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Voorwoord
Voetbal is……….
-

Oorlog, zegt de één.
Je zou het haast denken: op 27 september viel er in 5 van de 7 wedstrijden in de 4e klasse B een rode kaart.

-

Emotie, zegt ’n ander.
Op dezelfde speeldag liepen de gemoederen bij ’t Centrum tegen Twenthe Goor hoop op.

Respect?
Hoezo respect?
Respect betekent (bron Wikipedia): aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand
vanwege kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.
Er valt nog veel te winnen!
Hoe staat het met jouw emotie en respect?
Emoties spelen ook een rol bij je ergens sterk bij betrokken voelen.
Bijvoorbeeld bij je eigen voetbalclub.
Respect kun je ook hebben voor de mensen die zich inzetten voor diezelfde club.
Op maandag 9 november a.s. houdt Rood Zwart haar algemene ledenvergadering (jaarvergadering).
In mijn functie als secretaris heb ik ooit geschreven dat het bezoeken van die vergadering een verplichting is.
Volgens de letter van de wet is dat natuurlijk niet zo maar gezien het bovenstaande verwacht ik een volle zaal.
Harry Dessens
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Inhoudsopgave

Als redactie hebben we toch even moeten slikken
toen Gerard Bebseler bekend maakte te zullen stoppen

Traditiegetrouw, dus ook nu, staat het eerste clubblad

met zijn activiteiten voor het clubblad. Verderop in deze

van een nieuw seizoen grotendeels in het teken van de

uitgave geeft hij in zijn “slotwoord” uitleg over zijn

komende ledenvergadering, dit in de vorm van agenda,

beweegreden. Gerard was een schrijver van het eerste

notulen en het jaarverslag.

uur voor dit clubblad. Buiten zijn vaste rubrieken konden

Pag. 9-19

we ook voor andere zaken altijd een beroep op hem
doen. Gerard bedankt, hopelijk kan ik nog incidenteel
gebruik maken van jou clubkennis en schrijfkwaliteiten.

Ook het laatste nieuws van het Rood Zwart
bouwfront wordt u niet onthouden d.m.v. de Troffel en

Pag. 31, 37 en 44

het Nieuwe clubgebouw.

Pag. 19
Joost Weber blikt op geheel eigen wijze terug op de

Trainers coördinator Carlo Kastermans vraagt zich af
of we nog wel op de juiste manier trainen.

Pag. 39

wedstrijd tegen het altijd lastige Lochuizen.

Pag. 21
In Geef de pen door blikt Erwin Pompe zowel terug

De “65+ vrijwilligers” kijken terug op een wederom
geslaagd vrijwilligersfeest.

Pag. 43

als vooruit op zijn trainerschap bij ons eerste elftal.

Pag. 26

Het ziet er naar uit dat de heren van F.C. Twente
voorlopig geen Champions Leaque zullen spelen. De
vrouwen van F.C. Twente daarentegen spelen dit seizoen

Jan Ankoné geeft in zijn column aan waarom hij

wel degelijk Champions Leaque. Onze dames waren daar

zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen.

getuige van tijdens de wedstrijd tegen Bayern München.

Gelukkig geldt dat niet voor “op de Wreef”.

Pag. 42

Pag. 29

“Linkspoot” kwam er achter dat u alles al weet, dus deze
Het mega concert van Normaal in Bentelo was mede

keer geen Wist u dat….

mogelijk door de inzet van een grote groep vrijwilligers
van Rood Zwart, zie verslag Hoken in Bentelo.

Rudy Visschedijk

Pag. 32

Eindredactie

Dat de term veteranen niet alleen een voetbalterm
is, lezen we in het verslag van de (oud) militairen binnen
onze vereniging.

Pag. 33
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92e Jaarvergadering v.v. Rood Zwart
Maandag 9 november
Vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie
Aanvang vergadering: 20:00 uur

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen

4.

Notulen 91e jaarvergadering

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Jaarverslag van de penningmeester

a.

Begroting 2015/2016

b.

Vaststelling contributie

7.

Verslag kascommissie

a.

Vaststelling jaarrekening

8.

(Her-)benoeming kascommissie

9.

Bestuursverkiezing
a. Verkiesbaar bestuurslid vrijwilligerszaken: Jeroen Vos
b. Verkiesbaar bestuurslid meisjes-/damesvoetbal: Binne Visser
c. Aftredend en herkiesbaar: Harold Pepers
d. Aftredend en herkiesbaar: Peter Volmer
e. Aftredend en niet herkiesbaar: Han Blanke

Nieuwe- en tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk
			 één dag voor de vergadering bij de secretaris.

PAUZE

10.

Stand van zaken diverse commissies

11.

Sportpark+

12.

Fair play onderscheiding
a. Topscoorderbokaal

13.

Rondvraag

14.

Sluiting
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Notulen
algemene ledenvergadering
d.d. 20 oktober 2014
Aanwezig: 86 leden, incl. 8 bestuursleden.
1. Opening en welkom
Voorzitter Robert Ros heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 20:05. In zijn openingswoord staat Robert kort stil bij het afgelopen seizoen en in
het bijzonder het kampioenschap van het 1e. Er wordt aan
het einde van het openingswoord een minuut stilte in acht
gehouden, ter nagedachtenis aan de overleden leden.
2. Vaststelling agenda
Er zijn geen wijzigingen op de agenda.
3. Mededelingen
Robert benoemt kort de voorgenomen voetbalplaatjesactie
in samenwerking met zustervereniging SV Delden en AH
Bekman. Zoals gebruikelijk, is ook dit jaar het vrijwilligersfeest in november, dit jaar op vrijdag de 14e.
Er is van 16 personen een bericht van verhindering ontvangen.
4. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee de notulen zijn vastgesteld.
5. Jaarverslag van de secretaris
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee het jaarverslag van de secretaris is vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag
Penningmeester Harold Pepers geeft aan dat zijn opdracht
dit jaar is om het kort te houden… Hij begint met namens
het bestuur alle vrijwilligers en leden te bedanken voor hun
inzet het afgelopen seizoen. Aan de hand van de welbekende diapresentatie worden de cijfers van afgelopen seizoen
door Harold toegelicht. De grootste verschillen aan de
opbrengstenzijde zitten in meer contributie-inkomsten door
contributieverhoging en meer leden, meer subsidie-inkomsten door (eenmalige) investeringssubsidies, meer inkomsten van de Cv100. Het verschil in sponsoring is te verklaren
door het vrijvallen van het kledingspaarplan vorig seizoen,
hierdoor lijkt het dit jaar minder te zijn. De kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven qua niveau. De verschillen zitten hier
vooral in een groter energieverbruik, meer onderhoud uitgevoerd, minder drukwerk dan vorig jaar (jubileumactiviteiten),
beheer en administratiekosten waren vorig seizoen hoger
door de eenmalige investering in de nieuwe website in het
jubileumjaar en zitten nu weer op een “normaal” niveau.

6B Vaststelling contributie
Het voorstel van het bestuur is de contributie niet te
wijzigen. Dit wordt middels applaus door de vergadering
vastgesteld.
  
7. Verslag kascommissie
7A Vaststelling jaarrekening
De kascommissie geeft aan de stukken steekproefsgewijs
te hebben gecontroleerd en geen onregelmatigheden te
hebben geconstateerd. Daarom stelt Peter Oude Veldhuis
namens de kascommissie de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. Hier wordt middels een luid
applaus door de aanwezige leden mee ingestemd.
8. (Her)benoeming kascommissie
Er zijn dit keer geen aftredende leden.
9. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn dit jaar Arjan Dijkmans en Mark Ros.
Beide stellen zich opnieuw verkiesbaar waar door een luid
applaus van de vergadering mee wordt ingestemd.
Met de komst van Brenda ter Braak en Jelle de Vries als bestuursleden kantinezaken is een belangrijke vacature in het
bestuur ingevuld. Beide hebben zich verkiesbaar gesteld en
worden door een luid instemmend applaus van de aanwezigen officieel tot bestuurslid benoemd!
Daarnaast zijn zowel ferry van Sluijters als Erik Fransen
aftredend en niet herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe
kandidaten gemeld voor deze functies, waardoor deze
vacatures vooralsnog vacant blijven. De voorzitter richt het
woord tot beide heren om hen hartelijk te bedanken voor
hun inzet de afgelopen jaren en overhandigd hen bloemen
als blijk van waardering.
PAUZE
Aan het einde van de pauze worden de aanwezigen vermaakt met een literaire sketch va Nico Bauhuis, alvorens
voorzitter Ros de vergadering hervat.
10. Stand van zaken diverse commissies
Robert benoemt als eerste de ontwikkelingen op gebied
van het alcoholbeleid, de minimum leeftijd voor alcohol bij
jeugd is verhoogd van 16 naar 18 jaar en dat geldt ook voor
sportverenigingen. Vervolgens geeft hij aan dat de jeugdcommissie voorlopig erg onderbezet is na het stoppen van
3 commissieleden, momenteel wordt er gewerkt aan een
vernieuwde structuur van de commissie en worden nieuwe
mensen gezocht om de commissie te versterken.
Robert legt de leden voor dat met de nieuwbouw van het
clubgebouw en herinrichten van het sportcomplex misschien ook het moment is voor een naamswijziging van
het Rood zwart complex, of juist niet en de huidige naam
aanhouden. De meerderheid van de aanwezigen stemt voor
het bekijken van meerdere opties tot naamsverandering.
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Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!

11. Stand van zaken Sportpark+
Aan de hand van enkele sheets in de presentatie wordt
heel kort de actuele stand van zaken benoemd, maar op 17
november a.s. is een buitengewone algemene ledenvergadering waarbij dit onderwerp uitgebreid aan bod komt.
12. Fair play onderscheiding
Bestuurslid Peter Volmer geeft een korte toelichting op het
fair play beleid van Rood Zwart en de KNVB. In de toekomst
zullen wij deze jaarlijkse onderscheiding anders gaan inkleden, maar dit jaar gaat de prijs naar het zaterdagteam Rood
Zwart 2. Peter geeft aan dat de redenen hiervoor zijn dat
het team zich volledig zelf red en naast de goede sportieve
prestaties veel inzet voor de vereniging in zowel vrijwilligerswerk als het sportief ondersteunen van de zondagteams.
12A Topscoorderbokaal
Gerard Baake neemt het woord voor de uitreiking van de
topscoorderbokaal seizoen 2013-2014 en heeft hiervoor in
Heracles speler Wout Weghorst een “special guest” bereid
gevonden deze uit te reiken. Na een kort interview met
Wout, worden de topscoorders naar voren geroepen en op
gepaste wijze in het zonnetje gezet. De uitslag van afgelopen seizoen luid als volgt: 4e is Hans Klaver met 20 doelpunten, 3e Colin Monteiro met 21 doelpunten, 2e is Folkert
Stijnenbosch met 35 doelpunten en de 1e prijs is dit keer
voor Kai Winter met maar liefst 43 doelpunten!
Net voor voorzitter Ros over wil gaan tot de rondvraag,
breekt bestuurslid vrijwilligerszaken Han Blanke in met een
ingelast agendapunt… Han roept alle leden op de handen
uit de mouwen te steken straks bij de nieuwbouw om te
helpen er een succesvol project van te maken met elkaar,
voor elkaar! Vervolgens roept hij Rudy Visschedijk naar
voren om hem te bedanken voor het digitaliseren van het
gehele archief dat tijdens de jubileumtentoonstelling in het
clubgebouw is getoond. Het was een hele bak werk, maar

Rood Zwart heeft er een mooi digitaal archief aan over gehouden. Rudy wordt bedankt met bloemen en luid applaus.
Hierna wordt Frans Keizer naar voren geroepen en door
Blanke in het zonnetje gezet omdat hij na meer dan 35 jaar
eindredactie van het clubblad is gestopt. Ook voor Frans is
er dank met bloemen en luid applaus uit de zaal!
Dan gaat Han over tot een hoogtepunt van de avond en
vraagt de leden na een uitgebreide samenvatting van vele
jaren vrijwilligerswerk toestemming om Herman Weijenborg
tot erelid van Rood Zwart te benoemen. De leden stemmen
hier massaal en onder luid applaus mee in, waarna Herman
officieel tot erelid benoemt wordt en bijbehorend plaquette
overhandigd krijgt.
13. Rondvraag
Harold Oude Veldhuis doet een oproep aan de vereniging
om meer belangstelling te tonen voor het meisjesvoetbal
binnen de club.
Rudy Dijkmans pleit vervolgens voor een blijvend aandenken
aan Gerard Bruins op het Rood Zwart complex. Dit voorstel
wordt door de aanwezigen met applaus ondersteund!
Zoals niet meer uit de jaarvergadering weg te denken, richt
Gerard Bebseler als laatste het woord tot de vergadering. Hij
feliciteert Herman Weijenborg met zijn erelidmaatschap en
dankt namens de vergadering het bestuur, ondersteunt de
oproep van Han Blanke aan alle leden om de handen uit de
mouwen te steken bij de nieuwbouw en wenst traditiegetrouw met name het 1e elftal erg veel succes dit seizoen!
14. Sluiting
Robert dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en
inbreng en sluit de vergadering om 22:00, waarna de aanwezigen het kersverse erelid feliciteren.

