Redactiewoord

Inhoudsopgave:

Over de afgelopen periode valt eigenlijk een heleboel positiefs
te melden. Zo was er de jaarlijks terugkerende Algemene
Ledenvergadering, die niet alleen goed bezocht werd maar
ook inhoudelijk zeer informatief en goed voorbereid. Vooral
de discussie over hoe wij ons vrijwilligerskader op peil moeten
houden leverde mijn inziens zeer bruikbare gedachten op. Mij
viel daarbij op dat er vooral vanuit de damesgroep goed over
nagedacht word.

In deze kerstuitgave van ons clubblad is er veel aandacht voor
activiteiten van de afgelopen maanden. Zo komt Sinterklaas
nog even voorbij evenals de daaraan voorafgaande pietengym. Vader en zoon Mulder bezochten Rood-Zwart en de
welpen sloten hun najaarscompetitie af met een wedstrijd
tegen de ouders.
Vanaf heden is nieuw in ons clubblad de column ‘op de
wreef’, van Jan Ankoné. Hij geeft op geheel eigen wijze zijn
visie weer over het wel en wee binnen Rood-Zwart. Jan, bedankt voor je bereidwilligheid.
De vijf! jarige Stefan Deterd oude Weme heeft de pen gepakt
en vertelt over zijn bezoek met Rood-Zwart aan de wedstrijd
F.C.Twente-N.E.C. Een goed voorbeeld voor degene die eigenlijk de pen had moeten pakken. Dus Martin….
Nico Bauhuis schreef wederom zijn eigen jaarlijkse kerstverhaal. Van ons hoofdbestuur krijgt u de kerstgroeten en tevens
brengen zij u de laatste nieuwtjes van de bestuurstafel.
Gerard Bebseler haalt nog even herinneringen op aan één van
meest legendarische trainers van Rood-Zwart, Johan oude
Engberink (misschien bij u wel beter bekend als Johan van het
Leer).

Hoewel er vooral bij de oudere supporters nog wel steeds nagemokt wordt over het verloren gegane vierde klasserschap,
doet ons eerste elftal er alles aan om dit meteen weer recht te
trekken.
Een waarschuwing is m.i. daarbij wel op zijn plaats. Zoals afgelopen dinsdag in de beslissingswedstrijd om de eerste periode titel te zien was, werd er door twee verdedigingsfouten
geheel onnodig van Enschedese Boys verloren. Deze wedstrijd
was eigenlijk de eerste van dit seizoen die op een hoger niveau dan de 5e en 6e klasse gespeeld werd en gaf duidelijk
aan dat we ons nu al in moeten stellen op het hogere gehalte
en pressie in het volgend jaar. Ik wil dan ook adviseren om, zo
veel als kan, te oefenen tegen hoger geklasseerde tegenstanders. Overigens mijn complimenten voor wat er aan gedaan
wordt om terug te keren waar we minimaal thuis horen.
Vorige week werden we ook opgeschrikt door het overlijden
van Hennie van Otten. Hennie was jarenlang als veldheer bij
ons actief. Elders in dit clubblad een memoriam.
Voor de rest verwijs ik U naar de inhoudsopgave hiernaast
Namens de redactie,
Louis Bouwmeester

Er wordt niet alleen terug-, maar ook vooruitgekeken naar komende activiteiten, zoals het boerenkooltoernooi, de nieuwjaarsreceptie en de beide playbackshows.
De Sportparkplus commissie geeft een gedetailleerde weergave van hoe zij het nieuwe clubgebouw hopen te realiseren.
Maribri, één van onze stersponsors, wordt aan u voorgesteld
en vanzelfsprekend ontbreken onze vaste rubrieken ook niet.
Tot slot wens ik u veel leesplezier, een ﬁjne Kerst en alvast een
gelukkig 2014.
Rudy Visschedijk
Eindredactie
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Van de bestuurstafel
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 6 januari 2013 viert Rood Zwart haar 91e verjaardag! Op
deze datum (dit keer op een maandag) is traditioneel altijd onze
nieuwjaarsreceptie en zo ook dit jaar. Hierbij wil het bestuur
u van harte uitnodigen deze receptie bij te wonen. Aanvang
20:00 in het clubgebouw. een pluim op de hoed.
OVERHEID STRENGER VOOR DRINKENDE JONGEREN
Het kabinet pakt drinkende jongeren strenger aan, sinds
1 januari 2013 geldt daarom een vernieuwde Drank- en
Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar zijn nu strafbaar als ze
in het openbaar alcohol bij zich hebben, maar vanaf 1 januari
2014 zijn alle jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol
bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Hiervoor
is een wijziging nodig van de Drank- en Horecawet welke
inmiddels door het parlement is goedgekeurd. Dit betekent
dat vanaf 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor verkoop van
alcohol houdende dranken op 18 is gesteld, maar daarnaast is
ook bezit tot het 18e levensjaar strafbaar! En dit geldt uiteraard
ook in de Rood Zwart kantine. Het bestuur is gezamenlijk met
de andere Hofclubs en gemeente in overleg hoe we dit nieuwe
beleid gaan uitdragen en handhaven, daarover later meer.
BEDANKT!
We kennen allemaal het gezegde “vele handen maken licht
werk”. Iets wat zeker voor Rood Zwart geldt. Maar daar
kunnen we zeker nog iets aan toevoegen; “vele gedachten
maken mooi werk”. Als we kijken naar de input van veel
leden voor het nieuwe clubgebouw, gaat dat zeker op. Het
meedenken heeft geresulteerd in prachtig plan dat op de
jaarvergadering is gepresenteerd en sinds kort op de website
staat. We zijn nog niet klaar, dus dat meedenken, blijft mogelijk
en gewenst, waarbij je wel kunt constateren dat meedenken
niet ophoudt bij het nieuwe clubgebouw, maar op elke manier,
in welke vorm dan ook, gewenst is.Nu zal het de oplettende,
ﬁetsende, bezoeker van ons sportpark waarschijnlijk al zijn
opgevallen.

Sinds kort worden de hekken bij het begin van het ﬁetspad
gesierd met twee ﬁetsen. De functie van het pad wordt op
deze manier heel duidelijk, maar het heeft ook iets speciaals,
het geeft extra uitstraling aan de toch al prachtige, landelijke,
Twickelse hekken. Het brein achter de ﬁetsjes is Tamara Kok,
onlangs aangeschoven als lid van de Sportpark+ Commissie.
Je moet er maar opkomen, maar zij deed het.

Ze zal zich ook bezig gaan houden met de inrichting van het
clubgebouw, naar de ﬁetsjes kijken zal zij zeker met leuke, frisse
ideeën komen, zodat het er niet alleen aan de buitenkant goed
uitziet, maar ook warm en sfeervol aan de binnenkant.Maar elk
idee moet natuurlijk wel tot uitvoer komen. De ﬁetsjes zijn van
staal, en dan kom je al heel snel uit bij NECO. Zij hebben het
idee van Tamara op strakke wijze ten uitvoer gebracht.
Een bedankje voor Tamara en NECO lijkt zeker op zijn plaats.
Bedankt!
FRUIT IN DE KANTINE
Vorig seizoen hebben we het gehele jaar (op zaterdag) fruit
aangeboden aan de jeugd van Rood Zwart. Met subsidie van
de gemeente, ondersteuning van (toen nog) C1000 en een
beetje van Rood Zwart was dat mogelijk. Het succes van het
fruit heeft ons in positieve zin verbaasd. Aan het einde van
elke zaterdag was de fruitmand leeg, een teken dat het fruit
gewaardeerd wordt. We zijn dan ook zeer verheugd dat we de
fruitactie weer kunnen starten. Zeker omdat Rood Zwart meer
wil zijn dan alleen voetbal. Dus past het ook binnen ons beleid
om de jeugd een verantwoorde snack te kunnen aanbieden.
Met ﬁnanciële ondersteuning van Jongbloed Fiscaal Juristen en
Morssinkhof Groep staat er sinds kort weer fruit in de kantine.
Dennis en Mark bedankt voor jullie gezonde bijdrage.
ROOD ZWART SCOORT VOOR HET GOEDE DOEL!
Wie jarig is, trakteert en v.v. Rood Zwart trakteert in het 90-jarig
jubileum twee keer! Alle Rood Zwart jeugdleden krijgen begin
2014 (na de winterstop), een compleet nieuw tenue (incl.
trainingspak en tas) beschikbaar gesteld door de vereniging.
Dit is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met sponsor
123Inkt.nl en alle bestaande sponsoren. De huidige tenues zijn
echter nog lang niet versleten en worden door Rood Zwart
gedoneerd aan twee goede doelen, te weten; Need & Care
Foundation en Stichting Muli Shania (wat overigens “hoe gaat
het met jou” in het Zambiaans betekent).
Het tweede cadeau dat bestuurslid Commerciële Zaken Ferry
van Sluijters mocht overhandigen, was een cheque aan Marijke
Schmand van Stichting KiKa. Het huidige 5e elftal (voorheen
het 4e) heeft 4 jaar geleden het plan opgevat 7 sponsoren te
benaderen die voor zowel elk gescoord als tegen gescoord
doelpunt € 1,00 per sponsor per doelpunt bij dragen. Deze
sponsoren zijn: de Kapperie, Achmea zorgverzekeraar, Kuipers
Bouwmaterialen, NAV2, BSO LA Luna, Brammer en Blue Wave).
Hiervoor heeft dit elftal 2 goede doelen geselecteerd:
Spelinrichting t.b.v. jeugd Rood Zwart en Stichting KiKa
In deze 4 jaargangen zijn er gemiddeld per seizoen 35
doelpunten gemaakt en geïncasseerd. Dit betekent een cheque
van € 1.000,00 voor KiKa, welke door Marijke dankbaar werd
aanvaard.
Houd voor actuele informatie de website (www.roodzwart.nl)
in de gaten!
Het bestuur
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Fijne Kerst en een
Gelukkig Nieuwjaar
Het einde van het jaar nadert. De eerste klanken van de midwinterhoorn hebben alweer geklonken. Nog even en het is
weer Kerstmis. Een tijd van bezinning. Nog een paar wedstrijden voetballen en de stand van zaken halverwege het seizoen
kan weer worden opgemaakt. Sportief gezien gaat het voor de
wind. Jammer natuurlijk dat ons vlaggenschip in ons jubileum
jaar averij opliep, maar gelukkig zijn dit seizoen alle zeilen bijgezet en varen we in vaste koers weer retour richting de vierde
klasse. Ook de andere teams doen het goed. Rood Zwart 2 wist
de eerste periode te pakken. De dames en heren op de zaterdag
doen het geweldig en staan “stijf” bovenaan. En ook de heren
van het Viagra team blijven natuurlijk TOP. Bij de jeugd zijn de
eerste kampioenen reeds gehuldigd, zowel bij de meisjes en de
jongens. En niet te vergeten ons A1…. draait geweldig mee in
de hoofdklasse.
Voetbalplezier en voetbalprestaties zijn belangrijk. Maar Rood
Zwart is natuurlijk meer dan alleen maar voetbal. Ook op sociaal
gebied en qua gezelligheid wordt er volop gescoord. Zeker in het
jubileumjaar hebben we dat volop mogen ervaren. Een jubileum
dat groots is gevierd met tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld
de prachtige kalenderactie, de bijzonder fraaie jubileumgids, het
zeer geslaagde Hof-toernooi, de bijzonder interessante tentoonstelling over “90 jaar Rood Zwart” en de jubileumreceptie en
feest op zaterdag 8 juni. Daarbij liet Rood Zwart zich ook van zijn
warme kant zien door het schenken van een aanzienlijk geldbedrag aan de stichting Kika en al haar sporttenues ten behoeve
van de stichtingen Need and Care Foundation en Muli Shani
Zambia.
Zo maar een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat onze vereniging, hoewel hoogbejaard, nog immer kerngezond en vitaal is.

