euro veel te weinig geweest, het bedrag
gebaseerd op een veel te lage begroting, die was zo’n
7,5 – 8 ton”. Maar dat zou pas in 2015 aan het licht
komen.
Door de subsidie wordt er hard gewerkt aan het plan.
Er komt een programma van eisen, dat wordt vertaald
in plattegronden en aanzichten van het gebouw.

augustus 2014

oktober 2014

Maart 2015

SportParkPlus: v.v.
Rood Zwart “spil in de
Deldense gemeenschap”

Borgstelling Stichting
Waarborgfonds Sport.

Renovatie kelder
gereed

december 2013

2014

2014

Toekenning investeringssubsidie gemeente Hof van
Twente à €147.179,-

Ontwerp Clubgebouw door
architect Jos Snippert ism
Robert Snippert.

Fiets Parking-fase 2
gereed (totaal ruimte
voor 250 fietsen)
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Er wordt een programma van eisen opgesteld: welke ruimten
zijn er nodig, welke voorzieningen en hoe groot moet het
zijn. Architechtenbureau Snippert gaat ermee aan de slag.
Er worden keuzes gemaakt voor de materialen. Zo wordt er
gekozen voor de grote houten gelamineerde liggers, wordt
er besloten tot Twickel zwart aan de gevel en een rode
baksteen. Kenmerkend voor het gebouw is de grote glaspui
aan de voorkant. Wim over het programma van eisen: “er is
ook rekening gehouden met minder valide medegebruikers.
Daarom is er een lift in het pand en is er de flauwe hellingbaan
aangelegd, zodat in geval van calamiteiten het pand makkelijk
verlaten kan worden”.
Er wordt ook met andere sportverenigingen gepraat, zoals
korfbal en handbal, die haakten helaas vrij snel af. “Jammer”
aldus Robert, “je kunt heel veel dingen samen doen, en op dat
moment waren er nog geen plannen voor De Mors, zoals die
er nu zijn”.

‘het hele project op de rem’
In eerste instantie gaat het plan vlot verder. Tekeningen
worden gemaakt, vergunningen worden aangevraagd en
het bestek wordt geschreven. Dat wordt gesplitst in het
bouwkundig bestek voor het pand en installatiebestek voor
de techniek wat erin moet komen.
Als de prijzen binnenkomen slaat de schrik om het hart. De
totale bouwkosten komen ver boven het miljoen uit. Dit is een
waanzinnige tegenvaller. “Toen we de prijzen ontvingen bleek
er een forse overschrijding van het budget. Dat was veel te
laag”, aldus Wim. Wat toen naar buiten toe als ‘substantieel
tekort’ werd omschreven blijkt in werkelijkheid tussen de twee
en drie ton te bedragen. Er is een onoverkomelijk verschil
tussen begroting en offertes.
In het najaar van 2015 wordt besloten dat het niet op deze
manier kan. Het moet goedkoper, anders is het risico te groot.

14

bezuinigingen moeten
er komen...
In het najaar van 2015 wordt het
ontwerp nauwkeurig onder de loep
genomen. Er wordt vooral geschrapt,
want het moet goedkoper, en dat
kan ook. Wim daarover: “in het
oorspronkelijke ontwerp waren
vier kleedkamers gepland, we
hebben er twee geschrapt, hierdoor
kan het bijgebouw komen te
vervallen. De technische ruimtes
die oorspronkelijk in die bijbouw
zouden komen hebben we in
gebouw geschoven. Hierdoor werd
het gebouw smaller en werd het
wat meer richting oosten geplaatst
en richting de middellijn van veld 2”.
Deze aanpassing leverde volgens
Robert nog meer voordelen op:
“We hoefden daarom het geplande
hoofdveld niet aan te pakken. Dat
scheelt veel, want de lichtmasten
konden dan ook blijven staan,
en het veld hoefde dus niet
gereconstrueerd te worden”.
Daarnaast wordt er besloten in
eigen beheer te bouwen, Vincent
Kenkhuis en Wim Koning ter Heege
pakken die handschoen op. Er
worden veel offertes opgevraagd,
want op basis van een gezonde
exploitatie wordt uitgegaan van
een investering van maximaal een
miljoen euro.

juni 2015

najaar 2015

januari 2016

Ondererfpacht
geregeld met
Hof van Twente.

Budget niet toereikend,
forse bezuiniging
noodzakelijk.

Initiatie
obligatielening

Februari 2015

zomer 2015

2015/2016

Start werving sponsoren,
sponsorbrochure.

Prijsaanvraag
nieuwbouw.

Uitvoeringsontwerp
clubgebouw door Eric
Muller en Lucassen.
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... en geld zoeken
De accommodatie is heel bewust multifunctioneel
gemaakt. Robert daarover: “al vroeg zijn we gaan praten
met Carint, het Rode kruis, La Luna en anderen die er
gebruik van zouden kunnen maken. Dat medegebruik
is ook belangrijk om subsidies te krijgen. Denk aan
activiteiten voor minder validen, daarvoor zijn subsidies,
waarvan we ook weer die hellingbaan en liftinstallatie
konden aanleggen”.