Sint bestellen? Rood-Zwart bellen!
Rian Aarnink
Bernhardstraat 22, 7491 EB Delden
telefoon: 06-10154699 (na 16.00 uur)
of per e-mail: fam.aarnink5@kpnmail.nl
Tarieven:
Bezoek 20 min Sint en 2 pieten: € 30,00
Bezoek 60 min Sint en 5 pieten: € 100,00 tot € 150,00
LET OP ! U kunt de Sint tot uiterlijk 22 november reserveren
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Notulen
buitengewone algemene
edenvergadering
d.d. 17 november 2014
Aanwezig: 79 leden, incl. 8 bestuursleden.
1. Opening en welkom
Voorzitter Robert Ros opent de vergadering om 20:15 en
heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In zijn openingswoord geeft hij aan dat deze avond in meerdere opzichten
historisch is en roept iedereen op achter de plannen te gaan
staan.
2. Vaststelling agenda
Robert licht kort de agenda voor deze vergadering toe, er
zijn geen wijzigingen.
3. Mededelingen
Berichten van verhindering zijn er ontvangen van Tom Dijkmans, Hennie (Anoul) Keizer, Ferry van Sluijters, Maurice ter
Horst, Clemens ter Horst, Lennart de Jong, Mark Averdijk en
Jeroen Vos. De drie laatstgenoemden hebben tijdens hun telefonische afmelding aangegeven de plannen en het besluit
van de BALV volledig te steunen.
De nieuwe Rood Zwart sjaal wordt gepresenteerd en verkocht tijdens- en na deze vergadering.
4. Het te nemen besluit
Robert geeft aan dat er vanavond 4 voorstellen aan de
ledenvergadering worden gedaan waarover besloten moet
worden, te weten:
1) Instemmen met de nieuwbouw van het
clubgebouw zoals vanavond gepresenteerd aan
de aanwezigen
2) Het aangaan van een hypothecaire lening bij
een commerciële partij/bank
3) Het eventueel aangaan van een zogenoemde
“energielening”
4) Goedkeuring voor de opgestelde
exploitatiebegroting voor de situatie na realisatie
nieuwbouw clubgebouw zoals vanavond
gepresenteerd
De voorzitter benoemt kort de ontwikkelingen sinds de
ALV in 2013. Er zijn verschillende subsidies voor de SportparkPLUS plannen aangevraagd en toegekend, te weten de
gemeentelijke investeringssubsidie voor de aanpassingen
van de entree en parkeerplaats (2012-2013), de gemeentelijke investeringssubsidie voor de vervangende nieuwbouw
van het clubgebouw en de provinciale subsidie t.b.v. toegankelijkheid (hellingbaan, lift en invalidentoilet). Daarnaast
is er voor het kunnen aangaan van een hypotheek bij een
12
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bank een waarborg nodig via de Stichting Waarborgfonds
Sport (SWS), welke Rood Zwart zonder problemen gekregen
heeft. Robert geeft hier een korte toelichting op en legt tevens uit dat de mogelijkheden om niet bij een commerciële
bank, maar bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te
lenen worden bekeken. Hier zou een aanzienlijk voordeel in
rentelasten gehaald kunnen worden en is dus het onderzoeken meer dan waard.
Vervolgens benoemt de voorzitter de erfpachtconstructie
tussen Stichting Twickel en de gemeente Hof van Twente en
de ondererfpachtconstructie tussen de gemeente en Rood
Zwart. Voor het nieuwe clubgebouw moet in ieder geval dit
laatste opnieuw geregeld worden i.v.m. de nieuwe locatie
van het clubgebouw, maar ook zijn de gemeente en Twickel
in gesprek om mogelijk de erfpachtovereenkomst voor het
hele Rood Zwart terrein te herzien. Dit is in eerste instantie
een overeenkomst tussen deze twee partijen en hier heeft
Rood Zwart dus geen directe bemoeienis mee. Met het
voornemen om de nog aan te gaan leningen in een termijn
van 15 jaar af te lossen, biedt de huidige overeenkomst voldoende ruimte en hoeft deze niet persé voortijdig gewijzigd
te worden. Mocht dit wel gebeuren, is dat voor Rood Zwart
mooi meegenomen. Voorwaarde is wel dat er voor Rood
Zwart geen (extra) kosten aan verbonden zijn wanneer het
huidige contract toch wordt gewijzigd!
Zoals eerder aangekondigd is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het vastgoed van Rood Zwart en het beheer
hiervan onder te brengen in een stichting. Vooral gelet op
het huidige- en zeker ook toekomstige multifunctionele
medegebruik van het complex, is dit een interessante en
logische stap. Maar dit heeft vooralsnog geresulteerd in een
negatief advies hiermee verder te gaan. Dit zal dus vooralsnog geen verder vervolg krijgen.
Robert geeft vervolgens het woord aan Wim Koning ter
Heege die als voorzitter van de SportparkPLUS-commissie
het vernieuwde ontwerp van het nieuwe clubgebouw in
verder detail presenteert en toelicht. Het plan heeft als
werktitel “SportparkPLUS, spil in de Deldense gemeenschap” meegekregen. Het gehele sportcomplex, maar in
het bijzonder het nieuwe clubgebouw moet karakteristiek,
multifunctioneel en vooral duurzaam zijn. Middels “mood
boards” worden de leden geïnformeerd over mogelijke
inrichtingsstijlen van de nieuwe kantine, hierbij wordt
nadrukkelijk de leden om hun mening gevraagd die middels het invullen en inleveren van briefjes hun input kunnen
leveren. De actuele tekeningen en plaatjes van het nieuwe
clubgebouw passeren de revue met, waar nodig, een korte
toelichting. Wim geeft kort aan wat de planning is voor
het vervolg van de plannen, de start en uitvoering van de
bouw. E.e.a. is afhankelijk van of en wanneer de vergunning
verleend wordt, de aanvraag is inmiddels in procedure.
Ondertussen is er ook een “commissie vierde geldstroom”
en “commissie zelfwerkzaamheid” geformeerd en actief.
Want, zo benadrukt Wim, de haalbaarheid van de plannen
hangt voor een groot deel af van de inzet van onze eigen

leden! Tot slot benoemt Wim de concept organisatie van
het bouwproject en de opgestelde code voor vrijwilligers.
Als derde spreker is het woord aan penningmeester Harold
Pepers om een meer gedetailleerd beeld van de investering en exploitatiebegroting te geven. Harold geeft kort de
doelstelling aan: het opstellen en uitvoeren van betaalbare
plannen met een verantwoord risico, we moeten tenslotte
“kunnen leven” na de nieuwbouw!
Hij licht aan de hand van een PowerPoint presentatie de investeringskosten en exploitatiebegroting post voor post toe.
Hij benoemt tevens enkele cruciale punten en specificeert
de reeds toegekende subsidie en financiering(svoorstel).
Tevens roept hij de leden op om zuiniger met de materialen
van de club om te springen, er wordt nog aardig wat “verspild” en dat is makkelijk genoeg te reduceren!!!
De plannen zijn onlangs getoetst door enkele leden met
“een financiële achtergrond”. Alex Braakhuis, Tonnie Hillebrand en Peter Oude Veldhuis hebben kritisch gekeken naar
de plannen en stukken en dit besproken met het bestuur.
Doel hiervoor is het laten toetsen van de financiële gedachten en onderbouwing en het afdekken van de bestuurlijke
aansprakelijkheid. Alle drie hebben ze de plannen uitvoerig
bestudeerd en bevraagt bij het bestuur en hebben vervolgens ingestemd met de plannen.
Harold licht de energielening toe, dit is een mogelijkheid om
extra geld (max. € 100.000, -) te lenen tegen een bijzonder
gunstig rentetarief. De officieuze toestemming van de SWS
is al binnen en vandaag wordt de leden om goedkeuring
hiervoor gevraagd. Waarom? Het naar voren kunnen halen
van noodzakelijke investeringen om deze in de juiste tijd te
kunnen doen tegen de beste voorwaarden.
Vragen uit de vergadering:
Bennie Sander: is het doel voor deze energielening een
duurzaamheidinvestering? Antw. Harold: deze is bestemd
voor het energiedak op het nieuwe clubgebouw.
Toon Nijland: is er ook gekeken naar Europese subsidies?
Ant. Wim KtH: daar zijn mensen vanuit de commissie mee
bezig, welke subsidies en fondsen kunnen eventueel aangewent worden.
Gerard Baake: staat de toegezegde donatie uit het Rabofonds los van de nog af te sluiten hypotheek? Antw. Harold:
dat staat volledig los van elkaar, wij kunnen in principe met
elke bank zaken doen, maar de SWS werkt maar met enkele

partijen samen waaronder de Rabobank.
Harry Dessens: is er rekening gehouden met de verdere
inrichting van het sportpark? Antw. Harold: bijv. het straatwerk ed. zit al in de plannen (en subsidie) voor de aanpassing van de entree, de rest moet nog verder in detail
worden uitgewerkt.
Alfons Kemerink Op Schiphorst: is er voldoende rekening
gehouden met onderhoud van huidige installaties? Antw.
Harold: daar is geen direct potje voor, maar wel ruimte in de
begroting en mogelijkheden voor subsidies.
Theo Oude Meijers: de bouwkosten van € 750.000, - lijken voor zo’n gebouw wel erg aan de krappe kant, is er
voldoende rekening gehouden met mogelijke tegenvallers?
Antw. Harold: onzekerheden houdt je altijd tot een zekere
hoogte, maar daarom is ook 10% onvoorzien in de begroting opgenomen. Daarnaast kunnen de plannen waar nodig
versoberd worden om te bezuinigen. Het totaalbedrag dat
we maximaal kunnen en willen uitgeven moet leidend zijn
voor uitvoering van de plannen.
Voorzitter Robert Ros vraagt de ledenvergadering toestemming voor:
1) Instemmen met de nieuwbouw van het
clubgebouw zoals vanavond gepresenteerd aan
de aanwezigen
2) Het aangaan van een hypothecaire lening bij een
commerciële partij/bank van maximaal € 330.000,3) Het eventueel aangaan van een zogenoemde
“energielening” van maximaal € 100.000,4) Goedkeuring voor de opgestelde
exploitatiebegroting voor de situatie na realisatie
nieuwbouw clubgebouw zoals vanavond
gepresenteerd
De ledenvergadering stemt in met deze voorstellen middels
luid applaus!
5. Rondvraag
Geen vragen of opmerkingen meer.
6. Sluiting
De voorzitter heft het glas en proost op een historisch
moment in de geschiedenis van onze vereniging en sluit
hiermee de vergadering om 21:50.
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Jaarverslag
v.v. Rood Zwart
seizoen 2014 - 2015
Inleiding
Het zit er weer op, na een heel seizoen voetballen is er de
zomerstop om weer “op te laden” en voor te bereiden op
het seizoen dat komen gaat. Zo gaat dit jaar in, jaar uit.
Logisch, want we zijn tenslotte een voetbalvereniging!
Echter is Rood Zwart niet alleen maar een voetbalclub, de
sociaal-maatschappelijke aspecten van een vereniging zijn
steeds nadrukkelijker aanwezig en lijken tegenwoordig
steeds belangrijker te worden in het bestaansrecht van een
vereniging. Hoe (waarom) krijg je nog subsidies binnen?
Hoe werf- en behoud je sponsoren? Hoe werf- en behoud je
leden? Het draait bij laatstgenoemde zaken vooral om wat
een vereniging allemaal naast de “core business” te bieden
heeft! Ook om nu en in de toekomst de exploitatie rond te
kunnen zetten als vereniging, zijn medegebruikers van het
sportcomplex van steeds groter wordend belang…
Op sociaal maatschappelijk gebied doet Rood Zwart het al
jaren goed. Als grootste vereniging binnen de gemeente
willen we die verantwoordelijkheid ook dragen. Al jaren
bieden wij (vooral voor de jeugd) diverse activiteiten op
gebied van sport en spel, activiteiten voor meer teamspirit
en gezelligheid onderling. Voor ons als Rood Zwarters is dat
inmiddels normaal, maar voor andere verenigingen nog lang
niet altijd zo vanzelfsprekend. Enkele nieuwe of opvallende
activiteiten van het afgelopen seizoen zijn de speelgoedactie
die december 2014 samen met La Luna gehouden werd
voor de Voedselbank en de minderbedeelde kids maar ook
de samenwerking die we aan zijn gegaan met het Rode
Kruis die dagopvang voor ouderen organiseren in ons
clubgebouw. Een mooie combinatie met de reeds jaren
bekende BSO op ons complex: oud en jong ontmoet elkaar
bij Rood Zwart! Afgelopen seizoen werd er ook voor het
eerst een 65+ uitje georganiseerd door het bestuur om
de oudere vrijwilligers, ex-vrijwilligers, hun partners en
partners van overleden vrijwilligers in het zonnetje te zetten
en te bedanken voor alles dat ze voor Rood Zwart hebben
gedaan en veelal nog doen. We kunnen rustig stellen dat dit
zeer gewaardeerd werd en zeker een jaarlijks terugkerend
evenement zal worden!
Voetbal resultaten
We blijven natuurlijk toch een voetbalclub, dat is het
spelletje dat ons bind, dus laten we toch even stilstaan bij
de resultaten op de velden van afgelopen seizoen!
Na de geweldige resultaten en het kampioenschap van
vorig seizoen, werd dit seizoen best wat wel wat van ons
1e verwacht. Toch bleek het een moeilijker seizoen dan
menigeen aanvankelijk dacht… Er waren veel veranderingen
qua bezetting in de ploeg en kersverse hoofdtrainer Erwin
Pompe was vooral aan het bouwen voor de toekomst.

