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Redactiewoord
Nieuw Jasje….

Het voorjaar komt eraan, en hé hé, eindelijk de bal is weer aan 
het rollen. Al met al heeft de voetballoze periode lang genoeg 
geduurd. Natuurlijk hebben we de winterstop nuttig besteed, 
met allerlei activiteiten. Denk aan de diverse zaaltoernooien, 
de nieuwjaarsreceptie, boerenkooltoernooi, playbackshow, 
zwemmen in de Wilder, bowlen met de D en C groep en 
een potje speedsoccer van de B groep. Hoezo winterstop? 
We zijn helemaal niet gestopt, we zijn doorgegaan met 
oefenwedstrijden of hebben wat anders gedaan. 

Als je het dan over het voorjaar hebt, dan gaat het, zeker bij 
de dames (sorry), weer kriebelen. Kriebelen om de garderobe 
weer aan te vullen met allerlei fleurige zomerkleding. Wel 
lekker om te weten dat Rood Zwart tegenwoordig over Mike 
de Boer kan beschikken. Dus bij twijfel, gewoon even Mike 
bellen. Twijfel over dat ene jasje. Kan de oude jas nog een 
jaar mee? Crisis? Of is dat jasje dat in een van de Deldense 
modezaken hangt de perfecte vervanger waar je al zo lang 
naar op zoek was?

 Je leest nu de eerste pagina van het clubblad in een nieuw 
jasje. Een clubblad is inderdaad net een kledingstuk. We 
hebben gemeend om het clubblad een nieuw jasje aan te 
meten. De oude was nog prima, maar soms wil je gewoon 
een keer wat anders. Niet versleten, maar gewoon, omdat 
het kriebelt. Niet helemaal toevallig tegelijkertijd met ons 90 
jarig bestaan. Een mooi moment om even stil te staan bij de 
uitstraling van Rood Zwart. We hopen dat jullie de nieuwe 
uitstraling net zo mooi en dynamisch vinden als wij.

Als we het dan toch over onze verjaardag hebben: 
Gefeliciteerd allemaal! We zijn jarig, en ja, we zijn daar trots 
op! En ja, we gaan er iets moois van maken. En ja, we hebben 
een spetterende nieuwjaarsreceptie achter de rug (heb ik 
horen zeggen). En er komt nog veel meer leuks aan. Verder 
op in deze uitgave kunnen jullie daar natuurlijk meer over 
lezen.

Namens de redactie en bestuur wensen wij jullie veel 
leesplezier, maar het is natuurlijk wel zo dat we een dat we 
samen de inhoud van het clubblad bepalen. Met elkaar maken 
we immers voor elkaar dit clubblad. 

Harold Pepers
Voorzitter Commissie 90 jarig bestaan

Inhoudsopgave:
Sneeuw, regen en strenge vorst, de winter heeft ons dit 
jaar van alles gebracht, behalve voetbal op een groene, al 
dan niet echte grasmat.
Om deze voetballoze periode als vereniging te overbruggen 
werden er diverse randactiviteiten georganiseerd. Voetbal 
werd even op de tweede plaats gezet; het was tijd voor 
de Playbackshows, boerenkooltoernooi, zaalvoetballen, 
nieuwjaarsreceptie tot aan zwemmen in de Wilder toe.
Van tal van deze activiteiten kunt in dit clubblad een 
terugblik lezen.

Een van een ernstig ziekbed herstellende Gerard Bebseler 
was gelukkig weer in staat om weer iets uit de oude doos 
te toveren.
Ook is onze vertrouwde Observer weer op geheel eigen 
wijze aan het mijmeren geslagen.

Het bestuur houdt ons op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes en de plannen voor het 90 jarig jubileum. In 
“Geef de pen door” geeft Rob Hudepohl zijn visie op Rood-
Zwart weer en kunt u lezen wie nu de gelukkige is om de 
pen te krijgen. 

We kijken ook nog even terug op het einde van het 
K.N.V.B.- scheidsrechterschap van Herman Efftink. 
Crisistijd  of niet, Rood-Zwart heeft er weer een 
Stersponsor bij, te weten Autoservice en Autoschadebedrijf 
Hof van Twente. In dit clubblad kunt u alvast kennismaken 
met onze nieuwe stersponsor.

Ook deze uitgave wordt afgesloten met de “Wist u datjes”.
Ik wil afsluiten met een oproep aan de jeugd(leiders) van 
Rood-Zwart: klim eens in de pen (of achter de computer) 
en vertel iets over jouw belevenissen bij Rood-Zwart.
Mail dit dan naar clubblad@roodzwart.nl

Namens de eindredactie,
Rudy Visschedijk
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Van de bestuurstafel
Inventarisatie leden/vrijwilligers en opzetten Rood 
Zwart Archief

Als je bezig bent met het voorbereiden van allerlei 
jubileumactiviteiten kom je er gaandeweg achter dat er een 
schat aan informatie binnen de vereniging beschikbaar is. Op 
de verzoeken materiaal aan te leveren voor de reünie op 8 
juni stroomt het materiaal van diverse kanten binnen en ook 
in de clubarchieven bevind zich het nodige materiaal.
Ook kom je er dan achter dat naast alle informatie die er 
beschikbaar is, ook het één en ander ontbreekt en het geheel 
zeker waardevol is om dit voor de toekomst te bewaren!

Kortweg willen wij op dit vlak nog graag 2 zaken regelen:
- Een inventarisatie van leden en vrijwilligers
- Het opzetten en beheren van een compleet 
 Rood Zwart archief

Onder “een inventarisatie van leden en vrijwilligers” verstaan 
wij: “hoe lang bent u al lid? En “welke vrijwilligerstaken 
vervult u en vanaf wanneer doet u dit al?”
Momenteel kijken wij naar een systeem om deze informatie 
in op te slaan en als database te kunnen gebruiken en 
onderhouden.

Er is zeer veel archiefmateriaal van Rood Zwart, maar dat 
bevindt zich vooral bij diverse mensen in de kast en/of op 
zolder. Een reeds langgekoesterde wens is dit te digitaliseren 
en organiseren in een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk 
systeem.

Kort gezegd zijn dit 2 klussen die we er als bestuur en 
commissies “niet even bij kunnen doen”, maar zeer zeker 
van grote waarde voor de vereniging zijn. Wij willen dan ook 
nadrukkelijk de hulp van onze leden inroepen hiervoor… 
Heeft u tips of suggesties hoe we deze klus kunnen 
aanpakken of bent u bereidt hier een rol in te spelen? Neem 
contact op met Han Blanke of Mark Ros. Alle inbreng is van 
harte welkom!!!