“de exploitatie is
belangrijker dan
de investering. Die
exploitatie moet
gezond zijn, op
basis daarvan kun
je kijken wat je kunt
investeren”

Intussen heeft de club de afgelopen jaren geld gespaard,
het is geen moeite om op de bankrekening ruim twee
ton te reserveren voor het nieuwe clubhuis. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van een slimme manier om
‘goedkoop’ geld te lenen. Robert daarover: “we hadden
een lening nodig van driehonderddertigduizend euro.
De goedkoopste manier is lenen via de BNG, de Bank
Nederlandse Gemeenten. Dat kon met een garantstelling
van de Stichting Waarborfonds Sport (SWS), en van de
gemeente Hof van Twente. Op deze manier konden we
het geld lenen tegen een zeer lage rente op dat moment;
zo’n 1,5 procent, lager dan bij de ‘gewone’ bank.”
Wim vult aan: “de exploitatie is belangrijker dan de
investering. Die exploitatie moet gezond zijn, op
basis daarvan kun je kijken wat je kunt investeren”.
“We hebben ook telkens een “verenigingsreserve”
aangehouden, mochten er tegenvallers komen.”Er
worden meer ‘geldstromen’ aangeboord; naast eigen
geld en de lening worden er allerlei soorten subsidies
gevonden. In totaal brengt dat ruim twee ton op, naast
de initiële investeringssubsidie van de gemeente. Ook de
obligatieleningen die Rood Zwart uitgeeft zijn een succes;
het levert bijna vijftigduizend euro op.

‘de ledenvergadering stemt in’
De extra ledenvergadering op 23 mei 2016 stemt in
met nieuwbouw. In eigen beheer onder leiding van
bouwmanager Vincent Kenkhuis begint in juni 2016
de bouw. Het plan werkt goed uit. In april 2017 wordt
de eerste steen gelegd door Harold Pepers, Robert
en Wim. In oktober wordt het ‘Noaberhoes’ in gebruik
genomen.

april 2016

juni 2016

december 2016

Bezuinigingsvoorstel
uitvoering in eigen
beheer gereed.

Start bouw in eigen
beheer o.l.v. Vincent
Kenkhuis.

Open huis nieuwbouw.

maart 2016

mei 2016

november 2016

Vergunning
nieuwbouw.

Definitief besluit tot
bouw Clubgebouw
(bezuinigde versie) in
Bijzondere Algemene
LedenVergadering

Hoogste punt.

CLUBBLAD ROODZWART

15

‘met dank aan
de vrijwilligers’
Robert: “ik vind het wel uniek hoe we
het hebben gedaan, zo’n gigantische
investering, ik moet nog zien waar dat
kan.”
In eerste instantie werd bij het clubhuis
uitgegaan van een flinke portie
zelfwerkzaamheid. Het werd begroot
op vijfenzestigduizend euro, des te
opvallender dat die zelfwerkzaamheid
een veel groter aandeel heeft gekregen;
het is nu becijferd op ruim twee ton.
Wim over het werk dat is verzet en
de meer dan verwachte inzet van
vrijwilligers: “het was een enorme
opgave waarin naar schatting 150 tot
200 vrijwilligers hun steentje hebben
bijgedragen. Er is een aantal mensen
dat dag en nacht, met hart en ziel hier
hebben gewerkt. Daarnaast hadden
we een goede organisatie, op heel
veel zaterdagen werden elftallen
gemobiliseerd”. Robert: “de gezelligheid
die er op de bouw was is een must. We
vonden dat het gezellig moest zijn met
een hapje en een drankje. Van daaruit
is het prettig werken”. Wim vervolgt;
“er was een harde kern van vijftien
tot twintig man die er bijna altijd was,
aangevuld met groepen. We hebben
het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk
opgedeeld in klussen, dat is goed voor
te bereiden; hoeveel materiaal heb je
nodig, hoeveel mensen heb je nodig,
je kunt het voorwerk doen. Vincent
voerde perfect de regie hierover.
Het werkte goed; het enthousiasme
groeide, en mensen vroegen zelfs of ze
wat konden doen”.
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“het past bij de ambitie van
Rood Zwart, dit is echt
‘met elkaar voor elkaar’
‘klaar voor de toekomst’
Natuurlijk moet er nog van alles gebeuren in het ‘Noaberhoes’, maar je
mag met recht zeggen dat het klaar is. Robert over het ‘Noaberhoes’: “
het gebouw is gigantisch mooi geworden, maar de grootste waarde is
het gezamenlijk tot stand brengen. Dat proces ernaartoe is hartstikke
mooi, dat heeft binding opgeleverd binnen de vereniging, maar ook in
Delden.” Wim over het Noaberhoes; “het past bij de ambitie van Rood
Zwart, dit is echt ‘met elkaar voor elkaar’. Dat is gewoon mooi, daar ben
ik trots op”.
Natuurlijk ging het niet vanzelf, waren er hindernissen, gingen er
dingen fout, zijn er vergissingen gemaakt. Wim en Robert benoemen
de financiele tegenvaller in 2015 waardoor het plan werd uitgesteld. De
ziekte en het overlijden van Harold Pepers was echter dramatisch. De
clubman die zoveel in gang heeft gezet mocht het eindresultaat helaas
niet meemaken.
Met het nieuwe pand kan Rood Zwart de toekomst in. Volgens Robert
zijn we klaar voor de komende twintig tot dertig jaar. Maar er is nog
het nodige te doen rondom het Noaberhoes. Wim daarover; “de oude
kantine moet nog tegen de vlakte, op het voorterrein moet het nodige
gebeuren. Het veld voor het Noaberhoes moet klaar worden gemaakt
om per volgend seizoen als hoofdveld te kunnen dienen, en zo zijn er
nog wel meer klusjes. Robert: “Genoeg te doen, maar eerst maar‘s stil
staan bij het resultaat dat we nu hebben bereikt!!”

mei 2017

september 2017

6 januari 2018

Aanbouw terras.

