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Redactiewoord

En weer is er een kalenderjaar bijna voorbij. Het lijkt me met het naderende Kerstfeest een goede gewoonte om na te 

denken over ons leven in het algemeen en over onze vereniging in het bijzonder. Recent zei een commentator na de 

bloedige aanslagen in Parijs dat we er maar rekening mee moeten houden dat deze vormen van geweld in ons bestaan 

zullen blijven voorkomen. Juist in deze dagen voor Kerstmis, dat immers een feest van vrede en tolerantie heet te zijn, is 

dit moeilijk te accepteren. Het is daarom ook erg dat je dicht bij onszelf zoveel intolerante op- en aanmerkingen op de 

komst van “echte”vluchtelingen hoort. Alsof het al niet erg genoeg is dat onze regering een kil en koud afwijzend en 

egocentrisch beleid voorstaat. Normen en waarden werden onder Balkenende tenminste nog uitgesproken maar lijken nu 

verder weg dan ooit. Ik ben er gelukkig nog wel van overtuigd dat er nog altijd, zij het een vrij stille, meerderheid is die 

wel actief is b.v. als vrijwilliger bij vluchtelingenhulp of bij onze vereniging. We moeten daarom ook niet al teveel gehoor 

geven aan de “hooligans”bij inspraak avonden in steden die wat voor deze groepen willen doen. Veelal zijn dit dezelfde 

negatieve figuren die het voetbal en ons leefklimaat verstieren. Ouderen onder ons kennen nog de oude “Bond zonder 

Naam”spreuken “zoals b.v. “Wie goed doet, goed ontmoet”en “Verbeter de wereld, begin bij uzelf”. Als u ze al toepast 

weet u dat dit voorwaar geen dooddoeners zijn.

Gelukkig ook daarom dat we binnen onze vereniging nog steeds wel de “power”ervaren van samen de schouders 

eronder. Wij hopen en vertrouwen er daarom ook op dat begin van het komende jaar de financierbaarheid en daarmee 

de haalbaarheid van het “Sportpark Plus”gebeuren wordt binnengehaald zodat we met zijn allen de schouders eronder 

kunnen zetten.

In dit nummer staat de nodige informatie over traditionele zaken als het Boerenkooltoernooi en de Mini Play-Back- en 

de Play-Backshow en vanzelfsprekend hopen we uw allen ook te zien op de nieuwjaarsreceptie op onze oprichtingsdatum 

6 januari.

Tenslotte willen wij als PR-commissie uw allen een Zalig Kerstfeest en een prettig uiteinde en een in alle opzichten gezond 

en voorspoedig Nieuwjaar toe wensen.

Louis Bouwmeester. 
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Inhoudsopgave

In dit laatste clubblad van 2015 wordt er veel 

teruggekeken maar vooral ook vooruit.

 In de rubriek “op de Wreef” geeft Jan Ankoné op 

geheel eigen wijze een terugblik op het jaar 2015 en 

heeft hij een vooruitziende blik op 2016.

Pag. 26

 De commissie Sportpark plus heeft te maken met 

een tegenvaller maar laat zich hierdoor niet uit het veld 

slaan en ziet de toekomst optimistisch tegemoet.

Pag. 40

 Het damesvoetbal beleefde aan het einde van dit 

jaar enkele historische hoogtepunten.

Pag. 11

 Rood Zwart 7 ging de strijd aan met W.V.V.’34 en 

met Otto en de nieuwe (oranje) otto.

Pag. 28

 Het traditionele kerstverhaal van Nico Bauhuis, 

natuurlijk in dialect, mag in deze tijd natuurlijk ook niet 

ontbreken.

Pag. 13

 In “geef de pen door” stelt onze verzorgster 

Antoinette Veldhuis zich voor en maakt een nieuwe 

clubbladrubriek bekend.

Pag. 24

 De trainer van Rood Zwart A2 geeft weer hoe je van 

een diversiteit aan spelers een elftal smeedt.

Pag. 23

 Rood Zwart E1 gaat samen met Tubantia E1 voor de 

titel en/of promotie.

Pag. 35

 In het verslag van de algemene ledenvergadering 

worden de belangrijkste punten uit deze vergadering 

nog even na voren gehaald.

Pag. 12

 Sinterklaas kwam nog even langs bij Rood Zwart en 

de welpen sloten hun competitie af. 

Pag. 19

 We nemen een kijkje in de keuken van 

Studio Tineke.

 Pag. 39

 De topscoorders van vorig seizoen werden 

gehuldigd, met als unicum een vrouwelijke winnaar.

Pag. 37

 Van ons hoofdbestuur kregen we de laatste 

nieuwtjes van de bestuurstafel en een kerstgroet.

Pag. 09

Al met al genoeg leesstof voor de dagen rond Kerstmis.

Namens de clubbladredactie wens ik u allen prettige 

feestdagen en alvast een voorspoedig 2016.

Rudy Visschedijk

Eindredactie
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VAN DE BESTUURSTAFEL
algemene ledenvergadering

Op maandag 9 november jl. was de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, waarvan U elders in dit clubblad een kort 
verslag kunt lezen. Hoogtepunten waren deze avond toch 
wel de uitreiking van de topscoorderbokaal aan dames 
speelster Els de Witte, maar vooral het benoemen van 
Gerda Meier tot erelid van onze vereniging!!

Remco Dokter nieuwe 
hoofdtrainer vanaf seizoen 
2016 – 2017

De 43 jarige Hengelose oefenmeester is op dit moment nog 
succesvol trainer van DSVD. Als trainer heeft hij o.a. PH, TVC, 
Juliana en nu dus DSVD van oefenstof voorzien. Het bestuur 
is er van overtuigd dat deze ervaren trainer de talentvolle, 
maar nog jonge spelersgroep, de volgende stap kan laten 
zetten. Wij kijken uit naar de samenwerking met hem.

nieuwjaarsreceptie

Op 6 januari 2013 viert Rood Zwart haar 93e verjaardag! 
Op deze datum (dit keer op een woensdag) 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.

contract met nieuwe leverancier 
sportkleding en –materialen

Al sinds jaren had Rood Zwart een contract met Teamsport 
en Hummel voor het leveren van alle kleding, ballen en 
overige sportmaterialen. Dit contract liep af en dus is Ferry 
van Sluijters in opdracht van het bestuur op zoek gegaan 
naar de beste nieuwe deal voor onze vereniging. Deze 
werd gevonden bij Euro Sport in Borne, ook nu weer in 
combinatie met Hummel. Onlangs zijn bestuurslid Peter 
Volmer en materiaalman Jos Freriksen bij hen op bezoek 
geweest om uitleg te krijgen over het digitale bestelproces 
en het vernieuwde contract te ondertekenen.
De nieuwe deal houdt in dat we als vereniging meer 
korting krijgen op alle aankopen dan voorheen, plus een 
aanvullende korting als we via de webshop bestellen. 
Daarnaast is Hummel bereid een flinke duit in het (sponsor)
zakje te doen en krijgen alle leden van Rood Zwart een 
voordeelpas die maar liefst 12% korting geeft op het 
gehele assortiment.Uiteraard willen wij ook op deze wijze 
Ferry hartelijk danken voor zijn inspanningen om deze 
mooie deal binnen te slepen!

vrijwilligersfeest

Één keer per jaar tonen wij als bestuur onze dank aan de 
vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is en het vele werk 
dat zij verzetten, middels een feestje in het clubgebouw. Dit 
jaar op vrijdag 13 november. De sfeer zat er goed in en er 
is de hele avond gezellig gefeest! Elders in dit clubblad kunt 
U een verslag lezen en aan de hand van foto’s een goed 
eindruk krijgen van deze avond. Graag tot volgend jaar! 

