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Redactiewoord

Inhoudsopgave

Aan het eind van een seizoen met een geslaagde receptie,
reünie en de viering van ons 90-jarig bestaan had ik graag
een alleen maar positief voorwoord willen maken.
Helaas wil ik toch aanvangen met een kleine en een
grote teleurstelling. De kleine is dat we niet voor het
bovenvermelde feest konden uitkomen door een gebrek
aan kopie reden waarom ik nu een nieuw voorwoord moet
schrijven. Vele malen erger is dat ons eerste elftal inmiddels
is afgedaald naar de krochten van het amateurvoetbal.
Vriend en vijand zijn het erover eens dat dit niet nodig was
geweest. Een groot gebrek aan eenheid en de wilskracht
om voor elkaar en de club te strijden maakten dat er
gedurende dit seizoen te vaak steken zijn laten vallen. Voor
alle vrijwilligers die er elke week weer voor zorgen dat onze
vereniging toch ook nog een bloeiende club genoemd mag
worden is dit, op zijn zachtst gezegd, een bittere pil. Wij
vertrouwen er desondanks op dat alle verantwoordelijken,
de eerste selectiespelers voorop, hun verantwoordelijkheid
nemen en de clubdoelstelling, een stabiele derde klasse, op
weg naar ons 100-jarig bestaan zullen inslaan.

Het zijn drukke maanden geweest binnen onze vereniging,
met als hoogtepunt natuurlijk het jubileumfeest en de
daaraan gekoppelde reünie.
Daarnaast waren er vele toernooien waaronder ons eigen
jubileumtoernooi voor de D, C en B groep en het Gerrit ten
Brummelhuis-toernooi voor de E-tjes en F-jes.
Verderop in dit clubblad kunt kennisnemen van het verloop
hiervan.

Gelukkig zijn er vanuit onze jeugd wel veel positieve
geluiden te melden. Kampioenschappen voor onze A1,
C1 en E1 selectieteams geven ons Rood-Zwart hart toch
weer moed en op korte termijn is het goed dat er weer
versterking voor ons “vlaggenschip” zit aan te komen.
Daarom hebben we er, tot slot, toch wel vertrouwen in
dat we dit weekend een mooi en waardig jubileum zullen
vieren.
Namens de redactie,
Louis Bouwmeester.

Helaas hebben enkele personen kennelijk de pen niet
kunnen vinden om ons iets te vertellen over hun
activiteiten. We moeten met elkaar zorgen voor een goede
invulling van ons clubblad.
Gelukkig hebben we altijd nog onze clubwatcher Gerard
Bebseler, hij staat garant voor vaste rubrieken. Buiten deze
vaste rubrieken is hij altijd bereid iets extra’s op papier te
zetten over een gebeurtenis of voorval binnen Rood-Zwart.
Ondanks alles hebben we toch weer een redelijk gevuld
clubblad met o.a. de jubileumtoespraak van onze voorzitter
en een belangrijke mededeling van de sponsorcommissie.
De nieuwe tegenstanders van ons eerste elftal worden
voorgesteld evenals schoonheidssalon Maison Manon.
De broertjes Kok doen verslag van het zomerkamp
en de ouders van A1 geven een ludieke spelers- en
trainersbeoordeling. Er wordt weer naar hartelust
gemijmerd en geobserveerd, maar toch vraagt de linkspoot
zich af of u alles al weet.
Ik wens u veel leesplezier en een prettige vakantie,
Rudy Visschedijk
Eindredactie clubblad

3

Rood Zwart 90 jaar
Jubileumtoespraak			

8 juni 2013

Beste mensen, vrienden van Rood Zwart.
Aan het einde van deze officiële receptie wil ik “even” met
jullie stil staan bij het huidige Rood Zwart en de weg die wij
als Rood Zwart in de komende 10 jaren willen bewandelen.
Het is goed om daar zo af en toe bij stil te staan. En het is
ook goed om dat zo af en toe voor een breed publiek te
doen, …. met vele nieuwe gezichten, zoals vandaag. Al is het
alleen maar om te etaleren dat Rood Zwart meer is dan alleen
maar een voetbalvereniging.
Missie
Om aan te geven waar het huidige Rood Zwart voor staat is
bovenal onze missie van belang. Een missie geeft immers het
wezen weer van een vereniging ze geeft richting en sturing
aan beleid. Voor Rood Zwart hebben we die missie twee jaar
geleden bewust in onze vernieuwde statuten verwoord.
Rood Zwart is een voetbalvereniging, maar ook meer dan
alleen een “voetbal” vereniging. We willen midden in
de maatschappij staan en als maatschappelijk betrokken
vereniging daar ook onze verantwoordelijkheid voor dragen.
Voor de komende 10 jaar hebben we die missie vertaald
in een aantal doelstellingen. Zo hebben we onze sportieve
doelstellingen geformuleerd, onze sociaal-maatschappelijke
doelstellingen en onze doelstellingen met betrekking tot onze
accommodatie. Je zou deze doelstellingen kunnen betitelen
als Rood Zwart Sportief, Rood Zwart Sociaal en Sportparkplus.
Een drie-eenheid waarvan de elementen onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. De één kan niet zonder de ander en
samen vormen ze de speerpunten waar wij als vereniging de
komende 10 jaar op willen koersen.

Rood Zwart Sportief
Op sportief gebied willen we al onze leden in staat stellen
om hun favoriete sport te beoefenen en daarvan te genieten.
Plezier hebben in het voetbal. We willen op sportief gebied
een echt voetbal-amateurbolwerk zijn. We gaan spelers
niet betalen spelers, maar willen hen binden door een
aantrekkelijk verenigingsleven.
We hoeven met ons vlaggeschip geen championsleague te
spelen, maar we willen een stabiele derde klasse zijn met af
en toe een uitstapje naar de tweede klasse. En daar zijn we
sinds Pinksteren van dit jaar behoorlijk ver van verwijderd.
Maar dit ambitieniveau past natuurlijk wel bij de grootte van
onze vereniging. De grootste vereniging van onze gemeente
met 760 leden en 250 vrijwilligers.
Belangrijk bij dit alles is dat we bovenal een goede naam
willen hebben in Delden, in de gemeente Hof van Twente, in
de regio en daarbuiten.
Behalve onze doelstelling ten aanzien van ons 1e elftal,
hebben we natuurlijk ook onze ambities voor de overige
teams. Ik wil daar nu niet te diep op ingaan, maar belangrijk
is nog wel om te vermelden dat we alle jeugdteams de
mogelijkheid willen geven om twee maal per week te trainen.
Een hoogwaardige jeugdopleiding is daarbij ons streven met
plezier, prestatie en persoonlijke ontwikkeling voor iedere
speler.
Kijkend naar waar we nu staan, dan bekruipt me een
dubbel gevoel. Enerzijds liggen we behoorlijk op koers. Ons
A1-team is vorige maand nota bene gepromoveerd naar
de hoofdklasse. Terwijl ons tweede elftal dit jaar nog de
nacompetitie wist te halen in de tweede klasse. En ook over
de positie van de overige teams – dames en heren, meiden en
jongens- hebben we –en dan druk me voorzichtig uit- “weinig
te klagen”. Alleen –en dat is het dubbele gevoel- blijft ons
vlaggeschip momenteel ver achter bij de doelstelling.
Maar toch, met zo veel jeugdtalent op komst en met een
tweede elftal op behoorlijk niveau. kan het niet anders dan,
dat dit in de komende jaren zijn vruchten af gaat werpen en
we ook voor ons eerste elftal onze doelstelling zullen gaan
halen.
Rood Zwart Sociaal
Maar Rood Zwart is meer dan voetbal alleen. We hebben
naast onze doelstellingen op het gebied van de voetbalsport,
ook onze sociaal maatschappelijke doelstellingen. Voetbal
is in onze ogen niet alleen een sport waar je plezier aan
kunt beleven, het is ook een middel om de “geestelijke en
lichamelijke gezondheid te bevorderen”. Zoals dat zo mooi
heet. Je kunt er een beter mens van worden.
Hoe geven we daar nu invulling aan. Aan Rood Zwart Sociaal.
Een paar voorbeelden.
In een tijdperk van bewegingsarmoede willen we meer
beweging aanbieden. Jong en oud brengen steeds meer tijd
door achter een beeldscherm. De overheid roept telkens weer
dat we meer moeten bewegen. Wij willen daar een bijdrage
in leveren door bijvoorbeeld al onze jeugdteams (35 in aantal)
twee trainingen per week aan te bieden.
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Dat is best bijzonder, maar dank zij onze vrijwilligers weten
we dat wel te realiseren.
Een ander voorbeeld. Zo leven we ook in een tijdperk van
snelle consumpties en slechte eet- en drinkgewoonten. Rood
Zwart probeert daar -samen met de gemeente- enigszins in
bij te sturen door bijvoorbeeld gratis fruit te verstrekken aan
de jeugd, na iedere wedstrijd die ze op de zaterdag spelen.
En ook op het gebied van alcoholgebruik proberen we samen
met de gemeente en de andere Hofverenigingen sturend
op te treden en dit gebruik te matigen. We hebben dat
gezamenlijk in een convenant met de gemeente vastgelegd.
Verder zien we voetbal ook nadrukkelijk als een middel om
de sociale samenhang te vergroten. Voetbal is populair en
daardoor bij uitstek geschikt om mensen te binden: jong
en oud, zwart en wit, arm en rijk. De overheid streeft met
haar beleid die binding ook na: Voorkomen dat mensen
vereenzamen of buiten de boot vallen. Ook daarin wil Rood
Zwart haar verantwoordelijkheid nemen. Door bijvoorbeeld
het organiseren van allerlei activiteiten buiten het directe
voetbalgebeuren om. Zoals de maandelijkse kaart- en
bingoavonden, de middagbijeenkomsten voor ouderen,
zwemmen voor de jeugd, de befaamde playbackshows voor
jong en oud, de sinterklaas-en paashaas-activiteiten voor de
allerkleinsten, enzovoort.
Een ander voorbeeld betreft de aandacht die we schenken
aan normen en waarden. Vroeger kreeg je die van huis uit
mee, of leerde je die op school of in de kerk. Dat is nog wel
zo, maar de rol van de één is toch wat beperkter geworden
en die van een vereniging als Rood Zwart een stuk groter.
Zo brengen wij zaken als sportiviteit, respect, solidariteit en
(mede) verantwoordelijkheid dragen (binnen het veld en
buiten het veld) continu onder de aandacht. “Met elkaar en
voor elkaar” is daarbij ons motto. Niet alleen consumeren,
maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Samen
leven. Daar gaat het uiteindelijk om.
En natuurlijk, als vereniging kun je ook andere sociaalmaatschappelijke doelen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld die
van een Stichting Kika of een Serious Request (waar we rond
Kerst nog actie voor hebben gevoerd).
Dit zijn maar een aantal voorbeelden van “Rood
Zwart Sociaal”. En daarbij gaat het er niet om, om als
hulporganisatie op te willen treden, maar wel om als voetbal
vereniging betrokken te zijn bij de samenleving waar we deel
van uit maken.
Sportparkplus (accommodatie)
Om onze fraaie sportieve en sociale doelstellingen te kunnen
verwezenlijken is het essentieel om over een goede sportaccommodatie te kunnen beschikken. En ik kom daarmee op
ons derde belangrijke speerpunt voor de komende 10 jaar:
Sportparkplus.
Onze huidige accommodatie voldoet immers op een aantal
onderdelen niet meer aan de eisen van deze tijd en die van
de komende jaren. Er is onvoldoende veldcapaciteit en er
zijn te weinig kleedkamers. Het huidige clubgebouw is slecht