BSO-deel gereed
en in gebruik.

Opening Noaberhoes
v.v. Rood Zwart

April 2017

zomer 2017

oktober 2017

Leggen 1ste steen door
Harold, Robert en Wim.

Inrichting en interieur.

Rood Zwart neemt nieuw
clubgebouw in gebruik.
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Langestraat 15, Delden tel.: 074-3763455
Bornsestraat 28, Hengelo ov tel.: 074-2506721
www.hofstedekamp.nl

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

v r i j d ag 1 9 j a nu a r i , 2 0 . 0 0 u u r

(zaal open 19.30 uur)

Voor wie? Iedereen die zich betrokken voelt bij RZ en svo Twickel
is welkom (vanaf 18 jaar). Kijken is leuk, meedoen nog
veel leuker! Wie durft in ons nieuwe Noaberhoes?
Opgave kan bij:

Han Blanke
06-51158866
Jeroen Vos
06-30420200
Ben Visschedijk 06-22988450

z at e rd ag 2 0 j a nu a r i , 1 3 . 0 0 - 1 6 . 0 0 u u r

Voor wie? De gehele Deldense jeugd t/m 14 jaar. Dus geef je snel
op met je team of vriendengroep en studeer een leuke
act in. Alleen de voorpret bij het oefenen is al leuk!
Wie durft, in ons nieuwe Noaberhoes?
Opgave kan bij:

Saskia Ros 06-48018326

SPORTEN
EN GRIEP
Wat te doen?

De ’’r’’ is weer in de maand, dus stijgen de “griepsituaties”
ook. Alhoewel de niet-sporter al gauw zal zeggen dat het niet
verstandig is om te sporten als je ziek bent, leeft deze vraag
wel bij sporters. Per jaar heb je als sporter al gauw een keer
of 3 een verkoudheid te pakken en als dat samenvalt met je
sportieve plannen, dan moet je toch een keuze maken.

Griep of
Verkoudheid is een
infectieziekte die door
verschillende virussen
veroorzaakt kan worden
en kent de volgende
verschijnselen:
- Niezen
- Verhoging beneden
38 gr. Celsius
- Keelpijn
- Tranende ogen

Griep is een virusinfectie
en wordt veroorzaakt
door het influenzavirus.
Het leidt tot hevigere
symptomen die meestal
ook het gehele lichaam
betreffen, zoals :
-Plotseling begin
- Koorts boven
de 38 gr. Celsius

- Hoest

- Koude rillingen

- Verstopte neus

- Spierpijn

- Gevoel “niet lekker”

- Hoest

te zijn
- Hoofdpijn
- Oorpijn
22
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- Verstopte neus
- Gevoel van
“doodziek” zijn
- Hoofdpijn
- Moeheid en zwakte

Natuurlijk beloop?
Een verkoudheid of griep verbetert meestal
binnen 5 tot 7 dagen en na een dag of 10
tot veertien ben je weer boven JAN.

Wat te doen bij griep met koorts?
Trainen met griep/koorts onder de leden is gevaarlijk. Je immuunsysteem is
verzwakt en je lichaam heeft alle energie nodig om beter te worden. Je
loopt onnodig risico dat de infectie ook terecht kan komen in de hartspier.
Dus rust nemen en niet trainen! Neem, wanneer je je wat beter voelt een paar
dagen extra rust om volledig te herstellen. De basisregel die je het beste kunt
hanteren is: dat je bij koorts het dubbele aantal dagen dat de koorts heeft
geduurd niet moet trainen.
Heb je bijvoorbeeld 4 dagen koorts, dan
mag je pas weer na 8 dagen trainen.

De nekcheck
Anders dan griep kun je met een verkoudheid (zonder koorts!)
wel trainen. Er is een ezelsbruggetje waarmee je dit kunt bepalen: de
“nekcheck” Zijn de ziekteverschijnselen uitsluitend boven de nek aanwezig
(neusverkoudheid, oorpijn, keelpijn e.d.) dan is sporten toegestaan. De eerste
2 tot 3 dagen wel op een lager pitje. Indien de ziekteverschijnselen ook onder
de nek gelokaliseerd zijn (o.a. spierpijn in armen en benen, koorts boven
38 gr. C. ) dan is het advies om niet te sporten.
Gouden regels

1. Bij koorts, spierpijn en een verhoogde
hartslag in rust, wordt sporten afgeraden.
Tip: meet je temperatuur altijd vóór het
innemen van pijnstillende middelen.
2. Pas je training ook aan als je je minder goed voelt
dan gewenst . Zonder temperatuursverhoging mag je in
principe trainen, …wel wat minder intensief.