Rest ons u prettige feestdagen te wensen en een goed 
jaarwisseling. Graag proosten wij met u op het nieuwe jaar 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie!

Houd voor actuele informatie de website 
(www.roodzwart.nl) in de gaten!

Het bestuur
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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. Even weg uit 
de hectiek van alledag. Aandacht geven aan een ander. 
Niet alleen aan je zelf denken, maar je ook afvragen wat je 
voor een ander of je omgeving kunt betekenen. Dat hoort 
bij de Kerstgedachte, die we graag hoog willen houden. 
Niet alleen met Kerst, maar eigenlijk -als het even kan- ook 
in de rest van het jaar.

Je inzetten als vrijwilliger past mooi in die gedachte. We 
hebben daar overigens mooie voorbeelden van in onze 
vereniging. En zo af en toe mag je dat ook wel laten zien. 
Zoals op de laatste algemene ledenvergadering. Gerda 
Meier werd toen benoemd tot erelid van Rood Zwart. De 
echte vrijwilligers vinden het vaak helemaal niet zo prettig 
om in het middelpunt gezet te worden. En dan ook nog 
eens met een prachtig mooi groot artikel in de Tubantia! 
Maar zo af en toe is het toch goed om deze mensen in 
het zonnetje te zetten. Ze hebben het niet alleen verdiend, 
maar zijn door hun inzet ook een voorbeeld, voor (hopelijk) 
vele anderen. 

Binnen Rood Zwart kunnen we deze vrijwilligers goed 
gebruiken. Sterker nog: Zonder deze vrijwilligers zou 
Rood Zwart nergens zijn. Zeker in het komende jaar zijn 
vrijwilligers (of een vrijwillige financiele bijdrage!) meer 
dan noodzakelijk. We staan immers voor een enorme 

krachtoer: Het realiseren van een ‘Noaberschapshoes’! Een 
‘noaberschapshoes’ dat dienst moet doen als ons nieuwe 
clubhuis, maar ook aan vele anderen onderdak moet 
bieden. Het komende jaar kunnen we samen iets moois tot 
stand brengen. Voor de komende generaties. Voor jong en 
oud. 
In de afgelopen jaren is al veel voorwerk verzet en in het 
komende jaar moet de klus uiteindelijk geklaard worden. 
Uw hulp is daarbij noodzakelijk. De “aanbesteding” viel wat 
tegen, maar tegenvallers moet je opvangen. Daar wordt 
je sterker van. Met vereende krachten. Ieder naar eigen 
vermogen en naar eigen kunnen. “Met elkaar, voor elkaar!” 
Achterover leunen helpt niet, (integendeel) want dan komt 
er geen “noaberschapshoes”. 

Een klein voorbeeld van hoe het kan en hoort, is de 
realisatie van onze nieuwe parkeerplaats voor fietsen. Met 
vereende kracht tot stand gebracht. Selectiespelers en niet-
selectiespelers, vrijdagochtendploeg, sponsoren en vele 
anderen, die iets met Rood Zwart hebben, droegen hun 
steentje bij. En het resultaat is geweldig: een stuk kwaliteit 
waar je trots op kunt zijn.
 
Laat dat een mooie voorbode zijn voor het komende jaar.

Het bestuur van v.v. Rood Zwart wenst u allen fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 2016! 

Fijne Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar



   Geen alcohol? 
Je hoeft je er niet 
voor te schamen!
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Maandag 9 november jl. was er weer de jaarlijkse 
ledenvergadering van Rood Zwart. Dit was voor de club 
een historisch moment, want er zat nu voor het eerst 
ook een afgevaardigde van het vrouwenvoetbal in het 
hoofdbestuur. Binne Visser, als voorzitter van de commissie 
vrouwenvoetbal, neemt namens deze nieuwe commissie 
plaats in het hoofdbestuur. Hij deelde op deze avond een 
mooie presentatie over het meisjes en vrouwenvoetbal 
binnen Rood Zwart.

Als Vrouwencommissie willen we het meisjes- en 
vrouwenvoetbal binnen de vereniging op een hoger 
plan brengen en de doorstroming stimuleren. Nog 
steeds kunnen we nieuwe speelsters verwelkomen bij 
de meisjesteams en er is inmiddels ook gestart met een 
senioren vrouwenteam dat speelt in de 7x7 competitie. Er 
spelen momenteel 92 meisjes en vrouwen bij Rood Zwart, 
dat is bijna 20% van alle clubleden.
 
Naast het voetbal binnen Rood Zwart is er ook een 
samenwerking met afgevaardigden vrouwenvoetbal 
van Hengelose Verenigingen , SV Delden, de FC Twente 
Voetbalacademie en de KNVB sectie vrouwenvoetbal. Het 
doel hiervan is elkaar te ondersteunen, kennis te delen en 
op deze wijze van elkaar te leren.

Specifieke activiteiten die onlangs georganiseerd zijn; 
de Girls Only Spelregelavond voor alle speelsters van 
het cluster Hengelo/Delden, en de Champions league 

wedstrijd van FC Twente vrouwen - Bayern München en 
FC Twente vrouwen - Barcelona. Deze zijn goed bezocht 
en erg interessant voor de meisjes en vrouwen van onze 
vereniging.

Na de presentatie tijdens de algemene ledenvergadering 
was er overigens een historisch vrouwen moment. De 
topscoordersbokaal van afgelopen seizoen werd bekend 
gemaakt door Gerard Baake en deze bokaal werd aan 
niemand minder dan voetbalvrouw Els de Witte, speelster 
zaterdagvrouwen 1, uitgereikt. Ze stak met kop en 
schouders uit boven de heren ;)

De avond kon toch al niet stuk, want als klap op de 
vuurpijl werd de avond afgesloten met vrijwilligerszaken. 
Er werd een vrijwilliger in het zonnetje gezet. Dit keer 
wel heel speciaal: het benoemen van Gerda Meier als 
erelid voor haar verdiensten en daarmee tevens het 
eerste vrouwelijke erelid binnen Rood Zwart. Gerda 
Meier doet al 40 jaren vrijwilligerswerk: kookmoeder, 
kantinemedewerkster, rooster plannen van keuken en 
bardiensten, het schoonmaken van kantine, en vele.. vele 
hand en span diensten. Gerda kreeg een staande ovatie en 
de bijbehorende plaquette en bloemen werden aan haar 
overhandigd.