Het zat soms mee, het zat soms tegen. We hebben mooie
en minder mooie wedstrijden gezien, maar kijken met
vertrouwen naar de nabije toekomst.
Voor de rest verliep het seizoen bij zowel de senioren
als junioren redelijk naar verwachting. Ondanks de nog
steeds groeiende meisjesafdeling binnen de vereniging,
bleek het ook dit seizoen erg lastig om het damesvoetbal
in de huidige vorm overeind te houden. Gelukkig hebben
we volgend seizoen wederom een damesteam en is men
achter de schermen druk bezig met het formeren van een
team voor de 7 tegen 7 competitie. Ook bij de heren is er
interesse in het 7 tegen 7 voetbal.
Bij de jeugd is in het afgelopen seizoen door de technische
mensen weer hard gewerkt aan de sportieve toekomst van
onze vereniging. Erg belangrijk bij het bereiken van onze
sportieve doelstelling(en) is dat we er wederom in geslaagd
zijn om ook alle niet selectie teams in de gelegenheid te
stellen om 2x per week te trainen. Dit is altijd weer een hele
klus die geklaard moet worden: het trainingsschema moet
kloppend worden ingevuld (geen meter trainingsveld en half
uurtje tijd blijft onbenut!) en voor elk team en/of training,
moet een trainer worden gevonden.
Bestuur / diverse commissies
Het bestuur en de diverse commissies die actief zijn
binnen onze vereniging, hebben er weer wat afvergaderd
en overlegd het afgelopen jaar! Er is dan ook weer veel
gebeurd op allerlei fronten en er zijn ook nieuwe- of
bundelingen van bestaande commissies ontstaan om Rood
Zwart op organisatorisch vlak soepel te laten verlopen. Met
de vergevorderde plannen van Sportparkplus en alle werk
wat daarbij komt kijken, betekende dit ook voor het bestuur
weer een hoop extra stukken te bestuderen en beoordelen,
veel (extra) overlegmomenten en vergaderingen, enz.
Uitgangspunt in de bestuurlijke agenda was elke 3 weken
vergaderen met het voltallige bestuur. Daarnaast is er naar
behoefte wekelijks/dagelijks overleg in de wandelgangen
en telefonisch contact. Het afgelopen verenigingsjaar
is het bestuur totaal ca. 12 keer in een reguliere
bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast hebben de
diverse bestuursleden en commissies naar behoefte, maar
op regelmatige basis vergadert.
De volgende commissies zijn actief binnen de vereniging en
hebben daar waar nodig overleg gehad met het bestuur:
Activiteitencommissie (jeugd en senioren)
commissie Club van 100
jeugdcommissie
kantinecommissie
kledingcommissie
onderhoudscommissie/vrijdagmorgenploeg
oud papiercommissie
PR commissie
seniorencommissie
meisjes-/damescommissie
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sponsorcommissie
technische commissie
toernooicommissie
sportparkplus commissie
commissie dames en heren contactavonden

Clubblad
4 Keer hebben we het afgelopen jaar kunnen genieten van
een goed gevuld clubblad. De maart editie was maar liefst
de 500e! Een mijlpaal waar we ook best even bij stil mogen
staan. Al die jaren zijn vele vrijwilligers erg druk geweest
met deze informatievoorziening richting onze leden en nog
steeds worden hier vele vrijwilligersuren ingestopt. Vroeger
werd ook het drukken en bundelen in eigen beheer gedaan,
tegenwoordig hebben wij hiervoor enkele sponsoren bereid
gevonden. Naast onze eigen eindredactie in de persoon van
Rudy Visschedijk, werd de opmaak verzorgd door Drukkerij
Unaniem en Straver Reclame en Vormgeving. Eind 2014
is Unaniem hiermee gestopt en is de opmaak volledig in
handen van de heren Straver. Gelukkig kunnen wij u dankzij
Straver Reclame en Vormgeving, Drukkerij van Marle en
onze eigen vrijwilligers nog steeds informeren over diverse
zaken binnen onze vereniging middels dit fraaie clubblad,
iets waar wij bijzonder trots op zijn!
Jaarvergadering seizoen 2013 - 2014
De algemene ledenvergadering, in de volksmond
jaarvergadering genoemd, is gehouden op maandag
20 oktober 2014. Dit was alweer de 91e in het bestaan
van onze vereniging. De voorzitter en penningmeester
informeerden de leden over de resultaten en cijfers van
afgelopen seizoen en gaven weer wat de plannen en
verwachtingen voor het komende zijn. Er waren 86 leden
(incl. bestuur) aanwezig en van 16 is een bericht van
verhindering ontvangen.
Op 17 november 2014 is er een buitengewone
algemene ledenvergadering gehouden, met als enige
onderwerp Sportparkplus. Op deze avond werden de
nieuwbouwplannen voor het clubgebouw nogmaals en
in detail uit de doeken gedaan, waarna de 79 aanwezige
leden het historische besluit namen in te stemmen met
de plannen en daarmee groen licht te geven voor de
nieuwbouw!
Het uitgebreide verslag van deze vergaderingen zijn elders
in dit clubblad te lezen.
In memoriam:
Vrijwel ieder jaar nemen wij noodgedwongen afscheid van
één of meerdere leden en/of oud-leden, ook dit seizoen
hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal Rood
Zwarters.
Op vrijdag 1 augustus is ons misschien wel meest bekendste
lid ooit, Gerard Bruins, op 85-jarige leeftijd overleden. Elke

Rood Zwarter, elke Deldenaar kende Gerard, maar ook ver
buiten Delden was hij een bekende en graag geziene gast.
Zijn hele leven was hij al Rood Zwarter en dat is hij tot het
einde gebleven!
Op zondag 7 juni is Herman “Knars” Freriksen ondanks zijn
ziekte, toch redelijk onverwacht overleden. En dat terwijl
onze voorzitter hem net een bezoekje bracht om te horen
hoe het met hem ging. Net als Gerard, was ook Herman
een bekende binnen Rood Zwart en Delden en ook ver
daarbuiten. Herman is 74 jaar oud geworden.
Moge zij rusten in vrede. De herinneringen aan hen zullen
blijvend zijn!
Sportparkplus
Naast wat er allemaal gepresenteerd is op de buitengewone
algemene ledenvergadering d.d. 17-11-2014, is er
wederom vooral achter de schermen weer keihard gewerkt
door vele vrijwilligers aan het verder concretiseren van
de bouwplannen. De tekeningen en het bestek zijn
verder uitgewerkt in voorbereiding op de uitvraag bij
aannemers en installateurs, de sponsoren zijn bijgepraat
tijdens een speciale informatieavond voor sponsoren, een
aparte commissie is enthousiast aan de slag gegaan met
plannen voor de inrichting. Bij dit laatste zijn ook de leden
uitdrukkelijk betrokken, via “moodboards” in de kantine
zijn bepaalde stijlen en sferen qua inrichting weergegeven
en onze leden hebben zich massaal uitgesproken hoe de
nieuwe kantine er van binnen uit moet gaan zien! Ook is
er een “commissie vierde geldstroom” opgezet die zich
nadrukkelijk bezighoudt met het vinden van aanvullende
financiering in de vorm van sponsoring, subsidies, fondsen
enz. tevens is er een begin gemaakt met de inventarisatie
van wat er straks tijdens de bouw aan klussen en taken voor
onze eigen vrijwilligers zijn en welke Rood Zwarters hier een
rol in kunnen en willen spelen.
Ook is er een speciale huisstijl ontwikkeld voor Straver
Reclame & Vormgeving, een nieuwe website (www.
sportparkplus.nl) opgezet en een nieuwsbrief gemaakt om
leden, sponsoren en andere geïnteresseerden te informeren
over de actuele stand van zaken over de bouwplannen.
De eerste fases van de plannen zijn uitgevoerd inmiddels,
waar eerder de entree en parkeerplaats al zijn aangepakt,
is het afgelopen seizoen ook het eerste deel van het
fietsparkeren gerealiseerd evenals hoognodig groot
onderhoud aan de kelder onder de oude kleedkamers.
Er zijn weer vele uren in uitvoering van de plannen gestoken
het afgelopen seizoen. Grote complimenten voor een ieder
die hier zo druk mee is en is geweest en in het bijzonder de
mensen van de Sportparkplus commissie!
Tot slot
Een druk seizoen is ten einde, maar een mogelijk nog
drukker seizoen staat ons te wachten. Niet alleen de
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uitvoering van de bouwplannen vergt het nodige werk,
ook de vereniging draaiende houden gaat niet vanzelf!
We kunnen altijd extra mensen gebruiken, momenteel in
het bijzonder voor de jeugdcommissie, PR-commissie en
voor keuken- en/of bardiensten in de kantine, trainers,
leiders, uitbreiding van de vrijdagmorgenploeg. Als iedereen
een steentje bijdraagt aan onze mooie vereniging, komt
het allemaal wel goed. Dus hierbij wil ik graag eenieder
oproepen de handen uit de mouwen te steken voor Rood
Zwart. Vele handen maken licht werk immers!
Bedankt voor uw aandacht.
Mark Ros
Secretaris

Het nieuwe clubgebouw:
de uitvraag
De afgelopen periode zijn er veel gesprekken gevoerd.
Voor Rood Zwart gesprekken van waarde omdat we bij
voorkeur het nieuwe clubgebouw bouwen met de inzet
van bestaande sponsoren en een aanzienlijke portie
zelfwerkzaamheid.
Om tot een goede keuze te kunnen komen zijn er
technische omschrijvingen en tekeningen opgesteld. Deze
vormen de zogenoemde uitvraag en bestaat uit 2 delen:
1. Installatietechnisch
2. Bouwkundig
De stukken en verzoek om offerte zijn midden september
verzonden naar de aannemers en installateurs.

What’s in a name?
Nu onze club zo’n groot project op zich neemt en snel aan
de fundering van het clubgebouw zal worden begonnen,
lijkt het mij ook tijd om na te denken over een andere naam
voor de club zelf.
Het is natuurlijk in bepaalde kringen not done om hier
überhaupt al over te fluisteren, maar mijns inziens hoort bij
een vooruitstrevende en dynamische club als Rood-Zwart
ook een naam, die het nieuwe elan uitstraalt. Dan wil ik nog
niet eens vooruitlopen op de dreigende discussie over of
zwart in de huidige samenleving nog wel kan. Ik doel alleen
al op Zwarte Piet. Het zal niet lang duren voor deze materie
ook op de Scheetheuvel stof tot denken gaat geven en dan
kun je het beter voor voorkomen dan genezen toch?
Het bovenstaande complex krijgt ook al een nieuwe
naam, want als er 1 deur van de poort open staat ligt
het bezoekende team al dubbel van het lachen. Als we er
een beetje haast achter zetten kan het zelfs allemaal in 1
vergadering worden afgehamerd.

Rood Zwart staat voor met elkaar, voor elkaar. Zo ook het
verzoek aan betrokken aannemers en installateurs om bij de
werkzaamheden zo veel mogelijk gebruik te maken van de
goederen en diensten, die Rood Zwart met haar sponsoren
rijk is. We hopen dan ook op een grote betrokkenheid,
maar realiseren ons tevens dat er ook teleurstellingen zullen
zijn. We verwachten de prijzen in  de loop van oktober
retour. Dan zal onder andere worden nagegaan of de
aanbiedingen voldoen en of ze passen binnen het budget
van Rood Zwart.
Voor een gedegen en vakkundig beoordeling en
selectie (volledigheid, kwaliteit en prijs) hebben we SBM
Bouwmanagers uit Almelo bereid gevonden ons hierin te
begeleiden.
We hopen eind oktober/begin november de aannemer en
installateur bekend te kunnen maken. Tijdens de ALV van
november wordt u uiteraard nader geïnformeerd over de
(voort)gang van zaken.
Op een constructieve samenwerking!

Uiteraard heb ik al een paar namen in gedachten om alvast
op de zaken vooruit te lopen: Dynamo Delden, Racing
Red-Black, Red-bull farthill-boys, Rood Delden (maar dat
zou alleen de voorzitter gezien zijn politieke voorkeur
leuk vinden), Rood-Zwart Vooruit en dan misschien zou
op termijn zelfs Delden United kunnen. Maar dan loop ik
wel erg ver op de zaken vooruit. Laten we eerst beginnen
met de fundering voor het nieuwe clubgebouw. Dat is al
uitdaging genoeg!
Troffel
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Rood Zwart 6 – Lochuizen 2 7-1
Lochuizen (Nedersaksisch: Lochoezen) ligt aan de
noordzijde van Neede aan de weg naar Diepenheim.
Het is een agrarische gemeenschap met een hechte
band. Per 1 januari 2005 is Lochuizen onderdeel van de
gemeente Berkelland. Voornaamste vorm van landbouw
is de melkveehouderij, hoewel dit de afgelopen jaren
snel is afgenomen. Lochuizen was de woonplaats van
de bekende schilder John ter Reehorst, met wie Gerrit
Achterberg veelvuldig omging. Op Eerste Paasdag
wordt in Lochuizen het traditionele paasvuur ontstoken.
Lochuizen heeft ieder jaar één van de grootste
paasvuren van de Achterhoek. In Lochuizen staat op de
Needse Berg tevens De Hollandsche Molen, ook wel De
Oude Molen genoemd.
Geologisch zeer interessant is de Needse Berg ten
noorden van het dorp, een stuwwal uit het Saalien.
Vroeger werd hier zand, klei en pele mele voor de steenen dakpannenindustrie gewonnen in vele groeves. Er
is nu in dit voormalige groevegebied een Geologisch
natuurpad aangelegd. De woudolifant is teruggekeerd
als mascotte. Een speciale kinderroute leidt naar de
speel- en klimolifant “Woudy”. Door een meetlat van
4,5 meter kunnen bezoekers een indruk krijgen hoe
groot de prehistorische woudolifant is geweest. Eind
juni worden de zomerspelen gehouden met kermis en
allerhande activiteiten. Zoals u ziet is Lochuizen een
gemeenschap, die in de lift zit. Als je er een supermarkt,
kroeg, readshop, parkeerplaats, tankstation, videotheek,
huizen, apotheek, bank, pinautomaat, restaurant,
school, kledingwinkel, gitaarhandel en fietsenzaak zou
plaatsen zou het best een aantrekkelijke plek kunnen
zijn om te wonen als je op leeftijd bent en je oude dag
wilt slijten. Ook de voetbalvereniging zit in de lift. Twee
jaar geleden op 26 oktober om half acht in de avond
hebben Henk, Henk, Henk en Bernhard (niet te verwarren
met Driekus), na het binnenhalen van de laatste oogst
speltrogge, met elkaar vergaderd over de toekomst van
Lochuizen. Het moest beter en ook professioneler. Er moest
iets worden gedaan aan de uitstraling en het voetbalniveau
van de vereniging. De uitstraling was snel gepiept……er
werd gel uitgedeeld aan de spelers, zodat ze in het veld
er gelikt bij zouden lopen. Of het echt gel was werd later
betwijfeld, want het rook erg naar rode diesel en daardoor
kwamen ze pas later op gang dan normaal.
Dat was nogal een probleem, want op deze manier stonden
ze elke wedstrijd na een stief kwartiertje al met 4-0 achter
en toen werd er pas begonnen door de noeste voetballers
van v.v.Lochuizen. De oplossing werd gevonden door het
aanstellen van trainer Henk, die het idee had dat je door
een straffe warming-up dat eerste kwartier zou vermijden.
En daar zijn wij getuige van geweest……
Petjes, pilonnetjes en hesjes kwamen tevoorschijn en er
werd gelopen alsof er een John Deere achter hun aan zat.