Kinderen, sport en crisis
De gemeente Hof van Twente vindt het belangrijk dat 
kinderen kunnen sporten. Kinderen mogen niet de dupe 
worden van de financiële problemen van de ouders. Dat 
kinderen geen lid kunnen worden (of blijven) van een 
vereniging omdat de ouders het lidmaatschapsgeld niet 
kunnen betalen is ongewenst. De gemeente onderkent 
dit probleem en heeft daarvoor de “verordening 
maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen” in 
het leven geroepen. In het kort komt het er op neer dat 
het lidmaatschapsgeld wordt vergoed als aan bepaalde 
(inkomens) voorwaarden wordt voldaan. Naast kosten 
van lidmaatschap kunnen dat ook kosten zijn voor het 
kledingplan, deelname aan bijvoorbeeld het zomerkamp of 
een andere activiteit als daar kosten aan verbonden zijn. Het 
maakt niet uit of iemand al lid is of nog wil worden. 
De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente, 
Rood Zwart staat hier volledig buiten. De financiële positie 
is dus een zaak tussen de aanvrager en de gemeente en 
wordt uiteraard niet met derden (Rood Zwart) gedeeld. De 
voorwaarden zijn terug te vinden op site van de Gemeente 
Hof van Twente; www.hofvantwente.nl, ga naar digitaal 
loket, kijk onder de letter M. “Maatschappelijke participatie 
schoolgaande kinderen”. Onder het kopje aanvragen 
kunt u een aanvraagformulier downloaden. Hier staan 
ook de inkomens- en vermogensvoorwaarden in vermeld. 
Vanzelfsprekend moet dit formulier dan ingevuld bij de 
gemeente worden ingeleverd. Bellen met de gemeente kan 
natuurlijk ook.

Daarnaast is de gemeente Hof van Twente aangesloten 
bij jeugdsportfonds Overijssel. Zij kunnen een vergoeding 
toekennen van maximaal € 250,00. De aanvraag hiervoor 
kan alleen worden ingediend door bijvoorbeeld professionals 
uit het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.
nl . 

Houd voor actuele informatie de vernieuwde website (www.
roodzwart.nl), Twitter en/of Facebook in de gaten!

Het bestuur





5

Herman Efftink na 51 jaar 
KNVB-scheidsrechter af.
Maandag 11 maart 2013 is zijn 75e verjaardag. 2 Dagen eer-
der floot Deldenaar Herman Efftink zijn allerlaatste wedstrijd 
als officiële scheidsrechter van 
de KNVB. Ca. 51 jaar heeft hij 
als leidsman namens de KNVB 
vele voetbalwedstrijd gefloten. 
Volgens hemzelf zijn het er meer 
dan 5000 (!) geweest. En dan 
niet te vergeten alle wedstrijden 
die hij even “tussendoor’ floot 
in vriendschappelijk verband 
bij vele voetbalverenigingen in 
Twente e.o. Voor zover hij zich 
kon herinneren, heeft hij nooit 
een wedstrijd hoeven te staken.

Herman Efftink, ook wel door het leven gaand als Herman 
van de Vlinder (vernoemd naar het gelijknamige kledingate-
lier, nu van zoon Gerard, aan de Peperkampweg in Delden), is 
er maar wat trots op dat hij deze mijlpaal heeft bereikt. Zich 
terdege bewust van het feit dat er momenten waren in zijn 
leven dat de gezondheid hem in de steek liet, is hij bijzonder 
dankbaar dat hij er nog steeds bij is en dit mag meemaken.
Dat waren ook zijn woorden toen hij zaterdagmiddag 9 maart 
jl. voor de laatste keer de scheidsrechterkleedkamer opzocht 
om zich te prepareren voor zijn Grand Finale. De KNVB had 
hem de wedstrijd Rood Zwart A1- Vosta A1 toebedeeld. Er 
waren zelfs 2 assistent-scheidsrechters meegekomen om zijn 
allerlaatste officiële wedstrijd een bijzondere tint te geven.

Vele toeschouwers waren getuige van het moment, dat een 
kwartier na aanvang plotseling een vervangende scheidsrech-
ter de wedstrijd af floot. Herman was natuurlijk ingelicht dat 
er wat stond te gebeuren, alleen hij wist niet wat. Indrukwek-
kende handelingen volgden daarna. Diverse mensen kwamen 
het veld ingelopen, voorop natuurlijk mevrouw Efftink. Zij 
mocht haar man een grote bos bloemen overhandigen en 
hem feliciteren met deze unieke mijlpaal. Voorzitter Robert 
Ros van v.v. Rood Zwart, overhandigde Herman de felicitaties 
met ook een grote bos bloemen.

Ook de KNVB was aanwezig om hem te feliciteren, even-
als vele (oud)collega scheidsrechters. Mooie momenten die 
Herman niet onberoerd lieten. Waar hij altijd zijn woordje 
klaar had, stond hij nu even met zijn mond vol tanden, maar 
genoot zichtbaar van de belangstelling.
Collega scheidsrechter Arjan Laarhuis nam de honneurs waar, 
zodat Herman zich terug kon trekken, daarbij vele felicitaties 
in ontvangstnemend op weg naar de kleedkamers.

Vele anekdotes en prachtige verhalen uit zijn bijzondere 
carrière zouden opgetekend kunnen worden. Maar daar 
beginnen we niet aan, omdat het simpelweg niet allemaal 
te beschrijven zal zijn. Eén ding is wel duidelijk: de KNVB en 
voetballend Twente e.o. is een markante en zeer zeker ook 
flamboyante persoonlijkheid armer. De altijd goedlachse en 
opgewekte Herman Efftink wil zich als scheidsrechter nog 
blijven inzetten voor de jeugd bij Rood Zwart, dus we zullen 
hem niet zomaar uit het oog verliezen. Een woord van dank 
en erkenning voor zijn vele verdiensten op de velden, namens 
vele voetballers uit heel Twente en omstreken aan zijn adres is 
hier zeker op zijn plaats. 

Deze enerverende middag werd onder genot van een drankje 
in de bestuurskamer van Rood Zwart met diverse aanwezigen 
onder “prettige” omstandigheden voortgezet. 