We zijn op de goede weg en hopen dit in 2016 verder door 
te zetten! Fijn dagen en een goede jaarwisseling namens de 
vrouwencommissie!

Historisch moment Vrouwenvoetbal Rood Zwart

NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook in 2016 houden we 

onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari.
Dit keer is dat op een woensdag.

U bent allen van harte uitgenodigd 
vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw.



Algemene Ledenvergadering

Maandagavond 9 november 2015 was onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. Om 20.15 uur heette 
voorzitter Robert Ros een goed gevulde clubgebouw van 
harte welkom. Allereerst werd eerst 1 minuut stil gestaan bij 
diegene die v.v. Rood Zwart het laatste jaar zijn ontvallen, 
daarna volgden enkele mededelingen. Hierna werd het 
woord overgedragen aan penningmeester Harold Pepers 
om de financiën toe te lichten. Middels een korte en heldere 
toelichting konden de aanwezigen in de zaal concluderen 
dat Rood Zwart er financieel gezond voor staat en klaar 
is voor de toekomst. Dit werd nogmaals bevestigd door 
de kascommissie. Omdat er 2 leden van de kascommissie 
niet meer herkiesbaar zijn boden zich spontaan 2 nieuwe 
leden aan: Herman Weijenborg en Gerard Baake. Zij 
vervangen Herman Efftink (niet herkiesbaar) en Bennie 
Sander die onlangs veel te vroeg is overleden. Daarnaast 
zijn de volgende twee bestuursleden nieuw gekozen: 
Jeroen Vos(activiteiten / vrijwilligerszaken), Binne Visser 
(vrouwenvoetbal), Harold Pepers en twee herkozen 
(penningmeester), Peter Volmer (bouwcommissie). Jeroen 
Vos neemt de functie over van aftredend bestuurslid Han 
Blanke en dankt hem voor de manier waarop hij jarenlang 
met erg veel enthousiasme en bevlogenheid zijn diensten 
heeft bewezen. De kreet “Met Elkaar, voor Elkaar” is dankzij 
Han een begrip geworden binnen de club.

Na de pauze komen o.a. diverse vacatures voorbij en wordt 
gevraagd naar de inzet van iedereen. 
Heb je interesse? Meld je aan via info@roodzwart.nl voor bijv 
Jeugdcommissie, technische commissie, sponsorcommissie 
en PR commissie.

De microfoon wordt inmiddels overgedragen aan nieuw 
bestuurslid Binne Visser die de stand van zaken m.b.t. 
ons vrouwenvoetbal kenbaar maakt. Na een jaar van 
teleurstelling en herstructurering kan er gesteld worden 
dat er weer groei in zit en is reeds meer dan 20% van de 
spelende leden een vrouw/meisje is. Naast de sportieve visie 
wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke kant 
en worden er duidelijke doelstellingen bekend gemaakt. 

Als laatste mag Wim Koning ter Heege, voorzitter van 
de Sportpark+ commissie, het woord voeren. Hij geeft 
o.a. de stand van zaken m.b.t. het nieuwe te bouwen 
multifunctionele clubgebouw. Voordat de schop hiervoor 
de grond in gaat, is er nog nader onderzoek nodig. Door 
weloverwogen financiële en strategische keuzes wordt 
dit door Wim op een juiste manier onderbouwd. Dit krijgt 
op een later tijdstip een verder vervolg. Daarnaast is er 
aandacht voor alles wat al wel gerealiseerd door eigen 
werkzaamheden: gehele renovatie van de kelder, de 
fietsenstalling en fietsentree, gift van het Oranjefonds a 
25.000,-, diverse subsidieaanvragen en toekenningen, etc. 

Ook hierin is Rood Zwart op de goede weg. En dit mede 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers waarbij de focus ligt 
op exploitatie van het sportpark voor de gehele Deldense 
gemeenschap.

Daarna is het woord aan Gerard Baake die de 
Topscorerbokaal 2014-2015 uitreikt. Tom Koens op nummer 
3, Hans Klaver op 2 (ivm zijn afwezigheid neemt Ben 
Visschedijk de prijs in ontvangst) en op nummer 1: Els de 
Witte van het dames 1 team, voor het eerst een dame op 
het podium!

Dan is het woord nog éénmaal aan Han Blanke om 
een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Ook dit is een 
unicum binnen onze club. Voor het eerst een dame als 
erelid en meer dan verdient: Gerda Meijer. Al 25 jaar 
kantinebeheerder samen met haar man Jan. Daarnaast als 
kookdame mee op het 1e zomerkamp in 1965 waarna 
er nog vele zullen volgen. Zomaar 2 voorbeelden van 
hetgeen Gerda betekent voor onze club. Na een paar 
mooie anekdotes van Han wordt een prachtig erelid beeld 
uitgereikt en zijn er bloemen voor Jan.
 

Tot slot, na de rondvraag, een vaste traditie: Rood Zwart 
nestor (75 jaar lid!) Gerard Bebseler spreekt de zaal toe met 
mooie en lovende woorden en dankt iedereen voor zijn/haar 
inzet het afgelopen jaar. 
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kasverhaal in twent’s
t’was midweenter, in nazereth had de post
 bie jozef nun breefe brach
den kwam oet jeruzalem en hee dach,
o,t’is van t’riek,of het zal wal weer belasting weiz’n
eigenlijk de meujte nig weert um te leiz’n
met n’n holt beitel maakn hee n’breef lös
wat zolt wein, hee was nig gerös veur op stun, 
an jozef zön van jacob, en zien vrouw
in naam van keizer augustus möt ieleu op sjouw
oe meln veurt stambook, bin’n dag of wat
ie mut noar bethlehem, oen vaderstad
de keizer wil alle leu van t’laand beschriem’n
en dan mag dur gin ene achterbliem’n 

en doar stun jozef, met n’breef in de haand
verdorie,woar hept ze heur vestand
ik bun nog noojt zo wiet van hoesse wes
en dat nog wal met maria, dee löp op t’lest
jozef dach das veurt t’meis nig te doon
wie blieft in t’hoes heel gewoon 
hee deed heurt t’breefke,zee leisn t’rap
joa, joa,zeg ze,hier steet wal wie mut op stap
toen zeg jozef,dat hee dur nich an dach
mar maria pak’n zien haand en druk’n met krach
keek hum in de oogn, wat stun ze stil
wie möt wal jozef,um dat t’keend dat wil 

mar leef vreuwke zeg jozef,bethlehem is zo wiet
en wat duch oe van disse wintertied
toen deed maria heur schollook of
en knieln veur hum in t’stof