Driehoekjes, vierkantjes, ovaaltjes, rondjes en trapeziums
werden met speels gemak uitgevoerd en gelukkig hingen
er geen lianen in de bomen, want die waren geheid ook
toegevoegd aan de warming-up. Briesend van adrenaline
kwamen de spelers dan ook het veld af om nog even
de kleedkamer op te zoeken, ons in verbazing achter
latend. Dit moest wel een hele goede ploeg zijn, gezien de
warming-up. Daar konden wij nog een spreekwoordelijk
puntje aan zuigen.
Bij ons waren er een aantal de avond en nacht ervoor naar
het concert van Normaal geweest en dat was bij sommigen,
ik noem geen namen, niet in de koude kleren gaan zitten.
Peter V. bijvoorbeeld zag ietwat bleekjes na het harde
werken achter de bar en ook Povmov had betere dagen
gekend, zo laat de overlevering weten. Als dat maar goed
zou gaan. Onze beide spitsen hadden het zichtbaar zwaar.
Hopen dat we een gelijkspelletje konden behalen tegen dit
goed getrainde team van Lochuizen.
Om stipt negen uur werd door de scheidsrechter op zijn
fluitje gefloten en we maakten ons op voor een spervuur
aan aanvallen en combinaties van Lochuizen. Helaas voor
Lochuizen hadden ze de knollen al op en bleek dat ons
zesde meteen het heft in handen nam. Er werd veel op
de helft van de tegenstander gespeeld en elke tweede bal
was voor de onzen. Elke derde bal ook en, zoals we van
plan waren in de wedstrijdbespreking, elke vierde bal ook.
De mogelijkheden regen zich aaneen en uit een verkeerde
terugspeelbal scoorde Povmov beheerst de 1-0. Hij was te
vermoeid om in de hekken te klimmen en zwaaide lafjes
met zijn handje naar het thuispubliek oftewel de vader van
Leon aka Steve.
Het eerste hoogstandje kwam op naam van de
bovengenoemde Steve. Hij kreeg de bal op een meter of
20 van het doel in zijn bezit en verschalkte de keeper van
Lochuizen met een prachtige boogbal. De ooooh’s en
aaaah’s galmden van de denkbeeldige tribune en Steve
zwaaide naar zijn vader, die helaas op het moment van het
doelpunt zijn bril aan het poetsen was en zich dus afvroeg
waarom Steve naar hem zwaaide. Uit beleefdheid zwaaide
hij ook en iedereen zwaaide terug.
Doordat ondergetekende dacht dat hij de voorstopper
van Lochuizen, die in het dagelijks leven koeien in de lucht
omdraait om de melk romiger te maken, wel even de bal
kon afpakken en er op pijnlijke wijze achter kwam dat deze
man hem als een lastige vlieg van zich af kon schudden, kon
ondergetekende na een kwartier de bank opzoeken. Gelijk
werd het gemis duidelijk, want Lochuizen kreeg nieuwe
moed en scoorde dan ook prompt de 2-1. Doelman Bertil
baalde er zeer van, want hij was al 9 jaar ongeslagen en
had in die periode nog geen tegentreffer gehad.
Gelukkig werd dit vlak voor rust rechtgezet. Een zeer strakke
voorzet van Povmov werd door volleybalprof Bart R. op
onorthodoxe wijze in het doel gewerkt. Op de vraag hoe
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hij die bal er in kreeg antwoordde hij  na de wedstrijd met:
Och. De vader van Steve was erg blij met deze treffer, want
nu kon volgens hem met 2-1 gerust worden.
Tijdens de rust trad Conny op met haar nieuwe hit: “Ik snuit
niet meer voor jou”. Wegens verkoudheid van de zangeres
werd het optreden halverwege afgebroken en moest het
publiek dan maar haar clip downloaden op YouTube,
hetgeen niemand heeft gedaan.
Na de rust ging RZ6 verder waar het voor de rust mee
bezig was en al snel waren er aardige kansen te noteren.
Onze aanvoerder Leon, wel te verwarren met Steve, had
gelukkig voor Lochuizen tijdens de rust zijn schoenen van
voet verwisseld, dus zijn pogingen bleven bij pogingen. Ook
Erik E. deed een duit in het zakje door van verre afstand
meerdere keren het vijandelijke doel onder vuur te nemen.
Heeft u na zondagochtend schade aan uw auto en weet u
niet hoe dat komt? Vraag het Erik!
Ado Den Haag heeft het Haags kwartiertje, maar sinds
zondag heeft RZ6 ook een eigen kwartiertje: Volmertime! Na eerst zoveel druk te zetten met zijn ongekende

MIJMERINGEN 75
Na gedurende een reeks van 75 keer deze rubriek te hebben verzorgd is het tijd geworden voor een opvolger. Eerder
heeft Observer al eens aangegeven  dat onze vereniging
over personen beschikt die over diverse aangelegenheden
met veel kunde verslag weten te doen. Daar is hij echt wel
eens jaloers op. Vandaar dat het omzien naar een opvolger
geen problemen zullen mogen opleveren. Observer heeft al
een behoorlijk hoge leeftijd bereikt. Misschien is hij wel  te
laat met zijn beslissing om op te houden. Sorry voor degenen die aan deze “ïjdeltuit” weinig of geen plezier hebben
beleefd. Dank aan de lezers die hij dan wellicht met deze
column wel heeft geamuseerd. Maar alles samen gevat wil
Observer wel aangeven dat hij gedurende een reeks van
vele jaren zijn uiterste best deed. Onderstaand nog wel even
het laatste relaas.
De kopie voor het vorige clubblad moest uiterlijk 16 mei j.l.
worden ingeleverd. Daarom vertelt Observer hier over het
clubgebeuren van na die datum. Dat de  meisjes C overtuigend kampioen werden is een teken van een goede aanpak
van de leiding en inzet van de speelsters. Dit geldt ook voor
het F 5 team dat maar even bekerkampioen werd in het
district Oost. Proficiat allemaal!
Wat zijn we goed in het organiseren van toernooien. Eerst
het sponsor toernooi met dat van de Bever er achteraan.
Dan volgt het Gerrit ten Bummelhuis toernooi voor de E en
F jes. Maar last but not least het voor de eerste keer in het
bestaan van onze vereniging gehouden toernooi voor de

loopvermogen op de verdedigers van Lochuizen speelde
de tegenstander de bal pardoes richting eigen doel. Peter,
spits van beroep, boog met zijn befaamde blik de bal in de
rechteronderkruising. 4-1.
Niet veel later speelde hij zich knap vrij en plaatste hij de
bal onhoudbaar in de linkerhoek van het doel. Een echte
spitsengoal en de stand werd naar 5-1 getild. Kort daarna
werd een bal van Steve met zoveel effect verkeerd geraakt
dat de bal pardoes over de keeper vloog op de voet van
wederom Peter V., die zijn derde goal maakte. En ook de
7e goal kwam van zijn voet, al weet ondergetekende niet
meer hoe die bal er in ging. Laten we er maar van maken
dat Peter na een solo langs 5 tegenstanders de bal in de
kruising schoot.
Blijdschap alom en na het fluitje van de goedleidende
scheids was de opluchting groot. Niet alleen een mooie
uitslag en het koploperschap in onze competitie, maar ook
een bevestiging dat er een elftal staat dat aardig voetbal
laat zien. Eens zien waar het schip strandt……
Het bleef nog lang onrustig op de Scheetheuvel……

welpen. De organisatie was steeds perfect. Wie zei er ook
al weer dat er bij Rood - Zwart maar weinig gebeurt? Alleen
een vereniging met klasse mensen is tot iets dergelijks in
staat. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Met grote
complimenten van Observer!  Die zijn ook bestemd voor de
sponsoren die zich op buitengewone wijze hebben ingezet.  
Dat onze Herman Freriksen  ernstig ziek was wisten we. Zijn
overlijden kwam toch nog onverwacht. Wij zullen zijn soms
humorvolle beschouwingen en uitlatingen missen. Rust
zacht Herman.
Een nieuw lid heeft zich bij de vrijdagmorgenploeg aangemeld. Als vakman vervulde hij reeds een rol bij de plaatsing
van de nieuwe omheining rond de achterzijde van de kleedkamers. In het verleden was hij ook al bij diverse projecten
actief. Zijn juiste naam laat zich moeilijk raden.Wie heeft er
nooit van  Bertus de Tukker gehoord?  Hij heeft al te kennen
gegeven zich in te willen zetten bij de bouw van het nieuwe
clublokaal. Zijn er nog meerdere mensen die zich hiervoor
willen aanmelden dan maar even een telefoontje plegen
met Louis Bouwmeester tel.074 3762616.
Onze voorzitter heeft er pijnlijke handen van over gehouden.  Afscheid nemen en presentjes uitdelen aan een tiental
selectiespelers die om diverse reden hieruit vertrekken. Ze
kunnen zich nu allemaal voor andere doeleinden gaan melden bij het hiervoor aangegeven telefoonnr.
Het is vrijdag 19 juni 2015 en zojuist vind ik het clubblad in
de bus. De commissie  Sportpark Plus kan voor de a.s. bouw
van nieuwe kleedkamers nog wel wat duiten gebruiken. Die
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zijn ook voor de club te verdienen door voor de bouw de
handen uit de mouwen te steken. Er is werk voor iedereen.
Met de supporters van een bekende club in Rotterdam
zingen we nu even met luide stem: Geen woorden maar
daden. Zo is dat!
Observer vernam dat op zaterdag 26 juni het ”kelderproject” zou worden aangepakt. Daarom even met de neus
vooraan.  Ging men in de dertiger jaren met de schop in de
handen naar een project voor werklozen in de Weidemanslanden, nu deden een drietal diepladers, met deskundige
bestuurders, grotendeels het werk. Respectvol om te zien
dat onze mensen met de briljante ideeën aangedragen in
Sportpark Plus, ook de egalisering - en dat dan ook nog
wel met de schop – voor hun rekening namen. Dat ook
Observer nog even aan het versterken van de inwendige
mens mocht deelnemen  is een compliment waard. Die is
bestemd voor alle aanwezigen en uiteraard voor onze Frans
die de ingrediënten mocht aandragen. Respect en waardering zijn waardevolle begrippen. Die wil Observer nu wel
even op uitbundige wijzen aan”het volk” doorgeven. Wij
zullen doorgaan!
Dat laatste gebeurde op zaterdag 4 juli. Ondanks de wel
hevig brandende zon waren een tiental
leden, veelal jongeren, met de bestrating rond voornoemd
project aan de slag. Geweldig te ervaren, ofschoon Observer, mede gelet op zijn leeftijd, er geen”’poot”aan kon
of mocht uitsteken. Dat er in de vroege morgen al bij één
van de initiatiefnemers cake en koek was neergelegd viel
in goede aarde alsook het lekkere ijsje beschikbaar gesteld
door de ons zeer bekende Herman W.
Voor degenen die het nog niet weten wil Observer even
melden dat zijn achternaam dezelfde is dan die van dieplader bestuurder Rob. Verheugd dat ook hij nu met diepe
Rood - Zwart gevoelens blijkt rond te lopen. Waar een goede begeleiding al niet toe kan leiden!  De loftrompet voor
alle stoere medewerkers kan nu al vast worden gespeeld.  
Observer moet haast wel gaan rond zien om ook nu weer
deze column vol te kunnen schrijven. Ook zaterdag 11 juli
toog hij daarom weer naar het sportveld, waar weer ijverig
werd gewerkt voor de voltooiing van het fietsenstalling
project. Verheugd ook weer  de zoon van zijn vroegere
buurman aan te treffen. Ook hij had kennis verzameld over
hoe de omstandigheden in vroegere tijden waren en het
zelfs noodzaak was”ne hoond te hoope te hool’n.” Dat
Frans goede koffie kan zetten is bekend en hij zorg draagt
dat broodjes (met gehaktballen) worden aangesleept is
haast als  vanzelfsprekend te noemen. Volgende week een
hernieuwde versie. Wat een dag!
Dat is dan de zaterdag 18 juli. Vakmanschap is meesterschap is de leuze van een bekende bierbrouwer. Maar ook
van toepassing op de vele werkers die de straten rondom
de gerenoveerde kelder aanleggen. Met veel wijsheid en
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energie komt de voltooiing in zicht. De betekenis van het
werkwoord presteren is voor velerlei uitleg vatbaar. Het zou
geen kwaad kunnen  onze selectiespelers al vast enige vormen hiervan in de oren te fluisteren. Het a.s. seizoen moet
het gebeuren, mijne heren. Ga, bij het hiervoor genoemde
project, ook maar eens kijken hoeveel leden zich voor het
welzijn van onze jongeren staan uit te sloven. Ondanks een
brandende zon zul je toch wel de pet moeten afzetten. Nu
even aandacht voor  een oude waardevolle stamper: Goed
voorbeeld doet goed volgen.
Het weer op de zaterdag 25 juli vormt een belemmering
om nog ergens”de vingers naar uit te steken.” Op de
zondagmorgen van 26 juli heeft onze Frans al de takken en
bladeren, als gevolg van de hevige storm, van de velden verwijderd. Het betekende wel enkele uurtjes arbeid, zo heeft
Observer begrepen. Indien het werk niet gebeurt kan de
gemeente onmogelijk de volgende dag de velden maaien.
Dan moet je wat! Goed dat Frans dit in de  smiezen heeft.
Herhaaldelijk wordt Observer  door sportliefhebbers
opgezadeld met de vraag waarom onze  sportvrienden,
zetelende in het oosten van ons stadje, op dezelfde dag als
onze vereniging t.w. zaterdag 15 augustus een “open dag.”
houden. Of de maand augustus maar één zaterdag telt. Het
is wel eens eerder gezegd: De betekenis van het werkwoord
samenwerken kan toch maar op eenzelfde wijze worden
uitgelegd?  Observer wil nu maar zeggen of het lijkt dat hij
even zijn snapvermogen op de loop heeft. Als deze column
onder uw ogen komt, geachte lezers, is de strijd( ander
woord voor samenwerken!) al gestreden. Alle verenigingen
hebben dan waarschijnlijk op papier een erg succesvolle
dag beleefd. Hoe het ook zij, aan deze toestanden mag
wat Observer betreft een einde komen. Wie is in Delden zo
initiatiefrijk en zet de gedachtewereld bij de bestuurders van
alle plaatselijke sportverenigingen, in zeker bepaalde opzichten, eens even op één rij?  Of  moet de heroprichting van
een soort sportraad weer eens aan de orde komen? Voorkomen is beter dan genezen en een uitleg van wat  Observer
hiermee bedoelt mag nu wel duidelijk zijn. Het is onderhand
een bekend gezegde: Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Een
zaterdag gratis zwemmen zal er ook wel voor de jongeren,
met geen belangstelling voor clubs in ons Oosten, zitten
aan te komen. Haast vanzelfsprekend!
Bij de intocht van de rolstoelvierdaagse op vrijdag 31 juli
liep Observer een oude bekende t.w. Jo Möller tegen het
lijf. Hij was de man die in het begin van de zestiger jaren de
palen en stalen buizen rond ons huidige hoofdveld plaatste.
Een pracht kerel met een gouden hart. Wil je me met mijn
rollator even naar de overkant van de” straote help’n”,  
aldus zijn vraag. Met de toevoeging: Aj  ut nich doot gao ik
morg’n naor het veeld en trek ik alle paol’n( palen) oet de
groond. Dan doe je wat!Al degenen die door hun inzet genoemde vierdaagse tot succes hebben gemaakt verdienen
een grote pluim op de hoed. Dat is ook klassenwerk. Hulde!
Op zaterdag 1 augustus is er op ons sportcomplex wei-