Goed bezochte jaarvergadering geeft positief beeld over
het reilen en zeilen binnen
Rood Zwart!
Maandag 28 oktober jl. werd bij Rood Zwart de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ook wel jaarvergadering genoemd)
gehouden. Een kleine 100 leden waren naar het clubgebouw
aan de Langestraat gekomen en hoorde voorzitter Robert Ros in
zijn opening kort stilstaan bij de diverse resultaten en activiteiten
van afgelopen seizoen, in het bijzonder het 90-jarig jubileum.
Zoals altijd werd de opening afgesloten met een moment stilte
voor de afgelopen jaar overleden leden.
Voor een extra agendapunt gaf de
voorzitter het woord aan bestuurslid Commerciële Zaken Ferry van
Sluijters. Hij presenteerde de nieuwe
kleding die de jeugd zal krijgen na
de winterstop dit seizoen. Een volledig nieuw tenue incl. trainingspak
en tas wordt aan de jeugdleden
beschikbaar gesteld en de huidige
kleding zal worden gedoneerd aan
2 goede doelen, te weten; Need &
Care Foundation en stichting Muli
Shania (wat overigens “hoe gaat
het met jou” in het Zambiaans betekent).
Aansluitend mocht hij aan Marijke Schmand van Stichting KiKa
een cheque van maar liefst € 1.000,- overhandigen!

Naast het sportieve en het sociale vormt onze accommodatie
de derde pijler van ons beleid. Aan onze toekomstvisie “Sportparkplus” wordt gestaag en met vaste hand gewerkt. Niet alleen
door de commissie die speciaal daarvoor in het leven is geroepen, maar door de hele vereniging. Iedereen levert zijn input of
gaat dat nog doen. En voor de komende twee jaar zou dat wel
eens extra hard nodig kunnen zijn…..
“Met elkaar en voor elkaar”, zo luidt ook onze slogan. In wezen
is dit een boodschap, die heel goed in deze kersttijd past. Simpel,
maar van alle tijden. Samen zorgen voor een stukje gezelligheid
en geborgenheid. Samen zorgen voor onze behuizing en accommodatie. Ieder op zijn eigen manier. Samen zorgen voor de
toekomst van onze jeugd. Samen prestaties leveren, iets moois
tot stand brengen voor elkaar. En daar trots op zijn en ervan
genieten. Samen Rood Zwart zijn!
HET BESTUUR VAN V.V. ROOD ZWART WENST U ALLEN
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Na het jaarverslag van de secretaris en de notulen van de vorige
jaarvergadering, deed penningmeester Harold Pepers verslag van
de geldstromen binnen club. Tijdens de bestuursverkiezing zijn
voorzitter Robert Ros en jeugdvoorzitter Erik Fransen herkozen
voor een nieuwe periode. Voorzitter Ros ging vervolgens in op
de ontwikkelingen rondom het veranderende alcoholbeleid en
dat hier gezamenlijk met de andere voetbalclubs in de Hof en
de wethouder Van Zwanenburg over gesproken is en verder zal
worden hoe dit nieuwe beleid handen en voeten te geven binnen de vereniging, maar ook binnen de gemeente.
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Tevens benoemde hij dat de PR-commissie de afgelopen 1,5 jaar
(voornamelijk “achter de schermen”) erg druk was geweest met
de nieuwe huisstijl, website en alle jubileumactiviteiten. Naast
de vele actieve vrijwilligers, sprak Robert een bijzonder woord
van dank uit aan Straver Reclame en Vormgeving en Drukkerij
van Marle voor hun bijdragen voor het jubileum! Jeugdvoorzitter Erik Fransen gaf vervolgens een korte terugblik op de bij de
jeugd georganiseerde activiteiten de afgelopen jaren. Hij lichtte
de jaarlijkse ﬁetsverlichting controle, de beschikbare trainingsstof voor niet-selectie teams, scheidsrechterscursus en RESPECT
& Positief Coachen campagne verder toe en gaf aan dat het
eigenlijk best bijzonder is dat er bij Rood Zwart zoveel activiteiten
voor de jeugd georganiseerd worden. “Dit nemen we vaak als
“vanzelfsprekend”, omdat het dat door de fanatieke inzet van
vele vrijwilligers, inmiddels is geworden”. Daar mag Rood Zwart
volgens Fransen bijzonder trots op zijn!
Aansluitend ging Wim Koning ter Heege als voorzitter van de
Sportparkplus commissie daarna verder in op de stappen tot nu
toe en stappen nog te gaan in het ambitieuze project.
Afgelopen jaar is er veel geïnventariseerd van wensen/eisen uit
eigen geledingen, is er veel (onderzoeks)werk verricht op subsidiemogelijkheden, duurzaamheidaspecten, multifunctionaliteit,
enz. voor het nieuw te bouwen clubgebouw. Wim gaf aan dat
de 1e fase (aanpassingen entree) nog in uitvoering is, binnenkort
wordt gestart met het aanpassen van het ﬁets parkeren.
Als laatste werden de prachtige plaatjes van het vernieuwde
ontwerp van het sportpark en in het bijzonder het clubgebouw
getoond. Zo konden de aanwezigen alvast een eerste indruk
opdoen en zich “voorbereiden” op de volgende informatieavond
Sportparkplus die nog voor het einde van het jaar zal plaatsvinden. Daar is de gelegenheid voor de leden om de huidige plannen in detail te bekijken en bespreken met bestuur en Sportparkplus commissie.
Na de geslaagde vergadering werd er nog even gezellig nagepraat, alvorens men met een goed gevoel huiswaarts keerde!

OP DE WREEF
Ik schaam me tegenwoordig om lid van Rood-Zwart te zijn.
Zo, die zit. Vol op de wreef, strak in de kruising,. De eerste zin
van een nieuwe column, die moet gelijk raak zijn.
Ons gezapige clubblad kan wel wat peper in de kont gebruiken, vond de redactie. Nou, dat kunnen ze krijgen!
Dus vooruit, nog maar een keer: Ik schaam me tegenwoordig
om lid van Rood-Zwart te zijn.
Nee, schiet nou niet meteen met z’n allen in de verdediging,
waarde clubgenoten. Want geef het maar toe: jullie zullen
daar net zoveel last van hebben als ik.
De maandagochtend op de werkvloer is dit seizoen een ware
beproeving. De hoon van de collega’s die je over je heen
krijgt, als het bij de kofﬁeautomaat over voetbal gaat en de

uitslagen van het weekend worden doorgenomen. Je telt niet
meer mee als Rood-Zwarter, wordt niet meer voor vol aangezien. Waag het niet om te vertellen dat Rood-Zwart alwéér
dik gewonnen heeft. Het gesprek valt meteen dood. Ongemakkelijke stilte. Die meewarige blikken van de collega’s...
Je wordt gewoon genegeerd. Gemeden alsof je een besmettelijke geslachtsziekte hebt. Voetbalchlamydia of zoiets. Om
mezelf die kwelling te besparen sla ik tegenwoordig de eerste
kofﬁeronde op maandagmorgen maar over.
De vijfde klasse. De kelder van het amateurvoetbal. RoodZwart onwaardig. Zeg nou zelf: een vereniging met 750 leden
hoort daar toch niet in thuis!? De Minnie-Mouse-competitie.
Met tegenstanders als Klein Dochteren en Lochuizen. Ik had
er eerlijk gezegd vóór dit seizoen nog nooit van gehoord.
Op het moment dat ik dit therapeutisch van me af schrijf,
staan we stijf bovenaan. Tot nu toe heeft ons eerste alles nog
gewonnen, met dikke cijfers. Mooi, hoor. Maar dat is bepaald
geen reden om met de borst vooruit te lopen. We zijn het
gewoon aan onze stand verplicht om kampioen te worden of
op z’n minst rechtstreeks te promoveren.
Het is traditie is om bij het behalen van een kampioenschap
met de platte wagen een ereronde door Delden te maken.
Liefst via De Mors, natuurlijk. Ik zou in deze situatie dringend
willen adviseren: niet doen! We zouden onszelf daarmee lelijk
voor schut zetten. Bescheidenheid lijkt me meer op z’n plaats.
Een bakkie bier in de kleedkamer. Met een zakje chips en voor
mijn part nog een balletje-mayo, dat lijkt me ruim voldoende.
En dan rap over tot de orde van de dag.
Laten we deze zwarte bladzijde uit de historie van Rood
Zwart maar heel gauw omslaan. En volgend seizoen opnieuw
beginnen in de vierde klasse. Zodat u en ik ‘s maandagsmorgens op ons werk weer rustig een bak kofﬁe uit de automaat
kunnen halen. De schaamte voorbij.
Ondertussen zal het ook u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat
het alcoholbeleid van de overheid ﬂink wordt aangescherpt.
Vanaf 1 januari is de verkoop van alcohol aan jongeren onder
de 18 jaar taboe. Dat zal ook consequenties hebben voor de
sportverenigingen in den lande. Op zich is alcoholmatiging
een prima zaak, zeker als het om jongeren gaat. We kennen
allemaal wel de horrorverhalen over comazuipen. Maar hoe
moet het straks in de praktijk, met de uitvoering van dat nieuwe beleid? Met de controle en de handhaving? De overheid
legt die taken op het bordje van de clubs. Hoe voorkomen die
dat jongeren straks toch stiekem bier bestellen in de kantine?
Met polsbandjes? Of elektronische enkelbanden? Stevo in
Geesteren heeft gekozen voor een heel rigoureuze oplossing,
las ik in de courant. Daar wordt de kantine op zaterdag volledig drooggelegd. En in Oldenzaal mogen kantines tot uiterlijk
een uur na een activiteit (training of wedstrijd) geopend zijn.
Lang nazitten is er daar dus niet meer bij. Derde helft, vaarwel. Dat wordt dus snel douchen als je nog een pintje wilt
pakken. Ben benieuwd hoe ons eigen bestuur dat wil gaan
aanpakken.
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Nog even iets anders. De feminisering van de voetbalsport.
Die is ook aan Rood Zwart niet voorbijgaan. Een goeie ontwikkeling, als u het mij vraagt. We hebben tegenwoordig een
ﬂorerende dames- en meisjesafdeling. Een verrijking van het
verenigingsleven. Qua sfeer (denk aan de jaarlijkse playbackshow), maar ook als bron van nieuwe vrijwilligers. Ik zie bijvoorbeeld in de kantine tegenwoordig steeds vaker speelsters
van Dames 1 achter de bar staan. En met alle respect voor het
mannelijke kantinepersoneel: een kopje kofﬁe of een pilsje
geserveerd door een frisse jonge meid smaakt toch net even
wat lekkerder. Waar of niet, heren?
Ook tijdens de laatste jaarvergadering waren de dames goed
vertegenwoordigd, viel me op. Annemarie Hillarius werd zelfs
benoemd in de kascontrolecommissie. Volgens mij een primeur in de geschiedenis van ons kluppie. Alleen het bestuur
is nog altijd een ouderwets mannenbolwerk. Daarom vraag
ik me af: wordt het niet eens tijd voor een vrouw in het bestuur? Ik wil zelfs nog wel een stap verder gaan. Waarom zou
Rood-Zwart niet de eerste club in Twente kunnen zijn met een
vrouwelijke voorzitter? Dat zou wat wezen, mensen. Ik zie het
al helemaal zitten. Daarom bied ik mezelf hierbij aan als campagneleider. Annemarie for president! Yes, we can!
Jan Ankoné