zee sprak,noe muj stop’n met zeur’n
bin’n kot buw met dri’jn,das’n bliej gebeurn
die woar’n greep’n jozef,en heel bewoong,n
veig,n hee heur, de träone oet dur oog’n
sanderen daags was zien timmerwinkel too
en op de deure stün,wie bunt slot’n tot zoo
t’mut op keizerlijk bevel,mar t’wark blif oaverstoan
toen haaln ne ezel van stal en zeg,maria loaw goan
jozef wossel’n zich oaver t’moeilijk begoabare pad
en nóoln ezel volg’n, meu en offe mat
op ziene rugge maria,heur haane umt zwoare lief
nig te had heinige dinge asjeblief
t’was onmeunug koolt,mar zee ging’n vedan
3 daage later kwam,n ze in bethlehem an
jozef trok dur van deur tot deur met ziene vracht
mar veun dur ginne sloapplaats veur de nacht
gin hotel of harbarg, oaveral wast vol
ginnen steer veur ne vrouw,dee nun klein krieg’n zol
op’t leste kwam’n ze ok nog ans too
in nun stal,nun osn en nun ezel stun dur,en nun krib 
met stroo

de weend gier’n dur, en de neui tochn
mar maria kon nig meer woch’n
jozef was meu van’t sjouwn,had gin fut
allene nog mar pien in de but
en toen haan’n kreij’n,en hee ziene oog’n ontsloot
lag’t kleine ding dur,oopn en bloot
maria zeg k’wed nich hoej’t veend
mar t’his wal ooz’z eerste keend
woarop jozef zeg,o jezes maria,en namt in zien arm
deet t áchtet buis,want dan bleef t’warm
toen zegge maria, muj is kiekn wat nun lekkeren lörk
k’wol oe wal tracteer’n,mar k’heb niks oomder körk

ef’n later heurn ze muziek op nun fluit,heel ver
en boam’n de stal verscheen nun ster
en plots kwamn dur herders met schoape,hele kun’n
zee wan de eersn dee kwam’n kroamschun’n
en jozef zeg,vrouw,noe wodt mie in dit hok
met al dee leu en schoape,wal ontzettend drok
mar maria zeg,ik kan dur ok niks an doo,t’was de heer 
zien wil
en toen werd het in de stal efn heel stil
engeln han’n intus’n zorgt veur lech
toen zag jozef t’keend pas ech
maria zegge,hossanna,welk een welbehaag’n
en veur oeleu,vrede op aarde,en met kasmis fijne daang’n

nico bauhuis
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Afsluiting 
welpencompetitie 
najaar 2015
Zaterdag 21 november was alweer de afsluiting van de 
najaarscompetitie van de welpen. Vaders, moeders, broertjes 
en zusjes mochten deze morgen samen met hun welp 
voetballen.

Het was een drukte van jewelste op de welpenvelden. In 
totaal hebben de welpen in hun onderlinge competitie 27 
wedstrijden gespeeld. Er werd in totaal maar liefst 296 keer 
gescoord.
De kampioen, dit najaar was dat Feijenoord heeft maar liefst 
94 doelpunten gemaakt. In totaal haalden zij 66 punten. Een 
hele knappe prestatie.
De jongens die dit seizoen bij Feijenoord voetbalden waren 
Pim Morssinkhof, Taiden Littooy, Twan Thijssen en Boet 
Freriksen
Twente werd 2e, Roda 3e en Rood Zwart werd 4e in de 
najaarscompetitie.

Tegelijkertijd werd er afscheid genomen van een aantal 
welpen. Zij spelen na de winterstop verder in de F. 
Zij hebben het welpendiploma in ontvangst mogen nemen 
en wij wensen ze veel succes bij de F.

Blijf niet alleen aan de zijkant staan en praten over het 
voetballen. Meld je nu aan want echte mannen doen 
namelijk aan 7x7 voetbal 
 

Wat is 7x7 (35+) voetbal?

7x7 voetbal is voetbal op een half veld voor 35+ers. Lekker 
fanatiek voetballen, maar minder blessuregevoelig dan 
gewoon voetbal, omdat slidings verboden zijn.
 

Competitieopzet 7x7 voetbal

Het 7x7 voetbal wordt gespeeld op de vrijdagavond. Je zit 
in een competitie met 4 andere teams, waartegen je speelt. 
Je speelt 5 avonden in een half jaar, bij elke club een keer 
thuis. Je speelt op een avond 4 wedstrijden van 20 minuten 
met telkens 10 minuten pauze. Hoewel met 7 man is het 
raadzaam om 10 man te hebben voor een avond zodat er 
voldoende gewisseld kan worden. De wedstrijden beginnen 
meestal om 19.30, dus thuis aanwezig om 7 uur en bij 
uitwedstrijden om half 7.
 

Waarom meedoen?

• Nog ff lekker actief in de buitenlucht
• Het geur van gras, je kicksen onderbinden, laten zien 
 dat het niet alleen maar nostalgisch praten over vroeger,  
 maar dat het nog kan.
• Gewoon weer eens met mannen samen mannendingen  
 doen (een avond niet verplicht bij je vrouw op de bank  
 hangen)
• Je leert weer nieuwe mensen kennen. Niet alleen jouw  
 nieuwe team, maar ook de tegenstander is telkens  
 dezelfde en die leer je kennen. Vaak kom je ook weer  
 eens oude bekenden tegen waar je vroeger mee hebt  
 gevoetbald. Leuk!
• Even napraten na een intensieve sportervaring 
 in de kantine

Ja, ik wil
Als je mee wil doen, stuur je gegevens (naam, adres, 
06 en e-mail) naar vandenbos.jan@gmail.com 
of bel / app 06-30867952

Echte 
mannen 
doen 
aan 7x7 
voetbal!



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

www.hofstedekamp.nl

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



al een klein feestje gehouden na afloop van ons oefenduel 
tegen De Zweef (2-4 winst), zaterdag 12 december 
schudde Delden op zijn grondvesten. DJ Rodi zorgde op de 
platte wagen voor de muziek.” Door de titel in de Eerste 
Klasse promoveert de ploeg naar het hoogste niveau in de 
leeftijdscategorie. Trainer Joost Baake: “na de winsterstop 
mogen we het proberen waar te maken in de Hoofdklasse. 
Een fantastische uitdaging!” 

E1 pakt kampioenschap in 1e klasse
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E1 is zaterdag 5 december kampioen geworden in de Eerste 
Klasse. De titel kwam enigszins als een verrassing aangezien 
ze afhankelijk waren van het resultaat van concurrent 
Tubantia in het duel met NEO. Omdat de ploeg uit Hengelo 
onverwachts verloor ging de titel naar Rood Zwart E1.

“Dit is het mooiste Sinterklaascadeau dat we ons hadden 
kunnen wensen”, zo laat Rood Zwart weten. “We hebben 

Fijne Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar
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Woensdagmiddag 25 november was het dan zover. 
Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen bij Rood Zwart.

Om drie uur zat de kantine vol met welpen en 1e jaars 
F-spelers. De kinderen hebben naar een Sinterklaas film 
gekeken en ze hebben volop Sinterklaasliedjes gezongen. 
En na “Zie ginds komt de stoomboot”, “Sinterklaas 
kapoentje”, kwam natuurlijk ook het “Sinterklaasje kom 
maar binnen….” En wie kwam er binnen. Sinterklaas ,met 
maar liefst drie Pieten. 