nig te beleven. Vele medewerkers aan hiervoor genoemd
project hebben nu ook het predicaat bouwvakker opgespeld gekregen en dan is het de tijd voor een welverdiende
vakantie. De dag nadien des te meer activiteit. De 1e en
2e selectieteams zijn volop in training en zo te zien hebben
ze er allemaal zin in. Ook dat valt bij trainer Erwin van zijn
gezicht af te lezen. De groep belangstellenden, met daarbij
enkele lolbroeken, hebben plaatsgenomen op de zitbanken
aan de achterzijde van de kleedkamers. Observer nam daar  
o .a. kennis van het overlijden van prins Bernhard. Maar
een zekere Bernhard Prins schijnt nog te leven. Hoe je het
vernuft kunt strelen wanneer men slechts gewoon even een
voetbaltraining bezoekt. Maar nu even weer serieus. De
trainers, spelers en verdere bezoekers zullen, als ze de ogen
tenminste goed de kost hebben gegeven,met genoegen
hebben vastgesteld dat de speelvelden en omgeving er
keurig bijl  liggen. Complimenten worden maar zelden uitgedeeld. Nu even hulde aan Frans, de leden van de vrijdagmorgenploeg en de hiervoor al meerdere malen genoemde
harde werkers. Dat is dan echt Rood - Zwart!  
Ook voor minder prettige berichten is plaats in deze column. Op 1 augustus overleed mevrouw Dorien ten Voorde
- Nijboer, echtgenote van Henk ten Voorde. Deze laatste
was direct na de oorlogsjaren jarenlang bestuurslid/penningmeester van onze vereniging. Voor zijn vele verdiensten
werd hij eertijds benoemd tot erelid. Observer nam deel aan
de uitvaartplechtigheden op vrijdag 7 augustus j.l. Namens
alle ereleden, bestuur en overige leden condoleert hij hierbij
Henk, kinderen en kleinkind, van harte met het grote verlies.
Dat Dorien mag rusten in vrede.
Als er niet wordt geobserveerd  heeft ondergetekende ook
weinig te vertellen. Daarom toog hij op zaterdag 8 augustus
maar weer eens naar ons sportcomplex. Constateerde dat
het rijwielproject nagenoeg is voltooid en enkele leden bezig zijn de kleedgelegenheden  met verf en kwast eens een
flinke opknapbeurt te geven. Bij de vele discussies ergens op
internet wordt de indruk gewekt dat men bij Rood - Zwart
maar op de knop hoeft te drukken  en het geld wordt met
bakken tegelijk door diverse instanties rond gestrooid.
Vernuft, bestuurskracht, inzet en daadkracht is er meer dan
voldoende. Dat is de grote kracht van onze club. Daar zijn
we trots op.

veel plezier kennis van de grote deelname. Vooral de vele
activiteiten op voetbalgebied, met vervolgens ook speciaal
de  color run, maakten indruk. Dat de kleurstof naderhand
moeilijk te verwijderen viel ,leverde voor vele moeders wel
even een baaldag op, zo Observer vernam. Vooral de kleuren rood en zwart bleken van een ijzersterk gehalte. Maar
ondanks alles was ook hier de organisatie weer perfect en
allen, hiervoor verantwoordelijk, verdienen een compliment.
Het was weer eens Rood - Zwart op zijn best!    
Het is morgen 20 augustus. Die datum is voor Observer de
dag van zijn leven. Hij hoopt en vertrouwt dat, wat Rood Zwart betreft, de bouw van het clublokaal op korte termijn
begint. Ook de beker - en nieuwe competitie nemen binnnkort een aanvang. Over het voetbalgebeuren na voornoemde datum zal ook wel veel te zeggen zijn maar dat laat
Observer het liefst aan de  mensen met veel voetbalverstand
over. Hierover beschikt onze club in ruime mate.
Deze column is nogal ruim bemeten. Het leek schrijver
dezes, als ook de redactie, wel eens goed aan te geven op
welke wijze ons verenigingsleven, ook in het z.g. gesloten
seizoen, in elkaar steekt. Dan is de a.s. bouw van het clublokaal en alles wat daarmee verband houdt nog nauwelijks
aangeroerd. Onze club is en blijft in beweging. Een en ander
via dit clubblad, dat bij ongeveer 500 gezinnen op de deurmaat valt, nog eens met nadruk te vermelden kan voor velen de aanleiding zijn het goede voorbeeld van de  hiervoor
vaak benoemde harde werkers te volgen. Want er is op zeer
korte termijn en ook voor de naaste toekomst veel werk aan
de winkel. Observer heeft vertrouwen dat met de inzet van
ons allen de grootste klus, die voor de vereniging in gang is
gezet, op een grootste wijze zal worden geklaard.
Obsever wenst alle teams voor het a.s. seizoen veel succes.
Met voor onze 1e elftalspelers aandacht voor de laatste
strofe van een bekend clublied: Hier  in ons Oosten staat nu
al zeker vast, Rood - Zwart wordt weer kampioen en dan
naar de 3e klasse. Nogmaals dank voor uw  belangstelling
gedurende vele jaren.                                                                    
OBSERVER.

Het Hoftoernooi, dit jaar op 14 augustus gehouden op het
sportcomplex van de v.v. Bentelo, is uitstekend geslaagd.
Naast de prima organisatie werd er door onze jongens ook
nog eens naar behoren gespeeld. Een derde plaats mag er
wel zijn. Vertrouwen voor de toekomst  lijkt een reële zaak.
Wanneer er ook maar een druppel Rood - Zwart bloed
door je aderen vloeit ben je aanwezig op de Open Dag van
zaterdag 15 augustus. Misschien kunnen we voor Observer
die druppel omzetten in een emmer vol, het doet er niet
toe. Een verslag zal wel elders zijn geplaatst zodat hij het nu
even op zijn boerenfluitjes kan afdoen. Observer nam met
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Geef de pen door
Ambities en doelstellingen
Gerard, hartelijk dank voor het doorgeven van de pen. Ik
heb jouw bijdrage aandachtig gelezen. Zoals je weet, train
ik jouw zoon Mitchel nu al een aantal seizoenen. Prima
speler en een aardige gozer, alleen tijdens de partijtjes op
de trainingen hebben we regelmatig problemen. Ik ben
dan scheidsrechter, en Mitchel is het zelden eens met mijn
beslissingen en laat dat dan ook luid en duidelijk merken. Ik
begrijp nu dat hij daar helemaal niets aan kan doen en dat
hij dat van huis uit heeft meegekregen, zou hij nog dezelfde
verandering ondergaan dan jij???
Voordat ik in ga op de vragen die je mij stelt, is het
misschien goed om eerst iets meer over mijzelf te vertellen.
Hoewel ik inmiddels aan mijn 4e seizoen ben begonnen
bij Rood Zwart zal niet iedereen mij kennen. Mijn naam
is Erwin Pompe, ik ben 45 jaar en geboren en getogen
in Lochem waar ik inmiddels ook weer woon. Heb een
sportief gezin met mijn vrouw Tanja die vroeger veel heeft
gevolleybald en tegenwoordig fitnest en mountainbiked.
Onze oudste dochter Anouk is 16 en is een fanatiek
hockeyster (type Gerard Baake) en onze jongste dochter
Zoë is 15 en speelt volleybal. In het dagelijks leven werk ik
als zelfstandig ondernemer in de keukenbranche. Ik heb
diverse agentschappen op gebied van keukens, apparatuur
en keukenrenovaties. Werk vooral business to business
maar soms ook particulier bij vrienden en bekenden. Ik heb
vroeger gevoetbald bij Sp. Lochem en SVBV uit Barchem.
Rood Zwart is mijn 2e club als hoofdtrainer, Groen Wit uit
Apeldoorn was de eerste. Daarvoor bij een aantal mooie
clubs gezeten als jeugdtrainer, stagiair of 2e elftal trainer,
o.a. Rohda Raalte A1, Voorwaarts Twello 2 en B1 en Pec
Zwolle A1.

Ambitie
Gerard je schrijft dat ik de klus bij Rood Zwart nog niet
heb geklaard en dat is natuurlijk 100% waar. Toen ik 3 jaar
geleden binnen kwam bij de club en de A1 mocht gaan
trainen was de ambitie die het bestuur uitsprak duidelijk.
Men wilde van Rood Zwart een stabiele 3e klasser maken.
De groep waarmee ik aan de slag ging in de A1 was een
talentvolle lichting die zou moeten zorgen dat deze ambitie
waar gemaakt kon worden. In mijn 1e jaar als trainer van
de A1 degradeerde het eerste elftal onverwachts naar de 5e
klasse, terwijl wij met de A1 een fantastisch seizoen draaiden
waarin we kampioen werden in de 1e klasse. Met daarin
zelfs een perfecte periode waarin we 21 punten haalden uit
7 wedstrijden met 42 doelpunten voor en slechts 3 tegen.
Ook mijn 2e seizoen bij Rood Zwart A1 verliep naar wens, er
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waren slechts een paar spelers overgegaan naar de senioren
en met een aantal aanvullingen vanuit de B1 hadden we
weer een mooie groep die de 5e plaats wist te behalen in
de Hoofdklasse. Prima prestatie en ook het 1e wist zich te
herstellen door ongeslagen kampioen te worden in de 5e
klasse.

Doelstellingen
Mijn eerste 2 seizoenen bij Rood Zwart zijn dus succesvol
verlopen, de talentvolle groep ging vervolgens mee naar
de selectie die net ongeslagen kampioen was geworden.
Dit zorgde er natuurlijk voor dat de verwachtingen hoog
gespannen waren en de doelstelling was al snel gemaakt.
We zouden bij de bovenste 4/5 ploegen mee moeten
draaien en eventueel al meedoen om promotie. Gerard, je
vraagt of dit misschien niet wat te hoog gegrepen was. Als
je de uiteindelijke positie op de ranglijst bekijkt zou je dit
kunnen concluderen. Als je een doelstelling niet behaald kun
je 2 conclusies trekken: 1. De doelstelling was niet reëel. 2.
Je hebt niet optimaal gepresteerd. Er waren natuurlijk een
aantal belangrijke spelers uit de selectie gestopt en een jaar
spelen in de 5e klasse heeft de spelers die bleven volgens
mij ook geen goed gedaan. Toch ben ik van mening dat met
de groep die er stond de doelstelling reëel was en ik  heb
dan ook de 2e conclusie getrokken, we hebben ondermaats
gepresteerd afgelopen seizoen. Ik heb hiervoor al een aantal
oorzaken gelezen op de Rood Zwart website en in ons
clubblad, zelf heb ik hiervoor ook wel een aantal oorzaken
en ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we dit
seizoen beter presteren. Ook heb ik op diverse plaatsen
gelezen, o.a. in het voorwoord van het vorige clubblad, dat
we dankzij de KNVB niet in de nacompetitie terecht zijn
gekomen. Dit is niet juist, ook met 3 punten meer zou TVO
in de nacompetitie zijn beland. Het is eerder aan de KNVB
te wijten dat het nog zo lang spannend is gebleven, wie
hierover meer uitleg wil moet mij maar eens aanspreken op
de club.
Waar staat het eerste elftal van Rood Zwart over 3, 4 jaar?
Lastig te zeggen Gerard, we hebben nu 2 jaar achter elkaar
meegemaakt dat er een redelijk aantal spelers is gestopt.
Dat is op zich geen ramp, we hebben nog steeds een
sterke selectie, maar dat moeten we natuurlijk niet te vaak
meemaken. Als we deze groep nu een aantal jaren bij elkaar
houden dan denk ik dat we de ambitie van het bestuur nog
steeds kunnen waarmaken. Als alle 3 partijen (spelersgroep,
bestuur en ikzelf) tevreden zijn over de samenwerking dit
seizoen, dan zal ik ook volgend seizoen nog hoofdtrainer zijn
bij Rood Zwart. Mijn persoonlijke doelstelling is om de club
in de 3e klasse te krijgen.
Ik heb Rood Zwart leren kennen als een mooie warme club
met veel (kritische) supporters en ontzettend veel echte
clubmensen en goede vrijwilligers. Ik heb mij vanaf de eerste

dag welkom gevoeld bij deze vereniging en daarom was het
ook logisch om na 2 jaar A1 de uitdaging als hoofdtrainer
op te pakken hier. De inzet van bestuur, supporters en
betrokken spreekt mij ook aan en het is prachtig om te
zien hoeveel mensen er actief zijn bij het ontwikkelen en
realiseren van de nieuwbouw plannen van de club.
Ik heb her en der wat contacten in het betaald voetbal en
mijn uiteindelijke ambitie als trainer is om ooit assistent
trainer te worden bij een mooie club in de eredivisie.

Doelstellingen moeten reëel zijn en
behaald worden, ambities mogen best
een beetje dromen blijven.
Ik geef de pen graag door aan Antoinette Veldhuis. Naast
verzorgster van onze selectie, misschien ook wel 2e moeder
van deze jonge groep? Hoe zie je zelf je rol bij de selectie?
Hoe ben je ertoe gekomen verzorgster te worden? Wil je
verder in dit vak? Succes Antoinette!