IN MEMORIAM
HENNY VAN OTTEN
Op 7 november 2013 overleed na een vrij ernstige ziekte,op de
leeftijd van 71 jaar, onze beste vriend en jarenlange medewerker
voor onze vereniging Henny van Otten.
Henny was geen voetballer, maar zijn sociale bewogenheid
dwong hem als het ware zich in te zetten voor de goede zaak,
wat dat dan ook zou mogen zijn.
Reeds in zijn jonge jaren was hij regelmatig op onze sportaccommodatie te vinden. Daar was immers werk aan de winkel.
Bij de eerste bouw van nieuwe kleedkamers in het begin van
de zestiger jaren kwam de kennis van Henny op het gebied van
elektriciteit en alles was hiermee verband hield al goed van pas.
Bij een vereniging in opbouw was zelfwerkzaamheid geboden.
Het is al vaker vermeld dat in de zeventiger jaren er zelfs twee
clubgebouwen uit de grond moesten worden gestampt, omdat
er eentje na inbraak tot de grond toe afbrandde. Henny zou nu
nog een telraam nodig hebben om het aantal uren aan te geven
dat hij hierbij actief is geweest.
Bij de wedstrijden op de zondagmorgen werd een zo genaamde
veldheer aangesteld. De man moest de orde bewaken en had
verder tot taak bij de diverse wedstrijden de spelers in de pauze
van thee te voorzien. Henny was vele jaren in die functie behulpzaam. Met zijn rustige karakter kon hij op bekwame wijze zijn
gezag laten gelden, voor zover dit nodig was.
We zullen jouw verhalen en wijze raad missen, aldus de tekst
van een overlijdensadvertentie van de toneelvereniging waar
Henny lid van was.
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Deze zienswijze kunnen wij met die vereniging delen. Henny was
gewoon een prettige man om mee om te gaan. Zijn humor was
evenzo prettig te ervaren.
Henny bedankt voor het vele werk dat je voor onze vereniging
hebt verricht. Namens het bestuur, vrijwilligers en leden van
Rood – Zwart wens ik zijn echtgenote Thea, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het grote verlies.
Dat Henny mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler.

MIJMERINGEN LVII
De kopie voor de vorige uitgave van het clubblad moest worden
verzonden juist enkele dagen vóór de zondag dat de wedstrijd
van ons 1e elftal tegen onze zustervereniging s.v. Delden werd
verspeeld. Daarom eerst nu nog even de aandacht van Observer
hiervoor. Wat opviel was mensen tegen het lijf te lopen die je anders nooit op een voetbalveld tegen komt. Misschien benieuwd
of David nog een keer in staat zou zijn om Goliath te verslaan.
De uitslag 3 - 0 in het voordeel van Goliath geeft dan aan dat
ook hier de stelling dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn
niet steeds van toepassing kan worden verklaard. Over de wedstrijd zelf is genoeg gezegd. Dat onze penningmeester na aﬂoop,
gegeven het grote toeschouwersaantal, een buidel met veel geld
overhandigd kreeg is dan ook maar de enige zegen die over de
degradatie naar de 5e klasse te vergeven is. In het voorjaar 2014
volgt de return. Hopelijk staat Goliath dan ook nog op sterke
benen en zijn die van David geschikt geworden voor een partij
voetbal op niveau.
Wij hadden nu op vrijdag 26 september j.l. ook een Pub Quiz.
Wie de naam heeft bedacht is bij Observer niet bekend. Ook
onze linkspoot heeft hierover in het clubblad al het nodige
gezegd. De organisatie vond het goed dat het shirt na de oorlog
een witte kraag had. Wie kan het verzinnen als alleen al de naam
van onze vereniging in het blikveld komt. Ook heet Bennie geen
Frans, Karel 1 en Willem II zijn toch ook verschillende personen.
Wanneer men nu iemand met een sjaal om de hals, gesierd
met het Rood - Zwart logo, door Delden ziet wandelen dan is
er grote kans met een prijswinnaar van doen te hebben. Maar
het was alles bij elkaar best een plezierige avond die, op een iets
langere termijn, voor herhaling vatbaar is. We wachten nu eerst,
na de uitvoering van de PB show, op een nieuwe loot met een
culturele inslag aan de stam b.v. een zang - dan wel voordrachttest. Dan heeft een aanvraag voor subsidie bij het ministerie voor
Cultuur misschien ook nog kans van slagen.
Maar eerst is de aandacht weer op voetbal gericht. Onze twee
selectieteams alsook het A team timmeren ﬂink aan de weg. Ons
2e elftal zag zelfs al kans de 1e periodetitel in de res. 2e klasse
te behalen. Proﬁciat allemaal! Dit feit is al dermate uitbundig gevierd dat onze verantwoordelijke bestuurder al enige tijd op zijn
hoofd staat te krabben om te bedenken op welke wijze straks
het kampioenschap dient te worden georganiseerd. We wachten gespannen op het einde van de competitie en hopen dat er
alsdan veel werk aan de winkel is voor Freddy met zijn huifkar.

Observer richt graag een oproep aan alle ingezetenen van
Delden e.o., met een warm hart voor de voetbalsport,om eens
op de zaterdag, dan wel de zondag, de verrichtingen van zowel
de welpen, pupillen, junioren en senioren te volgen. Speciaal het
1e elftal is zeker zeer gevoelig voor grote belangstelling langs de
lijn. We hebben enkele honderden jeugdleden waarvan Observer
verwacht dat zij binnenkort allemaal langs de lijn zullen staan
om genoemd team naar het kampioenschap te gillen. Hoe meer
supporters hoe beter het resultaat. En ….daar gaan we voor!
Goed initiatief van onze sponsorcommissie om op 24 oktober
j.l. vader en zoon Mulder naar ons clubgebouw te halen. Prettige lui met veel voetbalervaring. De grote belangstelling was
imponerend. De volgende keer mag, wat Observer betreft, de
aandacht ook wel eens op de positie van het amateurvoetbal
worden gericht. Men ziet in de naaste omgeving dat gebrek
aan vrijwilligers tot fatale gevolgen kan leiden .Voorts dat het
kopen van resultaat een bijna failliete boel betekent. De overheid
noemt bezuinigen een heilig moeten en zo kunnen we nog wel
even doorgaan. Het betekent voor onze vereniging de schouders
er onder te blijven zetten en dat doen we met zijn allen al meer
dan 90 jaar op voorbeeldige wijze. Hulde! Namens vele leden
dank aan de organisatie en alle medewerkers om de betreffende
avond zo succesvol te laten verlopen. Op de jaarvergadering van
28/10 jl. werd door de voorzitter in zijn openingswoord terug
gezien op de festiviteiten rond het 90 jarig bestaan van onze
vereniging. Voorts verkreeg het kampioenschap van het 1e elftal
in het Hoftoernooi de aandacht en werd de grootste teleurstelling t.w. de degradatie van hetzelfde team nog even vermeld.
Dit laatste is overigens naar de mening van Observer inmiddels
verwerkt. Na de winterstop wordt de jeugd van nieuwe tenues,
trainingspakken en tassen voorzien. Mede via sponsoring is dit
allemaal mogelijk. De huidige kleding gaat dan o.a. naar onze
lieve Ineke die er voetbalclubs in het Afrikaanse Zambia mee
voort helpt. In het afgelopen seizoen werden veel extra activiteiten voor onze jeugd georganiseerd waar, naast jeugdvoorzitter
Eric Fransen, wij allemaal erg trots op zijn. De jeugd heeft nog
steeds de toekomst en door dit te onderkennen is de bereidheid
van veel vrijwilligers voor extra inzet nodig. Dat valt bij Rood –
Zwart enorm te prijzen.
Dat onze huidige 5e elftalspelers liefst € 1000.00 beschikbaar