Zie ook de website van v.v. Rood Zwart www.roodzwart.nl 
voor foto`s en You-tube filmbeelden van zijn laatste stappen 
als KNVB scheidsrechter.
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Geef de pen door………..
(door Rob Hudepohlt)
Hoelang heb je bij rood-zwart gespeeld, in welke 
elftallen en hoe was je als speler?:
Ik ben pas vanaf mijn 8e jaar bij rood-zwart gekomen, 
omdat ik eerst op de gymnastiek bij rood-zwart heb ge-
zeten. Ik ben begonnen in de F2 op de linksbuiten positie 
en dat jaar meteen kampioen geworden. Hierna heb ik 
alle selectie elftallen binnen Rood-Zwart doorlopen op de 
nummer 10 positie. Tot mijn laatste jaar A1 toen ik continu 
geblesseerd raakte aan mijn knie. Ik heb toen nog een 
aantal jaren bij de eerste selectie gezeten, maar de meeste 
wedstrijden in het 2de gespeeld totdat mijn knie het weer 
begaf en ben toen een aantal jaar in het 3de gaan voetbal-
len tot mijn 27ste en ben toen door het vele blessureleed 
gestopt met voetballen.
Verder ben ik vanaf mijn 15de /16de jaar training gaan 
geven aan de jeugd van Rood-Zwart en heb ik tussendoor 
een tijdje geen training gegeven, maar heb ik altijd wel vrij-
willigers werk gedaan binnen Rood-Zwart waar de meeste 
mensen mij dan ook wel van zullen kennen. En sinds 2jaar 
ben ik actief als trainer van de senioren, waar eerder altijd 
de jeugd heb getraind.

Wat zijn jou hoogte en dieptepunten als voetballer bij 
Rood-Zwart?: 
Hoogtepunt: Mijn kampioenschap met het 3de elftal 
bij HSC’21 in Haaksbergen. Omdat we met het 3de een 
geweldig team hadden dat jaar, waarna veel spelers van 
dit elftal doorstroomden naar het 2de en het 1e elftal. 
En natuurlijke alle kampioenschappen die ik behaalde als 
jeugdspeler.
Met de F1 heb ik het kampioenschap behaald als trainer in 
de hoogste klasse. En het kampioenschap + het behalen 
van de finale van het bekertoernooi met de C2 waar we 
met 5 andere vaders de jongens hebben gecoached.
Dieptepunt: de vele blessures die ik had aan mijn knie 
tijdens de jaren dat ik voetbalde bij Rood-Zwart.

Wat voor een trainer ben je? En wat leer je, je spelers 
graag bij?:
Ik zelf vind dat ik meer een trainer ben voor de junioren 
dan de senioren, omdat ik het liefst gewoon op techniek 
train en je dit de junioren beter bij kunt brengen dan de 
senioren, omdat dit in de jeugd er al ingestampt moet wor-
den. Verder zijn mijn trainingen dus ook vooral gericht op 
techniek ook nu ik de senioren 1x in de week train. 

Het 3de elftal is een geweldig team waarbij iedereen erg 
graag wil voetballen en de wil er wel is, maar de basis tech-
niek mis ik toch wel bij sommige jongens. De trainingen 
van vroeger waren in vergelijking met de trainingen van nu 
een stuk minder, maar in mijn tijd voetbalden wij dagelijks 

op straat en hier leer je naar mijn mening automatisch de 
basistechnieken wat ik nou dus bij sommige spelers mis. 

De volgende die ik de pen wil doorgeven is iemand waar ik 
zelf jaren mee heb gevoetbald en die veel te vinden is op 
de velden van Rood-Zwart: Martin Raanhuis (Freek)

Vraag 1: wat vond je van de tijd dat je voetbalde in het 2de 
en het 3de?

Vraag 2: Wat vind je van de huidige jeugdorganisatie van 
Rood-Zwart? (manier van training geven en de kwaliteit van 
de jeugdspelers)

Vraag 3: Hoeveel van jou kinderen voetballen bij Rood-
Zwart en in welke elftallen?

Succes,
Rob Hudepohl

90 Jaren jong
Op zondag 6 januari 2013, 90 jaar geleden, werd Rood 
Zwart opgericht. 90 Jaar is natuurlijk een moment om niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan, maar dat hadden jullie 
natuurlijk al lang begrepen.

De traditionele nieuwjaarsreceptie, altijd op onze 
verjaardag, was voor veel leden aanleiding om elkaar 
te feliciteren met dit heugelijke feit. Elkaar, omdat we 
samen, dik 750 leden, Rood Zwart zijn. Naar schatting 
200 leden hebben die feestelijke bijeenkomst bezocht. Ik 
heb nog niet zoveel receptie-ervaring maar ik kan me niet 
voorstellen dat zoveel leden, jong en oud, tegelijkertijd de 
nieuwjaarsreceptie hebben bezocht. Een teken dat we 90 
jaar oud zijn, maar nog steeds springlevend zijn. 

De nieuwjaarsreceptie hebben we al achter de rug, maar 
er komt natuurlijk nog veel meer aan. We hebben nog wat 
“tussendoortjes” in gedachten, maar eind mei, begin juni 
zullen de feestelijkheden losbarsten. Rondom het Gerrit 
ten Brummelhuis toernooi voor E- en F-jeugd dat dit jaar 
gehouden wordt op zaterdag 25 mei, zullen ook voor alle 
andere leeftijdsgroepen toernooien worden gehouden. 
Vrijdagavond, zaterdag en zondag; toernooi! Natuurlijk 
zijn we wel afhankelijk van voldoende inschrijvingen, 
maar we rekenen erop dat we via ons netwerk voldoende 
deelnemende teams kunnen “contracteren”.
Een weekje later hebben we op 31 mei het einde 
seizoen feest, zoals we dat elk jaar voorafgaand aan het 
bevertoernooi organiseren. Beveren doen we dus op 1 
juni, maar wie wordt in het jaar van ons 90 jarig bestaan 
topscorer van Rood Zwart? Wel even een reden om er een 
paar extra in te knallen. 
En dan op 8 juni de officiële receptie. 
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Foto- en filmmateriaal gezocht 
tbv reünie
Foto/filmmateriaal gezocht t.b.v. reünie Rood Zwart
Het is u natuurlijk niet ontgaan dat Rood Zwart dit jaar 
haar 90-jarig bestaan viert.
Diverse activiteiten staan gepland om dit te vieren. Een van 
die activiteiten is een reünie.
Om die 90 jaar in beeld en waar mogelijk zelfs geluid te 
kunnen vangen doet de jubileumcommissie een beroep op 
alle leden om zoveel mogelijk materiaal ter beschikking te 
stellen in welke vorm dan ook.
Foto’s, krantenknipsels, plakboeken, video- of filmbeelden, 
enz. Uiteraard krijgt u alles weer netjes terug!
Het ligt tevens in de bedoeling al het materiaal voor zover 
mogelijk in te scannen zodat het digitaal beschikbaar blijft. 
Mogen wij op uw medewerking rekenen? Samen met u 
kunnen we er dan een mooi feest van maken.