• Ik verklaar bij deze de vergadering voor geopend:
Wakker wod’n
• Bent u vandaag notulist?: Skrief ie?
• Ik denk niet dat deze opmerking significant bijdraagt
aan deze discussie: Ach, kwats
• Ondanks zijn voortreffelijke inzet, blinkt deze 		
achterhoedespeler qua techniek niet bepaald uit tijdens
de wedstrijd: Den kan der niks van!
• Die spits heeft een bijzonder verfijnde techniek, die
balbeheersing is echt een lust voor het oog:
Da’s ne goei’n!
• Uw lijn van redeneren lijkt mij van iedere logica 		
gespeend: Goa toch hen
• Ik hoop niet dat u problemen met mijn functioneren
heeft?: Haj wat?
• Uw voorstel lijkt mij voor deze vereniging geen
directe resultaten op te leveren: Ie bint nich wies

WIJZIGING BESTUURSVERGADERINGEN
De bestuursvergaderingen duren altijd erg lang en kosten
daarmee veel (vrije) tijd voor de bestuursleden. Er gingen
al langer geluiden op om hier wat aan te doen, vergaderen
tot diep in de nacht of zelfs vroeg in de morgen was helaas
geen uitzondering…
Het bestuur heeft een extern bureau ingeschakeld om te
onderzoeken hoe de bestuursvergaderingen efficiënter
konden worden uitgevoerd. Na een uitgebreid onderzoek
in samenwerking met de Universiteit Twente is als oplossing
naar voren gekomen dat maar liefst 75% tijdswinst behaald
kan worden door voortaan te vergaderen in het Twents
in plaats van A.B.N.! Er kan hiermee niet alleen bezuinigd
worden op vergadertijd, ook zijn er duidelijk andere
voordelen zoals een beter begrip van wat er gezegd wordt,
kortere notulen, enz.

• Hetgeen u mij zojuist meedeelde was mij niet
geheel duidelijk: Hè?
• Excuseer, ik moet even een telefoontje plegen:
Ewm bel’n
• Dan is het nu tijd voor de rondvraag: Haj nog wat?
• Dan is hierbij deze vergadering beëindigd en dank ik
U allen voor Uw aanwezigheid en inbreng:
Wiej goat naor hoes.

Het bestuur is onlangs gestart met deze nieuwe
vergadermethode en de eerste resultaten zijn bijzonder
positief! “Wie goat hier mooi met verdan!” aldus de zeer
tevreden voorzitter Robert Ros, die ook overweegt dit bij de
diverse commissies binnen Rood Zwart te introduceren. Om
U een indruk te geven hoe dit vergaderen in zijn werk gaat,
vindt U hieronder enkele voorbeelden:
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Metaalketen
gaat voor goud!
Diverse partijen hebben de afgelopen tijd in de vorm van
een sponsorpakket reeds een bijdrage geleverd aan het
masterplan SportParkPlus. Recentelijk is hiervoor ook het
eerste gouden pakket verkocht aan de firma Metaalketen
B.V. uit Hengelo. Metaalketen is een handelsmaatschappij in
staf- en plaatmateriaal in diverse soorten metaal. Directeur
/ eigenaar Marco Kok  was duidelijk over de reden van zijn
bijdrage: “Een samenleving kan alleen maar bestaan als
er gemeenschapszin is waar mensen bereidt zijn iets voor
elkaar te betekenen. Een multifunctionele accommodatie in
een kleine plaats als Delden is van levensbelang, daar willen
wij graag ons steentje aan bijdragen.”
Namens Rood Zwart: Metaalketen, Marco, familie Kok
hartelijk dank!
Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om een sponsorcontract af te sluiten. Dit kan in de vorm van een eenmaligeof meerjarige bijdrage. SportParkPlus heeft hiervoor verschillende pakketten samengesteld, kortom voor elk wat wils.
Geïnteresseerd en wilt u eventueel ook iets betekenen?
Check onze site www.sportparkplus.nl of stuur een mail
t.a.v. Vincent Kenkhuis via: info@sportparkplus.nl
Naast Metaalketen bedanken wij ook onderstaande partijen voor hun vertrouwen en bijdrage aan de plannen van
SportParkPlus:
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Na het afronden van mijn studie verhuisden we naar Delden.
Bij toeval raakte ik op een avond in een kroeg in Hengelo
in gesprek met Lukas van Belkum. Die haalde me na een
paar biertjes over om bij Rood Zwart te komen voetballen.
In het toenmalige negende, als ik me niet vergis. Een elftal
met drie Schotten in de gelederen. Onvermoeibaar waren
ze, op het veld en in de kantine. Later werd ’t het vijfde, het
zevende en het achtste. Spelers kwamen en gingen. Maar de
kern van het elftal bleef vele jaren gelijk. Met onder andere
Ben Extercate, Jan Rikus Limbeek, Herman Mentink, Hans
Spoolder, Otto Bötjer en Mark Extercate alias de Zwarte
Panter. De meeste seizoenen draaiden we bovenin mee. We
werden zelfs twee keer kampioen.

Op de wreef
Houdt u stevig vast, beste lezers. Want hier volgt een
schokkende mededeling. Bent u er klaar voor? Komt-ie:
IK STOP MET VOETBALLEN. PER DIRECT.
Zo, dat is eruit. Nou hoor ik de lolbroeken onder u al roepen:
Maar je was toch allang gestopt? Euh, nou, ja… In feite
is dat ook wel zo. Maar ik was zelf waarschijnlijk de enige
binnen Rood Zwart die dat nog niet onder ogen wilde zien.
Een struisvogel op noppen die de kop in het zand steekt.
Verdringing, noemen ze dat in de psychologie
De redactie van Voetbal International zal er wel geen aandacht aan besteden. Daarom zal ik hier zelf maar terugblikken op mijn voetbalcarriere. In vogelvlucht. Ik ben begonnen
bij Quick’20, in Oldenzaal. Verder dan de tweede selectie
heb ik het daar nooit geschopt. Enerzijds wegens gebrek
aan talent, anderzijds omdat ik geen weerstand kon bieden
aan de geneugden des levens. Drank en vrouwen, u kent dat
wel. Een fatale cocktail. Als je zaterdagnacht tot vijf uur in de
disco rondhangt, dan kun je ’s zondags op het veld - voorzichtig uitgedrukt -  niet optimaal presteren. Spijt? Nee. Ik
had die stapavondjes voor geen goud willen missen. Ik was
nou eenmaal niet het type dat alles opzij zet voor de sport.
Tijden mijn studie in Groningen werd ik lid van vv Helpman.
De club waar ooit de beide Koemannetjes zijn begonnen.
Mooie tijd. Daar heb ik nog wel een aantal wedstrijden in
het eerste gespeeld. Op vrij hoog niveau, de eerste klasse
Noord. Ik herinner me nog goed dat ik bij mijn debuut,
tegen Zwartemeer, gelijk scoorde. Ergens in de la van mijn
bureau moet nog een krantenknipsel liggen, het verslag van
die wedstrijd in het Nieuwsblad van het Noorden. Uit tegen
Hoogeveen was de jonge en veelbelovende Theo ten Caat,
later FC Twente, mijn directe tegenstander. Ik word nog
duizelig als ik aan zijn schijnbewegingen denk.

Maar met het klimmen der jaren kwam de klad erin.
Steeds vaker fysiek ongemak. Hamstring, kuit, rug. ’s
Maandagsmorgens gebroken uit bed. Ik weet nog goed dat
ik op een keer zelfs al tijdens het warmlopen geblesseerd
raakte. Het viel me steeds zwaarder om terug te komen. In
het begin vroegen teamgenoten me nog wel eens wanneer
ik weer mee zou doen. Maar op een gegeven moment hield
dat ook op.
Mijn grote voorbeeld was altijd Joop Poelman. Een grotere
fanatiekeling heb ik nooit meegemaakt. Hij heeft het geloofik tot z’n 63ste volgehouden. En ik verdenk hem ervan dat
hij tot het laatst op zaterdagavond de telefoon naast zich op
het nachtkastje had liggen. Voor het geval de trainer van het
eerste zou bellen… Mijn droom was altijd om het langer vol
te houden dan Joop. Een nieuw clubrecord vestigen. Helaas,
dat zal niet gebeuren. Ik ben vorige maand 57 geworden.
Jong van geest. Maar het lijf wil niet meer.
Al zeker drie jaar heb ik geen bal meer aangeraakt. Maar ik
sta nog steeds genoteerd als spelend lid. Ik kon me maar
niet neerleggen bij de lichamelijke aftakeling. Zat nog in
de ontkenningsfase van het rouwproces. Het heeft lang
geduurd, maar inmiddels heb ik de acceptatiefase bereikt.
Onlangs heb ik de knoop doorgehakt: ik wil mezelf niet
langer voor de gek houden en stop ermee. Het is volbracht.
Binnenkort ga ik mijn voetbalschoenen ritueel verbranden.
De as wil ik – stiekem, wanneer veldheer Frans Dijkman en
waakhond Wodan er een keer niet zijn – uitstrooien in de
middencirkel van ons hoofdveld.
‘Hier rusten Jan Ankoné’s kicksen
Ze stonden toch maar in de schuur te niksen’
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Steinwegstraat 36, 7491 KJ Delden
Geen bezoek, geen bloemen.
Jan Ankoné
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UIT DE OUWE DOOS.                       
Gelezen in clubblad nr, 342 van juni 1990.
door Gerard Bebseler.
Prestatie 1e elftal 25 jaar geleden.
GFC – Rood – Zwart 2-0. Over en sluiten maar. Geen kampioenschap, geen periodetitel, niks, nul komma nul. De
kansen op een kampioenschap en/of periodetitel  hebben
er wel in gezeten dit seizoen, maar bij de laatste wedstrijddag waren de kansen toch wel klein. Daarvoor werden in
de voorgaande wedstrijden al teveel punten verloren. Op
beslissende momenten ontbrak er blijkbaar toch iets aan het
team. Enerzijds geeft dat te denken, aan de andere kant kunnen we ons troosten met de gedachte dat deze competitie
zoveel koplopers en titelkandidaten telde dat het gaandeweg
steeds meer op een loterij ging lijken, waarin Luctor uiteindelijk de gelukkigste was. Erg overtuigend was het allemaal
niet, maar niettemin proficiat. Nul komma nul dus voor Rood
- Zwart. Nul komma nul? Welnee een fraaie 2e plaats en in
elke periode bovenin geëindigd. En dat ondanks de vele door
blessures gedwongen wijzigingen. Alleszins een reden om dit
vernieuwde jonge team, trainer Gerard Lelifeld en begeleiders
een compliment te maken voor de prestatie. Daar mogen we
ons allen best eens van bewust worden en het team vanaf de
zijlijn eens wat positiever benaderen. De enorme prestatieverbetering ten opzichte van vorig seizoen maakt ons optimistisch voor het volgende. Maar eerst gaan we genieten van
een fijne vakantie en naar ik hoop  een spannend wereldkampioenschap met veel goed voetbal. Overigens mochten wij
toch een Rood - Zwart senioren kampioen huldigen. Het 4 e
werd namelijk onder leiding van Han Blanke en trainer Gerard
Stijnenbosch met overmacht kampioen, waarvoor nogmaals
onze felicitaties. Ook de prestaties van het 2e en 3e mogen
gezien worden, zodat we voor de eerste vier elftallen mogen
spreken van een geslaagd seizoen. Terwijl de voetbalschoenen worden ingevet en tijdelijk opgeborgen, bereiden wij een
opknapbeurt van de accommodatie voor. Op 16  juni is het

weer zover en wordt u met schop/ bats/spade/schoffel, een
dosis werklust, twee handen en een goed humeur verwacht
om een steentje bij te dragen. Ook als u niet persoonlijk
wordt uitgenodigd is uw hulp welkom want vele handen
maken licht werk.
NN.
12 Provinciën Toernooi Swifterbant.
Rood - Zwart niet in Italië, maar wel in Swifterbant. Op de
dag dat in Italië het eerste fluitsignaal voor het wereldkampioenschap klinkt, zal eenzelfde geluid het vijfde 12 provinciën
toernooi in gang zetten. Het toernooi krijgt bij het 1e elftal
steeds meer aanzien, dit gezien het sportieve en gezellige
karakter. Dit jaar speelt Rood - Zwart voor de derde keer
mee. Na een 9 e en vorig jaar een 3 e plaats, is het de club
er alles aan gelegen eens de finale te mogen spelen. Het is
voor elke club een eer de grote beker in ontvangst te mogen
nemen. Deze wordt jaarlijks uitgereikt door de voorzitter  van
de KNVB Jo van Marle, maar die het dit jaar i.v.m. de WK
over moet laten  aan de burgemeester van Swifterbant. Als
zaterdag 9 juni de eerste wedstrijd begint hebben de spelers
hun tenten en caravans al  ingericht op een als camping omgedoopt voetbalveld. Het is de laatste kans, nadat  ze in de
competitie overal naast grepen, het seizoen alsnog met succes  af te sluiten. Het  zou voor de spelers leuk zijn dat er ook
eens supporters van Rood - Zwart een kijkje kwamen nemen.
De uitslagen van de eerste dag worden direct na de wedstrijden in de kantine bekend gemaakt. Voor hen die Swifterbant
willen bezoeken: Rijden via Apeldoorn richting Zwolle, afslag
Epe, richting Elburg, vandaar via Dronten naar Swifterbant..
Hier laatste weg linksaf. Ik wens jullie veel succes.                                                                                  
Leider 1e elftal Willy Workel.  
Noot redactie: Degene die op voormeld toernooi wel eens
heeft meegespeeld wordt verzocht zijn ervaring in de eerstvolgende uitgave van dit clubblad te publiceren.
Al vast bedankt!

UITNODIGING
92e Jaarvergadering v.v. Rood Zwart
Maandag 9 november
Vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie. Aanvang vergadering: 20:00 uur
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HØKEN in Bentelo; een ludieke ledenactie om nooit te vergeten!
8000 høkers …. en 60 Rood-Zwarters!
Zaterdag 12 september. Het definitief laatste concert van
Normaal in Twente. 8000 høkers in een giga-tent in Bentelo.
Van de 130,000 glazen bier die er bij vertapt zijn, is ruim de
helft door Rood-Zwart handen gegaan. En niet omdat we
nou zulke drinkers zijn! Nee, een grote groep Rood-Zwart
vrijwilligers heeft ruim zeven uur de handen uit de mouwen
gestoken en daarmee een mooi bedrag in het laatje gebracht
voor onze club, door een van de bars in de mega-tent in
Bentelo te bemannen. Een mooi staaltje teamwork, want er
moest gestroomlijnd gewerkt worden om tijdig alle dorstige
kelen te voorzien.
Toen de organisatie van het feest eerder dit jaar bedacht hoe
ze aan vrijwilligers moest komen, was het idee snel geboren;
hier zit een ledenactie in! Het was dan ook niet moeilijk om
60 paar handen bijeen te brengen. Met het biertje tussendoor, veel lol met elkaar en het goede doel in het achterhoofd was dit een prachtige avond die de zere voeten en
natte T-shirts snel deed vergeten!
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Dat in de organisatie van het Bentelose feest een ras-RoodZwarter zit, was wel duidelijk; hoewel we ‘slechts’ een kwart
van het vrijwilligerskorps uitmaakten, waren de shirts die we
droegen van de juiste kleur; niet Bentelo-blauw, maar prachtig Rood Zwart!  Een collectors-item waar goed geld voor
werd geboden, maar hier werd op uitdrukkelijk verzoek van
de organisatie niet op in gegaan door het barpersoneel.
Kortom; een fantastische actie aan het begin van een nieuw
seizoen.... laat een goed voorbeeld doen volgen en organiseer ook een (ludieke)  ledenactie!   Aanmelden t.b.v. de 4e
geldstroom Sportpark+  kan bij activiteiten@roodzwart.nl
Voor ideeën, zie o.a. het grote beeldscherm aan de linkermuur in ons clubgebouw
Groot of klein, met elkaar voor elkaar!