stelden aan een vertegenwoordigster van Kika mag best een
hoogtepunt van de vergadering worden genoemd. Door veel
doelpunten te scoren kwam dit bedrag uit de bus. Met uiteraard
veel dank aan de sponsoren. De discussies over het vrijwilligersbeleid waren als steeds imponerend evenzo de uiteenzetting van
Wim Koning ter Heege inzake de vorderingen rond het project
Sportpark Plus.
Dat er zuinigheid met vlijt werd bepleit is overigens een goede
zaak. Onze penningmeester Harold kan hier op uitstekende wijze
zijn zegje over doen. Zie ook zijn relaas in het vorige clubblad
waar hij met Mark Rutte, Willem Alexander en Lodewijk de 67e
zijn gedachten laat gaan over diverse aangelegenheden die o.m.
consequenties hebben voor het te voeren clubbeleid. Geschikte
man om vaker de pen in de handen te stoppen. Het rondje van
de club is nu deﬁnitief geëindigd. De lampen langer laten branden dan nodig is kost energie en dus geld. Misschien zou het
goed zijn een folder uit te brengen met wat zoal onder zuinigheid wordt verstaan en waar dan speciaal bij onze vereniging
op dient te worden gelet. Onze Frans, die nog wel eens oneffenheden signaleert, zouden we er vast en zeker een plezier mee
doen.
Dat de zo geheten nestor van de vereniging op de jaarvergadering namens de aanwezigen het bestuur dank bracht voor de
inzet in het voorbije seizoen mag als vanzelfsprekend worden
beschouwd De geschiedenis herhaalt zich, mogen we zeggen.
De prijzen zijn nu al verdeeld, krijst de TC Tubantia in haar
dagblad van 7 november jl. Ja als trouwe supporters weten ook
wij dat in de nieuwe vijfde klasse B er grote verschillen zijn wat
de sterkte betreft. Naast een versterkte promotieregeling in het
voorbije seizoen voor de toenmalige 5e klassers naar de 4e en
een algehele promotie van de 6e klassers naar de 5e zou ook
de degradatieregeling voor de 4e klasse op de schop hebben
gemoeten. Die bleef gewoon ongewijzigd. Nu geen tijd meer
om te jammeren. Regeren is immers vooruit zien.
Op 8 november jl. werd wederom een feestavond voor vrijwilligers gehouden. Maar liever geen commentaar.
Observer hoopt ook het komende jaar weer van zich te kunnen
laten horen. Hij wenst u, geachte lezers, prettige feestdagen en
een in alle opzichten gezond en voorspoedig 2014.
OBSERVER.
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Pietengym
Woensdag 20 november was het dan zover. Pietengym.
De allerjongsten onder ons zitten vol verwachting te wachten
tot Sinterklaas met zijn Pieten in Delden aan komt. Als voorloper
op dit feest mochten zij deze middag tijdens de training zelf voor
Piet spelen. Velen van hen hadden hun Pietenpakje aangedaan.

In de sporthal waren diverse ‘oefeningen” uitgezet.
Zo moesten ze balanceren op een balk, want de Pieten lopen
natuurlijk over de nok van het dak. Ze hebben ballen in een korf
gegooid zoals de Pieten pakjes in de schoorsteen gooien. Vanzelfsprekend moet je dan wel goed kunnen mikken.
Een hindernisbaan van matten, zigzaggen om pilonnen en duiken en koprollen op een dikke mat.
De kinderen hadden de grootste lol en na aﬂoop was er voor
iedereen een echt Pietendiploma.
Dus als de Sint dit jaar nog hulp nodig heeft……….

Tegen drie uur werden de welpen en 1e jaars F-spelers door hun
vader of moeder naar de kantine gebracht voor het jaarlijkse
Sinterklaasfeest. In totaal waren er ruim 60 kinderen. Er werden
volop Sinterklaasliedjes gezongen tot Sinterklaas kwam met drie
Pieten. Sinterklaas heeft alle kinderen per team bij zich geroepen
en wist over ieder kind wel iets te vertellen.
Luisterpiet had zijn werk goed gedaan. Hij wist zelfs te vertellen dat het team Heracles de najaarscompetitie van de welpen
had gewonnen. Alle kinderen kregen volop pepernoten van de
Pieten. Toen alle kinderen bij Sinterklaas waren geweest was
het tijd dat Sint en zijn Pieten even gingen rusten en een kopje
kofﬁe gingen drinken. De kinderen hadden inmiddels een kleur
van opwinding gekregen en hadden wel zin in een beker ranja
en een bakje patat. Tijdens deze pauze konden ze naar een ﬁlm
kijken. Natuurlijk ging de ﬁlm over Sinterklaas. Na ongeveer een
half uur kwam Sinterklaas en zijn Pieten nog even terug om de
cadeautjes uit te delen. Er werd nog even gezongen voor een
van de Pieten die jarig was en toen was het alweer vijf uur en
werden de kinderen opgehaald. Het was een hele leuke, drukke,
gezellige middag.
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Sinterklaas middag bij Rood
Zwart
Woensdagmiddag 27 november was het dan weer zover. Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen bij Rood Zwart.
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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

Maribri Hekwerk
Automatisering Stersponsor
Rood Zwart
De stersponsoren dragen Rood Zwart een warm hart toe.
Maar wie of wat zijn deze bedrijven eigenlijk? In het clubblad stellen we ze aan u voor. In deze editie: Maribri Hekwerk
Automatisering.

De opdrachtgevers zijn voor 70% bedrijfsmatig en bevinden
zich voornamelijk in de regio, zoals Akzo, Huiskes-Kokkeler,
Morssink, Elementis, Grolsch en diverse transportbedrijven.
Daarnaast werkt het automatiseringsbedrijf aan verschillende
projecten. Een voorbeeld van zo’n project zijn de invalidesluizen voor Regio Twente. Dit is een totaalopdracht waarbij
Maribri speciale sluizen voor invaliden plaats bij verschillende
recreatieplassen in de regio. Enkel met een taxiregiopas kunnen deze gebruikt worden. Dit zorgt voor een goede toegang
voor mensen met bijvoorbeeld een scootmobiel. Maar ook
kleine installaties behoren tot de opdrachten , zoals een camerabewakingssysteem bij Leferink Schoenen te Delden.
De naam Maribri is opgebouwd uit de eerste letters van de
kinderen van Jack: Manon, Rick en Brian. De jongens voetballen bij Rood Zwart, spelend in de B1 en C1. Vroeger voetbalde
Jack zelf bij sv Delden maar na een aantal jaren als leider van
de teams van zijn zoons kreeg hij ook een band met Rood
Zwart. Hieruit volgde het sponsorgedeelte. Beginnend als
shirtsponsor en tegenwoordig als één van de stersponsoren
van de club. Hij vindt het leuk om te doen en ook erg ﬁjn om
de vereniging zo te kunnen steunen.
Maribri Hekwerk Automatisering
Jack Penninkhof | De Dennen 11a | 7491 HH Delden
074-3765205 | info@maribri.eu | www.maribri.eu

Waar eerst nog een varkensslachthuis stond, vestigt zich sinds
drie jaar, op het industrieterrein van Delden, het moderne
kantoor van Maribri. Op de authentieke deuren na zie je niets
meer terug van de eerdere slachterij. De koelcellen en vleeshaken hebben plaatsgemaakt voor modellen van intercomsystemen, hekwerken en schrikdraadbeveiligingen. Hier vertelt Jack
Penninkhof met trots over zijn bedrijf dat hij 7 jaar geleden
heeft opgezet.
Maribri is een installatiebedrijf en toeleverancier voor buitenbeveiliging. De specialisatie ligt bij het automatiseren van hekwerk. Maar het verzorgt ook geautomatiseerde schuifpoort-,
draaipoort- en slagboominstallaties. Tevens verschaft het
toegangscontrole-, camera- en intercomsystemen. Oftewel;
alles wat te maken heeft met beveiliging of je toegang kan
geven tot een terrein.

Dieke meuje
Dieke Meuje sat bi’j dokter,
’t oale meenske was nich good
’t klaag’n”Ik heb ’t zo in de rugge
En ook in mien leenker foot
miene knéé’s kan’k nich méér beug’n,
‘k gleuf dee sit vol rimmetiek
En as’k es deep wil oasem haal’n
Is’t net harmonika mesiek
Alle daage dut mien’t heufe seer
En ik heb’t so in den aarm
‘t et’n kaan’k nich binn’hoaln’n,
‘k gleuf,’k heb’t ook an de maag
En ik kan nich good meer roek’n,
ook dat plög mien alle daag’n
’t herte boengst mien as ne hamer
en mangs he’k nen nekke stief
en dan krieg’k sönne rillerieje
bie tie’jen oaver ’t hele lief
Dokter lach’n en dee vreug heur
of te nog wat aanders was
Toen zéé Dieke Meuje Joa dokter,
Soms bin’k ook nich good te pas.
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ROOD ZWARTER FOLKERT
STIJNENBOSCH TOPSCORER
VAN DE MAAND!
TC Tubantia en Fabri.nl hebben de “Kick van het scoren Klassement” in het leven geroepen en reiken iedere maand een
leuke prijs uit aan de “topscorer van de maand”.
Voor de maand oktober was dat Rood Zwarter Folkert Stijnenbosch, die maar liefst 19 van de totaal 59 goals van het
1e elftal van Rood zwart heeft gescoord! Over 10 wedstrijden
maar liefst een gemiddelde van bijna 2 per wedstrijd…
Folkert kreeg uit handen van voorzitter Robert Ros de prijs
overhandigd; een blijvend aandenken aan de prestatie en
waardebonnen van Intersport Megastore Hengelo. Ook zat
er een bijdrage voor de teamkas in, want zo staat geschreven
in de begeleidende brief “je doet het per slot va rekening niet
alleen”!

In die competities promoveren de nummers één en twee
rechtstreeks naar de vierde klasse.
Voor het verdelen van de periodetitels geldt voor de klassen
bestaande uit veertien
teams( dus ook vijfde klasse B) het volgende:
- Een eerste periode van 8 duels.
- Een tweede periode van 9 duels
- Een derde periode van 9 duels
CLUBLIED
Het lied van de zwarte broek en rooie trui is door menigeen,
onder het genot van een glaasje, vrij regelmatig rond gegalmd. Maar een echt clublied is er ook. De tekst is van het
oud – hoofd van de toenmalige jongensschool de heer W.A.
van Vliet. Melodie:” Mien waar is mijn feestneus.” U mag zelf
vaststellen waarom het lied niet tot een ieder is doorgedrongen. Enige aandacht voor de tekst mag ook c.q. lijkt gewenst.
Het leven is vol onrust, een ieder die heeft haast
Iets wat de psychiater, wel allerminst verbaast
Hij zegt: Ga maar wat sporten, dan blijf je lekker fris
In Delden is een prachtclub, die één der besten is.
Rood – Zwart, Rood – Zwart, ja dat is Rood – Zwart.
Een sportman is tevreden, hij is geen kankeraar
Hij weet sportief te leven en staat voor ieder klaar
Hij zegt: ik ga wat sporten, dan blijf ik lekker fris
Ik ben lid van een prachtclub, die één der besten is.

Folkert kan ook nog winnaar van het overall klassement
worden en daarmee een reis naar Barcelona bemachtigen,
maar ook mede Rood Zwarter Collin Monteiro maakt kans
om topscorer van de maand (of zelfs meer…) te worden. Van
de totaal 59 doelpunten nam hij er tot nu toe 15 voor zijn
rekening.