Antoinette Veldhuis
AV Massage & Sport

VAN PLAAT'N BETTA
NAAR SPORTPARK+
‘‘EEN TERUGBLIK OP 95 JAAR VOETBAL EN
SAAMHORIGHEID BIJ ROOD ZWART’’

H

et jaar 2017 is het jaar
waarin ons sportpark
een volledig nieuw
uiterlijk kreeg. Met
de
voltooiing
van
het nieuwe Noaberhoes is het
grootste project uit het masterplan
van Sportpark+ gerealiseerd. Niet
alleen het grootste project in
omvang maar ook qua investering.
Een prachtige mijlpaal in de toch
al zo rijke geschiedenis van onze
club.
Tijdens onze 95e verjaardag op 6
januari 2018 wordt het gebouw
officieel geopend. Reden genoeg
voor een terugblik op 95 jaar Rood
Zwart met de ontwikkeling van ons
sportpark en de rol van vrijwilligers
daarbij in het bijzonder.
Met Sportpark+ en ons Noaberhoes
in het bijzonder zetten we in op
multifunctioneel gebruik van onze
accommodatie. Rood Zwart wil
een belangrijke rol in de Deldense
samenleving vervullen. Is dat niet
altijd al zo geweest? Wie kan er
daar beter over vertellen dan
onze ‘onofficiële’ clubarchivaris?
Gerard Bebseler; sinds jaar en
dag verzamelaar en archivaris
van alles omtrent Rood Zwart.
De heer Bebseler is bovendien al
sinds 1941 lid en heeft daarmee
een groot deel van onze 95-jarige
historie meegemaakt. Zo kon
het dat ik op een regenachtige
decembermiddag richting de
Marijkestraat toog. Gewapend met
een frisse dosis nieuwsgierigheid,
pen en papier en ‘wat lekkers veur
bie de koffie’.

26

CLUBBLAD ROODZWART

Voetbal bij “Plaat’n Betta”
Het sportpark van Rood Zwart heeft niet altijd aan de Langestraat
gezeten. Direct na de oprichting in 1923 werd voor 25 gulden
per jaar het veld naast café Timmerman gehuurd. Voor de jonge
leden onder ons, op de plek waar nu Eastern Plaza gevestigd is
ligt de oorsprong van onze club. Een clubgebouw was er niet
en kleedkamers al evenmin. Douchen was een woord dat in de
toenmalige Dikke van Dale nog niet voorkwam.
En de 3e helft? Na afloop in het café
van ‘Plaat’n Betta’ werd menig
drankje genuttigd.

Rood Zwart op de Mors
Voetballen op de Mors. Door de
huidige generatie Rood Zwarters
voornamelijk geassocieerd
met de Blauw-Gelen van onze
zustervereniging. Toch heeft ook
onze vereniging een historie met
voetballen op die plek. In 1938 is
een nieuw terrein aangelegd op
de Mors. Ongeveer op de plek
waar nu de tennisbanen liggen.
Het toenmalige bestuur heeft zich
met een geweldige dosis energie
ingespannen voor de viering van
het 3e lustrum van de club en de
opening van het nieuwe terrein.
Eindelijk een eigen plek om te
voetballen.

De Oorlogsjaren en een gedwongen verhuizing
Tijdens de Tweede wereldoorlog raakte de
voetbal noodgedwongen op de achtergrond.
Een groot deel van de leden moest volk en
vaderland verdedigen. Anderen werden naar
Duitsland gestuurd om in de industrie te
werken. Wie niet wilde moest onderduiken.
De wil om te voetballen was er wel maar
voldoende spelers niet. Bovendien was het
met alle bombardementen onverantwoord de
velden te betreden.
Midden in de oorlog, 6 januari 1943 om
precies te zijn, vierde Rood Zwart haar 20-jarig
bestaan. Deze mijlpaal is ondanks de oorlog
gewoon gevierd, hetzij op een sobere manier.

Ondanks de angst en het verdriet van de
oorlog was ook nu de saamhorigheid onder
de Rood Zwarters buitengewoon goed.
De oorlog had ook zijn sporen nagelaten
op de Mors. Het veld van Rood Zwart was
verwoest. Herstel van het veld mislukte. Een
verhuizing naar een weide aan de Langestraat
bood uitkomst. Een tijdelijk onderkomen net
voorbij de huidige algemene begraafplaats.
Omkleden en een kleine wasbeurt kon in de
schuur van de familie Wensink, het huidige
Wapen van Delden.

Definitief onderkomen aan de Langestraat
In 1950 nam Rood Zwart een veld op de huidige locatie in gebruik. Dit veld kwam er niet zonder
slag of stoot. Op het terrein was sprake van een enorm hoogteverschil. Er was veel geld nodig
om het veld speelklaar te krijgen. Vele Deldenaren stortten 100 gulden. In de jaren direct na de
oorlog onvoorstelbaar veel geld. Het geeft eens te meer aan hoe belangrijk het voetbal én Rood
Zwart in die tijd waren voor Delden.
Een klein betonnen gebouw deed dienst als kleedruimte.
Door de aanwezigheid van een pomp om water op te
pompen was er zelfs sprake van een ‘douchegelegenheid’.
Voor de huidige generatie voetballers niet voor te stellen.
Geplaatst in het perspectief van die tijd bleek het echter
een enorme voortuitgang voor de club.

En toen was er licht!
Het is 20 oktober 1956. De allereerste
lichtinstallatie van Rood Zwart wordt in
gebruik genomen. Naast een veld en twee
kleedkamers is er nu ook licht op de velden. Voor een groeiende vereniging is één
veld en twee kleedkamers te weinig. Plannen voor een tweede veld en een nieuw
kleedgebouw met vier kleedkamers, bestuurskamer, scheidsrechter kamer en massageruimte worden gesmeed. In 1964 is dit
gerealiseerd en beschikt Rood Zwart over
een hypermoderne accommodatie.