Rood Zwarters op de Veteranen dag 2015
Van jonge nog actieve militairen tot aan oud-strijders die de
Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt: Op zaterdag 3 oktober werd er tijdens Veteranen dag 2015 in het
gemeentehuis in Goor een eerbetoon gebracht aan de inwoners van de Hof van Twente die zich hebben ingezet in dienst
van het land. Onder anderen burgemeester Ellen Nauta en
Jan Dirk Zorge , drager van het draaginsigne Nobelprijs voor
de Vrede, gaven een toespraak en bedankten de aanwezigen voor hun inzet.  De Apollo BigBand uit Goor verzorgde
muziek uit de jaren ’40 en ’50.
Ieder jaar worden veteranen in het kader van het nieuwe
Veteranenbeleid uitgenodigd door de gemeente Hof van
Twente. In totaal waren er dit jaar 48 veteranen uit de Hof
van Twente aanwezig. 18 daarvan kwamen uit Delden en
weer 8 daarvan zijn Rood Zwarter. De een is nog actief spelend lid, de ander scheidsrechter, leider of vrijwilliger, maar
allen hebben ze “iets” met Rood Zwart. Omdat iedereen wel
een biertje wilden drinken, werd er al snel besloten met de
(veteranen) trein naar Goor te gaan. Na de koffie met cake
werd er onder het genot van een glaasje bier deze middag
natuurlijk veel (sterke) verhalen verteld over wat men zoal
mee had gemaakt, maar werd er, hoe kan het ook anders,
ook weer veel over voetbal gepraat. Het was een geslaagd
middag en avond, en ik denk dat we vorig jaar weer met
dezelfde club gaan. Omdat er van deze 8 ook een foto is
gemaakt, leek het ons leuk dit in ons clubblad te vermelden. Om u een indruk te geven, waar en wanneer ze op
uitzending zijn geweest: hieronder de namen, het defensieonderdeel, het land van uitzending en de jaartallen. IK heb
niet de exacte periodes, maar de meeste uitzendingen waren
telkens zo’n 4 tot 6 maanden. Niet op de foto staat Thijs
Oude Meijers, speler RZ1. Hij was die dag op vakantie. Thijs
is op uitzending geweest naar Afghanistan (Kunduz) van nov
2012 - febr 2013.

Op de foto, van links naar rechts:
Bart Belvroy   

Marine.
10x een maand, Italië (Sigonella)  
1992-1995 i.v.m. oorlog Joegoslavië

Thijs ter Elst   

Landmacht. Bosnië 1999, 2000, 2001

Rick van Esch  

Landmacht. Bosnië 2001 en 2004,
Afghanistan 2007, Mali 2014

Andre Extercate

Landmacht. Libanon 1983

David Jansen  

Landmacht.  
Macedonië 2002, Bosnië 2004,
Afghanistan 2010

Gerhard Bebseler  Indië 1949-1951 (2 jaar aaneengesloten)
Jeroen Vos

Marine. Cambodja 1992, Joegoslavië
(Adriatische Zee) 1993

Cor Rebergen

Luchtmacht. Turkije 1991
(1e Golf Oorlog)

Mochten er nog RZ veteranen zijn die ik gemist heb of die
niet door de Gemeente Hof van Twente zijn uitgenodigd, laat
het me maar weten. Wellicht kun/wil je volgend jaar
ook mee!
Namens de RZ veteranen
Jeroen Vos
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Kijk voor alle aanbiedingen op
www.breukers-tuinmeubelen.nl
of kom langs in onze showroom.
De koffie staat voor u klaar!

SLOTWOORDEN.
Het was het jaar 1989 dat de toenmalige redactie van dit
blad “de pijp aan maarten”gaf. Ik weet nog best dat het
bestuurslid uit die tijd tw. Willy Workel bij mij aan de deur
kwam met de vraag of ik met nog enkele mensen het blad
een soort nieuw leven zou wilen inblazen. Na ampele overwegingen heb ik dit verzoek aanvaard. Het was in eerste
instantie geen gemakkelijk opgave. De adverteerders van eertijds moesten worden bezocht met de vraag of zij nog eens
weer bereid zouden willen zijn als sponsor op te treden. We
hadden verder geen vaste drukker maar moesten met een
simpele stencilmachine het blad in elkaar zetten. Een groot
aantal bezorgers werden aaangetrokken en een redactie
gevormd. Dank zij de inzet van velen is door de jaren heen  
het blad geworden tot wat het nu is. Het ziet er in ieder geval
keurig uit. Maar u weet allemaal dat het om de inhoud gaat.
Het reilen en zeilen in de club kon jarenlang op uitstekende
wijze worden weergegeven. Met gezonde energie heb ook
ik getracht via diverse columns op mijn eigen wijze vorm en
inhoud aan het blad te geven. Of ik hier in ben geslaagd laat
ik graag aan het oordeel van u, geachte lezers, over.
Maar er is een tijd van komen maar helaas ook een tijd van
gaan. Aan een bekende sportverslaggever werd de vraag
gesteld of hij niet te lang doorgaat. Zijn antwoord was dat
hij niet als een oude Indiaan wilde eindigen, die de ingang
van de wigwam voor jonge krijgers blokkeert. Hij hoopte het
moment voor te zijn dat anderen denken “hoe lang gaat ie
nog door.” Dit is ook voor een deel nu ook mijn motivering
om te stoppen. Maar er komen ook andere reden om de
hoek kijken. Het kost volgens de secretaris van onze vereniging en eindredacteur veel moeite om kopij voor het blad te
verwerven.  Dan komt onze website nog eens om de hoek
kijken wiens berichtgeving uiteraard veel meer actueel is. Het
digitale traject krijgt naar mijn oordeel de voorkeur boven dat
van een clubblad en dat zal, zo ik het inschat, niet zo lang
meer duren. Ik was eigenlijk niet van plan direct te stoppen.
Maar ook leeftijd en dus hiervoor aangegeven reden nopen
mij mijn bijdragen te beeindigen. Met dank voor uw aandacht en waardering gedurende een tijdvak van 26 jaar. Dat
zelfde geldt uiteraard ook voor al degenen met wie ik op de
meest prettige manier mocht samenwerken. Met tenslotte
begrip voor mijn standpunt.

Uitreiking
Topscorerbokaal
2014-2015
Deze vindt plaats tijdens de
algemene ledenvergadering op
maandag 9 november
in de kantine bij Rood Zwart.
Wie wordt de nieuwe
TOPSCORER van Rood Zwart.

KOMT ALLEN !

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

Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

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

7559 WH Hengelo
7491 AC Delden

info@educent.nl www.educent.nl

t
t

074 278 35 69
074 376 40 98

Trainen wij nog wel op de juiste manier?
De huidige jeugd laat trucjes met een bal zien waar wij
vroeger de kruisbanden bij af zouden scheuren. Zij zijn veel
verder in hun ontwikkeling op die leeftijd dan wij dat destijds
waren. Onze trainers van 30-40 jaar geleden konden geen
trucjes.
“He Toni Boltini, we zijn aan het voetballen”, kreeg je naar je
kop geslingerd als je iets deed wat ongewoon was. Meestal
was de beweging onbedoeld door techniekgebrek en zochten we achteraf naar de bal om ons heen. Gelukkig voor die
trainer hadden we een heel beperkt assortiment aan “circusmateriaal”, want waar moest je dat vandaan halen?
Het is 2015 en er is de afgelopen 25 jaar een grotere revolutie geweest dan we waarschijnlijk voor mogelijk hebben
gehouden. Om dit even te verduidelijken, mijn trainerscarrière begon in 1990. We hadden geen computer in huis, geen
internet, geen game-console en geen mobiele telefoons, laat
staan Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram en wat er
nog meer in de handel is. Als we dit de huidige jeugd vertellen hebben ze de grootste lol en altijd vraagt er dan één
“verveelde jullie je toen niet?”.

Nu zien we E-spelers in de kleedkamer een filmpje van Ronaldo vertonen op hun smartphone, om deze in de praktijk
te gaan oefenen voordat de training begint. De functionaliteit van de truc is niet relevant, het beheersen van de truc
geeft status en in combinatie met dezelfde kleur schoenen
als de held op de smartphone hebben ze toch even die beleving van de vedette.
Wij renden daarentegen vroeger het schoolplein op het riepen “ik ben Johan Cruijff!”, om vervolgens van drie anderen
tegelijkertijd te horen “dat ben ik al!”. Kwam je dus te laat
op het plein, dan was je altijd een speler van niets. Andere
tijden…
Maar goed, wij trainers roepen massaal dat we de jeugd
graag wat willen leren. Dat is een prima instelling, maar sluiten wij oudjes nog wel aan op het leerproces van de huidige
jeugdspeler? De schooltas is verdwenen en vervangen voor
een laptoptas. Overal waar men zich begeeft bestaat de
wereld uit bewegende digitale beelden. De visuele wereld is
enorm toegenomen en wordt zelfs bij officiële instanties als
leermiddel ingezet.
CLUBBLAD ROODZWART
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Terug naar ons clubje waar we allemaal trouw onze trainingen voorbereiden en in de praktijk brengen. “Plaatje, Praatje,
Daadje” is ons destijds aangeleerd in de cursus of opleiding.
Dat “plaatje” is voor de doelgroep van nu erg interessant,
mits het een filmpje is.

In memoriam
Bennie Sander

Het “daadje” is ook verschrikkelijk interessant, maar dat
“praatje”,…….daar hebben we het geduld niet meer voor.
Misschien komt dat wel omdat we een “praatje” niet meer
weten om te zetten in een “daadje?!
Met de wetenschap dat het leerproces is veranderd, moeten we dan ook niet op een andere manier gaan trainen en
coachen in de voetballerij? Het veld op met een tablet in de
hand om ter plekke de jeugd te confronteren met de goede
en slechte uitvoering bijvoorbeeld? Beeldend leren?
Dit “nieuwe leren” zie je nergens op de amateurvelden.
Ergens ook wel logisch, aangezien de meeste trainers uit hetzelfde tijdperk komen als ondergetekende. Echter, kinderen
zijn dus tegenwoordig in staat om van een beeldscherm motorisch te leren. Ze zien een filmpje en brengen het meteen
in de praktijk. Daar waar wij vroeger erg afhankelijk waren
van een heldere uitleg, daar slaat de huidige jeugd de uitleg
over. Ze spelen het filmpje gewoon 73 keer af en oefenen
het na iedere herhaling 4 keer in de praktijk.
“Trial and error” noemde wij dat vroeger op de opleiding. Na
292 pogingen begint het trucje vorm te krijgen en dient dan
slechts geperfectioneerd te worden. Zodra de beheersing
van het trucje compleet is, laten we het zien aan de wereld.
De net afgestudeerde bewegingswetenschapper zou nu zeggen: “Klopt, propioceptieve bewegingsregulering”. Oudere
voetbaltrainers zoals ik geven dat de naam “inslijpen” mee.
Is het bijvoorbeeld een overdreven gedachte om draadloze
camera’s in de toch al aanwezige lichtmasten te bouwen
waarmee we trainingen en wedstrijden op kunnen nemen?
Zou een training moeten starten met beelden van de laatste
training of wedstrijd met aandacht voor wat we moeten
verbeteren? Moeten we jeugd direct op het veld laten zien
hoe zij het doen? Zou de huidige jeugd het leuk vinden om
op deze manier te leren? Allemaal vragen die u voor uzelf
mag beantwoorden.
Als lezer heeft u mijn mening waarschijnlijk al weten te
doorgronden. Ik ben inderdaad voorstander van “beeldend
leren”, al ben ik er (nog) niet mee bezig. En niet omdat ik
zelf gek ben op gadgets, maar vanwege een simpele analyse
over de huidige jeugdspeler en het tijdperk waarin hij/zij
leeft. Is het dan niet aan ons, de opleiders, om alle “tools”,
die het leerproces versnellen en verbeteren, in te zetten?
Stof tot nadenken…
Carlo Kastermans

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van Bennie Sander.
Bennie heeft zich jarenlang op diverse terreinen
ingezet voor onze vereniging. In zijn ‘jonge’ jaren was
hij een gewaardeerd speler van ons zaal voetbalteam.
Samen met coryfeeën als Kei Shun Cheung en pastor
Jan Kortstee speelde hij in die tijd de sterren van de
hemel. Na een ‘rustperiode’ werd hij weer actief voor
onze vereniging en stond hij als één van de oprichters
aan de wieg van onze sponsorcommissie. Zes jaar
lang heeft hij het voorzitterschap van deze belangrijke
commissie  op kundige wijze uitgeoefend. Daarnaast
was hij ook een zeer gewaardeerd vrijwilliger, draaide
hij menige bardiensten en hielp hij jarenlang bij de
kaartverkoop van de thuiswedstrijden van ons eerste
elftal. Voor het 90 jarig bestaan van Rood Zwart
bedacht Bennie een ludieke actie “Waar schijt de
koe???”  Een mooi en geslaagd evenement met een
stukje humor, dat was tekenend voor Bennie.
Wij verliezen als vereniging in Bennie een lid die veel
voor Rood Zwart heeft betekend en zo zullen we hem
ook blijven herinneren.
Ter nagedachtenis en als eerbetoon aan Bennie is de
verenigingsvlag halfstok gehangen en zijn de wedstrijden van ons eerste en tweede elftal dit weekend
met een minuut stilte begonnen. De spelers droegen
daarbij een rouwband.
Dankbaar voor wat Bennie voor Rood Zwart heeft
betekend, betuigen wij zijn familie Johan, Ria en Tom
onze oprechte deelneming en wensen wij hen veel
sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Bestuur, leden, vrijwilligers
v.v. Rood Zwart
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VROUWEN FC TWENTE – FC BAYERN MUNCHEN

voorafgaand aan het duel alle aanwezige meidenteams
af. Bij het noemen van Rood Zwart, kwam er dan ook een
behoorlijk gegil vanaf de tribune. De wedstrijd begon om
20.00 uur. Bayern had het meeste balbezit doch de Twente
vrouwen verdedigden goed. Ze waren wat slordig in het
balbezit, maar in de 30e minuut kwam FC Twente toch op
voorsprong door een goal van Renate Jansen.
Er was een gezellige sfeer met vele meisjes - en dames teams
uit de omgeving.
In de 2e helft werd de tegenstander sterker en scoorde alsnog in de laatste 5 minuten van de wedstrijd, eindstand 1-1.
Om 22.45 uur kwamen we uiteindelijk weer terug bij Rood
Zwart.
Woensdag 7 oktober ging een groep van 30 meiden - en
dames van Rood Zwart naar de UEFA Women’s Champions
Leaque tussen  FC Twente - Bayern Munchen.
Ze verzamelden zich om 18.45 bij Rood Zwart, kregen eerst
een blikje drinken en een versnapering voor onder de wedstrijd aangeboden, en gingen van daaruit met een aantal
auto’s naar het Twente stadion.
Om 19.30 kwamen ze aan in Enschede, waar het een
behoorlijk drukte van belang was. De stadionspeaker ging
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Iedereen bedankt voor de gezellige avond !!