U kunt uw materiaal, voorzien van naam en adres, inleveren 
bij een van de organisatoren van de reünie:
Hans van het Bolscher,De Goorn 2, 3763517
Louis Bouwmeester, Tijenesch 17, 3762614
Ben Sander,Hofmeierweg 7, 0651702430
Harry Dessens, Bernhardstraat 15, tel. 3762851 

Natuurlijk met genodigden, maar na het officiële gedeelte 
natuurlijk met elkaar. Waarschijnlijk met een internationale 
voorwedstrijd (ik heb me al afgemeld), een reünie, de 
Rood Zwart voetbalquiz voor de echte RZ-kenner en veel 
oude, maar ook meer recentere foto’s. Kortom een leuk 
programma.
Dan gaan we op vakantie om even bij te komen van de 
feestelijkheden. Maar veel rust krijgen we niet. Op 16 
augustus wordt het Hoftoernooi gehouden, en omdat 
we jarig zijn komen alle Hofclubs naar de Scheetheuvel. 
Gaan we onze titel verdedigen? Uitslapen kan niet, de 
volgende dag houden we de jaarlijkse Open Dag, waar we 
natuurlijk wel een 90 jarig tintje aan willen geven. Hoeveel 
leden kunnen we dit jaar weer begroeten? Altijd weer een 
spannend moment.
Hopelijk zijn jullie het met ons eens dat dit een mooi 
programma is. Een programma waar we jullie ook mogen 
begroeten en waar we samen proosten op de verjaardag 
van Rood Zwart. Op naar de 100!

Namens de jubileumcommissie,
Harold Pepers

Vrijdag avond 24 mei Toernooi D Jeugd

Zaterdag ochtend 25 mei Gerrit ten Brum-
melhuis toernooi, 
F Jeugd

Zaterdag middag 25 mei Gerrit ten Brum-
melhuis toernooi, 
E Jeugd

Zaterdag avond 25 mei toernooi A Jeugd

Zondag ochtend 26 mei toernooi C Jeugd

Zondag middag 26 mei toernooi B Jeugd

Vrijdag 31 mei Einde seizoen 
feest

Zaterdag 1 juni Bever toernooi

Zaterdag middag 8 juni Officiele receptie

Vrijdag avond 16 augustus Hoftoernooi, 
Scheetheuvel 
Delden

Zaterdag 17 augustus Open dag
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MIJMERINGEN LlV.
Het was me het maandje wel. Observer moest ter 
bevordering van zijn gezondheid een tweetal opnames in het 
ziekenhuis te Enschede toestaan. Een operatie bevorderde 
het loopvermogen van zijn linker been  Ofschoon hij niet 
actief meer aan het voetbalspel deelneemt, kan op een 
bepaalde leeftijd alleen al, door recht op de benen te worden 
gezet en daardoor even recht vooruit te kunnen lopen, van 
een geslaagd ingrijpen worden gesproken. Bij de tweede 
opname moest hij een klein weekje lang de als het ware 
negatieve effecten van een zware operatie verwerken.  Al 
met al lijken de vooruitzichten goed en alleen al het feit 
dat hij zich aan dit relaas waagt is een bevestiging van dit 
vermoeden. Rood – Zwart is toch echt een pracht club. Uit 
alle geledingen  en uiteraard het bestuur verkreeg Observer 
blijken van belangstelling en wensen voor beterschap. Als je 
dan in een toch enigszins deplorabele toestand verkeert is elk 
teken van medeleven zo ontzettend belangrijk. Het is haast 
niet aan te geven hoe enorm dit door hem is gewaardeerd. 
Ontzettend bedankt allemaal!

In zijn ziekteperiode ging zijn belangstelling voor het wel en 
wee van Rood -  Zwart  grotendeels aan hem voorbij. Wel 
nam hij er kennis van dat de playback show weer uitstekend 
is geslaagd, ofschoon hem is ontgaan hoeveel vaatjes bij die 
festiviteit  naar binnen zijn gewerkt. Zo dit ook al belangrijk 
zou zijn.

De jubileumreceptie op 6 januari j.l. is zo ongeveer de laatste 
keer geweest dat Observer zich op het sportcomplex kon 
laten zien. De briljante speech van onze voorzitter is nog wel 
voor een deel in zijn brein verwerkt. Dat hij daar ook weer 
Willem ter Braak en Hennie Spoolder, de meest succesvolle 
speler die Rood – Zwart heeft gekend, aan trof was een 
pracht ervaring.

Dat het 1e elftal koploper Barbaros  -en dan ook nog met 
uitstekend spel – versloeg is Observer niet ontgaan. De 
basis voor een goed vervolg van de competitie leek gelegd. 
Die veronderstelling werd in de daarop volgende wedstrijd 
al weer onderuit gehaald. Hoe is het mogelijk van een 
middenmotor weer met 5 – 1 te verliezen? Observer wenst 
in  ieder geval trainer, leiders en spelers voor de rest van de 
competitie veel succes. Hij hoopt nog enkele wedstrijden als 
toeschouwer mee te kunnen pikken.

Helaas was Observer nog niet in staat de laatste fluittonen 
van Herman als scheidsrechter van de KNVB te aanhoren. 
Dat  Herman sportief en sociaal goed in elkaar steekt weet 
hij ook al meer dan 50 jaar. Eens was Herman, daarvoor 
opgeleid door Jan de Kok, onze toenmalige trainer met 
daarnaast keeper van profclub Enschedese Boys, een prima 
doelman van het 1e elftal dat in 1960 voor het eerst in de 
geschiedenis van  Rood – Zwart naar de 4e klasse KNVB 

promoveerde. Zijn  gevoeligheid voor blessures vormde een 
beletsel zijn carrière als actief speler voort te zetten. Zijn 
belangstelling voor de voetbalsport dwong hem als het ware 
de scheidsrechterscursus te gaan volgen waarvoor hij in 
januari 1962 slaagde .De filmpjes op Internet heeft Observer 
uiteraard goed bekeken. Bij 50 jaar functioneren behoort een 
in goud omrande onderscheiding. Misschien is het aanbieden 
daarvan aan Observer ontgaan. Namens hem ook een van 
harte proficiat Herman en misschien kunnen we samen nog 
eens klinken op ons aller welzijn. 