Alle kinderen mochten per team bij Sinterklaas komen. 
Sinterklaas leek echt alles te weten over de verschillende 
teams. Luister Piet had zijn werk goed gedaan. Sint wist te 

Sinterklaasmiddag bij Rood Zwart

vertellen dat het team Feijenoord kampioen bij de welpen 
was geworden. Vervolgens kreeg ieder kind een handvol 
pepernoten van de Pieten.

Na ruim een uur ging Sinterklaas en zijn Pieten even 
rusten en een kopje koffie drinken in de bestuurskamer. 
De kinderen hadden inmiddels een kleur van opwinding 
gekregen en hadden wel zin in een beker ranja en een 
bakje patat. Na de korte pauze kwam Sint en zijn Pieten 
nog even terug om de cadeautjes uit te delen. Pas toen 
iedereen zijn of haar cadeautje in ontvangst had genomen 
mochten ze het uitpakken. De kinderen gingen na deze 
leuke, drukke, gezellige middag tevreden naar huis.





Zondag 10 januari 2016
16e Boerenkooltoernooi

v.v. Rood-Zwart

Deelname:
Voor iedereen vanaf 16 jaar 

die bij v.v.Rood-Zwart 
betrokken is.

Aanvang 10.30 uur:
melden om 10.00 uur in het clubgebouw.

Boerenkoolbuffet: 13.00 uur 
(kosten 5,- p.p.)
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Rood-Zwart A2
Ieder seizoen is het weer een raadsel of A2 een team wordt vol hormoon gierende ongeïnteresseerde mafkezen die niet op 
trainingen verschijnen, zaterdags de voetbalwedstrijd aanzien voor een cursus “hoe trap ik een bal zo hoog mogelijk”, “wie 
kan ik vandaag ff verrot schelden”, of een aantal gasten die 2 helften een gezellig spelletje verstoppertje willen spelen!
Dit seizoen is het anders! 
Op papier zouden we dit seizoen starten met 3 B elftallen en 2 A elftallen, in de praktijk bleek dit lastiger te zijn. Door 
blessures, studies en stages in het buitenland, bleek dit niet te kunnen en werden we gedwongen om naar 2 B elftallen te 
gaan en hierin een verdeling te maken wie er naar de A2 kon.

Uiteindelijk stond de leiding en ondergetekende voor een groep van jongens met een leeftijdsverschil van 5 jaar (jongste op 
dat moment 14 en oudste 19, A2 is een dispensatie team, hierdoor kunnen jongens die eigenlijk naar de senioren moeten 
nog een jaar in de A blijven) met de opdracht om hier iets van te maken.

5 eerstejaars B spelers:  Bram Nijhuis, Gijs van Assema, Sjoerd van Kerkhof, Marco Roelofs en Joost Sombekke.
4 tweedejaars B spelers:  Rob Essink, Bas Onclin, Thiseas Aivaliotis en Niek Ottenschot.
2 eerstejaars A spelers:  Stefan Vogt en Kevin Wilmink.
4 tweedejaars A spelers:  Lennard Klein Horstman, Wessel Workel, Gijs vh Bolscher en Gijs van Otten.
4 Dispensatie spelers:  Martijn Tiems, Luc Exterkate, Mathijs Linthorst en Daan Sonneveld
   (Deze laatste is op buitenlandstage)

De eerste wedstrijd moesten we tegen BWO, 3 dagen daarvoor werd de groep aan elkaar voorgesteld tijdens de eerste 
gezamenlijke training.
Dat we thuis onderuit gingen met 1-12 was dan ook geen verrassing, de plekken in het veld moesten nog verdeeld worden, 
we moesten de speelwijze nog ontdekken en vooral wennen aan elkaar.
De 2e wedstrijd uit naar Wilhelminaschool werd al na 3 trainingen, vertrouwen, posities, inzet en duidelijke opdrachten 
gewonnen met 0-2!
Onze ploeg kreeg meer zelfvertrouwen, de opkomst op trainingen is buitengewoon super, de leergierigheid is top en het 
respect voor elkaar geweldig!
Doordat ik de lat telkens hoger leg, meer verlang dan wat hun denken 100% is, zie ik helaas dat het voor een aantal het 
niveau en het fysieke gedeelte iets te hoog gegrepen is.
Daarentegen doen ze er wel alles aan om het maximale eruit te halen! 
Deze groep wil werken voor elkaar, met elkaar strijden, samen winnen, samen verliezen!
Door deze positieve instelling van de mannen draaiden we (tot afgelopen zaterdag 28 nov) nog mee om kampioen te 
worden van deze halve competitie.
Helaas mocht dit niet lukken, we hebben puntjes laten liggen waar we ze eigenlijk hadden moeten pakken en waren we 
uiteindelijk afhankelijk van het resultaat van de tegenstanders.

Ook moet gezegd worden dat zonder gemopper of gezeur bijna elke week 2 jongens mee doen bij B2, omdat deze erg krap 
zitten in hun bezetting.

Vol trots kan ik zeggen dat het de leiding (Andre Exterkate, Rik Laarhuis en ondergetekende) gelukt is! A2 is een team! Hier 
is de reserve net zo belangrijk als de doelpuntenmaker, of de keeper die de bal uit de kruising vist. De gele kaart is voor 
iedereen en niet alleen voor “The Bear” Bas! (geintje)

Nu de winterstop voor de deur staat en de tweede halve competitie in februari begint, hebben we tijd om de oneffenheden 
glad te strijken, de scherpte bij te slijpen en de puntjes op de i te zetten om de strijdwagen die A2 heet klaar te stomen, om 
in het voorjaar van 2016 kampioen te worden!

De trainer van A2
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Geef de pen door… 

   

Door Antoinette Veldhuis.

Erwin, hartelijke dank voor het doorgeven van de pen!
Op het moment dat ik de pen kreeg, ben ik gelijk gaan 
schrijven. Een prachtverhaal voor de volgende editie had ik 
al weken klaar. 
Maar er werd roet in het eten gegooid; je vertrekt na dit 
seizoen bij Rood Zwart. 
Tja, nu wordt ik gedwongen om mijn hele succesverhaal te 
herschrijven. 
Een regenachtige zondag, waardoor onze thuiswedstrijd 
afgelast is, biedt gelukkig uitkomst! 

Erwin, de door jou benoemde ambities en doelstellingen 
voor Rood Zwart zullen daarom op een andere wijze 
gemonitord moeten worden. Tenzij …..alle 3 partijen 
(spelersgroep, bestuur en ikzelf) tevreden zijn over de 
samenwerking, is het voor mij mogelijk om het volgend 
seizoen een oogje in het zeil te houden. 
Het is jammer dat onze samenwerking afloopt, want 
ook al heb ik dan weinig verstand van voetbaltechnische 
vaardigheden en tactische opstellingen; als sportverzorger 
kan ik meestal wel mijn zegje doen (en ik ben graag aan 
het woord). Dat is niet bij alle trainers een automatisme ;-).