65+ Vrijwilligersfeest
wederom succes
Rood Zwart  is trots op haar vele vrijwilligers. Om hen te
bedanken voor hun tomeloze inzet organiseert ze ieder jaar
een vrijwilligersfeest in het clubgebouw. Omdat de opkomst
van de “ouderen” hierbij de laatste jaren wat achterbleef
is er door het bestuur voor gekozen voor hen een apart
“65+” Vrijwilligersfeest te organiseren. Dat was in 2014 voor
te wandelen over landgoed de Oosterhof, langs de dierenbegraafplaats en strooiveld van dierencrematorium Twente van
de Breborgh. Vervolgens ging de fiets – en paard en wagen
tocht weer terug naar het Rood Zwart clubgebouw. Topchef
Herman Weijenborg had inmiddels het 1e bbq vlees al gaar
en konden de 1e hongerige magen gevuld worden. De bbq

het eerst, en gezien de louter positieve reactie is besloten
jaarlijks twee feesten te organiseren: 1 voor de oudere (plm
65+) en 1 voor de jongeren (plm t/m 65 jaar). Voor de 65
plussers vond deze op zaterdag 26 september jl. plaats.
Net als vorig jaar was het weer prima. Alle 65+ vrijwilligers
konden dan ook in een heerlijk najaarszonnetje buiten op
het terras bij het clubgebouw plaatsnemen. Vanaf 15.30
werden ze ontvangen met koffie en krentewegge. Na het
welkomstwoord door voorzitter Robert Ros, incl 1 minuut
stilte voor alle overleden Rood Zwarters, stapten men op de
(elektrische) fiets voor een mooie fietstocht richting Bentelo.

smaakte heerlijk en het bleef nog lang gezellig op sportpark
de Scheetheuvel. Ook nu weer veel positieve reacties, reden
te meer om dit volgend jaar weer te organiseren en hier
maar een vast traditie van te maken.
Het vrijwilligersfeest voor de “jongeren” vindt plaatst op
vrijdag 13 (!) november.a.s. in het clubgebouw. Uiteraard is
ook de 65 plusser hier (weer) van harte welkom. Het Hoofdbestuur zal dan traditioneel de bardienst draaien, waarmee
het thema Met Elkaar, Voor Elkaar wederom eer aan gedaan
wordt. Voor alle info, zie www.roodzwart.nl

VRIJWILLIGERSMIDDAG 65+

Voor de mensen die slecht in staat waren om te fietsen was
er alternatief vervoer geregeld in de vorm van paard en wagen. De tocht ging via Elementis en de sluis richting Bentelo.
Na een paar kilometer was de kantine en buitenmanege van
de Hagmolln Ruiters het eindpunt. Onder het genot van een
hapje en drankje kon men hier lekker ongedwongen met
elkaar praten. Tevens was er de mogelijkheid hier een stuk

Bij deze wil ik de organisatie bedanken voor
de gezellige middag 26 september jl.
De koffie met krentewegge - fietstocht
(met pauze) – barbeque-drankjes en het
mooie weer, alles was perfect geregeld.
Nogmaals vriendelijk dank.
Bennie Averdijk
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VRIJWILLIGERSFEEST.
Deze inleiding wordt geschreven enkele dagen vóór een
belangrijk verenigingsgebeuren. Met een
over dosis rood en zwart bloed in de aderen zitten we nu
uit te zien naar het vrijwilligersfeest van de sportvereniging,
waarvoor we ons met hart en ziel inzetten of gedurende
vele jaren hebben ingezet. Het is een feest voor de ouderen.
Ik vernam dat men vanaf de 65 jaige leeftijd tot die groep
behoort. . Het is wel jammer dat niet, tegelijk met de actieve
jongeren in onze club, een feestavond kan worden gehouden. Maar zo ik heb begrepen hoort bij een feest voor
jongeren zoveel muzikaal lawaai dat in vroegere jaren de rest
vaak binnen het uur al weer bij moeder de vrouw thuis zat,
trachtend daar de naweeën van het geweld te verwerken.
Het is een juiste gang van zaken, geacht bestuur. Je gunt de
verkoper van gehoorapparaten geen klandisie en neemt het
feestvieren binnen de vereniging onder de loep. Komt dan
met een prettige middag voor de ouderen apart. Alhoewel
geheugenstoornissen bij die categorie  wel eens voorkomen,
zal menigeen zich toch nog wel het geslaagde feest van
vorig jaar kunnen herinneren. Een pracht middag met goede
voorzieningen op welk gebied dan ook. Voldoende gelegenheid voor een praatje gestimuleerd door gebruik van een
alcoholisch drankje. Dat laatste natuurlijk met mate. Dat dit
ook voor deze mensen als het grote gebeuren voor de toekomst wordt gezien, is alleen maar toe te juichen. Het is wel
ouderentaal om nog even netjes te zeggen: Het was eigenlijk
niet nodig geweest. Maar we vinden het allemaal wel prachtig. Dus maar gewoon op deze manier doorgaan!
Deze, wellicht niet direct noodzakkelijke inleiding, moest me
even van het hart. Nu maar verder gaan met een kort verslag
van het voormelde feest op zaterdag 26 september j.l.
Die dag is nu aangebroken. Ouderen worden in bepaalde
opzichten wel eens met kinderen vergeleken. Zij zijn op de
dag dat een feestelijk gebeuren op stapel staat al vroeg wakker, schuiven het gordijntje opzij om te kijken of het weer
wel zo mooi is als eerder door de weerkundigen is voorspeld.
Plezier en hoop zullende wolken doen verdwijnen. Nog in de
ochtenjas door het huis tippelend is de zon op de bewuste
dag al de trouwe makker.  Het weerbericht is van optimistische toon. Dat belooft wat! Met een prima gevoel gaan we
in de namiddag richting ons sportcomplex. Daar was in het
clubgebouw een grote schare vrijwilligers met partners
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aanwezig voor de jaarlijkse “tocht der tochten.” Voorzitter
Robert heette allen welkom. De waardering voor het werk
van de vrijwilligers schatte hij hoog in en als dank hiervoor
gebruikte hij de tekst”blij iets terug te kunnen doen”  Een
minuut stilte voor de overleden leden mocht vanzelfsprekend
heten.. Het verdere  programma zou geen fratsen inhouden.
Gewoon fietsen of plaats nemen in de huifkar, getrokken
door twee pracht paarden en gemend  door de in Oele e.o.
bekende zoon van Harinks Jans. Na een pracht tocht door
de dreven van Wiene en Bentelo kwamen we in het clubgebouw van de paardensportvereniging” De Hagmolenruiters” terecht. Evenals in ons eigen clubgebouw is ook daar
drank in overvloed aanwezig en dat werd door bestuursleden in ruime mate geserveerd. Dames van de organisatie
zorgden ook nog voor de hapjes. In de naaste omgeving
is een dierenkerkhof gelegen en dat werd uiteraard door
velen bezocht. “Rust zacht, lieve pruk”is een tekst die me
zo maar te binnen schiet. De plaats waar de as wordt rond
gestrooid, mocht niet worden betreden. Dat wordt kennelijk
als een soort “Heilige der Heiligen”gezien. De terugtocht liep
o.a.over de Sluis en Meenhuisweg richting ons clubgebouw.
Daar smaakten de gerechten,ons voorgezet vanaf de barbecue, oppperbest. Naast de hiervoor al genoemde bedienden
had ook de ons bekende Frans een groot aandeel in het op
zijn eigen manier serveren van de gerechten. Het was alles
bij alles een prettige middag dat  door het dankwoord van
Eefke nog meer gestalte kreeg door wat luidkeels te roepen:
Hardstekke bedankt. En.....zo is dat!  
Voor schrijver dezes betekent dit verslag zijn laatste bijdrage
voor het clubblad. De reden hiervoor is elders in dit blad
in het slotwoord aangegeven. Even nog een traantje weg
pinken mag niet sentimenteel heten. Hij hoopt zijn kwalificatie van vrijwilliger nu niet te hebben verloren en ook een
volgend jaar dit  uitermate prachtige soort  dankbetuigingen
te kunnen en mogen meemaken.
Gerard Bebseler.

alleen aan de Muldersweg heeft gewoond. Gelukkig kon hij
vaak bij zus Annie terecht en had hij steun aan het koor en
in het bijzonder aan dochter Miranda en haar gezin.
Frans was ooit ook zelf voetballer. Één die poetsen kon en
waar nodig het vuile werk voor z’n jongere broer Marinus
opknapte. “ie mot van Mien breurke ofbliew’n”!
Voetbal kijken was vermaak en samenzijn voor de 3 broers,
en voor de rest er omheen. Een gezonde portie humor met
een lading betrokkenheid, stonden garant voor mooie zondagmiddagen.
In rust een rondje om het veld en even kijken of het lot nog
prijs had. Om vervolgens weer op exact dezelfde plek naar
de tweede helft te kunnen kijken. Mooie herinneringen blijven van 3 broers die nu, weer samen, vanaf een andere plek
Rood Zwart en de wereld kunnen bekijken.
Hopelijk staan er ook prachtige eiken, die beschermen en
geborgenheid bieden.

De laatste der 3 Koningen
In memoriam: Frans Koning ter Heege

Frans rust zacht,
(…en groeten aan Henk en Marinus)

De plek onder de eiken is leeg….
De beschouwingen van ons eerste elftal zullen nimmer meer
zo zijn als destijds.
Rood Zwart was ooit 3 “Koningen” rijk. Trouwe supporters
van het eerste elftal, met een vaste plek aan het veld. De
gebroeders Koning ter Heege: Henk, Frans en Marinus. Mannen met een Rood Zwart hart.
Henk en Marinus waren ons reeds eerder ontvallen. Frans is
25 juli overleden op 85-jarige leeftijd.
Een zeer betrokken man. Een Deldenaar in hart en nieren.
Een mooi mens, bescheiden en getekend door het leven. De
vader van Jos, beter bekend als goalie “Tarzan” die helaas
veel te jong is gestorven. Ook van  zijn vrouw “tante Tinie”
moest Frans te vroeg afscheid nemen, waardoor hij lang

UITNODIGING
92e Jaarvergadering v.v. Rood Zwart
Maandag 9 november
Vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie. Aanvang vergadering: 20:00 uur
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v.v. Rood Zwart
Clubgebouw
Correspondentie
Opgave senioren- en juniorenleden
Banknummer contributie
Contributie
kwartaal:
half jaar:
jaar:

opgericht januari 1923
Langestraat 155
M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden
info@roodzwart.nl
T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden
ledenadministratie@roodzwart.nl
NL14RABO0313318824 (Rabobank)
Junioren
Senioren
Steunend lid
€ 24,€ 39,€ 48,€ 78,€ 96,€ 156,€ 30,-

074-3762145
06-57234681
06-13482064

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
Harold Pepers
Mark Ros
Peter Volmer
Arjan Dijkmans
Vacant
Han Blanke
Vacant
Jelle de Vries
Brenda ter Braak

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken, Veld- en wedstrijdzaken en seniorencomm.
Technische zaken
Commerciële zaken
Vrijwilligerszaken
Voorzitter jeugdcommissie
Kantine commissie
Kantine commissie

Jeugdcommissie:
Vacant
Vacant
Vacant
Jan Ros
Conny Kemerink op Schiphorst
Vacant
Saskia Ros

Voorzitter
Secretaris
Voetbalzaken
Wedstrijdsecretaris
Coördinator dames- en meisjesvoetbal
Coördinator activiteiten
Coördinator vrijwilligers jeugd

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis
Jan Ros
Gerard Bekker
Consul:
Herman Weijenborg

46

3764506
3764848
06-57234681
3764766
3767046
3761189
06-14416633
06-48379397

3763252
3762486
3764506

Senioren
Junioren: A-B-C-junioren
Junioren: D-E-F-junioren

3762654
3763252
06-87124084

Consul zaterdags en zondags

06-15872233

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis

Ledenadministratie

3766401

P.R.-commissie/Clubblad
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie

06-48463681

Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

3763983
3766900
06-30420200
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Killswitch Engage - "Always"

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

www.vanmarle.nl

Samen de
vereniging
supporten

waardoor de
hele club
wint.

Rabobank ondersteunt lokaal de breedtesport
Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van de wedstrijdcommissie tot de
materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om sport voor
iedereen mogelijk te maken. Zodat jouw club op ieder vlak een topclub is.

rabobank.nl/centraaltwente
Een aandeel in elkaar

ALTIJD DE
GROOTSTE
COLLECTIE
EN DE
SCHERPSTE
PRIJZEN
OPENINGSTIJDEN:

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

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