Dat het met onze professionals met de streeknaam Twente 
niet zo best gaat hoeft eigenlijk geen nadere uitleg. De ware 
amateur staat niet te juichen. Van miljoenen verdienende 
profs mag toch wel het een en ander worden verwacht. De 
amateurclubs worden in financieel opzicht  door de overheid 
aan banden gelegd en de noodzaak van steeds meer 
vrijwilligerswerk is daardoor een heilig moeten. Misschien 
vindt er op niet lange termijn nog eens, wat belangstelling 
betreft, een grote verschuiving van betaalde sport naar 
de amateursector plaats. Maar ook de prestatie van de 
amateurvoetballer vereist discipline. Maar zij hoeven jaarlijks 
maar 22 wedstrijden te spelen en hebben dus  nog 30 
weekends beschikbaar voor het maken van plezier, wat daar 
dan ook onder mag worden verstaan. Die wijsheid komt niet 
uit de koker van Observer, maar hij las het vrij recent in een 
of andere courant.

Aan de nieuwe website moet Observer nog even wennen. 
Van al het getwitter en wat dies meer zij heeft hij geen 
verstand. Wellicht dat iemand met computerwijsheid hem
nog eens uit de droom wil helpen. Hij is van harte welkom!
Observer zit met  belangstelling naar de jubileumuitgave 
van het clubblad t.g.v. het 90 jarig bestaan uit te zien. Dat 
lijkt hem zo waardevol. Ook heeft hij vertrouwen dat zijn 
gezondheid hem toestaat de festiviteiten in juni a.s. mee te 
maken. Met een lidmaatschap van meer dan 70 jaar mag die 
wens als vanzelfsprekend heten.
Het ia al gezegd. Observer was de laatste maanden zelden 
op ons sportcomplex te vinden. Vandaar dat hij nu niet 
zoveel heeft te verhalen dan wel te becommentariëren. 

Daarom  nu maar  tot een volgende keer. Allen die zich, op 
welke manier dan ook, voor de vereniging uitsloven veel 
succes gewenst.

OBSERVER.
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Play-Back shows wederom 
groot succes!
Vrijdagavond 25 januari was alweer de 12e editie van de 
jaarlijkse v.v. Rood Zwart Play Back show. Han Blanke, 
voorzitter van de activiteitencommissie, opende de avond 
ten overstaande van het in wederom grote getale aanwezige 
publiek met de inmiddels legendarische woorden: “ Let’s 
Play-Back!”  Vervolgens nam vaste spreekstalmeester Herman 
“Borgie” Weijenborg de microfoon over. Hij kondigde 1 voor 
1 de jury-leden aan: Ben Visschedijk als Willibrord Frequin, 
Rick Poelman als Tante Es en Jasper Brandt als Maik de Boer. 
Perfect tot in detail gekleed, imiteerden zij de gehele avond 
zeer goed inlevend hun typetje. Na het voorstellen van de 
jury kon het spektakel beginnen. Discotheek Black Light 
zorgde weer voor de muziek en perfecte lichtshow. Ieder 
jaar is weer de vraag: is het uitzonderlijke hoge nivo van de 
jaren ervoor voor nog te verbeteren? Ja zeker, bleek de rest 
van de avond ! 10 top-optredens maakten daarna het feest 
compleet. Ook nu bleek dat er weer avonden was geoefend 
en er ondanks de crisistijden niet was bezuinigd op (aan)
kleding. In een hoog tempo kwamen er 10 topacts voorbij. 
Traditioneel mochten de winnaars van 2012 de avond 
openen. De All-Stars waren dit keer versterkt met een All 
Star junior, Bram de Wit. Zij deden  de strumpfhozentanz. 
Daarna volgende in rap tempo Ingrid Vos als Adele, A-1 als 
the Pussycatdolls, het voltallige hoofdbestuur als PSY,  de 
All-Star kids met Tricicle, speelsters van dames 1 en 2 met 
een Michael Jackson medley, Gerard Baake en Mark Averdijk 
als die Kleine Manner, Dennis ten Brummelhuis en Arjan 
Spies als Paul Simon, Carlijn Veldhuis, Lisette Wassink en 
Lisanne de Graaf met een push-up-sport-medley en last but 
not least de heren van RZ 2 en 3 als Duck Sauce met anyway. 
Vervolgens was het voor de jury een zware kluif om de 
winnaars te bepalen, na beraad van bijna een half uur werd 
dit de einduitslag:
1: dames 1 en 2 met de “Michael Jackson-medley”
2: Gerard Baake en Mark Averdijk als “die Kleine Manner”
3: RZ 2 en 3 als Duck Sauce me “Anyway”
Originaliteitsprijs: Carlijn Veldhuis, Lisette Wassink en Lisanne 
de Graaf met de “push-up-sport-medley”

Publieksprijs: A-1 als de “Pussycatdolls”
aanmoedigingsprijs: Hoofdbestuur als “PSY met gangnam 
style”
De rest van de avond nam Disco Black-Light het over en 
bleef het nog lang erg gezellig. 

7e mini PB show
De volgende dag volgde de 7e mini PB show en ook dit was 
weer een groot succes.  Er waren maar liefst 11 optredens. 
Het ene optreden was nog mooier en beter uitgevoerd 
dan het andere. De kantine was afgeladen vol met vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, broertjes en zusjes. 
De jury bestond dit jaar uit: Ma Flodder, PSY en Ushi.        
Perfect gekleed en in hun rol blijvend mochten zij deze 
middag gaan bepalen wie de winnaar zou worden. Er waren 
optredens van: Kinderen voor Kinderen, Selena Gomez, ome 
Henkie, Jennifer Lopez, Edwin Evers, Gerard Joling en Jan 
Smit, Lisa, Amy & Shelly, Maroon 5, China Anne Maclain, 
Andre van Duin en de pinquindans. Er was ook nog een 
extra openingsact door Myrthe, Kim, Rachel en Gerard. In de 
pauze trad het hoofdbestuur nog een keer op met Gangnam 
style. Na lang beraad kwam de jury tot de volgende uitslag:
de aanmoedigingsprijs ging naar Yoerie Jager, hij trad op als 
Maroon 5 met payphone, de 3e prijs was voor Indy Oude 
Veldhuis, Sonja Kurtis en Veronique Westerhof. Zij vertolkten 
Selena Gomez met het nummer Tell me something I don’t 
know. De 2e prijs was voor Steffi Sander, Bente Schuite 
en Maartje Langenberg met het nummer On the Floor van 
Jennifer Lopez en de nummer 1 was dit jaar het E-1 team. Zij 
mochten de grote wisselbeker in ontvangst nemen. Zij deden 
het voetbalstadion van Andre van Duin na. Geweldig was dit. 
E-1 bestaat uit Daan Penninkhof, Gijs Nijhuis, Bas Ottenschot, 
Mika Linderman, Laura Strikker, Pepijn Haarman, Bram De 
Ruiter, Stijn Visschedijk, Pim oude Veldhuis, Thijmen ter 
Keurs en Stef Aarnink.  Alle deelnemers hebben een mooie 
medaille gekregen ter herinnering. Voor de doorstroming 
voor de “grote” PB show zit het voorlopig wel goed. Bij 
beide evenementen bleek maar weer eens: Rood-Zwart is 
een club met elkaar, én voor elkaar! 
Uiteraard worden ook in januari 2014 beide PB shows weer 
georganiseerd. Voor de  foto’s, zie www.roodzwart.nl .
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Autoschadebedrijf Hof van 
Twente Stersponsor Rood-
Zwart
De stersponsoren dragen Rood Zwart een warm hart 
toe. Maar wie of wat zijn deze bedrijven eigenlijk? 
In het clubblad stellen we ze aan u voor. In deze 
aflevering: Autoservice en Autoschadebedrijf Hof van 
Twente.