Wetenswaardigheden:
Overzicht degradatie,
nacompetitieen periodetitels seizoen 2013 - 2014
Ieder jaar weer zijn er langs de lijn discussies over hiervoor genoemde onderwerpen. Daarom hierbij publicatie wat hierover
in de TC Tubantia – Courant Amateurvoetbal – staat vermeld.
Vierde klasse A/B/C/H.
Nummers 11 en 12 spelen nacompetitie voor lijfsbehoud.
Nummers 13 en 14 degraderen.
In alle competities promoveert de kampioen, behalve in de
vijfde klasse A/B/C.

Refrein:
Ik ben blij met Rood – Zwart, Rood – Zwart is mijn leus
Want ik kan daar veel genieten
Het houdt me ﬁt en geeft me goede vriendschap, ja
Dat vind ik zo belangrijk en ook ﬁjn, ja, ja, ja
Ik ben blij met Rood – Zwart, Rood – Zwart is mijn leus
Want ik kan daar veel genieten.
DIACONACTION
Het gaat hier om een project waarbij jongeren in actie komen
voor hun kwetsbare medemens en tevens betrokken worden
bij de zorg voor de natuur. Diaconaction zorgt er voor dat jongeren zich bewust worden van het feit dat zijzelf een steentje
kunnen bijdragen aan het “goede leven”voor mens en milieu.
Tevens ontdekken ze hoe verrijkend dat kan zijn. De leden van
de vrijdagmorgenploeg werden verzocht hun activiteiten op
de gevraagde wijze voor het voetlicht te brengen. Hiervoor
werden een viertal kinderen uit groep 8 van de basisscholen
op vrijdagmorgen 22 november jl. aan deze werkgroep toevertrouwd. Ofschoon de leden van de ploeg iedere pedagogische scholing missen heeft hun veelal jarenlange ervaring er
wel toe geleid dat de jongeren kan worden bijgebracht hoe
het verenigingsleven in elkaar steekt. Voorts welke initiatieven
en bijdragen van de leden mogen worden verwacht om het
geheel in goede banen te leiden dan wel, als het kan, nog te
verbeteren.
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Het bekende gezegde”jong geleerd oud gedaan”spreekt
daarbij boekdelen. De inzet van Diaconaction is dan ook zeer
te prijzen.
Het is bekend dat een sportvereniging zonder het werk van de
vrijwilligers niet kan bestaan. De jeugd eens even bij te brengen welke werkzaamheden zoal moeten worden verricht vóór
zij op de zaterdagmorgen of middag hun partijtje kunnen
spelen is van groot belang. Voorts de grote waarde van het
bestuur in de club tot aan de man die de lijnen trekt en het
vele werk dat er nog tussenbeide komt. Het zal zeker zo zijn
dat de ervaren jeugdleider dit alles wel zal promoten. In de
onderhavige aangelegenheid betrof het een viertal jongeren
van wie slechts mag worden verwacht dat zij hun inmiddels
verzamelde kennis aan hun leeftijd – dan wel teamgenoten
zullen doorgeven. Dan eerst heeft de actie al tot enig resultaat
geleid. De jongeren( 2 jongens en 2 meisjes en allemaal lid
van Rood – Zwart)) leken ons daar pienter genoeg voor. Dat
het uurtje activiteit vervolgens veelal bladeren harken betekende is nauwelijks nog van belang. Gezegd mag worden dat
zij geweldig hun best deden. Dat geeft vertrouwen voor de
toekomst.
DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST
Op 20 november jl. was het 60 jaar geleden dat Ans en Hennie Keizer elkaar het jawoord gaven. Ans was in het verleden
bij diverse gebeurtenissen in onze vereniging betrokken, gestimuleerd door het feit dat haar vier zoons allemaal voetballers
- en dan van een niet gering formaat - waren. Hennie heeft
haast zijn gehele leven een functie bij Rood- Zwart vervuld. Bij
het 15 jarig bestaan – in 1938 dus- zongen we op de Lagere
School samen al o.l.v. meester Kemperink het toen bekende
feestlied van” Hup Hup Rood Zwart geef jij je kanjers enz”. In
het verdere vervolg van het voetballeven was Hennie 1e elftalspeler en trainde hij vervolgens diverse jeugdteams. Hij was
verder scheidsrechter, leider van meerdere elftallen en niet
te vergeten de oprichter van de welbekende vrijdagmorgenploeg. Al die activiteiten waren voor het toenmalige bestuur
aanleiding hem tot erelid te benoemen. Dat hij in zijn actieve
periode vanaf de backpositie vaak naar voren rende leverde
hem vergelijkingen op met Anoul, een back van het Belgische
elftal van destijds. Menig lid van Rood –Zwart kent hem dan
ook nog steeds als Anoul en hebben van zijn eigenlijke voornaam geen weet. Ans en Hennie namens ons allemaal van
harte proﬁciat met het diamanten huwelijks jubileum en nog
veel gezonde jaren samen gewenst
Hennie tot ziens op het voetbalveld.
Rood-Zwart jeugdtoernooien 2014
D- toernooi vrijdagavond: 16 mei 2014.
Gerrit ten Brummelhuistoernooi: zaterdag 24 mei 2014.(E en F
toernooi)

Mulder & Mulder te gast in
Sportcafé v.v. Rood Zwart
Het is inmiddels een (na)jaarlijkse traditie; het Sportcafé van
Rood Zwart. Om sponsoren en leden club van 100 e.a. de erkentelijkheid te tonen, wordt een prominente gast uitgenodigd.
Het liefst iemand uit de sportwereld, die vervolgens het licht
laat schijnen over de actuele sportgebeurtenissen in de wereld.
Dit jaar met een bijzonder tintje vanwege het 90-jarig jubileum
van de club. En als je dan vader en zoon Jan en Youri Mulder
kunt strikken, heb je op voorhand de basis gelegd voor een
mooie avond voetbalanekdotes. Zo ook op donderdagavond
24 oktober jl.

Jan Mulder bekend als de vader van…, tegendraadse ex topvoetballer (o.a. Ajax, Anderlecht) en voorzitter van de voetbalanalytici in Nederland. Youri bekend als de zoon van…, ex topvoetballer (o.a. Ajax, Schalke`04, FC Twente), voetbalanalist en
assistent-trainer bij de FCT behoeven verder geen introductie.
Onder grote belangstelling (een volgestroomd clubgebouw van
RZ was ‘the place to be’), opende Ben Visschedijk als voorzitter
van de sponsorcommissie de avond en heette de sponsoren
en leden van club van 100 en overige leden van harte welkom.
Daarbij stond hij stil bij het onlangs overlijden van Hans Vehof
die in zijn rol als commissielid mede aan de wieg heeft gestaan
van de organisatie van deze avond.
Na een korte introductie van de hoofdrolspelers gaf hij het
woord aan gespreksleider Eddy van der Ley. Deze wist op
zeer gepassioneerde wijze de heren Mulder neer te zetten als
deskundigen op voetbalgebied in de meest brede zin van het
woord. Om meteen met de deur in huis te vallen refereerde hij
aan het gastoptreden van Jan Mulder als Sinterklaas in het TV
programma DWDD (De Wereld Draait Door), eerder deze week.
Daarmee was de (hilarische) toon gezet in de onzinnige discussie over het wel of niet in stand houden van de Zwarte Piet.
Het eerste deel van de avond bestond uit het uitwisselen van
voetbalervaringen tussen senior en junior Mulder. Waarbij Jan
op zijn welbekende manier met enkele rake woorden precies
kon duiden waar het om ging.
Terwijl Youri vervolgens de conclusies van zijn vader bagatelliseerde om daarmee het verschil in zienswijze tussen beiden het
platvorm te laten zijn voor uitspraken die de lachspieren van
het publiek kietelden.
Dit alles op vakkundige wijze aan elkaar gesmeed door Eddy
van der Ley.
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Na de pauze bood van der Ley het publiek de mogelijkheid
vragen te stellen aan de hoofdrolspelers. Door zich tussen het
publiek te begeven werd de hele zaal ‘bewerkt’. Vragen over
het Nederlands elftal en de rol van Louis van Gaal waren bijna
vanzelfsprekend. Jan Mulder was zowel verbaal als non-verbaal
heel duidelijk wat hij van van Gaal vond. Youri relativeerde de
woorden van zijn vader door toch met enig respect te spreken over van Gaal. In zijn rol als assistent trainer bij FCT kreeg
Youri vragen over de dubbelrol van het trainersduo Jansen/
Schreuder. Daarbij refereerde hij aan vergelijkbare en dus vaker voorkomende gelijke situatie in de Bundesliga. Dus hij was
er strait in: “dit werkt perfect, mits er maar goeie afspraken
zijn”. Waarop Jan het volgende understatement maakte: “ik
zie Michel Jansen bij FC Twente als de Mathias Sammer bij
Bayern München en Alfred Schreuder als de Guardiola. Daarin
kon het publiek zich wel vinden. Pratend over het wisselgedrag van veel voetbaltrainers hekelde Jan de wijze waarop dat
te pas en te onpas plaatsvindt. “Met nog enkele minuut op de
klok moet je niet meer wisselen”, was zijn stellige overtuiging.
“Is niet goed voor de wedstrijd, de betrokken speler en het
publiek”. Zijn pleidooi was helder: “minimaal 20 speelminuten
geven, anders op de bank laten zitten”! Aan het eind van de
vragenronde kreeg RZ-nestor Gerard Bebseler het weer voor
elkaar de microfoon op te eisen en een pleidooi te houden
voor meer aandacht voor het amateurvoetbal. Oók door en
via de profs. Waarop Jan Mulder de toezegging deed in het
sportprogramma van Jack van Gelder zondagavond te refereren aan deze avond en zijn voorspelling van 1-3 winst voor
Rood Zwart uit tegen v.v. Diepenheim. Een mooie afsluiting
werd met applaus beloond. Het 3e deel van deze avond was
een korte quiz met sportvragen.

Boerenkooltoernooi v.v.
Rood-Zwart

Aan alle spelende en niet spelende leden,
Zondag 5 januari 2014 wordt voor de 14e keer het onderlinge
“Boerenkooltoernooi” gespeeld. Aanvang 10.30 uur op ons
sportcomplex “de Scheetheuvel”. Iedere deelnemer dient zich om
10.00 uur in het clubgebouw te melden! Men dient zelf te zorgen
voor kleding en gepast schoeisel. In een poule bestaande uit vier
teams, speelt iedereen 3 x 20 minuten. Elk team bestaat uit vier
spelers, samengesteld uit de verschillende elftallen: senioren 1 t/m
9, zaterdag dames 1 en heren 2, dames senioren en alle jeugdspelers en –speelsters uit de A en B-junioren. Na aﬂoop (13.00
uur) wordt er zoals gewoonlijk weer boerenkool met worst
gegeten. De organisatie wijst er met nadruk op dat ook de niet
voetballende leden, zoals leden van de Club van 100, sponsoren
en rustende leden, van harte welkom zijn.
Het gaat tenslotte om een gezellige dag voor iedereen die bij
Rood-Zwart betrokken is. Van elke boerenkooleter of –eetster
wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd als bijdrage in de kosten,
te voldoen bij opgave. Voetballende en niet voetballende leden
kunnen onderstaand strookje invullen en inleveren bij één van
onderstaande commissieleden, of mail even naar boerenkool@
visschedijk.nu
Gaarne voor zondag 5 januari 2014!
Degenen die niet meevoetballen, maar wel boerenkool wensen
te eten, kunnen zich eveneens opgeven via onderstaand strookje
of via de bovengenoemd mailadres.
Weer of geen weer het toernooi gaat altijd door!