geïsoleerd en het dak is niet meer “wat het wezen moet”.
Bovendien is het gebouw niet handig ingedeeld en ligt het te
ver van de kleedkamers. Daarnaast behoeft de entree tot het
sportpark meer uitstraling en laat ook de verkeersveiligheid
en het aantal parkeerplaatsen te wensen over.
Om hier verbetering in aan te brengen hebben we enkele jaren geleden een werkgroep geformeerd, onder de ambitieuze
benaming “Sportparkplus”.
Met Sportparkplus hebben we de ambitie om binnen een
termijn van twee tot drie jaar een nieuw clubgebouw gerealiseerd hebben met extra kleedkamers en daarnaast een veilige
en fraaie entree tot het sportpark.
Op iets langere termijn (maar binnen 10 jaar) willen wij tevens
een tweede kunstgrasveld gerealiseerd hebben.
het nieuwe sportpark moet daarbij open staan voor medegebruik door verenigingen, organisaties en inwoners van Delden
en voor maatschappelijke functies die de sociale samenhang
en de leefbaarheid in Delden bevorderen;
het nieuwe sportpark moet daarbij duurzaam en milieuvriendelijk zijn, met een landschappelijke uitstraling die aansluit bij
het landgoed Twickel;
en ten slotte moet het nieuwe sportpark voldoende flexibel
zijn om in te kunnen spelen op de verschillende ontwikkelingen waarmee wij in de komende jaren te maken hebben.
Inmiddels heeft de werkgroep Sportparkplus vele gesprekken
gevoerd en plannen opgesteld. De huidige stand van zaken
met betrekking tot die plannen kunt u in het clubgebouw
bewonderen. Ze zijn daar samen met onze rijke geschiedenis op een fraaie wijze ten-toon-gesteld. Zeker een bezoekje
waard…
Fasegewijs is ook al met de realisatie van een enkel onderdeel
begonnen, zoals de nieuwe entree voor de fietsers. En binnen enkele weken zal de parkeergelegenheid voor de fietsers
worden opgepakt.
Huidige en toekomstige ontwikkelingen
Tot zover onze drie speerpunten. Kijken we naar de komende
10 jaar, dan zullen we te maken krijgen met allerlei ontwikkelingen die de realisatie van onze drie speerpunten zullen
beïnvloeden. Het gaat te ver om bij deze gelegenheid al deze
ontwikkelingen uitgebreid te benoemen, maar toch wil ik er
een paar kort aanhalen.
• E en eerste ontwikkeling die van belang is betreft de toenemende vergrijzing en de stagnatie van de bevolkingsgroei.
Dit zal ook de basis voor voorzieningen aantasten. Medegebruik, multifunctionele inzet en clustering van voorzieningen zullen derhalve van belang om ons voorzieningenniveau te kunnen behouden. Dat zal in heel Nederland gelden
en dus ook voor Rood Zwart. Een fusie is daarbij zeker niet
uitgesloten.
• E en tweede belangrijke ontwikkeling betreft die van ons
ledenbestand. Ondanks een stagnerende bevolkingsgroei
blijft het ledental van Rood Zwart maar groeien en groeien.
Het aantal leden van Rood Zwart is in de afgelopen jaren
met ongeveer 20 leden per jaar toegenomen en het laatste
jaar zelfs met 40. Leden blijven langer voetballen (niet
zelden tot na hun 50-ste) en steeds meer meiden en dames
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voelen zich aangetrokken tot de voetbalsport. Dat stelt natuurlijk eisen aan de accommodatie. Al met al verwachten
we dat het huidige ledental zal doorgroeien naar 800 leden,
waarna een stabilisatie zal optreden.
• Ten derde zien we de ontwikkeling dat er in toenemende
mate op kunstgras wordt gespeeld. Kunstgras maakt meer
training en meer beweging mogelijk. Het aantal kunstgrasvelden in Nederland neemt zienderogen toe. Kunstgras
geeft daarbij ook een mogelijkheid om clustering van voorzieningen en medegebruik van onze sportaccommodatie te
bevorderen.
• Ten vierde hebben we natuurlijk te maken met de gevolgen
van de wereldwijde economische crisis. De financiële middelen die de overheid beschikbaar heeft voor sport worden
beperkter en vertalen zich in bezuinigingen en een terugtrekkende overheid. Dit alles zal ook de financiële situatie
van Rood Zwart beïnvloeden. Maar we gaan er van uit dat
de donkere wolken van de crisis weer voorbij zullen trekken
en dat onze sponsoren ons ondertussen “maatschappelijk”
blijven ondersteunen. Daarbij vertrouwen we er ook op dat
de overheid haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor het
vele goede werk dat in verenigingsverband voor de samenleving tot stand wordt gebracht. Een ruimhartig accommodatiebeleid hoort daarbij.
• Tot slot nog een laatste ontwikkeling die ik hier wil noemen. Het betreft ons belangrijkste kapitaal. Onze 250
vrijwilligers. We kunnen ons als Rood Zwart gelukkig prijzen
met het aantal mensen dat zich belangeloos voor de club
wil inzetten. We onderscheiden ons wat dat betreft in
positieve zin van menig andere vereniging. Vrijwilligerswerk
staat evenwel in toenemende mate onder druk en het
wordt steeds moeilijker mensen te binden aan het verenigingswerk. Voor de toekomst zal het van eminent belang
zijn om voldoende vrijwilligers te behouden. Een grotere
waardering voor onze vrijwilligers is wat dat betreft op zijn
plaats.
Rood Zwart over 10 jaar
Beste mensen, gezien al dit soort ontwikkelingen (ik zou er
nog veel meer kunnen noemen), is het uiteraard moeilijk
te voorspellen waar we over tien jaar exact zullen staan.
Toch valt er wel een beeld te schetsen. Ik wil u dat beeld
ter afsluiting mee geven en dan kijken we over tien jaar
(als we hier allemaal weer bij elkaar zijn) wat er zoal van
uitgekomen is.
Rood Zwart viert over 10 jaar haar eeuwfeest. Als honderdjarige is ze vitaler dan ooit. Leden en sponsoren zijn er trots
op, dat ze zich kunnen vereenzelvigen met Rood Zwart.
Net als in 2013 is Rood Zwart nog steeds de grootste vereniging in de gemeente. In de regio oogst onze vereniging
veel bewondering en respect. De eerste fusie besprekingen
met zustervereniging SV Delden zijn gaande.
Het sportpark waar Rood Zwart gehuisvest is heeft een
nieuwe naam gekregen. Een naam die past bij de uitstraling die het in de gemeente en de regio heeft. Het complex
heeft twee kunstgrasvelden, een prachtig clubgebouw met
sedemdak en voldoende kleedkamers. Duurzaam, milieu-