Autoschadebedrijf Hof van Twente is op de eerste plaats, in 
de breedste zin van het woord, een autschadeherstelbedrijf. 
Maar ook voor uw Apk-keuring, reparatie- en 
onderhoudswerk kunt u hier prima zaken doen. Het bedrijf 
aan De Dennen van eigenaar-directeur Aart Visch heeft vier 
deskundige medewerkers die elke autoklus met liefde voor 
u verzorgen. Het motto: ”Een tevreden klant, is een goede 
klant”.

In gesprek met Aart Visch kom je er al snel achter dat je met 
een echt voetbaldier te maken hebt.
Al vanaf zijn vroege jeugd heeft hij in Hattem bij de 
plaatselijke zaterdagvereniging alle jeugdselecties doorlopen. 
Afgescheurde kruisbanden aan beide knieën  betekende 
het einde van zijn actieve spelersloopbaan. Met het behalen 
van de benodigde opleidingen is hij het trainersvak in 
gedoken. Op dit moment traint hij, ondanks zijn drukke 
ondernemersbestaan,  alweer drie jaar in bij Rood-Zwart  de 
D-5 jeugd.

Aart verteld als trotse vader van twee zoons van 1 en 4 
jaar, dat bij de oudste al de voetbalgenen van pa zichtbaar 
worden en “ijs en weder dienende” hij op de geëigende tijd 
zeker zijn kunsten bij onze welpen zal laten zien. Hem is 
in de tijd dat hij nu bij ons loopt ook opgevallen dat Rood-
Zwart een goede jeugd heeft, met deze jeugd moet Rood-
Zwart en vooral het eerste elftal op den duur hoger kunnen 
voetballen.

UIT DE OUWE DOOS
door Gerard Bebseler.
Gepubliceerd in DW dd.7-9-1997.

Woord vooraf.
Degene die al jarenlang de prestaties van het 1e elftal volgt, 
zal het best prettig vinden nog eens te vernemen hoe het er 
met dat elftal zo ruim 15 jaar geleden aan toe ging en wie 
toen de prominenten waren die het spelbeeld bepaalden. 
Schrijver dezes vond een verslag van de wedstrijd Rood – 
Zwart  - Eerbeekse Boys destijds gespeeld in de 3e klasse B 
waarin Rood – Zwart destijds één seizoen was ingedeeld. Dit 
gepubliceerd in het toenmalige Deldens Weekblad.
Rood – Zwart – Eerbeekse Boys 5 – 1.
De eerste kennismaking in de nieuwe omgeving van de 3e 
klasse B is Rood – Zwart goed bevallen. Tegen het gevreesde 
Eerbeekse Boys werd een ruime overwinning behaald.
Aanvankelijk had Rood – Zwart een licht overwicht. Het 
benutten van de kansen liet echter nog te wensen over. In de 
25e minuut werd Marcel Wiegerink in het strafschopgebied 
gevloerd. Met de strafschop wist Peter Oude Veldhuis wel 
raad. 1 -0.

De boys uit Eerbeek oefenden nadien meer druk op het Rood 
– Zwart doel uit. De afstandschoten waren ofwel niet goed 
gericht of een prooi voor doelman Mark Averdijk.
Na rust gingen de bezoekers in het offensief. Hierdoor 
ontstond er ruimte voor de Rood – Zwart spitsen. In de 55e 
minuut was Harold Oude Veldhuis op links zijn tegenstander 
te slim af en zijn fraaie voorzet werd door  Marcel Wiegerink 
even fraai ingeschoten. 2 -0. Geleidelijk aan ontstond er ook 
weer een overwicht voor de Rood – Zwarten. In de 60e 
minuut besloot Eric Exterkate een lange ren over het gehele 
rechter speelveld met een prima schot dat de Eerbeekse 
Boys doelman volkomen verraste. 3 -0. De overwinning leek 
binnen. Maar eerst moest Rood Zwart nog even sidderen. 
Een uitstekend genomen vrije trap op de rand van het 
strafschopgebied bracht de stand op 3 – 1. 
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De Eerbeekse Boys trachtten nadien de bakens te verzetten 
en de offensieve drang richting Rood Zwart doel werd 
weer opgevoerd. Het betekende ook nog meer ruimte 
voor de aanvallers van de thuisploeg. In de 80e minuut 
bestrafte Danny Wiegerink onvoldoende wegwerken af met 
een doelpunt( 4 -1) en na een goede combinatie van het 
Wiegerink duo werd 5 minuten vóór tijd de eindstand op
5 – 1 bepaald.
Voor zondag a.s. staat de uitwedstrijd tegen ZAC uit Zwolle 
op het programma. Een supportersbus zal om 12.45 uur 
vanaf het Rood Zwart complex vertrekken. De aanvang 
van de wedstrijd is om 14.00 uur. De bijdrage voor de 
“passagiers”is voor jeugdleden f.2.50, voor seniorleden 
f.7.50 en voor 65 plussers f.5.00. Deze “reisvergoeding”dekt 
de kosten van de bus niet. Na de wedstrijd tegen ZAC zal 
door het Rood – Zwart bestuur bekeken worden of en hoe 
een vervolg gegeven kan worden  aan het supportersvervoer 
bij uitwedstrijden.

Rood Zwart gaat bruisend 
jubileumjaar tegemoet!
Rood Zwart heeft op zondag 6 januari jl. in een bomvolle 
kantine de aftrap gedaan voor haar jubileumjaar. Voorzitter 
Robert Ros noemde naast de vele voetbalactiviteiten ook 
de verschillende sociaal-maatschappelijke activiteiten die 
in 2013 als gevolg van het 90-jarig bestaan zullen gaan 
plaatsvinden. “Rood Zwart is immers meer dan voetbal 
alleen”, aldus de trotse voorzitter.