CLUBBLAD ROODZWART
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Ons eerste clubgebouw: ‘het Odink’
Een eigen clubgebouw. In 1971 een
droom van het toenmalige bestuur. Alle
actieve leden van boven de 16 komen
in actie. Een loterij met maar liefst 2.000
gulden aan prijzengeld draagt bij aan een
eigen financiële inbreng. De allereerste
ledenactie in de clubhistorie? Geen idee.
Feit is wel dat ook toen de leden allen actief
waren. Met elkaar, voor elkaar!
Er wordt een bouwcommissie aangesteld
en na het getouwtrek over subsidies gaat
in het voorjaar van 1972 de schop in de
grond. Een aannemer zet het gebouw tot
dakhoogte neer. Daarna voltooit een groep
actieve Rood Zwarters de bouw in eigen
beheer. Zelfwerkzaamheid is ook hier de
sleutel tot succes. Zonder actieve leden
met twee rechterhanden kom je nergens.
Het 50-jarig bestaan in 1973 wordt voor
een groot deel al in het nieuwe clubgebouw
gevierd. Op 24 maart 1973 volgt de officiële
opening door burgermeester Rademaker
van Stad Delden. Vanaf dat moment
beschikt Rood Zwart over een eigen
clubgebouw: ‘het Odink’. Een belangrijke
en noodzakelijke stap voor de verdere
ontwikkeling van de club. De openstelling
van het gebouw voor alle Deldenaren
is volgens burgermeester Rademaker
bovendien van algemeen nut voor de
gehele Deldense gemeenschap.

‘Burgemeester mr. J.W.M. Rademaker
toonde zich zeer verheugd dat door
gezamenlijke inspanningen een
dergelijk imposant en nuttig gebouw
tot stand is gekomen. Het voorziet
in een duidelijke behoefte. Ongeveer
1.300 Deldenaren zijn betrokken
bij uw vereniging en nu ook bij dit
gebouw, dat feitelijk uw woning is die
openstaat voor uw leden en anderen’
Bron: Hengelosch Dagblad – 26 maart
1973
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Met trommels en spandoeken op de
bres voor meer velden. Rood Zwart
floreert in het begin van de zeventiger
jaren. De roep om extra velden is groot.
De benodigde grond voor uitbreiding
moet via de stichting Twickel komen.
Deze grond is echter nog in het gebruik
door boer Doeschot. Onderhandelingen
tussen de gemeente, Twickel en
de bewuste boer zitten eind 1974
muurvast.
In het voorjaar van 1975 zit er nog altijd
geen schot in de zaak. Twee velden is
veel te weinig voor 24 elftallen. Een
ledenstop dreigt. Bestuur en leden
van Rood Zwart zijn het zat en zetten
een protestactie op. Op 3 mei 1975
lopen honderden leden in clubtenue
en gewapend met spandoeken en
trommels over de Deldense braderie.
Een heuse protestmars met een
duidelijk doel: uitbreiding van de
voetbalvelden.
Alle mogelijke opties worden bekeken,
zelfs een verhuizing naar de Mors wordt
geopperd door de gemeente. Rood
Zwart heeft veel geïnvesteerd in het
eigen sportpark. Verhuizen is dus geen
optie. Toch zal het nog tot 1978 duren
voordat daadwerkelijke uitbreiding van
de velden een feit is.

Inbrekers
verwoesten clubhuis
Wat door vele clubhanden in
enkele maanden is opgebouwd
wordt door een drietal onnozele
inbrekers in één nacht verwoest.
Het clubgebouw brandt in de
nacht van 25 op 26 augustus
1976 tot de grond toe af. De
daders worden gepakt en de
verzekering dekt gelukkig een
deel van de schade. Maar dat is
niet voldoende. Rood Zwart roept
Deldenaren op om een financiële
bijdrage te leveren voor herbouw
van het clubgebouw.
Een
oproep waar massaal gehoor
aan gegeven wordt. Dankzij
deze bijdrage en de trouwe
hardwerkende achterban van
Rood Zwart staat er in iets
meer dan vier maanden een
volledig nieuw clubgebouw. Een
ongekende prestatie die zonder
de saamhorigheid en inzet van de
Rood Zwarters onmogelijk was.

“de Scheetheuvel”
We haalden er afgelopen jaar het
landelijke nieuws mee. Moet de naam
van ons sportpark gewijzigd worden?
Sportpark “de Scheetheuvel”. Door velen
genoemd als de gekste naam ooit voor
een sportpark door anderen juist geliefd
om zijn historie. De poorten met daarin
de iconische naam van ons sportpark
staan er sinds 1978. Uitbreiding van het
sportpark met twee velden en nieuwe
kleedkamers vormen aanleiding voor de
naamswijziging in 1978. De naam is een
verwijzing naar het oefenterrein van de
burgerwacht dat ooit in de omgeving van
ons sportpark lag.
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De tribune die
er nooit kwam
Jarenlang was er een roep om
een tribune. Een nobel idee om
de leden van de club van 100 en
de sponsoren een fraai plekje
te geven. In het voorjaar van
1992 worden de bouwplannen
voor de tribune opgeschort.
Rood Zwart kan op dat moment
de kosten niet dragen. Van
uitstel komt afstel blijkt hier een
waarheid als een koe. De tribune
kwam er nooit. Gelukkig hebben
we met ons nieuwe clubgebouw
alsnog een plek gekregen waar
onze trouwe supporters hoog
en droog kunnen staan.