bewust en multifunctioneel zijn eigenschappen die zonder
meer van toepassing zijn op het sportpark, dat ingebed is
in een mooie groene omgeving. De entree is imponerend,
met een mooie en veilige toegang voor de bezoekers.
Het sportpark wordt overigens niet alleen gebruikt door
de voetballers van Rood Zwart. Ook andere verenigingen
en organisaties maken er graag gebruik van. Zo wordt de
accommodatie overdag gebruikt door de scholen en de
kinderopvang. Maar ook groepen ouderen leggen in het
nieuwe clubgebouw regelmatig een kaartje of spelen er
een potje biljart of bingo. Op zomerse dagen is ook jeu de
boule daarbij in trek. Vaak worden dergelijke activiteiten
door een zorginstelling of door ouderen zelf georganiseerd.
Steeds meer wordt het clubgebouw ook gebruikt als starten eindpunt voor trimlopen, fiets- en wandeltochten. En
als het weer het maar enigzins toelaat worden de twee
kunstgrasvelden het domein van de jongens en meiden
uit de buurt: om er een balletje te trappen of gewoon als
hangplek om er elkaar te ontmoeten. En zoals altijd zorgt
de vrijdagochtendploeg dat het sportpark er het hele jaar
“tiptop” bij ligt.
Op sportief gebied staat Rood Zwart er beter voor dan
ooit. De degradatie -10 jaar geleden- is al lang weer vergeten. Vorig jaar is ons vlaggeschip gepromoveerd naar
de tweede klasse. Het hoogste niveau uit het bestaan van
Rood Zwart. De jeugdselectieteams spelen al enige jaren in
de eerste klasse en soms daarboven. De ambitie om ieder
jeugdteam twee trainingen per week aan te bieden lijkt
zich van alle kanten te lonen. Twee jaar geleden heeft de
eerste jeugdspeler van Rood Zwart een basisplaats verworven bij FC Twente. Heel de vereniging is daar trots op,
temeer hij op de zaterdag ons C-elftal coacht en ook nog
bardiensten draait.
Ook sociaal draait Rood Zwart in 2023 als een tierelier.
Voor menig lid en buitenstaander is Rood Zwart een
tweede huis. “Met elkaar en voor elkaar” weten we de
vereniging op de kaart te zetten en mooie activiteiten te
organiseren. Samen dingen doen, samen leven. Gericht op
zaken als saamhorigheid, gezondheid en gewoon voor de
fun. Gelukkig lukt het Rood Zwart nog steeds om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Zo sturen ouders
hun kinderen graag naar Rood Zwart, omdat ze weten dat
ze daar in goede handen zijn. Maar van de andere kant
leveren de meeste ouders ook graag hun bijdrage aan de
vereniging; niet alleen omdat het maatschappelijk van belang is, maar ook omdat het gewoon gezellig is.
Een mooi toekomstbeeld, een mooi referentie- en streefbeeld en nog haalbaar ook. We gaan daar hard aan werken. “Met elkaar en voor elkaar!”
Ik dank u voor uw aandacht.
Robert Ros
Voorzitter v.v. Rood Zwart
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HULDIGING
Hennie ten Brummelhuis
Het grote feest rond het 90 jarig bestaan van onze vereniging is al weer enkele weken achter de rug. Er kan met veel
plezier op worden teruggezien. Diverse sprekers prezen het
bestuur voor het vele werk dat zij gedurende een reeks van
90 jaren in sociaal en sportief opzicht voor de Deldense
gemeenschap heeft verricht. Hierover is in de regionale
pers het nodige gepubliceerd en daar doen we het dan
maar mee. Maar het feit dat één van onze trouwste leden
de hoogste KNVB onderscheiding – een gouden speld – in
ontvangst mocht nemen, kan en mag in ons clubblad niet
onvermeld blijven.

Hennie was al jarenlang een prima leider bij de seniorenelftallen en toen 27 jaar geleden de functie van wedstrijdsecretaris vrij kwam, was het eigenlijk haast als vanzelfsprekend dat naar Hennie ten Brummelhuis werd uitgezien.
Als je goed functioneert kom je in het aandachtsveld en je
bent aan de beurt. Maar Hennie is rustig, nam het verzoek
van het bestuur in overweging en zei uiteindelijk ja. Dat
betekent dan dat je op hem kunt rekenen. Met kennis
van zaken regelde hij al die jaren het wedstrijdgebeuren
en aangezien er wekelijks een groot aantal wedstrijden
worden gespeeld, betekent het dat er ook werk voor de
wedstrijdsecretaris aan de orde is.
Een ieder die bij Rood - Zwart tegen de bal trapt mag de
wedstrijdsecretaris dankbaar zijn. Namens hen allen heeft
Hennie met zijn gouden KNVB speld de waardering gekregen die hij verdient. Slechts één wens rest.
Hennie ga nog jaren zo door!
Redactie Clubblad.
Gerard Bebseler.
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MIJMERINGEN LV.
Het jubileumboek t.g.v. het 90 jarig bestaan van onze v.v.
Rood – Zwart is enige tijd geleden uit gekomen. Omdat
Observer ook een bijdrage heeft geleverd probeert hij
uiteraard uit te vissen of het boek goed is ontvangen c.q.
of onze geachte lezers met de inhoud kunnen instemmen.
Behoudens een enkele steekhoudende opmerking van een
zekere Frans KL.B. lijkt dit het geval te zijn en dat betekent
een compliment voor al degenen die aan de uitgave
hebben meegewerkt.
Op de dag dat deze bijdrage wordt geschreven is er nog
een week te gaan om het 90 jarig bestaan van onze
vereniging te gaan vieren. Een vereniging die door de
jaren heen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
het sociaal en maatschappelijk gebeuren in onze pracht
stad Delden en omgeving. Daar mogen we met zijn allen
best trots op gaan.. Dat de prestaties van ons 1e elftal in
het voorbije seizoen één van de slechtste waren in al die
jaren is dan zeker geen gegeven om fier rond te bazuinen.
Observer heeft zijn tranen rond deze tragedie weg gepinkt.
Optimist als hij is leeft bij hem de overtuiging dat met dit
scala aan goede spelers er plaats is voor betere tijden.
Mits……. en dat mogen de spelers van de komende
selectie nu zelf maar invullen. Observer spreekt toch nog
de wens uit dat de geplande evaluatie tot aansprekende
resultaten zal leiden.
Trots was Observer wel op de prestaties van resp. het
2e en het A elftal. Jammer dat voor het 2e team de
nacompetitie voor een plaats in de reserve 1e klasse niet
succesvol is verlopen. Maar er is het gehele seizoen met
inzet gespeeld en met zo’n voorbeeldfunctie kunnen we in
onze vereniging best uit de voeten. Dat het A elftal twee
seizoenen achter elkaar het kampioenschap en daardoor
promotie naar de hoofdklasse wist te behalen is dan weer
een prestatie die in al die jaren bij het beste weten van
Observer slechts één keer eerder is voorgekomen. Dit wel
met als gevolg dat het 1e elftal, met het toegevoegde
spelersmateriaal vanuit de jeugd, er destijds in slaagde
gedurende een groot aantal jaren een hoge klassering in de
3e klasse te bereiken. Uiteraard is dit ook het streven van
het huidige bestuur en dus voor herhaling vatbaar.
Een proficiat wil Observer ook graag kwijt aan het zaterdag
seniorenteam en diverse jeugd elftallen i.v.m. de behaalde
kampioenschappen. Onze Ferdie was er met zijn tractor en
feestwagen maar druk mee.
De maanden mei en juni waren de feestmaanden, waarin
diverse toernooien voor de jeugd en het bekende Bever
toernooi voor de senioren werden verspeeld, met een
speciale aandacht voor de festiviteiten rond het 90 jarig
bestaan. Observer heeft met veel genoegen aandacht
hieraan kunnen besteden. Alom was er lof voor de
organisatie en de dames en heren die hiermede waren

belast verdienen een grote pluim op de hoed. Prachtig dat
onze alom bekende Johan ten Brummelhuis, alias Groot’n
Schoon, mede met de prijsuitreiking voor het toernooi ter
gedachtenis aan zijn zoon Gerrit was belast. Ook dit jaar
werden op 4 mei degenen herdacht die hun leven voor
de vrijheid gaven. Observer is wellicht één van de weinige
Rood – Zwart leden die het oorlogsgebeuren gedurende
de jaren 1940 - 1945 heeft doorstaan en de vreugde rond
de bevrijding nog in zijn geheugen heeft opgeslagen.
Het feit dat ons jeugdbestuur de festiviteiten rond het
kampioenshap van het A team op 4 mei j.l. eerst op een
tijdstip liet aanvangen, nadat de dodenherdenking geruime
tijd daarvoor was beëindigd, heeft bij hem wel een positieve
indruk nagelaten. Dat moet hij nog wel even kwijt.
Het voetbalseizoen is al weer enige tijd geleden beëindigd
en de voorbereiding voor de volgende zal zo zachtjes aan
weer beginnen. Een leger aan vrijwilligers zal er weer zorg
voor dragen dat de organisatie in goede banen wordt
geleid. Uiteraard mogen we met zijn allen hierop trots gaan.
Al vast succes gewenst. 			
OBSERVER.