Eén van de acties die Rood Zwart in 2013 gaat verzorgen 
is het steunen van twee projecten. Eén in India en één in 
Zambia. Na de bijdrage van de vereniging in het kader van 
Serious Request, worden nu twee kinder- en jeugdtehuizen 
getrakteerd op voetbalkleding en ballen. “We vinden 
het belangrijk dat we als voetbalvereniging ook sociaal-
maatschappelijk van betekenis kunnen zijn”, aldus Ferry 
van Sluijters die het kledingspaarplan van de vereniging 
toelichtte. In totaal zullen ca. 400 shirts en broeken ter 
beschikking gesteld.
De 90e verjaardag van de vereniging werd dit weekend 

tegelijk met de nieuwjaarsreceptie gevierd. De bezoekers 
konden daar zien hoe de vereniging het komende jaar 
met behulp van sponsoren in een nieuw jasje zal worden 
gestoken. Zo werd door secretaris Mark Ros de nieuwe 
huisstijl en website van de vereniging gepresenteerd. Daarbij 
zullen alle spelers van Rood Zwart in het komende seizoen 
een nieuw spelerstenue krijgen.
Tevens ging de voorzitter verder in op de geplande 
jubileumactiviteiten die verspreid over dit jaar plaats zullen 
vinden.
Een ander hoogtepunt van de nieuwjaarsreceptie betrof 
de benoeming van Rudy Dijkmans tot Lid van Verdienste 
wegens zijn jarenlange inzet voor de vereniging op diverse 
fronten. 
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, was er een 
sportieve ontmoeting georganiseerd tussen de spelers van 
het 1e elftal en oud-spelers van het 1e elftal. Onder toeziend 
oog van een groot aantal supporters werd een bijzonder 
sportieve en vermakelijke wedstrijd gespeeld die eindigde in 
een 7-1 uitslag in het voordeel van “de jonkies”!
Speciaal voor deze bijzondere wedstrijd waren een groot 
aantal meiden van het 1e dameselftal van Rood Zwart uit 
de eind zeventiger- begin tachtiger jaren opgetrommeld als 
speelsters van de week. Al met al een geslaagd evenement!

v.v. Rood-Zwart Zwemfestijn
Delden 
De jeugd-activiteitencommissie van de v.v. Rood-Zwart had 
zaterdag 3 maart zwembad de Wilder in Haaksbergen in 
zijn geheel afgehuurd voor het jaarlijkse zwemfestijn voor 
de Rood-Zwart jeugd. De E- en F-jeugd zwom van 18.30 tot 
20.30 en de D- en C-jeugd van 19.30 tot 21.30 uur.
In die 2 uur konden ze zich helemaal uitleven in dit 
subtropische zwemparadijs. Iedereen had ’s ochtends ook 
al gevoetbald, maar blijkbaar hadden ze ook ’s avonds nog 
genoeg energie over om nog even “Pietertje” te zijn. 

Lekker spetteren en spatteren, zwieren en zwaaien aan het 
touw, de stroomversnelling door, klimmen en klauteren 
op het grote drijfkussen en natuurlijk de geweldig lange 
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glijbaan af. Ook ging het golfbad aan, waarbij de ouders, 
leiders en trainers de badmeester ondersteunden en als een 
echte bay-watch een oogje in het zeil hielden. Vanaf 19.30 
uur zwommen er totaal zo’n 150 Rood-Zwart kinderen. 
De leiders en trainers hadden inmiddels de bubbelbaden 
veroverd en vielen vooral op door het juist niet te veel te 
bewegen...maar gelukkig hielden zij ook nog een oogje in 
het zeil. Na afloop kwam iedereen naar het clubgebouw, 
waar het broodje hamburger en frisdrank al klaar stond. 
Vanaf 20.45 uur was FC Twente – Ajax op groot scherm in 

het clubgebouw. Vele kinderen, ouders, leiders en trainers 
bleven hier nog even voor zitten. Een aantal kinderen (en 
ook ouders...) viel bijna om van de slaap en ging wat eerder 
naar huis. 
Misschien was dat laatste ook wel de beste keus, gezien 
de teleurstellende wedstrijd en dito uitslag: 0-2 voor de 
Amsterdammers. Uiteindelijk ging iedereen moe maar zeer 
voldaan weer huiswaarts. Wederom een geslaagde “met 
elkaar, voor elkaar” Rood-Zwart activiteit! Voor de rest van 
de foto’s en overig nieuws: www.roodwart.nl.