Van muf ‘hokkie’ naar moderne kleedaccommodatie
Douchen na de wedstrijd is onlosmakelijk met de sport verbonden.
Rond de millenniumwisseling was dit niet altijd een pretje. Het oude
gebouw dat sinds 1978 dienst deed als kleedkamers voldoet niet
meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Het is er koud, smerig
en muf. Bovendien is er, mede door de opkomst van damesvoetbal,
behoefte aan uitbreiding.
Eind augustus 2004 wordt een hagelnieuwe kleedaccommodatie in
gebruik genomen. Een bouwproject dat tot dan toe de grootste in de
clubhistorie is. Een vaste bouwploeg aangevuld met vele vrijwilligers
hebben elk vrij uurtje aan de bouw besteed. Een schoolvoorbeeld
van hoe vereende krachten in staat zijn tot grootse prestaties.

95 jaar ‘Met elkaar voor elkaar!’
We hebben in 95 jaar Rood Zwart diverse dieptepunten overleefd. Van
oorlog tot aan brand. Altijd bleek de gemeenschapszin sterker dan
wat dan ook. Bedrijven en particulieren die de vereniging een warm
hart toedragen. Vrijwilligers die bereid zijn hun steentje bij te dragen.
We hebben gebouwd aan ons sportpark en daarmee ook aan onze
toekomst.
95 jaar ‘MET ELKAAR VOOR ELKAAR’. Dat is van een veldje bij ‘Plaat’n
Betta’ naar een hypermodern sportcomplex. Denkers en doeners.
Samen voorop in de strijd met één gemeenschappelijk doel. Rood
Zwart is in bijna een eeuw niet meer weg te denken uit de Deldense
gemeenschap. We zijn méér dan alleen een voetbalvereniging. Ons
nieuwe multifunctionele clubgebouw is de kans om dit te delen met
heel Delden. Iets waar je als Rood Zwarter alleen maar ongelofelijk
trots op kunt zijn.
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Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

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

7559 WH Hengelo
7491 AC Delden

info@educent.nl www.educent.nl

t
t

074 278 35 69
074 376 40 98

Noaberhoes Weetjes
Houten spanten: lengte van bijna 20
meter, 20 cm dik en 70 cm hoog

Vrijwilligersuren
(voorbereiding en
realisatie): ruim 15.000 uur

Bouwmanager: Vincent Kenkhuis,
de motor van het succes van het
bouwen in eigen beheer!

Bouwtijd:
16 maand

Zo’n 5.000 tegels
gestraat, waarvan 1.000
st speciaal in Rood en
Zwart gemaakt
“Morssinkhof”

Zo’n 2.500
gehaktballen
Zo’n 350 m2 glas in noaberhoes
verwerkt, slechts 1 gesneuveld

Aantal vrijwilligers :

ruim 200

Bier: totaal 1.500 liter
gekoeld bier in voorraad,
3 tanks van 500 liter

eld

Bar: gemaakt van houten panelen
bekende Rituals winkels

mets
e
g
n
e
sten
0
0
0
.
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Greet
Bierema
Architect

Egbert Jaap
Mooiweer

Pieter van
Zwanenburg

Rentmeester
tw

ickel

Wethouder

Pieter van Zwanenburg

Greet Bierema

Het nieuwe clubgebouw van RoodZwart
illustreert prachtig hoe sport en ontspanning
samengaan met leefbaarheid, zorgzaamheid
en duurzaamheid.

Toen ik voor de eerste keer op een zonnige
dag in 2011 over het terrein rondliep, leek
het sportieve gebruik parkachtig. Overal
werd gesport, het fietsenrek stond vol, er
was vrolijk stemgeluid te horen en er werd
in het gras aan de kant van de rechthoekige
sportvelden gezeten in de zon. Het zag
er echter niet zozeer uit als een park en
dat wilde het bestuur nu juist graag wel,
tezamen met een nieuw clubgebouw.
Maar hoe zou dat kunnen worden bereikt
en via Albert Schimmelpenninck van
Twickel werd ik daarop aan het bestuur
voorgesteld. Van voetbal weet ik weinig,
maar wel van het landschap en de boeren
erven rond Delden. Er moet een boeren
erf hebben gestaan dacht ik, en dat is te
zien aan de grote eiken in een eikengaarde,
een
houtwal,
hoogteverschillen,
een
gebogen toegangsweg en een sloot. En
die gedachte klopte, want het waren
erve Odink/Ooink en erve
Sander. De

Een prachtig voorbeeld van waar het
in de samenleving steeds meer naar
toe gaat en waar wij als gemeente een
faciliterende rol in hebben.Door duurzame
materialen
enerzijds
te
combineren
met een uitgekiend gebruik door zowel
sporters als buurtgenoten anderzijds, is het
nieuwe clubhuis een schoolvoorbeeld van
toekomstbestendig bouwen.
Met ook een bijzondere sociale waarde,
omdat het Noaberhoes bijdraagt aan
een groot gevoel van noaberschap en
saamhorigheid. We feliciteren Rood Zwart
dan ook van harte met het sportieve
resultaat: een Noaberhoes voor heel
Delden! “
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landschappelijke onderdelen die bij de
sloop van de boerderijen niet waren gekapt
en vlakgetrokken, werden eerder als lastig
gezien dan als parkachtig en dreigden
geleidelijk aan te verdwijnen. Door echter
dat denken om te draaien, door ze juist op
een voetstuk te plaatsen, krijgt het terrein
een unieke identiteit dat geweldig past op
de grens tussen stad en buitengebied van
Delden. Het woord sportpark klopt dan
helemaal en het Noaberhoes voegt zich
naadloos in deze historische context.