Schoonheidssalon en
Nagelstudio Maison Manon
Een gezichtsbehandeling, wenkbrauwen
verven, harsen en
epileren, uw kunstnagels professioneel
laten aanbrengen, visagie of zelfs je bruidsmake-up
laten verzorgen? In de schoonsheidssalon en nagelstudio van Maison Manon wordt u vakkundig geholpen en krijgt u een persoonlijk advies toegespitst op
uw specifieke vragen en wensen.
Sinds 2001 is Manon Bril gespecialiseerd in het op een
natuurlijke manier aanbrengen van uw kunstnagels. Uw
nagels kunnen kwetsbaar zijn en lang niet iedereen heeft
sterke nagels van zichzelf. Het aanbrengen van Acrylnagels biedt dan een uitkomst. U wilt mooie en verzorgde
handen? Ook dan zijn Acrylnagels een fraaie oplossing.
Eenmaal uw acrylnagels laten aanbrengen, dan zult u deze
wel maandelijks moeten onderhouden om ze mooi te
houden. French Manicure, ook iets voor u? Uw nagels net
een beetje meer laten stralen. Dat kan namelijk met French
Manicure! Laat je daarover adviseren door Manon.
Een schoonheidsbehandeling afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen? Bij Maison Manon is dat geen
enkel probleem. Inmiddels al ruim 10 jaren ervaring in nagelstyling en diverse schoonheidsbehandelingen als verven,
epileren, harsen, visagie en make-up. Ook behandelingen
voor een gezonder en beter uitziende huid worden allen
zorgvuldig en vakkundig uitgevoerd in de salon in Delden.

BROMFIETS is 91-95%
AUTO 81-85%
MOTOR voertuigbeheersing 91-95%
MOTOR verkeersdeelname 81-85%

06-18999918
www.harmhoek.nl
info@harmhoek.nl

11

Bezoek de website van Manon; www.maison-manon.nl
Elke maand treft u hier leuke aanbiedingen. Wilt u op de
hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en behandelingen,
schrijft u zich dan in op de emailnieuwsbrief van Maison
Manon. Dit gaat heel eenvoudig op de website. Een afspraak is snel gemaakt en Maison Manon is bereikbaar op
het volgende nummer: 06 49 63 00 65.

Beste (jeugd)speler van
vv Rood Zwart
Namens de sponsorcommissie van voetbalvereniging vv Rood
Zwart willen wij jullie graag op de hoogte brengen van een
belangrijke kans die prima past bij de doelstelling van deze
commissie en onze club, nl:
Het beschikbaar stellen van kleding en voetbalmaterialen
ter bevordering van de voetbalsport. Hierbij wordt het
gelijkheidsprincipe zoveel als mogelijk gehanteerd. Dus of een
voetballertje een F6 talent is of een actief A1 selectiespeler; dit
mag in kleding niet tot uiting komen.
Met jullie bijdrage en de bijdrage van de teamsponsoren,
wordt het mogelijk gemaakt dat tegen een acceptabel tarief
teamkleding kan worden aangeschaft. Onlangs is vv Rood
Zwart geselecteerd en benaderd door een landelijke sponsor
die ons de mogelijkheid geeft nog beter aan onze doelstelling
tegemoet te komen. Deze sponsor (123inkt) geeft ons de
mogelijkheid, naast het complete tenue, een trainingspak en
voetbaltas beschikbaar stellen voor de gehele jeugdafdeling
(van A tot en met de F-teams). Deze kans willen wij uiteraard
niet laten lopen.
123Inkt heeft juist voetbalvereniging Rood Zwart geselecteerd
door het toetsen van een aantal criteria, zoals aantal
jeugdleden, wijze van communicatie (website en clubblad),
accommodatie en wijze van presenteren aan de KNVB.
Consequentie hiervan is de volgende:
De uitreiking van de nieuwe kleding zal met (minimaal) een
½ jaar worden uitgesteld en dus na winterstop worden
uitgereikt. Dit heeft te maken met levertijden.
Tot die tijd blijven we dus in de bestaande teamtenues

voetballen De bedrukking van de teamsponsoren zal achter op
de rug van het shirt worden geplaatst, 123inkt wordt voorop
de shirts gedrukt.
Als extra wordt het logo van de teamsponsor ook op de
tassen van de spelers van het betreffende team geplaatst.
Er is geen mogelijkheid om de logo’s van de teamsponsoren
op de trainingspakken af te beelden.
Hiermee bereiken we dat jullie (alle jeugdspelers) in
hetzelfde, nieuwe, tenue en trainingspak met sporttas
het voetbalspelletje kunnen uitoefenen. Het tenue, het
trainingspak en de tas blijven gekoppeld aan een specifiek
team en wordt dus GEEN eigendom van de speler. De
trainingspakken mogen alleen op wedstrijddagen worden
gedragen en niet gebruikt worden voor trainingen. Wij gaan
ervan uit dat jullie dit plan samen met ons ondersteunen en
dus nog even geduld hebben met het ontvangen van het
nieuwe tenue…. Dit geduld wordt vervolgens beloond met
een trainingspak en sporttas.
Voor de seniorleden zullen we het huidige pakket van Hummel
komend seizoen regulier door Teamsport laten vervangen.
Mocht jullie na aanleiding van deze beslissing alsnog
vragen hebben, dan kunnen jullie een van de leden van de
sponsorcommissie benaderen (zie onze website).
Met vriendelijke groet
De Sponsorcommissie
Ferry van Sluijters
Bestuurslid commerciële zaken

COMPETITIE-INDELING
1e ELFTAL
Seizoen 2013 – 2014
De competitie-indeling voor het a.s. seizoen van het
1e elftal bevat slechts verrassingen als gevolg van de
degradatie naar de 5e klasse. Voor treurnis hierover is
geen plaats meer. Ik hou me nu maar aan het gezegde van
iemand die het weten kan d.i. één stap terug om er op
korte termijn twee te kunnen winnen. De indeling bestaat
uit clubs die ik met mijn jarenlange aanwezigheid op de
voetbalvelden gewoon niet ken, beter gezegd er amper
van te hebben gehoord. Uiteraard is dit niet denigrerend
bedoeld. Met o.a. Gelderse clubs waren we zeer zelden
in competitieverband ingedeeld. Mijn bescheiden archief
biedt ook nu weer uitkomst. Voor de trouwe supporter ga
ik nu aangeven waar de betreffende clubs zetelen en op
welk adres de sport - accommodatie te vinden is. Voorts
hoe ze het voorbije seizoen hebben gepresteerd..
UNISSON
Aantal leden: 375.Sportpark De Grobbe, Oude
Deldenerweg 320, Boekelo.
Vorig seizoen 5e klasse B 6e plaats, 22 wedstrijden en 31
punten.

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

De zaak die u de meeste service geeft

ALTRA BATAVUS GAZELLE
GIANT KENOSHA LYNX
ELECTRISCHE FIETSEN:
SPARTA SACHS
Deldensestraat 56, 7621 EK Borne
Tel.: 074 - 26 71 910

Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden
T (074) 376 40 55, www.witte-paard.nl
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SV DELDEN
Aantal leden: 350.Sportpark De Mors, de Mors 5, Delden.
Vorig seizoen 6e klasse A, 7e plaats, 22 wedstrijden en 27
punten.
DIEPENHEIM
Aantal leden: 350. Sportpark De Koppel,
Dr.C.A.J.Quantstraat 350, Diepenheim.
Vorig seizoen 5e klasse B, 12e plaats, 22 wedstrijden en 8
punten. Laatste.
EGVV
Aantal leden:155. Sportpark De Benneker,
Driessenweg 25 – 27, Gelselaar.
Vorig seizoen 6e klasse A, 3e plaats, 22 wedstrijden en 39
punten.
ENSCHEDESE BOYS
Aantal leden: 475. Sportpark Wesselerbrink – Zuid,
Geessinkweg 278, Enschede.
Vorig seizoen 4e klasse A, 12e plaats, 22 wedstrijden en 5
punten. Laatste en gedegradeerd.
GSV’63
Aantal leden: 175.Sportpark De Brouwer, Dennendijk 11,
Geesteren – Gld.
Vorig seizoen 6e klasse A, 9e plaats, 22 wedstrijden en 24
punten.
HAAKSBERGEN
Aantal leden: 400. Sportpark Groot Scholtenhagen,
Scholtenhagenweg 44,H’bergen.
Vorig seizoen 6e klasse A, 12e plaats, 22 wedstrijden en 16
punten.