De 4 winnaars kregen cadeaus in de vorm van 2 gesigneerde
ballen en Rood Zwart tenues.
Na aﬂoop was iedereen het er over eens; deze twee gasten
kunnen wel een avondje vullen waarbij je met een plezierig
gevoel huiswaarts keert. En zo kan ook deze activiteit met een
positieve krul bijgeschreven worden in het evaluatieformulier
van activiteiten rondom 90 jaar v.v. Rood Zwart.

Namens de “Boerenkoolcommissie”,
Hennie ten Brummelhuis, Gerard Pepers, Jos Vehof en Rudy
Visschedijk.
-----------------------------------------------------------------------------------Naam : ………………………………………………………
Elftal : ………………
neemt zondag 5 januari 2014 deel aan het 14e onderlinge RoodZwart “boerenkooltoernooi”
Ik voetbal mee / ik eet boerenkool
(doorhalen wat eventueel niet van toepassing is)
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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!

Fietslichtcontrole
Voetbalvereniging Rood Zwart organiseerde in samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland een ﬁetslichtcontrole bij de club. Op
woensdagavond werden de leden tussen 19.00 uur en 21.00 uur
opgevangen en werden de ﬁetsen gecontroleerd. Politie Twente
kwam ook nog langs om de actie kracht bij te zetten.
“Naast de sportieve activiteiten vindt Rood Zwart het ook erg belangrijk dat de leden veilig naar de vereniging komt. De avonden
beginnen inmiddels vroeg, en dat is een mooi moment om iedereen nog eens extra te wijzen op het belang van goede ﬁetsverlichting”, zegt de voorzitter van de jeugdcommissie Erik Fransen.
De eigenlijke controle werd uitgevoerd door Veilig Verkeer Ne-

derland. Een tiental ﬁetsen kwam niet door de controle. Van een
aantal ﬁetsen kon het probleem ter plaatse worden opgelost. De
ouders krijgen per e-mail bericht over het geconstateerde defect.
Het merendeel van de ﬁetsen voldeed overigens prima.
Alle deelnemers aan de controle kregen een setje ﬁetslampjes
cadeau. Dit aardigheidje werd beschikbaar gesteld door Toyota
onder het motto ‘Scoor licht, win zicht!’.

Zaterdag 23 november was het dan zover. De afsluiting van de
welpencompetitie.
Allereerst mochten de vaders en moeders samen met hun welp
voetballen. Het ging er fanatiek aan toe. Menig vader en moeder
gingen helemaal op in het spel. De kinderen stonden versteld van
de voetbal kunsten van hun ouders.
Na de gespeelde wedstrijden werd in de kantine het team van de
najaarscompetitie bekend gemaakt. In totaal zijn er 27 wedstrijden gespeeld. In deze wedstrijden zijn in totaal 465 doelpunten
gemaakt.
6e was het team van PSV geworden, 5e Ajax, 4e Feijenoord, 3e
Rood Zwart, 2e was Twente met 54 punten en op de 1e plaats
Heracles met 68 punten en in totaal 108 doelpunten.

Het team Heracles bestond deze competitie uit Gijs Oude Wesselink, Don Poppe, Lucas Bomers en Stephan Deterd Oude Weme.
Zij ontvingen in de kantine een cadeautje en zij mochten de zogenaamde Koning ter Heege bokaal in ontvangst nemen. Wat zijn
ze trots.
Natuurlijk was er voor alle kinderen patat en ranja en kofﬁe voor
de ouders.

Afsluiting Welpen najaarscompetitie 2013
Op 12 augustus j.l. overleed na een geduldig en langdurig gedragen lijden onze trouwe medewerkster Ria Sueters –Bouman.
Vanwege de vele activiteiten van wijlen haar man Willy voor onze
vereniging en uiteraard ook de voetbalprestaties van haar kinderen, raakte ook zij betrokken bij de activiteiten van Rood-Zwart.
Die waren niet gering. Gedurende een reeks van vele jaren deed
zij schoonmaakwerk in het clubgebouw en zij schroomde verder
niet ook bij gebeurtenissen, van welke aard dan ook, een rol van
betekenis te spelen. Met haar zeer opgeruimde karakter

De maand december is vrij voor de welpen dit in verband met alle
drukte rondom Sinterklaas en kerst.
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V.V. Rood Zwart Presenteert

Voorlopig Ontwerp Clubgebouw
Architect: Jos Snippert

Begane grond

Verdieping
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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

• maandag • dinsdag • donderdag
van 19.00 - 19.30 uur

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar

Romy Nijhuis
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P e ini-playback
8 M

Playbackshow
P
WANNEER
HOE LAAT
WAAR
VOOR WIE

:
:
:
:

VRIJDAG 24 JANUARI A.S.
19.3O UUR ZAAL OPEN, 20.00 UUR 1E OPTREDEN
CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
ALLE SPELENDE/SENIOREN/STEUNENDE/
CLUB-VAN-1OO LEDEN, SPONSORS,
KANTINEMEDEWERKERS, SCHEIDSRECHTERS,
SUPPORTERS, A-JUNIOREN
OPGAVE BIJ : HAN BLANKE : 06-51158866
JEROEN VOS : 06-30420200

Mini-playbackshow
WANNEER
HOE LAAT
WAAR
VOOR WIE

:
:
:
:

ZATERDAG 25 JANUARI A.S.
13.00-16.00 UUR
CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
WELPEN + F T/M C-JEUGD (OOK VRIENDJES/
VRIENDINNETJES MOGEN MEE DOEN).
OUDERS, FAMILIE, OPA’S EN OMA’S ZIJN VAN
HARTE WELKOM!
OPGAVE BIJ : SASKIA ROS: 06-48018326

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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TIJDPERK
JOHAN VAN HET LEER
Meer dan 20 jaar geleden waagde ik het een artikel te
schrijven over voornoemde oud –trainer( Johan Oude
Engberink) van onze vereniging. Dit gedurende het tijdvak
1968 – 1975. Wanneer onze trouwe supporters van het 1e
elftal wel eens vergelijkingen maken van tegenwoordige
trainers met die van vroegere jaren, dan komt steeds de
naam van Johan van het Leer(bijnaam) naar voren. Juist die
categorie en misschien wel meer oudere leden meen ik een
plezier te doen mijn hersenspinsels van destijds op een gecorrigeerde wijze nog eens in ons clubblad te plaatsen.
Reeds in de oorlogsjaren 1940 – 1945 was Johan een
bekend speler van NEO te Borne, evenals Frans Leushuis,
inderdaad de vader van onze vroegere trainer Hans in het
begin van de negentiger jaren.
Aangezien de Duitse bezetter de laatste oorlogsjaren het
terrein van onze vereniging op de Mors inpalmde voor minder vreugdevolle doeleinden, togen wij jongeren voor wat
voetbalplezier naar Borne. Dit op de ﬁets met tuinslangen
die dienst deden als banden ofwel lopend op klompen als
de schoenen al versleten waren. Het was dan ook pure
armoede in die tijd. In Borne wisten de goede voetballers
kennelijk gemakkelijk aan een Ausweis te komen. Dit was
een bewijs die je vrij stelde voor tewerkstelling in het Nazi
– Duitsland.
Destijds was er aan ontspanning vrijwel niets te beleven.
Wellicht daardoor was de belangstelling voor de voetbalsport groot. NEO speelde toen al, met Johan als middenvoor, in de 2e klasse, dit was dan wel de op één na hoogste klasse van de KNVB. De schoennoppen van goede en
daardoor bekende spelers vonden wij toen al belangrijker
dan de relikwieën van de Heiligen genoemd in de Litanie
van die naam. Dat ik in latere jaren als bestuurder van een
voetbalclub nog eens kennis zou maken en samenwerken
met een idool uit mijn jeugdjaren was een prettige gewaarwording.
Gezegd moet worden dat het peil van het voetbalspel rond
het eind van de zestiger jaren bij o..a. ook het 1e elftal
niet best was. In het seizoen 1967 – 1968 was het team
zelfs zo diep gezonken dat het in een beslissingswedstrijd
tegen het toenmalige SOS uit Hellendoorn behoud van het
1e klasseschap van de onderafdeling Twente van de KNVB
moest waarmaken. Het lukte en daaraan vastgekoppeld
lukte het ook om Johan van het Leer te strikken voor de
functie van trainer. Volgens zijn zeggen moest moesten we
met ons 1e elftal zo ongeveer binnen 5 jaar in de 3e klasse
van de KNVB kunnen spelen. Een soort waarzegger die we
nadien niet weer zijn tegen gekomen.
Zonder het tegen elkaar te zeggen dachten alle bestuurders
uit die tijd zo ongeveer hetzelfde en wel: “Als de man net
zo goed kan trainen als “kuiern”dan zit het wel snor.”Over
salaris wilde Johan niet praten. Wel wenste hij een vergoe28
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ding van enkele honderden guldens per jaar. Dit om het bestuur de gelegenheid te geven kritiek op zijn functioneren
te uiten indien dit nodig zou worden geacht. Het was in die
tijd al gebruikelijk dat trainers een salaris van f.10.000 per
seizoen durfden te vragen. We hadden dus een “koopje”
veel beter is het te zeggen dat we met een pure voetballiefhebber van doen hadden.
Johan had veel ervaring op voetbalgebied. Na 20 jaar in het
1e elftal( NEO en toenmalige profclub Rigtersbleek) te hebben gespeeld vond hij het welletjes. Op 37 jarige leeftijd
werd hij trainer bij zijn oude liefde NEO. Hij bleef daar negen jaar. Hij maakte er goede tijden o.a. promotie mee.
De wijze van trainen was voor onze spelers uit die tijd opzienbarend. De kracht van Johan was de motivatie vóór de
wedstrijd. Verder het kennen van de kracht en de speelwijze van de tegenstander. Kennelijk had hij een aantal
informatiebronnen rondom zich heen verzameld. Maar ook
werden uit de lagere - en jeugdelftallen spelers voor het 1e
team gehaald(ook misschien iets om ook nu aan te denken)
die later steunpilaren waren.
Het eerste jaar dat Johan Rood Zwart 1 trainde werd de 2e
plaats behaald. Het 2e seizoenwas het meteen raak t.w.
kampioen 1e klasse TVB en promotie naar de 4e klasse van
de KNVB.
In die klasse werden in het 3e en 4e seizoen trainerschap
goede resultaten behaald d.i. een 4e en 5e plaats.
De grote slag werd echter op 29 april 1973 geslagen. In
Enter hadden wij aan een 1 – 1 gelijkspel voldoende voor
het kampioenschap van de 4e klasse KNVB en de daaraan
verbonden promotie naar de 3e klasse. Dit in een wedstrijd
met een toeschouwersaantal van rond de 2000. Johan
had zijn voorspellingen waar gemaakt. Nadat hij in 1975,
na een druk bezochte afscheidsreceptie, zijn functie van
trainer aan Ben Wiggers overdroeg, bleef ij nog leider van
het 2 elftal. Mede door zijn toedoen promoveerde dit team
naar de reserve 3e klasse van de KNVB.
In de zeventiger jaren moest het toenmalig bestuur gewoon strijd leveren voor uitbreiding van speelvelden, de
bouw van nieuwe kleedkamers en het tot stand komen
van een clubgebouw. Het zakelijk instinct van Johan, hij
was verkoopleider bij een bierbrouwerij, kwam het bestuur in adviserende zin goed van pas. Na nog enkele jaren
als bestuurslid een rol in het technische beleid te hebben
gevoerd, nam hij deﬁnitief afscheid van Rood –Zwart. Hij
overleed op 20 december 2005 in de leeftijd van 83 jaar.
Johan heeft blijvend een goede naam in de historie van
onze vereniging gevestigd. Het was voor mij een eer in de
gelegenheid te zijn dit op deze wijze nog eens uit te dragen.
Gerard Bebseler.