Egbert Jaap Mooiweer
Sportief,
sociaal
en
streekeigen.....
Rood
Zwart, gefeliciteerd met jullie
Noaberclubhoes. Stichting Twickel en de
houtzagerij hebben graag bijgedragen
met de sponsoring van robuust duurzaam
eikenhout. Veel succes en steurig vedan!

Ze zijn verantwoordelijk voor het
‘reilen en zeilen’ van het nieuwe Noaberhoes.
Jelle de Vries en Brenda ter Braak ‘runnen’
het Noaberhoes met de hulp van tientallen
vrijwilligers in de schoonmaak en de kantine.

De organisatie
In het nieuwe clubhuis zijn vijf
beheerders actief. Zij zijn om
en om een week actief in het
Noaberhoes. Frans Keizer, Frans
Dijkmans, Rudy Dijkmans, Herman
Weijenborg en Gerda Meier
wisselen elkaar af. Een week lang
openen zijn het Noaberhoes, laten
de gebruikers erin, zorgen voor
koffie, doen klein schoonmaakwerk
en sluiten aan het eind van de dag
het pand weer af.

Het Noaberhoes is
er voor iedereen
Het Rode Kruis, de KBO (Katholieke
Bond Ouderen), kinderopvang La
Luna, een fietsclub, een kaartclub,
de senioren van Rood Zwart,
de Stichting Hart voor Delden.
Allemaal maken ze gebruik van
het pand dat niet voor niets
‘Noaberhoes’ is genoemd. Het huis
is van en voor de ‘Noabers’. Een
Noaber is veel meer dan een ‘buur’,
het is iedereen in je omgeving die
erbij hoort.

Kantine weer open
op zaterdagmiddag
Het nieuwe clubhuis gaf ook een
impuls aan de bereidheid van de
leden van Rood Zwart om vrijwilliger
te worden. Jelle daarover; “Het
heeft ook te maken met de nieuwe
kantine, maar vooral ook met de
nieuwe keuken, die is veel opener
dan de oude. Daar stond je in een
dichte keuken te werken en zag
je niemand. Nu heb je veel meer
contact met het publiek”.
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Brenda vult aan over de animo die er is om vrijwilliger te
worden; “Alleen al het feestje dat Rood Zwart coryfee Herman
Weijenborg vierde om zijn zestig-jarige verjaardag te vieren
leverde maar liefst tien dames op die als vrijwilliger aan de
slag willen.”

‘Ouders jeugdteams
gaan helpen schoonmaken’
Ouders van de jeugdteams van Rood Zwart kunnen vanaf
januari verwachten dat ze de oproep krijgen om mee te
helpen aan het schoonmaken van het Noaberhoes. In de oude
kantine was er een vaste groep mensen die schoonmaakte,
maar het nieuwe pand is te groot om die alles te laten doen.
“Er zijn 20 jeugdteams, dus per team hoef je maar twee keer
per jaar met een paar mensen bij te springen met de vaste
schoonmaakploeg”, aldus Brenda.

‘De barverkoop loopt beter’
“De omzet van de bar is duidelijk omhoog gegaan”. Jelle ziet
een duidelijke plus in de nieuwe kantine. “Het is er drukker en
de mensen blijven langer zitten”. Ook op zondag is dat goed te
zien, het is dan drukker, en langer gezellig als het eerste team
speelt.

Coca-Cola, Grolsch en Beukenhorst
De kantinecommissie heeft er werk van gemaakt. Samen met
de interieurcommissie is er bij andere verenigingen gekeken
naar de algemene inrichting, de indeling van de keuken, de
inrichting van de bar en hoe je die beiden aan elkaar verbindt,
zeg maar welke ‘looplijnen’ je hebt, de routing heeft dat.

NOABERHOES GEEFT
IMPULSAAN VRIJWILLIGERS
Met Grolsch is een deal gemaakt
over het bier. Er moest wel even
‘geslikt’ worden door de vaste
gebruiker van flesjes bier. Jelle:
“het was gebruikelijk dat teams
een kratje bier bestelden voor
aan tafel, dat kan nu niet meer.
En dat was wel even een punt
toen dat aan de orde kwam”.
‘Kelderbier’, zo heet het bier
dat uit de tap stroomt. Een
kelder is er niet, wel een ruimte
waarin drie tanks van 500 liter
staan. Voor frisdrank is een
deal gemaakt met Coca-Cola de
koffie komt van Beukenhorst.

‘Van kleinkind tot opa’
Na het ‘7 x 7’, het Viagra-team
wordt er nu nagedacht over
‘Walking Football’. Dat is een
vorm van voetbal voor ouderen
die niet meer kunnen rennen,
maar die nog wel kunnen lopen,
en die ook nog wel zin hebben
om tegen een bal te trappen.
Jelle: “zo zijn we bezig om ook het
65+ voetbal hier van de grond te
krijgen. Zo kun je hier dan van
kleinkind tot opa voetballen.”
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Plannen Morsverenigingen en SBR.
Vanzelfsprekend volgen wij de plannen van de Morsverenigingen
en de SBR ten aanzien van de plannen op De Mors op de voet. Als
bestuur van Rood Zwart en beheerder van De Scheetheuvel willen
wij ons niet te veel mengen in de discussie over de locatie van een
nieuwe sporthal. Wel hebben we zeer veel vragen t.a.v. de financiering/
subsidiëring van de plannen op De Mors. Het gaat hier om zeer veel
gemeenschapsgeld en met gemeenschapsgeld moet je kostenbewust,
eerlijk en rechtvaardig omgaan. Dat hebben we ook aan de ‘‘;politiek’’
duidelijk gemaakt.