RIETMOLEN
Aantal leden: 250. Sportpark De Wieken, van Everdingenstraat
66A, Rietmolen.
Vorig seizoen 5e klasse B 10e plaats, 22 wedstrijden en 18
punten
ROOD – ZWART
Aantal leden: 750. Sportpark De Scheetheuvel, Langestraat
55, Delden.
Vorig seizoen 4e klasse A, 11e plaats, 22 wedstrijden en 22
punten.
Gedegradeerd via nacompetitie.
UDI
Aantal leden: 420. Sportpark Wesselerbrink Midden,
Geessinkweg 240 Enschede.
Vorig seizoen 5e klasse B 8e plaats, 22 wedstrijden en 28
punten.					
Gerard Bebseler.

EXPOSITIE
De viering van ons jubileum op 8 juni jl. was een groot succes.
Receptie, reünie, expositie en feestavond verliepen gesmeerd
(in dubbel opzicht).
Op de vele ten toon gestelde foto’s, krantenknipsels en andere
materialen werd enthousiast gereageerd.
De hoeveelheid “antiquiteiten” die door veel leden op allerlei
wijzen en in diverse vormen beschikbaar werden gesteld,
stelden ons in staat een leuke expositie te maken.

HOEVE VOORUIT
Aantal leden: 320. Sportpark ’t Meuken, Beckummerweg
11, St.Isidorushoeve.
Vorig seizoen 5e klasse B, 11e plaats, 22 wedstrijden en 16
punten.
KLEIN DOCHTEREN
Aantal leden: 400. Sportpark ’t Schooldert, Kleedkamers:
DeSchole een vm. Schoolgebouw.De plaats Kl.Dochteren
behoort tot de gemeente Lochem.
Vorig seizoen: 6e klasse C, 3e plaats, 20 wedstrijden en 39
punten.
LOCHHUIZEN
Aantal leden: 300.S portpark Nieuw Olthaar,
Diepenheimseweg 32, Neede.
Vorig seizoen: 6e klasse A, 6e plaats, 22 wedstrijden en 28
punten.
NOORDIJK
Aantal leden: 95. Sportpark ’t Centrum, G.L.Rutgersweg 41,
Noordijk Vorig seizoen 6e klasse A.11e plaats, 22 wedstrijden
en 19 punten.

Niet iedereen had voldoende tijd om alles goed te bekijken en
we hebben dan ook al vragen gekregen de expositie langer te
laten staan, c.q. te herhalen. Wij denken er aan dit in elk geval
op de open dag (17 augustus) te doen.
Wij zijn uiteraard blij met dit succes maar het stelt ons wel voor
probleem.
Het betekent namelijk dat we het materiaal nog niet aan de
rechtmatige eigenaren kunnen retourneren. Daarbij komt nog
dat alles nog gedigitaliseerd moet worden omdat wij het graag
voor het nageslacht (en het 100 jarig jubileum in 2023) willen
bewaren. Gezien de enorme hoeveelheid wordt dat nog een
“hell of a job”.
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Eindstanden Rood-Zwart
jubileumjeugdtoernooi
Eindstanden D-toernooi:
Poule D1: Rood-Zwart D2, 2. SV Delden D1, 3. Rood-Zwart
D1, 4. DEC’10 D1, 5.Rood-Zwart D3.
Poule D2: 1. ATC’65 D7, 2. SV Delden D2, 3. STEVO D2,
4. Rood-Zwart D5, 5. DEC’10 D2, 6. Rood-Zwart D4.

Graag willen we daarom uw begrip vragen voor deze
omstandigheid.
Uiteraard krijgt iedereen zijn of haar spullen terug, alleen duurt
het iets langer dan verwacht. Mocht u onverhoopt toch iets
van de door u beschikbaar gestelde materialen al eerder nodig
hebben, laat u dat dan even aan ondergetekende weten.
Namens de commissie 90 jaar
Harry Dessens.

Geslaagd jubileum jeugdtoernooi bij V.V. Rood-Zwart
Bij voetbalvereniging Rood-Zwart kunnen ze terug zien op een
geslaagd jubileum jeugdtoernooi.
Het toernooi kende vanaf vrijdag tot en met zondag een
vlekkeloos verloop. Met enthousiast voetbal maar wel koude
en droge weersomstandigheden. Vrijdagavond werd door 11
D-teams afgetrapt. Zaterdagmorgen werd door 30 F-teams
deelgenomen aan het Gerrit ten Brummelhuistoernooi gevolgd
door de E team ’s middags. Het toernooi op zaterdag is
genoemd naar de man die grote verdiensten heeft gehad voor
de jeugdafdeling van Rood-Zwart.
De wisselbokaal die door de familie ten Brummelhuis
beschikbaar is gesteld voor het beste team van Rood Zwart
dat tijdens het toernooi de beste prestatie heeft geleverd is bij
de F-jes gewonnen door F3, die in zijn poule als 2e eindigde.
In de E poule ging de wisselbokaal naar Rood-Zwart E6 die
als eersten eindigden in zijn poule. Voor elk team was er een
prijs beschikbaar. De prijzen werden zaterdag uitgereikt door
Gerrits vader en zoon Dennis. Vrijdagavond en de zondag
werden de prijzen uitgereikt door de jeugdvoorzitter van
Rood-Zwart.
Zondagmorgen was het de beurt aan de C teams en ’s
middags de B teams. Bij deze wil de toernooicommissie
iedereen bedanken die hebben meegewerkt om het 90 jarig
jubileum jeugdtoernooi tot een goed einde te brengen.
Het toernooi weekend werd afgesloten door Disk jockey Rodi.
Hier volgen de eindstanden van het gehele weekend.

Eindstanden: Gerrit ten Brummelhuistoernooi:
Poule F1 1. Markelo F1, 2. O.N. F1, 3. Wilhelmina School F1,
4. Rood-Zwart F1, 5. WVV F1.
Poule F2: 1.Bentelo F1, 2. O.N. F2, 3. SV Delden F1,
4. Rood-Zwart F2, 5. KOSC F3.
Poule F3: 1.TVO F1, 2. Rood-Zwart F3, 3. O.N.F3, 4. WVVF2,
5. F2, 5. GFC F3.
Poule F4: 1. SV Delden F2, 2. Bentelo F2, 3. WVV F3,
4. Rood-Zwart F4, 5. ATC’65 F13.
Poule F5: 1. O.N. F8, 2. ATC’65 F14, 3. Rood-Zwart,
4. WilhelminaSchool F7, 5. WVV F4.
Poule F6: 1. Markelo F4, 2. Rood-Zwart F6, 3. Rood-Zwart F7,
4. TVO F2, 5. SV Delden F3.
Rood-Zwart Gerrit ten Brummelhuis wissel bokaal is
gewonnen door Rood-Zwart F3.

Poule E1: 1. Rood-Zwart E1, 2. HSC ’21 E2, 3. ATC’65 E6,
4. WVV E1, 5. SV Delden E1.
Poule E2: 1.ATC’65 E8, 2. Rood-Zwart E2, 3. Markelo E3,
4. Bentelo E1, 5. SV Delden E2.
Poule E3: 1. Rood-Zwart E4, 2. Bentelo E2, 3. KOSC E4,
4. Zenderen Vooruit E1, 5. WVV E2.
Poule E4: 1. Almelo E2, 2. Rood-Zwart E3, 3. Rood-Zwart
E5, 4. NEO E12, 5. WVV E3.
Poule E5: 1.Rood-Zwart E6, 2. Zenderen Vooruit E2, 3.
ATC’65 E14, 4. WVV E4, 5. BWO E9.
Poule E6: 1. ATC’65, 2. HSC’21 E5, 3. Rood-Zwart E7,
4. SV Delden E3, 5. Rood-Zwart ME1.

FOTO IMPRESSIE JUBILEUMFEEST
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Rood-Zwart Gerrit ten Brummelhuis wissel bokaal is
gewonnen door Rood-Zwart E6.

Zie je met grote letters staan….
Rood Zwart A1 staat bovenaan!!!!
Dit is nog maar het begin,
Wij geven een voorzet, ……………… jullie koppen hem in!
Wie is deze speler??
Een player, tegenwoordig meer buiten het veld dan erin,
als back een voetballend genie, jammer van zijn gammele
knie, zie daar onze tropische verrassing………….(Chin)
In het veld, ernstig en geconcentreerd, raakt niet vaak de bal
verkeerd. Buiten het veld nooit een dip, heeft altijd als eerste
een sigaret op de lip…….(Bas ter Elst)

Eindstanden C toernooi:
Poule C1: 1 DEC’10, C1, 2. SV Delden C1, 3. Hilter C1,
4. Rood-Zwart C1, 5. Rood-Zwart C2.
Poule C2: 1. DEC’10 C2, 2. Rood-Zwart C3, 3. SV Delden C2.
Poule Meisjes C: 1. De Tukkers MC1, 2. Rood-Zwart MC1,
3. BWO MC2.
Eindstanden B toernooi:
Poule B1: 1. LSV B1, 2. Vogido B1, 3. Rood-Zwart B1,
4. SV Delden B1.
Poule B2: 1. ATC’65 B5, 2. DSVD B1, 3. Rood-Zwart B2,
4. Quick’20 B8.
Poule Meisjes B: 1 EMOS MB1, 2. GFC MB1, 3. BWO MB1,
4. Quick’20 MB1, 5. Rood-Zwart MB1

Onze invallende kracht met energie voor 10,
volgend jaar gaan we daar vast meer van zien! (Bas G.)