UIT DE OUWE DOOS
Gelezen in clubblad nr.369 van maart 1994.
De vroegere voetbalhistorie van Stad – Delden.
Deldenaar en voetballiefhebber Johan Bos heeft de vroege
voetbalhistorie van Stad – Delden samengevat in een boekwerk genaamd:”Wij worden hier nog helden op voetbalgebied.”

Van het betreffende boek heeft ondergetekende nog een
tiental exemplaren voor u, geachte lezers, beschikbaar. U
kunt zich melden bij ondergetekende tel. 3761282. U kent
allen het bekende gezegde:”Wie het eerst komt, het eerst
maalt.”
Gerard Bebseler.

De schrijver van het boek stelt dat het een speurtocht is
geworden naar de periode 1885 - 1929. Hij heeft daarbij
gepoogd de ontwikkelingen vanuit een sociale optiek te
benaderen en te verklaren.
Op de voorpagina staan de opstellingen van “Delden”en
Rood – Zwart vermeld, die op zaterdag 1 september 1928
tegen elkaar in het strijdperk traden. Het valt dan op dat
nazaten van de spelers van destijds nu ook actief lid zijn
van onze vereniging. De diverse bestuurders van onze club
hebben het in het verleden kennelijk niet slecht gedaan.
Op woensdag 26 januari jl. werd in een oplage van 500
stuks het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan
burgemeester Drost van Stad – Delden. Onder de vele aanwezigen bevonden zich ook voetballers van het eerste uur
van de Deldense voetbalverenigingen tw. de heren Extercatte van Rood – Zwart en Boer van s.v. Delden.
Het gaat te ver in dit blad verder over de inhoud van het
betreffende boek uit te wijden. Toch mag de mening van
de schrijver op de vraag:”Wat leert de vroege voetbalhistorie voor de toekomst”niet onvermeld blijven. Hij stelt
dan ondermeer: “Nu het weer moeilijker wordt voor de
voetbalclubs het hoofd boven water te houden( door de
hogere eisen die de leden stellen aan leiding en accommodatie, door de toegenomen ﬁnanciële lasten ten gevolge
van de terugtredende overheid, door de concurrentie van
andere sporten) dringt de vraag zich op waarom in Delden
de twee clubs nog gescheiden verder moeten. Waarom
de cyclische beweging niet afgerond en terug naar de ene
voetbalvereniging? Naar godsdienst zijn de verschillen onbelangrijk geworden, de achter - bannen verschillen verder
niet of nauwelijks.”
De vraag aan Johan Bos zou kunnen luiden:”Welke initiatieven kunnen we in de toekomst nog van u verwachten.? ”
PS. We zijn nu bijna twintig jaar verder en het advies van
Johan Bos inzake fusie is kennelijk aan dovemansoren gericht. In het verleden zijn er, ook via dit clubblad, adviezen
en meningen over dit onderwerp gepubliceerd. Vervolgens
hebben studenten van het VWO een tweetal jaren geleden
vergeefs getracht hun visie via een eindexamenopdracht
kenbaar te maken. De vraag zou kunnen luiden: Is het nog
zinvol( misschien van gemeentewege) opnieuw initiatieven
te gaan ondernemen of gaan we verder met het bekende
Twentse gezegde:”Loat mar kuul”n het löp wal lös.? ”
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HEKWERK AUTOMATISERING

De Dennen 11a
7491 HH Delden
Tel:
Fax:

074 - 376 52 05
084 - 736 75 58

Email: info@maribri.eu
Www: www.maribri.eu

WIST U DAT…………
- Op initiatief van Antoinette Veldhuis het aller eerste RZ
Tennis Championship voor RZ 1 en 2 is gehouden
- Deze topwedstrijden werden gehouden bij de Tennis Club
Delden
- Hooftrainer Bert-Jan Heins de week ervoor een survival
kamp in de Ardennen had gehad
- hij gemiddeld maar 3 uur had geslapen, die vrijdag avond
pas om 21.00 uur thuis was en toch het tennis toernooi
kwam bezoeken
- Er opvallend veel selectie spelers ook aardig kunnen tennissen
- Tristan Munsterman het mooiste racket had meegenomen
- Jan Willem Klumpers zeer elegante bewegingen liet zien
tijdens zijn wedstrijden
- De ﬁnale werd gespeeld door Lars Engelbertink en Folkert
Stijnenbosch
- Folkert deze won en zo de 1e tennis kampioen van Rood
Zwart is geworden
- Keeperstrainer Gert K. vanwege zijn instelling, tomeloze
inzet en vechtersmentaliteit werd beloond met de aanmoedigingsprijs
- “vedette” Jurriaan (Juul) Eekers op de laatste plaats
belandde en derhalve de Losers prijs in ontvangst mocht
nemen
- Gert K., Mark E, Lars E, Rob, Tristan en Wouter de losers
waren tijdens de tennis Quiz en werden beloond met een
heerlijk drankje
- Antoinette de heren van de selectie voorzag van heerlijke
hapjes
- Het bar personeel ervoor zorgde dat het nog lang gezellig
bleef
- Dat dit wellicht het begin is van een mogelijke traditie
binnen RZ
- Er dus zal er volgend jaar een 2e Rood-Zwart tenniskampioenschap zijn!
- Frans D. bijna ieder clubblad deze rubriek wel haalt
- Hij me het dit keer makkelijke maakte door een opmerking op Facebook
- Hij hier melde dat zijn “lijnentrekkar was ontploft”
- Hij er uitzag als een witte sneeuwman en helemaal onder
de kalk zat
- RZ 5 iedere donderdagavond traint en de opkomst altijd
goed is

- je ook niet zonder goede reden weg kunt blijven en afmelden via mail uit den boze is
- je een goede reden moet hebben en MOET bellen naar
Peter V. of Roy E.
- die laatste wat lastig was tot voor kort omdat dat de
enige RZ-er was zonder mobiel
- hij sinds kort ook bij de mobiele eenheid hoort is en een
heus eigen 06 nummer heeft
- hij waarschijnlijk de laatste RZ-er was die op het mobiele
netwerk is aangesloten
- wouter de W. op de training het vizier niet helemaal
scherp had
- hij een bal over het doel had geschoten deze kwam
daarna op 1 vd busjes van la Luna
- hierdoor er een barst in de voorruit van het busje kwam
- Er landelijk gezien nog maar 12 1e elftal teams zijn die
op het moment van schrijven (begin december) al hun
wedstrijden hebben gewonnen
- RZ1 na de 8-0 winst Haaksbergen er hier 1 van is en dit
toch een knappe prestatie is
- Ferry v S. sinds 1 november lid is geworden van de golfclub bij het Aparthotel
- Hij ondergetekende en keeper Marco B. had uitgenodigd
voor een Business Golftoernooi
- We namens Blue Wave mee speelden en niet in de top
zijn geëindigd
- De kuiernat en mummelman bij hole 7 en 9 prima smaakten
- We wel als laatste die avond de bar hebben verlaten
- Voetballers hebben laten zien dat daar nog wel wat winst
valt te halen voor de golfers
- Bij de Lutte 3 - RZ 5 een speler van A-1 meedeed
- Ferry v S. in de kleedkamer opmerkte dat “zijn zoon ruim
4 jaar ouder is dan hem”
- Ferry van S. de respectabele leeftijd van 50 jaar heeft
gehaald op 13 december jl.
- misschien zijn sportieve carrière eens voort moet gaan
zetten op de Golfbaan
- De tekst voor op het Abraham spandoek scherp gaat worden
- U hierover in het volgende clubblad meer over gaat lezen
- Op 2 december Quick 20 3 van RZ 2 heeft gewonnen met
6-2
- Dit feit alleen deze rubriek niet zou halen
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- Quick een verkeerde uitslag had ingevoerd in Sportlink
- Iemand bij Quick met iets te dikke vinger 62-2 had getikt
- RZ 2 op een zeer goede 2e plek bleef staan, maar wel een
doelsaldo had van -80 !
- Dit ondertussen alweer rechtgezet is
- De jaarlijkse Sinterklaas Pakjesbingo op donderdag 28
november plaatsvond
- Er weer ludieke prijzen en waardebonnen werden verdeeld
- Han D. een pakketje won, ingepakt in zilverpapier
- Hier een paar heerlijk warme spareribs in zaten