DEELNAME TOERNOOIEN
Vanuit de sponsorcommissie is
er soms behoefte aan deelname
van teams aan toernooien en ook
vanuit de toernooicommissie
geldt dat men graag deelname
ziet van teams aan toernooien
bij andere verenigingen, zodat
ook onze eigen toernooien goed
bezet blijven. Hierover is soms
wat onduidelijkheid en discussie
en daarom is het volgende
bepaald ten aanzien van de
deelname aan toernooien door
jeugdteams:

ALLE TEAMS

Deelname aan eigen toernooien
van Rood Zwart zijn verplicht.

O19 en O17.

Geen directe verplichting om aan
toernooien deel te nemen. Wel
heeft het bestuur voor de teams
in deze categorien de mogelijkheid
om aan een team aan te geven
dat wij van het betreffende kader

verwachten dat zij met een
(reprsentatief) team deelnemen
aan een toernooi als het bestuur
dit in het belang van de vereniging
acht. Dit kan bijvoorbeeld aan de
orde zijn bij relatiebeheer in het
kader van sponsorcontracten. Het
spreekt voor zich dat dit allemaal
met de nodige redelijkheid en
billijkheid en in goed overleg moet
gebeuren.

O8 tot en met O15.

Deze teams zijn verplichten om aan
minimaal 1 toernooi bij een andere
vereniging deel te nemen.
Dit
betekent dat alle teams tot en met
de O15 minimaal aan 1 toernooi
deelnemen.
Voor de
teams
waarvoor een eigen toernooi is
(bijv. het Gerrit ten Brummelhuis
toernooi) geldt dan dus dat zij
minimaal aan twee toernooien
deelnemen. Vanzelfsprekend is
het aan de leiders/trainers zelf
om te bepalen welk toernooi zij
bezoeken.

ROOKBELEID
ons nieuwe Noaberhoes is al een tijdje
in gebruik. Voor de duidelijkheid nog
even de regels die gelden ten aanzien
van het roken bij het gebruik van ons
nieuwe clubgebouw.

1.

Er wordt niet gerookt in het nieuwe
Noaberhoes en in de kleedkamers.

2.

Het roken op het terras aan de zuidzijde
en op de galerij aan de westzijde (kant veld
2.) is eveneens verboden.

3.

Verder is roken verboden bij de
ingang van het Noaberhoes.

4.

Op de galerij aan de oostzijde is aan
de kant van het huidige hoofdveld een
rookplekje gecreëerd voor diegenen
die toch willen roken. Uiteraard is het
wenselijker helemaal niet te roken.
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V.V. Rood Zwart

opgericht januari 1923

Clubgebouw
Correspondentie

Langestraat 155
A.Dijkmans, Postbus 53, 7490 AB Delden
info@roodzwart.nl

074-3762145
074-3767046

Ledenadministratie

Saskia Ros / Clemens ter Horst,
Dalkruid 28, 7491 LM  Delden
ledenadministratie@roodzwart.nl

06-48018326
06-42354353

Banknummer contributie
Contributie

NL14RABO0313318824 (Rabobank)
Junioren Senioren Steunend lid
€ 25,€ 40,€ 7,50
€ 50,€ 80,€ 15,€ 100,€ 160,€ 30,-

kwartaal
half jaar
jaar

Welpen
Gratis
Gratis
Gratis

7x7
€ 20,€ 40,€ 80,-

Kledingeld
€ 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
Arjan Dijkmans
Brenda ter Braak
Mark Ros
Peter Volmer
Jeroen Vos
Jelle de Vries
Judith Ros
Marije Pol

Voorzitter
1e Secretaris
2e secretaris / welpenvoetbal
Penningmeester
Wedstrijdzaken en beheer accommodatie
Vrijwilligerszaken
Kantinezaken / Clubgebouw
Sponsoring /club van 100
Activiteiten

06-11326350
06-28162820
06-48379397
06-57234681
06-20592238
06-30420200
06-14416633
06-21964733
06-11097603

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

Hoofd wedstrijdzaken senioren
Wedstrijdsecretaris JO19 en JO17 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO19 en JO17 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO15 en JO13 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO15 en JO13 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO11, JO9 en JO8 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO11, JO9 en JO8 jeugd

074-3762654
06-46376204
06-22926726  
06-23280874
06-50235300
06-46376204
06-22926726

Consul:
Herman Weijenborg

Consul zaterdags en zondags

06-15872233

P.R. Commissie/Clubblad:		
Bleike Klein Breteler
Daan Sonneveld
Hans Bellert

clubblad@roodzwart.nl
Grafisch vormgever
Redacteur
Redacteur

06-15372579
06-42169999
06-53899263

Website:				
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

074-3763983
074-3766900
06-30420200

Sponsoring / Club van 100:											
Judith Ros
Sponsoring
06-21964733
Herbert ten Brummelhuis
Club van 100
06-54323363

Killswitch Engage - "Always"
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