De toeschouwers van A1,
Zijn door al hun snoepjes heen. Vele doelpunten wisten jullie
te scoren en gelukkig zitten Bep en Ton nu niet op de Azoren!
Opa was ook steeds van de partij, met een rondje van jou, zijn
de jongens ook weer blij! (van Eddy mag ook!)
De uitwedstrijd tegen de Bon Boys was niet om aan te gluren,
tegen Grol uit moesten jullie het van de zenuwen bezuren.
Maar uiteindelijk kunnen we zingen….
”op het Hoekje van de laan”, ……

Met zijn grote voeten ruimt hij heel wat ballen op,
als het haar maar goed zit op zijn kop!
De eerste 10 minuten gaan wel eens aan hem voorbij,
de Wake Up call van zijn Pa haalt hem er dan weer bij. ( Koen)
De stille kracht van het A1, Ging voor het kampioenschap
eindelijk naar de kapper heen, staat altijd op de goede plek,
en heeft nooit een grote ……. (Rob K.)
Deze Beukert kom je in het veld niet graag tegen,
helaas zit hij nu in Noorwegen. (Rody)

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
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Eigenzinnig en van fluiten geen verstand,
pingelt hij wat af aan de linkerkant (Roy)

Maar natuurlijk konden jullie het niet alleen dit jaar,
een heel team staat elke week voor jullie klaar!

Door zijn halve studie in de rechten.
Kon hij niet voor de A1 vechten,maar toen het echt belangrijk
was,stond hij voor het team weer op het heilige gras! (Thierry)

Jan Ros, The Boss van A1, water dragen als hij kan er geen
een!

De roadrunner, Kraanvogel en Castillion van het elftal,
houd meer van sfeeracties dan van voetbal! (Thomas E.)

Marcel, aardig, betrouwbaar, vriend van iedereen,
toe Marcel, drinken we er nog een?
Frank, bijna met de opleiding klaar, steun en toeverlaat van
Erwin dit jaar.
Job, met dit beest is zelfs het vlaggen een feest!
Stef, liepen ze echt allemaal buitenspel? Of vlag je nu eenmaal
zo snel?
Jelte, zelfs met de vlag aan de kant, heeft hij zijn zenuwen niet
altijd in de hand.
Last but not least,
Meistermacher Erwin,
Pompe of verzuipe, op het lijf geschreven,
Ambitieus, kundig en gedreven. De prestatie is super en oké,
Wat moet je in hemelsnaam nog met Twello 2?

Als sluitpost groeit hij naar hogere sferen,
alleen zijn zenuwen moet hij nog controleren. (Jasper).
Dan hebben we een speler die de bal af en toe verkeerd
kan ra(a)ke, dat is …??………………..(Mitchel Baake)
Zowel in het veld als in de kantine de laatste man,
deze sfeermaker kan er wel wat van!
Een steevaste held, op het middenveld,is voor de duvel niet
bang en gaat gewoon zijn eigen gang. (Björn)
T. de G. te D.
Pikt als pinchhitter vaak een doelpuntje mee! (Thomas de G.)
Voor het publiek is het wel ff wennen,
dat je met zulke dunne benen zo hard kunt rennen! (Tom H)
Is keeper, soms van de bar en soms van het doel,
hij doet beide met veel gevoel (Menno)
Dan de Messi van A1, iedereen vraagt zich af……. wanneer
gaat hij naar het buitenland heen? (Collin)
Deze speler gaat vaak tot het gaatje, dat kost hem menig geel
en rood kaartje, met tape op de mond, maakt hij volgend jaar
de competitie wel rond! (Tom Roessink)
Onze mooie Exoot, heeft een beste dribbel in zijn poot.
En heeft hij echt veel zin, dan ligt het balletje er zo in! (Vandi)

Kijk voor alle aanbiedingen op
www.breukers-tuinmeubelen.nl
of kom langs in onze showroom.
De koffie staat voor u klaar!

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.
Ook op feestdagen!
Vossenbrinkweg 40 Delden Tel: 074-376 64 98
www.goldencitydelden.nl
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Schoolvoetbal

Namens de commissie schoolvoetbal Deldense basisscholen
wil ik bij deze de v.v. Rood-Zwart nogmaals bedanken
voor de medewerking bij het organiseren van het
schoolvoetbaltoernooi 2013.
Alles was prefect geregeld; startklare velden, scheidsrechters
en een goed verzorgde lunch.
Rood-Zwart bedankt!
Hans Braamer
Gymleerkracht

UIT DE OUWE DOOS
Gelezen in clubblad van juni 2003.

WOORD VOORAF
Onze vereniging staat bekend op uitnemende wijze
festiviteiten te kunnen organiseren en daar is niks mis mee.
Helaas schijnen de ouderen onder ons deze zienswijze niet te
delen. Vooral het vele lawaai, dat men muziek noemt, is voor
hen een doorn in het oog. Dat bv. op de vrijwilligersavond
menige oudere vrijwilliger hierdoor al bijtijds huiswaarts
keert kan een reden zijn voor het bedenken van een andere
aanpak. Wellicht dat onderstaand verslag t.g.v. het 80 jarig
bestaan er toe kan bijdragen dat het organiseren van zo’n
avond op een ietwat andere wijze kan plaatsvinden.
GOED IDEE
Dat mogen we wel zeggen wanneer er ter gelegenheid van
het 80 jarig bestaan van Rood – Zwart een uitnodiging voor
een gezellig samenzijn voor de 50 plussers bij je in de bus
valt. Mijn zus is even oud als onze vereniging en dat moest
op 24 mei jl. even gevierd worden. Maar met een beetje
passen en meten kon ik toch aan beide festijnen deelnemen
en dat heb ik geweten. Niet direct dat een overvloedig
gebruik van alcoholische dranken mijn verstandelijke
vermogen benevelde, het tegendeel zelfs. Ik wil er zelfs nog
even een paar woorden aan wijden. Dit wellicht om aan te
tonen dat ik er met mijn “koppie”goed bij was.
Ik moet om te beginnen zeggen enorm te hebben genoten
de oude en wat oudere “knakkers”weer eens te hebben
terug gezien. Onze oud penningmeester Henk ten Voorde,
geboren in 1923, zodat ik niet meer hoef uit te leggen hoe
oud hij is,liep ik tegen het lijf. Zijn accurate beheer van de

penningen kwam weer even bij mij in beeld. Ook oud –
voorzitter Johan Wensink was uiteraard, nu met zoon Jan,
aanwezig. Als je geen verstand had van besturen en kletsen
kon je dat bij hem leren. Zijn enorme inzet voor onze club
kwam ook weer bij mij voor het voetlicht. Hetzelfde geldt
ook voor oud – voorzitter Herman Vreeling. Tijdens een
voorzitterschap twee clublokalen bouwen en evenzoveel
speelvelden aanleggen is niet mis.
Dat ons oudste lid Gerrit Baake ook weer eens blijk gaf van
interesse voor onze club was een verrassing. Ik zie hem,
begin 40er jaren, nog spelen in wedstrijden van ons 1e elftal.
Hij wist vaak met forse trappen opruiming in de achterhoede
te houden. Ook Jan Rekveldt was er. Met hem speelde ik nog
wel eens enkele wedstrijden in het 2e elftal van weleer. Hij
was de man van het welbekende lied:”Eerst komt Anoul en
dan komt slappe Keizer, dan komt rooie Rekveldt die heeft
een kop van ijzer.”Ik herinner me nog dat Jan voor ons 2e
elftal het zg. grendelsysteem introduceerde, een speelwijze
die destijds door het Zwitserse Nationale elftal als ideaal
werd beschouwd. Het werd geen daverend succes. Na een
forse achterstand binnen de kortste tijd, zijn we toch maar
weer “gewoon”gaan spelen.
De wat jongere garde was ook aanwezig. Ik zag Gerrit weer
langs het lijntje rennen, enkele tegenstanders passeren en
dan met een forse knal de bal richting Deldeneres trappen.
De eiken in die omgeving zullen blij zijn dat hij niet meer
mee doet.
Ook een tweetal oud – spelers, ik noem geen namen, die in
vroegere jaren mijn huisadres blindelings wisten te vinden,
waren aanwezig. Telkenmale moesten strafrapporten
worden geschreven omdat de heren weer eens uit het veld
waren gestuurd. Het gebeuren moest dan dusdanig worden
beschreven, dat er van KNVB zijde wel haast een milde straf
moest volgen.
Zo zou ik nog wel even met het ophalen van herinneringen
kunnen doorgaan. Het was zo maar een kleine greep uit een
rijke historie en niet meer dan dat.
Wanneer ik nog complimenten mag uitdelen dan is dat
richting de dames en heren van de kantinecommissie en het
bestuur. Eerstgenoemde hebben zich enorm ingezet om het
feest volledig te doen slagen. Namens alle” oudjes” bedankt
hiervoor. Het best uur verdient een compliment voor het
goede idee ons uit te nodigen. Te weten er nog bij te horen
doet prettig aan.
Wij vertrouwen dat ons energieke bestuur er in slaagt om
op korte termijn met de bouw van nieuwe kleedkamers
te kunnen starten. Dat verder een beleid, dat degelijkheid
uitstraalt, er toe zal leiden dat een structuurvisie met
betrekking tot de sportaccommodaties een goede vorm
krijgt. In alle opzichten succes gewenst.
Bedankt nog eens allemaal voor het slagen van een briljant
feest. We hebben met volle teugen genoten. Namens de 50
plussers tekent, met een vriendelijke groet.
						