WIST U DAT……………………
- Het voltallige hoofdbestuur voor het eerst meedeed  
 tijdens de PB show 2013
- Een aantal leden nog wel even over de streep getrokken  
 moesten worden
- dit aardig gelukt is door medebestuurslid én organisator  
 PB show Han B. 
- o.a. Peter V. en Ferry v. S. al na 1x oefenen zeer   
 enthousiast waren
- Zij vervolgens als fanatiekste meededen
- na 4x oefenen de PSY Gangnam danspasjes er nog niet  
 strak in zaten
- Ze vervolgens professionele hulp hebben gezocht
- 2 dames in werden gehuurd speciaal voor de pasjes
- Ze vervolgens binnen 1 avond de Gangnam style perfect  
 dansten
- Peter V. ’s nachts thuis kwam en nog even een keer door  
 zijn haar streek
- Dit haar nog vol zat met zwarte gel
- Hij tegen de muur aanleunde en hier nu nog een mooie  
 zwarte afdruk op staat
- Gerard B. ook mee zou doen met de PB show 2013
- Hij reeds in oktober 2012 aankondigde “een fantastische  
 en originele act te hebben”
- Ik tegen hem zei dat meer acts dat hebben en hij zsm het  
 nr. door moest geven
- Hij zei dat “toch niemand deze act zou doen”
- Hij de act uiteindelijk in december doorgaf en inderdaad:
- Die act was al vergeven aan Gerard B. en Mark A. als die  
 kleine manner
- Gerard B. nu al een nummer voor 2014 heeft en dit  
 legendarisch gaat worden…
- Cameraman Stephan Kuipers wederom een super DVD  
 vd PB show heeft gemaakt
- Deze op vrijdag 22 februari is gedraaid op groot in ons  
 clubgebouw
- Dit altijd weer een mooie confrontatie is voor alle  
 deelnemers en jury
- men nu details zag die je op de PB avond zelf zijn  
 ontgaan
- het nu wel duidelijk werd dat Arjan S. nooit op   
 blokfluitles heeft gezeten
- hij deze tijdens de Paul Simon act verkeerd om hield
- hij aan de verkeerde kant in de fluit stond te blazen
- dit het voordeel van Play Back is: niemand die het hoort  
 (en ook nauwelijks ziet) 
- na de filmavond 1 van onze sponsoren nog bezocht  
 moest worden
- café Smitties immers toch op de route was en het hier  
 nog erg gezellig was
- Cor de W. nog ging darten tegen zijn zoon
- Ze het ludieke idee hadden om te gaan darten: met  
 aanloop
- Cor hierbij struikelde over het afstandslatje
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- Hij toen paar meter doorschoot en net met zijn gezicht  
 langs de muur schaafde
- Zijn gezicht licht beschadigd was en was uit te leggen  
 had thuis 
- RZ F-5 bij rust een keer al met 10-0 voor stond
- Leider trainer Mark E. zoon Sven E. maar mee liet spelen  
 bij de tegenstander
- Deze 3 scoorde waardoor er uiteindelijk 13-3 op het  
 scorebord stond
- Scheidsrechter Herman E. alias “de Vinder” na 51 (!!) jaar  
 is gestopt met fluiten 
- Hij voor de KNVB is gestopt, maar voor RZ nog wel  
 aantal potjes zal fluiten
- Zij standaard kreet altijd was “aj ’t better kunt zeen, maij  
 mien bril wa ff leen” 
- Hij hierbij zijn bril overhandigde aan degene die   
 commentaar had in het veld
- Het tijd wordt voor een scheidsrechter kleedkamer die  
 naar hem vernoemd is
- Een bordje met “de Vlinderkleedkamer” niet zou   
 misstaan
- er ook een vlindertuin gemaakt kan worden rondom het  
 nieuwe clubgebouw
- de activiteitencommissie ideeën mocht aandragen voor  
 het nieuwe clubgebouw
- er bij ondergetekende en Han B. 1 ding bovenaan het  
 verlanglijstje staat
- we er dan ook vanuit gaan dat er een podium   
 ingebouwd wordt 
- dit podium dan automatisch uit de grond moet komen
- nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij   
 ondergetekende

Linkspoot RZ 5

Agenda

30 maart: Paaseiren zoeken welpen:  
 10.00 uur
30 april:  Koning-toernooi: 13.00 uur
25 mei: Gerrit Ten Brummelhuis 
 toernooi
31 mei: Seizoens-afsluitingsfeest:   
 20.00 uur
1 juni: Bevertoernooi
8 juni: Reünie / officiële receptie   
 90 jarige jubileum
21 juni: Jeugdkamp E + F groep   
 (v.a. Geboortejaar 2004)
16 augustus: Open Dag Rood-Zwart
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HEKWERK AUTOMATISERING

De Dennen 11a
7491 HH  Delden

Tel:        074 - 376 52 05
Fax:      084 - 736 75 58

Email:   info@maribri.eu
Www:    www.maribri.eu
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v.v. Rood Zwart opgericht  januari 1923

Clubgebouw Langestraat 155 074 3762145
Correspondentie M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden 06-20422459
 info@roodzwart.nl
Opgave senioren- en juniorenleden T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden 06-13482064  
 ledenadministratie@roodzwart.nl       
Banknummer contributie 31.33.18.824 (Rabobank)
Contributie  Junioren Senioren Steunend lid
 kwartaal: €  21,25 €   36,00
 half jaar: €  42,50 €   72,00
 jaar: €  85,00 € 144,00 €  24,50

Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 31 mei. Indien te laat wordt opgezegd, 
blijft het lidmaatschap nog een jaar geldig en dient de overeenkomstige contributie te worden voldaan.  
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.  

Bestuur:
Robert Ros Voorzitter 3764506
Harold Pepers Penningmeester 3764848
Mark Ros Secretaris 06-20422459 
Peter Volmer Algemene zaken, Veld- en wedstrijdzaken en seniorencomm. 3764766
Arjan Dijkmans Technische zaken 3767046
Ferry van Sluijters Commerciële zaken 3764676
Han Blanke Vrijwilligerszaken en Kantinecommissie 3761189
Erik Fransen Voorzitter jeugdcommissie 3767353

Jeugdcommissie:
Erik Fransen Voorzitter 3767353
Michiel Staatsen Secretaris 2567890
Rene Nijhuis Voetbalzaken 2592186
Jan Ros Wedstrijdsecretaris 3763252
Conny Kemerink op Schiphorst Coördinator dames- en meisjesvoetbal 3762486
Frank Dijkmans Coördinator activiteiten 06-51988828        
Saskia Ros Coördinator vrijwilligers jeugd 3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis Senioren 3762654
Jan Ros Junioren: A-B-C-junioren 3763252
Gerard Bekker Junioren: D-E-F-junioren 06-23789033
Consul:  
Herman Weijenborg Consul zaterdags en zondags 3761351 

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis Ledenadministratie 3766401

P.R.-commissie: 
Clubblad clubblad@roodzwart.nl
Frans Keizer Eindredactie 06-38308514
Rudy Visschedijk Eindredactie & Distributie 06-48463681

Opmaak: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad

Website: webmaster@roodzwart.nl
Herman Ensink webmaster 3763983
Nico Bloem Commissielid 3766900
Jeroen Vos Commissielid 06-30420200



HOOFDSPONSOR

STER-SPONSOREN

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

Hét nieuws- en advertentieblad
voor Hof van Twente.

-
Adverteren in het Hofweekblad 

effectieve aandacht voor uw zaak!

Binnenkort 

ook uw 

advertentie

in deze krant?

www.hofweekblad.nl

Advertentie Drukkerij van Marle



O P E N I N G S T I J D E N :

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

ALTIJD DE 
GROOTSTE 
COLLECTIE

EN DE 
SCHERPSTE 

PRIJZEN

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

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

www.rabobankcentraaltwente.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

Nieuw:
Klanten Contact Centrum

Regel al uw bankzaken snel en deskundig via het nieuwe Klanten Contact Centrum Centraal Twente. 

Alle werkdagen bereikbaar via (074) 245 67 89 van 8.00 tot 20.00 uur.

Verruimde bereikbaarheid.

DE VOORZET

PLAY-BACK SHOWS
Tekst en fotoverslag / pag. 11

90 JAAR JONG
Activiteiten jubileumjaar / pag. 7

HERMAN EFFTINK
Na 51 jaar KNVB-scheidsrechter af / pag. 5
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