- Hennie t. B. zat te lachen aan de bar, dus u wel weet wie
deze mee had genomen
- Deze prima smaakten aan de tafel bij RZ 5 na een intensieve training
- Jeugdvoorzitter Erik F. de bon won “VIP-gast bij het kampioenschap zaterdag Dames 1”
- Hij ook op de feestavond is geweest vd Dames 1 bij de
Boemel
- Het niet echt zijn muziek was die avond maar zich prima
heeft vermaakt
- Erik bij de Pakjesbingo een CD van Jannes had gewonnen
- Ik nog wacht op het moment dat deze in de kleedkamer
wordt gedraaid
- Er ook altijd een waardebon is voor VIP-gast bij de PB
show 2014
- Presentator vd Bingo Borgie daar al een leuke dame voor
in gedachten had
- Zij deze avond niet aanwezig was, maar Borgie dit slim
oploste
- hij plotseling werd gebeld door een notaris
- Die deelde hem mee dat Naomi V. de trekking had gewonnen van deze waardebon

- Naomi V. dus VIP gast is op 24 januari en zij achter de
schermen mee mag kijken
- Arend G, de grote liefde van Monique G. ook een prijs
won
- Hij speler vd week bij RZ 6 mag zijn en hier erg trots op
was
- Hij zich mag melden bij het 6e onder 1 voorwaarde
- Hij zijn voetbalschoenen mee moet nemen omdat ze vaak
spelers te kort komen
- Ik met eigen ogen zijn voetbaltalent wel wil gaan zien
- Jan A. de waardebon van “2 obers op je verjaardag” won
- Ik, Ben V. en/of Borgie in maart 2014 dus op zijn verjaardag ober gaan spelen
- We uiteraard zelf ook mee drinken, dus Jan: haal maar
een bakje extra
- We vast een cursus Iers zullen gaan volgen
- Dorien M. als aanvoerster van Dames 1 ook een prijs won
- Spelers van RZ 2 geen prijs hadden maar riepen dat “ze
wel de 1e periode binnen hadden”
- Borgie scherp was en zei dat de Dames iedere maand een
periode binnen hebben
- Er vanuit de zaal zelfs bingonummer via SMS bij me binnenkwamen
- We niet te beroerd waren en toevallig deze nummers ook
getrokken werden
- 24 en 25 januari 2014 de legendarische Play Back shows
worden georganiseerd
- Er zich alweer 10 topacts (stand 2 december) hebben
opgegeven
- Er ook bij de 14e PB show men er in is geslaagd super
originele nummers te vinden
- De organisatie nog 2 acts kan gebruiken, zie voor opgave
poster elders in dit blad
- Ik u hele ﬁjne kerstdagen en een gezond, sportief en wistu-dat vol 2014 wens
- nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij ondergetekende
Linkspoot RZ 5
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KERSTVERHAAL!
Het was even voor kerstmis, toen ik bij ons op de markt m’n buurvrouw tegenkwam. Buurman sprak ze, heb jij al een
kerstboom thuis? Ik zeg, dat weet ik niet, maar dit weet ik wel, hier bekommer ik me niet meer om, nooit meer.
ze zegt, maar waarom dat dan niet? mijn moeder zij altijd, dat is mannenwerk. Ik zeg buurvrouw dat kan wel wezen,
maar ze krijgen mij niet meer zo gek dat ik er nog ooit een koop. Ik heb de neus nog goed vol van vorig jaar, dat ben ik
nog lang niet vergeten.
Ik zal jou even uit de doeken doen waarom.
Vorig jaar zou ik van m’n vrouw, een kerstboom kopen. Ik ging, om even in de kerstsfeer te blijven, opgetogen naar de
markt. Binnen 5 min. had ik er één. Ik ging blij, van wege m’n doortastende snelle aankoop, heel enthousiast weer naar
huis.
Maar k’was nog niet goed en wel weer binnen, toen kreeg ik het al te horen, wat een klein ding, véél te klein. En m’n
schoonmoeder, in dur lands taal, liet zich ook niet onbetuigd, “wat n’n spran’n, wat n’keukeldinge” de laatste woorden
van m’n vrouw waren: “breng terug, en snel”!
En omdat je niet anders gewend bent dan te luisteren en thuis alleen wat te vertellen hebt, wanneer je vrouw de tanden
poetst, ging ik weer terug naar het kerstbomenkraampje opde markt.
€ 2 Moest ik bij betalen, maar toen had ik wel een grotere. Ik weer heel blij, knoopte met veel gehannis de kerstboom op
m’n ﬁets, en ging vol goede moed weer terug naar huis.
En terwijl het buiten toch echt windstil was,kreeg ik éénmaal binnen, al snel de wind van voren. “Veel te groot,waar moet
ik daar toch in hemelsnaam mee heen?”
Ik wilde het woord richten tot de spreekster, maar schoonmamma belette me dit met de woorden:”wat n’n knoepert, wat
buj toch n’kuuk’n, aj dat zölf nig zeet”
Lieve mensen, ik dacht dat er ergens in de bijbel stond geschreven:de 3 wijzen uit het oosten zagen 1 ster,maar zij zag er,
mijn inziens, veel meer.
En m’n vrouw vervolgde” hij heeft ook helemaal geen voet of klomp, waar die op kan staan, ik zij nog” weet je wel wat
ie maar heeft gekost ”niks mee te maken”kreeg ik te horen “deze wil ik voor niks nog niet hebben, weg met dat ding, en
rap een beetje”
En nagestaard van achter de gordijnen door menig buurvrouw, trok ik wederom ten strijde, richting kerst markt
hoewel ik nog geen water kan koken, kookte ik toen echt.
Doch onderweegs kwam de kerst gedachte toch weer enigszins in me op, bij het zien van een os en een ezel in een bouvallig schuurtje, samen broederlijk staand naast een kribbe.
“Mevrouw”zei ik tegen het kerstboom menske op de markt, dat inmiddels al een mooje rode neus had gekregen,en dat
had ze vlg. mij niet van de kou, maar meer van de gluwein,gelet op de bijna lege ﬂes die voor haar stond”mevrouw” zij ik,
“3 x is scheepsrecht,ik wil nu wel graag een boom waar ze thuis ook tevreden mee zijn,en dan één met een voet of klomp
er onder”
O,zegt dat vrouwtje lachend”je kunt dur wel één met een klomp dronder kriegen,maar dan moet ik effen mien man
roepen,maar ik zeg je er wel bij, het wordt er niet duurder van, maar hij heef wel maat viem’n vijftig.
Door de erge kou, had ik inmiddels een paar handen gekregen als van een eskimo. Dit was het kerstboom vrouwtje ook
niet ontgaan van wege haar komst met een ﬂes gluwein, en direkt toen ik haar zag moest ik denken aan de woorden die
jezus zelf eens heeft gesoroken” laat de kleinen tot me komen”en ik moet zeggen, na dat ik n‘paar kleinen tot me had
laten komen, ging de kou snel over.
Tussendoor was het me ook nog gelukt, weer een kerstboom,nu met losse voet, met veel kunst en vliegwerk,achter op
m’n ﬁets te knopen, en net op het moment dat ik weer zou starten voor de terug reis, vertelde mijn in opperste stemming
geraakte marktvrouwtje me doodleuk, dat ik deze boom gratis kreeg, omdat dit de boom was die ik de eerste keer had
terug gebbracht.
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Daar stond ik met m’n goede gedrag.zeker een kwartier was ik bezig geweest het ding vast te sjorren.
en of ik nou droomde of dat het door de kluwijn kwam, ik weet het niet, maar op eens gingen m’n gedachten ruim
2000 jaar terug, k’ zag herders met schapen en ik hoorde engelen zingen, vrede op aarde aan de mensen van goede wil,
en ik was van goede wil, en terwijl ik keek naar de boom achter op m’n ﬁets, hoorde ik gezang o, denne boom o denneboom wat zijn uw takken wonder schoon, en een stem in me zei heelsebiet, kerstboom, blijf zitten waar je zit en verroer
je niet.
En na dat ik met m’n gast vrouwke, nog een laatste gluwijn had gedronken op het langste leven, stapte ik met als
thema”niet goed ook goed, en weg is weg” weer op de ﬁets voor de slot etappe.
Fietsend op een pad dat mijn inziens intussen heel wat smaller was geworden, zag ik m’n pontiﬁcale binnenkomst aan de
ﬁnisch al voor me, op gewacht door m’n vrouw, en zij weer geassisteerd door m’n schoonmoeder als rondemis.
Ofschoon het vroor dat het kraakte, brak het zweet me uit,en in stilte bad ik, o heer, sta me bij, en als het uwe behaagd,
vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.
Maar bij m’n thuis komst bleken niet alleen de weergoden mij goed gezind, nee hun hele familie was op mijn hand. Want
de eerste woorden,die tot me gesproken werden waren, “nee maar manneke dat is een mooie boom, en nog wel één
met een voet. Zo’n mooie hebben we nog nooit gehad” ik wist waarachtig niet hoe ik het had.
En hoewel ik niet eens zo’n scherp gehoor heb, hoorde ik het op dat moment in keulen donderen.
Zelfs schoonmamma had een complete gedaante wisseling onder gaan, “mieters keer’l ,das n’n mooj’n,wat buj
toch n’ezel, daj den de 1e keer nig heb te nomn” bij het woord ezel moest ik gelijk aan de 1e mens adam denken. Wat
een gelukkig mens moet dat zijn geweest, daar deze man nooit een schoonmoeder heeft gehad.
Van af dat moment wist ik het zeker. Mensen k’mag graag een kerstboom zien, en met kerstmis zou ik hem ook niet willen missen, maar één kopen dat doe ik denk ik nooit weer.
Maar als het dan weer één maal kerstmis is, en de kerstboom staat er, en ik zie de kaarjes branden, en hoor de klokken
luiden, dan denk, this goed, heel goed en this nog gezellig ook. En vlg. m’n schoonmoeder, is een kerstboom niet alleen
gezellig maar ook nog heel gemakkelijk,ik zeg, hoe zo een kerstboom heel gemakkelijk? nou zeg ze ”dan hoof ik mooi al
dee dage nig met de hoond noar boetn hen.”
Mag ik u allen een prettige en gezonde kerst toe wensen.
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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
€ 21,25
€ 36,00
€ 42,50
€ 72,00
€ 85,00
€ 144,00
€ 24,50

074 3762145
06-52344888
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
Ferry van Sluijters
Han Blanke
Erik Fransen

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

3764506
3764848
06-52344888
3764766
3767046
3764676
3761189
3767353

Jeugdcommissie:
Erik Fransen
Michiel Staatsen
Rene Nijhuis
Jan Ros
Conny Kemerink op Schiphorst
Frank Dijkmans
Saskia Ros

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

3767353
2567890
2592186
3763252
3762486
06-51988828
3764506

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

3762654
3763252
06-23789033

Consul zaterdags en zondags

3761351

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis

Ledenadministratie

3766401

P.R.-commissie:
Clubblad
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie

06-48463681

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

Opmaak: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos
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webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

3763983
3766900
06-30420200