OUDJE GRB.

Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

Vossenbrinkweg 1/H
7491 DA Delden
Tel.: 074 - 3762262
dierenartsen
Rannie Sumter

Behandeling dagelijks volgens
afspraak

Margriet van der Meer
Openingstijden:
ma. t/m vrij. 8.30-16.00 uur

assistentes
Open spreekuren:

Erica Tijink
Marjolein ter Weele
Maaike ten Pierik
Romy Nijhuis

• maandag • dinsdag • donderdag
van 19.00 - 19.30 uur

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar
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IN MEMORIAM TONNY MÖLLER

Op 24 juni j.l. overleed na een ernstige en langdurige ziekte
onze beste vriend en lid van onze vrijdagmorgenploeg Tonny
Möller.
Toen hij enkele jaren geleden zijn betrekking bij het Akzo
concern vaarwel kon zeggen, meldde hij zich aan als lid van
de vrijdagmorgenploeg. Niet direct omdat hij de voetbalsport
in zijn algemeenheid een warm hart toedroeg, wel omdat hij
de vele vrije tijd graag voor het jeugdwerk wilde inzetten, wat
dit ook zou mogen zijn.
Tonny was van beroep timmerman en een prima vakman.
Wekelijks zijn er wel vanwege slijtage of anderszins
mankementen aan gebouwen e.d. te vinden waarvoor
vakmanschap aan de orde komt. Maar het maakte Tonny
verder niets uit welk werk er op hem af kwam. Met veel
plezier nam hij allerlei klusjes zoals b.v. schoffelen, harken,
omheiningen repareren en wat er verder zo te doen staat voor
zijn rekening.
We hebben Tonny steeds in een beste stemming aangetroffen.
Maar hij liet zeker niet met zich sollen en hij was in menige
conversatie een pittige maar ook steeds correcte en daardoor
gewaardeerde gesprekspartner. Naar hem werd zeker goed
geluisterd.
De ziekte en het overlijden van zijn echtgenote heeft hij
nauwelijks kunnen verwerken. De steun van zijn kinderen
waren hierbij voor hem van onschatbare waarde. Dat zo
kort na haar heen gaan, de gevreesde ziektekwaal bij
hem wederom toesloeg heeft bij speciaal de leden van de
vrijdagmorgenploeg een diepe en verslagen indruk gemaakt.
Tonny bedankt voor het vele werk voor onze vereniging
verricht, vooral ook voor je warme vriendschap. We zullen je
erg missen.
Namens alle vrijwilligers van onze ploeg, het bestuur en leden
van Rood - Zwart wens ik zijn kinderen heel veel sterkte bij het
verwerken van het grote verlies.
Dat Tonny mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler.

VOETBALKAMP
Hallo ik ben Walter, vrijdag zijn
we naar roodzwart gegaan en
Herman noemde alle namen op
van de kinderen. Toen gingen
we naar het voetbalkamp.
Eerst hebben we een slaapplek
uitgezocht, er was geen plek
meer, dus samen met Thomas
en Tim mochten wij bij de
leiding slapen.
We mochten meteen onze voetbalkleren aan doen en
toen begon het toernooi. De eerste wedstrijd heeft Spanje
gelijk gespeeld. De tweede wedstrijd hebben we met 3-1
gewonnen.

We mochten nog wat eten en drinken en toen begon de
griezeltocht. Om 1uur gingen we naar bed.
Zaterdag werden we vroeg wakker gemaakt door de leiders,
om te ontbijten en daarna weer te gaan voetballen. We
hebben nog een leuk spel gedaan. ’s Avonds hebben we
gebarbecued. Ook hebben we nog een leuke zomerquiz
gedaan, die werd gewonnen door Italië.
Op zondag begon het hard te regenen en in de keiharde
regen hebben we levend stratego gedaan, we waren allemaal
helemaal nat. Helaas heeft Spanje niet gewonnen, maar we
waren wel tweedes.
Het was een super leuk voetbalkamp. Groetjes Walter

VOETBALKAMP
Op vrijdag om 17 uur gingen
we naar Hellendoorn, daar was
een villa waar we in gingen
slapen, alleen slapen werd het
niet echt. Het is er heel leuk.
Er zijn wipwappen en
schommels, een pingpongtafel
en niet te vergeten een
voetbalveld.
We deden ook een toernooi,
Italië was het team waar ik in
zat. We moesten voetballen
tegen Holland, Portugal,
Spanje, Zweden en Duitsland. We hebben met ons team
leuke spelletjes gedaan. We moesten met een helm waar een
plasticbekertje in paste water overbrengen, naar de andere
kant. Wie het meeste water na de overkant bracht had
gewonnen.
Ik vond het voetballen het allerleukste van het voetbalkamp.
Natuurlijk ook omdat ons team gewonnen heeft.
Aan het eind mocht iedereen nog een leuk prijsje uit kiezen.
Ik vond het dit jaar nog leuker dan vorig jaar!! Groetjes Lucas Kok
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Rood Zwart E1 opnieuw
ongeslagen kampioen
1e Klasse!

Delden E1 werd een week later overtuigend met 7-0 werd
opgerold en zo werd ook de 11e wedstrijd gewonnen.
Hierna ging E1 op de ‘platte wagen’. Een fantastische
rondrit door Delden volgde, hier bleek eens te meer dat Stef
Aarnink met afstand over de beste dansmoves van dit team
beschikt. Na afloop werd de groep lovend toegesproken door
jeugdvoorzitter Erik Fransen, iedere speler kreeg een bekertje.
In de middag werd het seizoen afgesloten met een heerlijke
BBQ bij ‘Erve ter Keurs’. Alle spelers kregen een eigen
spelerskaart. Daarnaast kreeg iedereen een teamposter met
daarop alle individuele foto’s van iedere speler als aandenken
aan dit geweldige seizoen. Hierna was het erg gezellig en ging
het feest tot in de late uurtjes door.
Er werden dit seizoen in 21 wedstrijden gespeeld, alle
wedstrijden werden in winst omgezet. In totaal werden er
dus 63 punten behaald met een doelsaldo van 172 voor en
27 tegen. Heren en dame; van harte gefeliciteerd met deze
ongelofelijke prestatie. Wij wensen jullie heel veel succes in
het komende seizoen!

E1 heeft het ‘em opnieuw geflikt!. Het team van trainer Joost
Baake en leiders Niek Oude Veldhuis en Mark Aarnink werd op
zaterdag 18 mei voor de 2e keer dit seizoen kampioen in de
1e Klasse.
Na het succes van het ongeslagen kampioenschap in de
najaarscompetitie (alle wedstrijden werden met winst
afgesloten) heeft E1 de draad weer voortvarend opgepakt.
Alle tegenstanders werden met goed voetbal en veel strijd
geklopt. Ook de wedstrijd tegen runner-up NEO werd
overtuigend gewonnen met 5-1. In de kampioenswedstrijd
tegen Oranje Nassau dreigde het nog even mis te gaan. De
spelers dachten er te gemakkelijk over.. spanning?! Een vroege
0-2 voorsprong werd binnen 5 minuten ongedaan gemaakt
door ON. In de 2e helft gooide E1 de schroom van zich af en
ging het haar eigen spel spelen. Fraaie combinaties en vele
kansen werden gecreëerd. Bij het eindsignaal was de score
2-5 in het voordeel van E1. Ongeslagen kampioen met 10
gewonnen wedstrijden op rij…..!!!! Aangezien onze topkeeper
Mika Linderman deze dag niet aanwezig was, werden de
festiviteiten een week uitgesteld.

E1 2012/2013 bestaat uit de volgende spelers; Mika
Linderman, Gijs Nijhuis, Bas Ottenschot, Stef Aarnink, Laura
Strikker, Bram de Ruiter, Tijmen ter Keurs, Stijn Visschedijk en
Pepijn Haarman.