Wie ben ik 

Antoinette Veldhuis, meisjesnaam Workel, geboren en 
getogen in Delden, leeftijd; die valt te raden, 
getrouwd met Henry uit Almelo en moeder van 2 
studerende kinderen.
Carlijn, nu bekend als kantine-vrijwilligster op de zondag, 
en Jasper, onze keeper & voetballende zoon van RZ 2. Ze 
wonen beide op kamers. De oudste in Groningen en de 
andere (nog) thuis. 
Naast mijn job als sportverzorger ben ik tevens parttime 
personeelsfunctionaris bij Autobedrijf Peterman. Ook 
heb ik sinds een kleine 2 jaar een eigen (sport)massage 
praktijk aan huis. Hier biedt ik naast sportmassages ook 
ontspannings- en zwangerschapsmassage. 

Mijn carrière bij Rood Zwart

Vanaf het moment dat Jasper begon met voetballen waren 
wij op de zaterdagochtenden regelmatig te vinden op de 
Scheetheuvel (vreselijke naam trouwens). Jasper begon in 
de F-jes ook als keeper. Een van de eerste wedstrijden….. 
waren we hem gelijk al kwijt. De tegenpartij scoorde, …. in 
een leeg doel……. de keeper was in geen velden of wegen 
te bekennen. U moet weten, het speelveld was destijds nog 
pal voor de kantine…… hij moest ff naar ’t toilet…… .
Op het moment dat ook Carlijn ging voetballen bij de 
meisjes op de zaterdag, werd ik samen met Katinka leider/
lijdster. Gezamenlijk leidden we onze meiden vakkundig, 
al coachend en schreeuwend naar het doel van de 
tegenstander. De enige keer dat ik, voetballend, tussen 
de lijnen stond, was in een ouder-kind wedstrijd. Dat was 
ook gelijk de laatste keer!. Een “poeier” van Juliette Heuker 
of Hoek belandde tussen mijn schouderbladen; alle lucht 
gelijk uit m’n longen. Geloof me, aan de zijlijn ben ik prima 
en beter op mijn plek!

In die tijd nu bijna 10 jaar geleden, ben ik begonnen met 
mijn eerste trainingen op massagegebied. 
Eenmaal geprikkeld, werden huis-tuin-en-keuken 
cursusdagen, opgevolgd met de opleiding tot erkend 
Sportmasseur, Bindweefselmassage, Medical taping , etc. 
Naast mijn werk, als PF en huismoeder, pittige studies; zak 
ma zeggen. 
Mijn stage voor de opleiding tot sportmasseur mocht ik 
doorlopen bij Rood Zwart, onder toeziend oog van allround 
sportverzorger Cees Stuut. Een betere stage had ik me niet 
kunnen wensen. Toen Cees een andere uitdaging aanging 
bij SC Enschede, werd ik voorgedragen als zijn opvolger. 
Met “lood” in de schoenen heb ik de eerste wedstrijden 
meegemaakt…. dat lijkt nu al lang geleden.
Nog elke dag leer ik van nieuwe zaken/ inzichten en volg 
daar waar mogelijk zoveel mogelijk licentie-avonden van 
Het Nederlands Genootschap voor erkende Sportmasseurs. 
Mijn vak, neem ik serieus en wanneer er één hinkelend van 
het veld afkomt, probeer ik altijd een zo goed mogelijke 
diagnose te stellen. Ik blijf daarbij bij mijn eigen kennis en 
kunde; ik ben geen fysiotherapeut; dus wanneer ik het 
niet vertrouw stuur ik ze altijd door naar de fysiopraktijk in 
Delden. 
Het is aan de voetballer zelf of hij/zij daar dan gebruik van 
wil maken. 

Mijn rol bij Rood Zwart

Onder de noemer “schoenmaker blijf bij je leest’ is mijn 
hoofdrol die van sportverzorger. 
Rood Zwart is een mooie club waar ik graag nog jaren 
onderdeel van uit wil blijven maken.
Af en toe een zondag vrij is prettig; maar liever sta ik toch 
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op de zondag op het voetbalveld.
Mocht ik toch een keer verhinderd zijn, dan kan ik altijd 
een beroep doen op voormalig sportverzorger 
Guus Fiselier. 

Nieuw

Omdat de rubriek “wist u dat” niet meer constant wordt 
opgenomen in het clubblad wil ik bij deze een nieuwe 
rubriek introduceren. Met toestemming van de clubredactie 
zal er m.i.v. 2016 regelmatig een “medische column” 
verschijnen. Hierbij alvast een voorproefje

SPORTERS VERZWIJGEN 
KLACHTEN    
bij hersenschudding
Sporters zijn vaak geneigd om de klachten van een 
mogelijke hersenschudding te bagatelliseren, zeker als 
de coach/trainer in de buurt is. Wanneer sporters een 
hersenschudding oplopen kan dit vervelende gevolgen 
hebben op het sportief gebied. 
Richtlijnen voor terugkeer in de sport bepalen dat de 
sporter symptoomvrij moet zijn. Het vermoeden bestaat 
dat de prestatiedruk die jongvolwassen sporters ervaren 
ertoe leiden dat zij niet eerlijk zijn over de ernst van hun 
symptomen. Ze geven aan dat zij minder last hebben dan 
dat daadwerkelijk het geval is, zodat zij eerder weer terug 
kunnen keren op het speelveld. 
(bron: www.topsporttopics.nl) 

HOE ONTSTAAT EEN HERSENSCHUDDING
Een hersenschudding ontstaat door een klap op het 
hoofd. In de meeste gevallen niet in de letterlijke zin van 
het woord, maar bijvoorbeeld doordat je hoofd de grond 
raakt na een val of glijpartij. Hierbij worden de hersenen 
voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. Als gevolg 
hiervan kan duizeligheid en soms kort bewustzijns- en/
of geheugenverlies optreden. Een lichte hersenschudding 

kenmerkt zich door de volgende symptomen:
• Hoofdpijn
• duizeligheid
• vermoeidheid
• verwardheid
• misselijkheid
• concentratieproblemen
• last van licht of geluid
• tijdelijk geheugenverlies

WANNEER WEER SPORTEN?
De herstelperiode is voor iedereen verschillend. Waar de 
één na een paar dagen van zijn of haar klachten verlost is, 
kan een ander weken na de klap nog hinder ondervinden.
Ga pas weer volledig aan het werk, studie of sporten als de 
hoofdpijn en duizeligheid helemaal verdwenen zijn. 
De pen geef ik door aan Marjan Berenbroek
Marian, een voetballer in hart en nieren! Ben benieuwd hoe 
je hernieuwde voetballende samenwerking binnen Rood 
Zwart bevalt en of je carrière uiteindelijk als “voetbalvrouw” 
naast Fijke Hoogendijk eindigt?
Succes. 

NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook in 2016 houden we 

onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari.
Dit keer is dat op een woensdag.

U bent allen van harte uitgenodigd 
vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw.
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Op de wreef
Het jaar zit er alweer bijna op. Ook in deze rubriek ont-
komen we niet aan de onvermijdelijke terugblik. Wat was 
op voetbalgebied nou het meest schokkende nieuws van 
2015? De bestuurlijke, financiële en sportieve malaise bij FC 
Twente? De vernederende uitschakeling van het Nederlands 
elftal voor het EK 2016 in Frankrijk? De degradatie van 
Rood Zwart A1? De corruptieschandalen bij de FIFA en de 
UEFA? Het besluit van ondergetekende om te stoppen met 
voetbal? Een vriendschappelijke interland die wordt afge-
last vanwege de dreiging van een terroristische aanslag? De 
hoed van Memphis?

Best schokkend allemaal. Maar wat mij betreft worden al 
die berichten volledig overschaduwd door het vreselijke 
nieuws over Johan Cruyff. Longkanker, godverdomme. Dat 
gun ik natuurlijk niemand. Maar zeker niet mijn jeugdidool. 
Nummer 14, De Verlosser, JC Superstar. De beste voetballer 
aller tijden. Als jochie van 15 zag ik hem schitteren op het 
WK in Duitsland. Live in het Westfalenstadion in Dortmund, 
tegen Bulgarije. Onvergetelijk.

Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet, helaas. Mijn vrouw 
wel, de bofbips. Toen wij in Groningen woonden, in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw, werkte zij bij een bedrijf 
dat deed in telefonische advertentieverkoop. De directeur 
kwam op het lumineuze idee om een boekje uit te geven 
over Johan Cruyff. Hij zag het schip met geld al binnenva-
ren. Want wie wil er nou niet adverteren in een boekje over 
de voetballer van de eeuw? Cruyff wilde wel meewerken. 
Uiteraard tegen een riante vergoeding. Want van geld is hij 
nooit vies geweest, onze Johan.

Op een goeie dag kwam hij hoogstpersoonlijk naar 
Groningen om het contract te tekenen. In gezelschap 
van ‘ghostwriter’ Jack van Gelder: ook niet vies van een 
lucratieve schnabbel. Cruyff rookte in die tijd nog als een 
schoorsteen. Nadat de handtekeningen waren gezet en hij 
samen met Cheque van Gelder weer was vertrokken, trof 
mijn vrouw in de directiekamer een volle asbak aan. Omdat 
ze wist hoezeer ik Cruyff adoreerde, nam ze de peuken in 
een plastic zakje mee naar huis. Ik was er dolblij mee. Borg 
de peuken op in een speciaal potje en bewaarde dat in de 
la van mijn bureau. Als een relikwie.

Bizar verhaal, hé. Zeker als ruim dertig jaar later bekend 
wordt dat de man die die sigaretten heeft opgerookt, long-
kanker heeft. Ik heb het hele huis op de kop gezet, maar 
het potje met peuken heb ik niet meer kunnen vinden. An-
ders had ik ze subiet in de open haard gegooid. Symbolisch 
verbrand. Met een schietgebedje voor Johans herstel. Want 
idolen horen niet dood te gaan aan longkanker. Amen.

Op de drempel van het nieuwe jaar wil ik hier ook nog 
even vooruitblikken. Wat brengt ons 2016? Mijn glazen bol 
vertelt me dat ons op voetbalgebied weer heel wat schok-
kende en minder schokkende gebeurtenissen te wachten 
staan. 2016 in vogelvlucht:

Januari
- Tijdens de nieuwjaarsreceptie presenteert het bestuur  
 van Rood Zwart de nieuwe hoofdtrainer voor volgend  
 seizoen. Willy de Graaf tekent een contract voor 
 twee jaar.
- Marcel Visschedijk wint de jaarlijkse playbackshow  
 met zijn vertolking van Tina Turners ‘Simply The Best’.
- Sepp Blatter wordt veroordeeld tot vier jaar celstraf  
 wegens fraude en corruptie. Het FIFA-congres kiest met  
 algemene stemmen Willem Holleder als zijn opvolger.

Februari
- Voorzitter Robert Ros laat weten dat de start van de  
 nieuwbouw ‘nog even’ op zich laat wachten.
- Manchester United zet Louis van Gaal op straat wegens  
 tegenvallende resultaten. Z’n laatste woorden tegen de  
 Engelse pers: “Are you now so stupid or…”

Maart
- De thuiswedstrijd van Rood Zwart tegen Hector wordt  
 gestaakt nadat de waakhond van veldheer Frans D. de  
 grensrechter van de tegenstander in de kuit heeft 
 gebeten. De KNVB legt Wodan een levenslange 
 muilkorfplicht op.
- Om het eerste te behoeden voor degradatie wordt 
 Folkert Stijnebosch teruggehaald. In de laatste vijf 
 wedstrijden scoort hij 17 keer.

April
- De wagyu-koeien van boer Nijhof breken uit en vreten  
 het kunstgrasveld van Rood Zwart kaal.
- Inbrekers halen de bekerkast van SV Delden leeg. Beide  
 bekers worden later teruggevonden in een tuin aan de  
 Sportlaan.

Mei
- Na een uiterst moeizame seizoenstart pakt Rood Zwart  
 A1 de laatste periodetitel.
- FC Twente degradeert naar de Jupiler League. 
 Met -3 punten.

Juni
- De Coolsingel in Rotterdam stroomt vol voor de 
 huldiging van Feyenoord als landskampioen.
- Heracles Almelo plaatst zich voor Europees voetbal.
- Toeterturken maken het centrum van Delden onveilig na  
 de sensationele winst van het Turkse elftal in de finale  
 van het EK in Frankrijk.
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Juli
- In een interview in de Twentsche Courant Tubantia meldt  
 voorzitter Robert Ros dat de financiering van het nieuwe  
 clubgebouw ‘bijna rond’ is.
- SV Delden fuseert met de andere clubs op De Mors tot  
 omnisportvereniging Twickel Vooruit. 

Augustus
- In de voorronden van de Europa League wordt Heracles  
 Almelo uitgeschakeld door het Luxemburgse Differdange.

September
- Op dringend verzoek van zijn medespelers maakt Jan  
 Ankoné zijn comeback in Rood Zwart 7. Na tien minuten  
 valt hij uit met een gescheurde bilspier.
- Onder leiding van de nieuwe trainer Gert-Jan Verbeek  
 maakt FC Twente een vliegende start in de Jupiler 
 League: 18 punten uit zes wedstrijden. Doelsaldo: 27-2.

Oktober
- Gerard Bebseler kan het niet laten en begint weer te  
 schrijven voor het clubblad.
- Memphis baart opnieuw opzien, dit keer door zich in het  
 openbaar te vertonen in een Lederhose. 

November
- In de algemene ledenvergadering deelt voorzitter Robert  
 Ros mee dat ‘hopelijk’ binnenkort de schop in de grond  
 kan voor de nieuwbouw.
- Bondscoach Danny Blind stapt op nadat Oranje de eerste  
 twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018 heeft  
 verloren.