WIST U DAT……………………
-

We er een nieuwe clubscheidsrechter bij hebben
Bram de W. tegenwoordig wedstrijden van onze RZ
senioren op zondagmorgen fluit
Hij bij zijn 1e wedstrijd bij RZ een kleedkamer kreeg
aangewezen
Hier ook keurig een kant-en-klaar KNVB 		
scheidsrechterspak klaar hing
Bram 5 minuten later buiten stond, in dit mooie
glimmende scheidsrechterspak
Kort daarna een officiële KNVB scheidsrechter aan
kwam lopen
Deze in dezelfde kleedkamer zat en zijn pak al vast
had opgehangen
Bram dacht dat RZ dit voor hem had klaar gehangen
Hij nu het pak van de officiële KNVB scheidsrechter
aan had
De beste man er hartelijk om moest lachen, maar toch wel
graag zijn eigen pak aan wilde
Uiteindelijk Bram er ook keurig bij liep (en loopt) in
een scheidsrechterstenue
De toppers van RZ F-3 altijd op kunstgras trainen
Ze af en toe een wedstrijd op gras moeten spelen
Jochem “rechtspoot (?!)” V. een corner nam tijdens de
uitwedstrijd bij sc.Markelo
Dit geen beste corner was en direct achter het doel
belandde

FOTO IMPRESSIE BEVERTOURNOOI
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7491 HH Delden
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-

Ik als trainer hierbij opmerkte “dat dat toch wel beter kon
de volgende corner”
- Hij direct een excuus klaar had: “kon niks aan doen, ik ben
kunstgras gewend”
- Men dus op 7-jarige leeftijd al excuses klaar heeft voor
een slechte bal
- Ik dit nog wekelijks terug zie bij RZ 5, dus wel wat
gewend ben
- Ik volgend seizoen geen trainer meer ben van deze
jongens als ze in F-1 spelen
- Vincent K. de nieuwe trainer van F-1 wordt en ze al
4x heeft getraind
- De jongens snel door hebben wie de nieuwe trainer is
- Ik nu gedegradeerd ben tot assistent trainer en deze taak
niet onderschat mag worden
- pionnen uitzetten in een rechte lijn, ballen oppompen en
veters strikken ook belangrijk is…
- Ondergetekende met het Koninginnedagtoernooi in een
gezellig team speelde
- Dit wel een samengeraapt team was van F-3 ouders en een paar last-minute aankopen
- We ook tegen het RZ Viagra team speelden
- zij niet al te veel lopen, maar positioneel sterk zijn we
uiteindelijk (terecht?) verloren
- Jan van de B. wel een bijwerking heeft ontdekt van de
vele Viagra die ze slikken
- Je er vreselijk veel van gaat zeiken, gezien het constante
gezeur op iedereen
- Tijdens het Einde seizoensfeest de Topscoorderbokaal is
uitgereikt aan Bram de Wit
- Hij bij het zaterdag senioren team 34 keer het netje
heeft weten te raken
- Een speler van RZ 5, Bart de R., 2e werd met 20 goals
- Hij heel RZ 5 wel mag bedanken voor de voorbereiding
op al die intikkertjes
- Er tijdens de E-jeugd ouderavond is aangegeven dat
kinderen niet te veel verwend moeten worden en ze hun
eigen tas wel kunnen dragen
- Moeders hun kinderen ook niet te veel moeten verwennen
- De E-jeugd prima de eigen vieze voetbalkleding in de
wasmachine kan stoppen
- Een bijdehand Teun Klein B. vroeg “maar mijn pappa
kan dat dus wel doen”
-	Ondergetekende een weekendje weg met de kameraden
is geweest
-	De organisatie had bedacht dat we met 7 stellen in 1
grote wigwam gingen slapen
-	Ik geen namen noem van de organisatie, maar Rob
en Christa K. hartelijk wil bedanken voor deze unieke
gebeurtenis
-	Je alles in je leven een keer gedaan moet hebben
-	Daar hoort slapen in een TIPI tent in de middle-of-nergens
in Mander zeker bij
-	Ik als ex-militair altijd waakzaam ben en daarom erg licht
slaap
-	Ik de 1e nacht, ondanks dat ik geen sinas had gedronken

niet in slaap kon vallen
-	Dit niet zo gek is als er 3 man (of vrouw, daar ben ik nog
niet achter..) ligt te snurken
-	Er gelukkig een overdekte veranda bij was en ik daar
lekker rustig verder kon slapen
-	Dit me ook de 2e nacht prima is bevallen en er maar direct
ben gaan liggen
-	Als u dit gevoel ook eens wil meemaken, zie www.
twentetipi.nl
-	Dit een unieke locatie is met een unieke eigenaar
-	U zelf geen gehaktballen mee hoeft te nemen, die moet u
300 mt verderop halen
-	Ria van www.riaseetcafe.nl namelijk de lekkerste ballen
van Mander heeft
-	Deze ballen van 350 gram per stuk tot in de verre omtrek
zeer bekend zijn
-	Op 8 juni jl. het grote 90 jarige Jubileumfeest plaatsvond
-	Dit tot in de puntjes was verzorgd: 90-jarige commissie:
mijn complimenten !
-	Er legendarische (team)foto’s hingen in ons clubgebouw
-	Ik ook voor hen die dit hebben verzameld mijn
complimenten wil geven
-	De loting voor het Hoftoernooi 16 augustus ook deze
middag was
-	Dit onder de bezielende leiding stond van presentator
Herman “Borgie”W.
-	De trekking werd gedaan door burgemeester van de Hof
van Twente Ellen Nauta-van Moorsel en Wethouder Pieter
van Zwanenburg
-	Herman fijntjes opmerkte “dat dit wel even hard werken
was voor een gemeenteambtenaar”
-	Hij dit wel “kon zeggen als ex semi-overheidsambtenaar”
-	De loting in ieder geval keurig verliep
-	Ons 1e elftal toevallig in 1 poule terecht kwam met s.v.
Delden en v.v. Diepenheim
-	Je met een beetje zelfspot dus kunt zeggen dat er 1 “5e
klasse-poule” is
-	Ons 1e elftal namelijk gedegradeerd is naar de 5e klasse
-	Hier al wel genoeg over gezegd en geschreven is
-	Ik maar 1 ding wil meegeven aan de jongens van het 1e
-	We zo snel mogelijk terug moeten naar minimaal de 4e
klasse
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-	Er maar 1 doelstelling moet zijn voor het nieuwe seizoen:
kampioen worden
-	We dan uiteindelijk wel zien waar het (vlagge)schip van
onze vereniging eindigd
-	Menig oud trainer aanwezig was: Martin Oude Engberink,
Gerard Lelifeld en Gerard Bos
-	Gerard B. op de fiets vanuit Haaksbergen kwam: respect
Gerard
-	Er later op de vond een spontane dansvloer werd
gecreëerd op een stuk gras in de tent
-	Good-old Joop P. liet zien dat hij nog geen grammetje te
veel vet heeft
-	Ook Robert en Anita de W. actief waren op de dansvloer
-	Ondergetekende niet kon achterblijven en ook Willem de
V. zeer actief was
-	DJ John v O. hier prima op inspeelde met ouderwetse
stevige rocknummers
-	Er op muziek van Status Quo, Normaal en AC/DC
luchtgitaar werd gespeeld
-	Han B. het voltallige bestuur zo gek kreeg nog keer hun
PB act te doen
-	Ze de passen van PSY’s “gangnam style” nog niet verleerd
waren
-	PSY zelf, Han B., nog net zo gek was als op de PB Show
zelf en de hele tent door ging
-	De Griekse vader van Fedon A., Dimitris A. tegenwoordig
Grieks eten verzorgd
-	U dit kunt bestellen voor al uw feesten en partijen, zie
www.puurgrieks.nl
-	Hij deze dag aanwezig was en niet alleen lekker eten bij
zich had
-	De fles ouzo (of iets wat er op leek) waarmee hij de tent in
kwam ook prima smaakte
-	We er even eentje namen op het 90-jarig bestaan van RZ
-	Vervolgens ook nog 1 moesten drinken op het Dalkruid
-	En daarna nog 1 op…geen idee….maar het smaakte nog
steeds
-	Je er in ieder geval lekker warm van werd en dat was mooi
genomen
-	Het om half 12 mooi was geweest en er vervolgens een
traditie werd voortgezet
-	Er altijd nog even een pitstip bij onze sponsor moet
plaatsvinden
-	Er dus 5 minuten later bij Smittienog even de dag werd
geëvalueerd
-	De die hards nog mee gingen: Han en Jose B. Herman
Borgie W.
-	Frank aan de S. en Frank M. en Marion ook nog bij de diehards hoorden
-	RZ 5 in juni 2012 een weekendje naar Willingen is
geweest
-	Deze toplocatie zo goed is bevallen dat ze ook in 2013 zijn
geweest
-	Ik u hier helaas nog niets over kan melden, omdat we op
het moment dat ik dit tik nog niet weg zijn geweest
-	U hier ongetwijfeld nog meer over gaat lezen

-	We ongetwijfeld bij Siggi’s Hutte wel wat anders gaan
drinken dan alleen een kop koffie
-	De 1e act voor de 14e PB show 2014 zich al gemeld
heeft?
-	De PB show 2014 op vrijdag 17 of vrijdag 24 januari in de
planning staat?
-	De 24e waarschijnlijk een betere optie is i.v.m. FC Twente Heracles op de 17e
-	RZ namelijk veel FC T supporters heeft (en een paar van
Heracles) die daar heen gaan
-	nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij
ondergetekende
Linkspoot RZ 5

Zomerkamp 2013

Verruimde bereikbaarheid.
Regel al uw bankzaken snel en deskundig via het nieuwe Klanten Contact Centrum Centraal Twente.
Alle werkdagen bereikbaar via (074) 245 67 89 van 8.00 tot 20.00 uur.

Nieuw:
Klanten Contact Centrum
Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobankcentraaltwente.nl
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