December
- In de noodwoningen in de Braak-West worden 
 asielzoekers ondergebracht. Eén van hen, ene Abebe  
 Mkano uit Eritrea, meldt zich aan bij Rood Zwart. Een  
 supertalent, blijkt al snel. Bij zijn debuut in het eerste  
 scoort hij een hattrick.
- Sinterklaas legt de eerste steen voor het nieuwe 
 clubgebouw.

Jan Ankoné

NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook in 2016 houden we 

onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari.
Dit keer is dat op een woensdag.

U bent allen van harte uitgenodigd 
vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw.
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Rood-Zwart 7 – WVV 8 5-0

Samen aan de bak 
Vanaf november inzameling verpakkingen 
in nieuwe otto

Vanaf november aanstaande worden verpakkingen in een 
speciale otto - grijs met een oranje deksel - ingezameld. In 
die container, die deze en komende weken worden uit-
gezet, kunt u uw verpakkingen kwijt die nu nog worden 
ingezameld in de speciale plastic afvalzakken. Onder verpak-
kingen verstaan we plastic verpakkingen, drankenkartons en 
blik. In deze flyer staat wat allemaal wel en niet bij verpak-
kingen hoort.

Door Twente Milieu is eind september een brief gezonden 
aan de inwoners van Hof van Twente met informatie over 
de nieuwe vorm van inzameling van verpakkingen.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de nieuwe vorm van 
inzameling van verpakkingen.

Zie onder voor een foto van de nieuwe otto met oranje
deksel:
 

Otto tijdens de rust van de wedstrijd

Afgelopen zondag stond de meest beladen derby van de 
Hof van Twente op het programma. De Gladiatoren van 
de Scheetheuvel moesten ballen tegen de Helden van 
Hengevelde. Al weken beheerste het de koppen van het 
Hofweekblad en het Wegdams Nieuws. Oude wonden 
werden opengereten door kwetsende columns en ingezon-
den brieven. Machines werden verkeerd afgesteld zodat de 
anders zo nauwkeurig te werk gaande Zwarte Panter bijna 

zijn vinger verloor. Gelukkig kon er geen ontsteking in de 
vinger ontstaan omdat de vinger van binnenuit gedesin-
fecteerd werd met alcohol. Zelfs met koken heeft hij hier 
rekening mee gehouden. Alles deed hij er aan om op tijd fit 
te zijn voor de kraker van de Hof. Zo kreeg ondergetekende 
ooit een recept voor heerlijke kip van hem die ik de lezers 
niet wil onthouden:

Kip in whiskey by Marc e…..

Benodigdheden:
-  Een eend van 5 kg.
-  2 flessen Schotse Whisky.
-  Spekreepjes.
-  Olijfolie. 

Bereidingswijze:
• De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
• De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.
• Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.
• De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.
• De eend op een vuurvaste schaal leggen en een tweede glas 
 whisky inschenken.
• Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.
• Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven 
 vubben met whisky.
• De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen.
• Nog en naiff glav insjenke en opdlinke.
• Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekkn.
• Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povenkand van  
 de linkerand toen.
• Denove nen sgop geve.
• Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke.
• De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel 
 vastpakke.
• De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en 
 deent oprape.
• Deent noggis oprape em met nen nantdoek de bwantwondesaiv  
 van deent vege.
• Ze hande ontvette met viskey en de tupe ssalf veeroprape.
• Tkapotte glazzopvege endeent terug in de hove toen.
• Deheent oprape en dove eers opedoen.
• De twwwiede fles biski pedoen en overeindzette.
• Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege.
• Noggis opstaan van de vjoer en tochma blijve zitte.
• De bles op de grondzette.
• Uide bles drinke wande glave sijn opof kabot.
• Den’ove aftette, deooge sluite en omvalle. 

De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren 
feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.
De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de keu-
ken opruimen en de wanden en plafond schoonmaken.
Glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terug-
weg Paracetamol en maagzout kopen!
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Zo werd ook contact opgenomen met ondergetekende om 
speciaal voor deze gelegenheid van team te switchen. Het 
weerzien was zeer hartelijk en kan omschreven worden als 
een warme douche. Vooral het veelvuldige gebruik van het 
woord ‘hoi’ deed me veel en ik voelde de liefde en warmte 
van dit gemiddeld knappe team. 

De warming-up was niet veranderd en na het knallen op 
goal en het doornemen van de laatste nieuwtjes werd de 
tocht naar veld 4 ingezet, waar iedereen redelijk vermoeid 
aankwam. Het is toch best een eind. Ook WVV was present 
en dat was ook nodig om er een wedstrijd van te maken. 

Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat RZ er geen gras 
over liet groeien. Gelukkig is het voormalig trainingsveld 
dat wel gewend. Met ietswat druk op de Hengeveldse 
verdediging lukte het WVV niet om de bal bij de spitsen te 
brengen. De keeper van WVV probeerde het met een lange 
bal, maar het werd een korte bal in de voeten van the Grey 
kastelein van Diepenheim, die de bal direct op doel schoot. 
1-0 voor RZ 7 en op basis van de eerste drie minuten ook 
volledig verdiend. 

Het duurde daarna niet lang of de 2-0 stond op het sco-
rebord. WVV was duidelijk van slag en na een uitgekiend 
passje van ondergetekende scoorde Dusan met een gedurfd 
stiftballetje. Er werd hard en fanatiek gejuicht en ook het 
publiek moest spontaan juichen. 

Dusan werd voorin bijgestaan door a-junior Thijs ‘The But-
cher’ Visschedijk, die klaar stond om de tegenstander af te 
slachten. Zijn acties waren vol overtuiging en jus en ieder-
een kon zien welk vlees hij in de kuip had. Na een vleselijk 
mooie voorzet van Thijs maakte David de bal beheerst af 
en de 3-0 was een feit. Welk een luxe tegen het normaal 
zo stugge WVV, die de laatste seizoenen steeds om de 
bovenste plaatsen hebben meegevochten. Aan de andere 
kant van het veld stond de Brakke Lantaarn met zijn goede 
vinger uit zijn neus te eten en hij dacht: best smakelijk, maar 
als ik dit eens combineer met whiskey? Culinair is hij ook 
een topper, moet u weten.

In de rust werd over ditjes en datjes gepraat, een kopje thee 
gedronken en gewisseld. 

De pauze-act werd deze week verzorgd door de Portugese 
zanger\tuinman Pablo de Capuera el Burrito, die al zingend 
14 begonia’s en 9 Vlijtige Liesjes in verschillende potten 
pootte, zonder maar 1 keer zijn tekst kwijt te raken. Na het 
bewateren van de plantjes signeerde hij de blaadjes (zijn 
handelsmerk, behalve bij de Blauwe Spar en de conifeer) en 
deelde hij de kunstwerkjes uit aan de aanwezige toeschou-
wers, die hem dankten voor de onderhoudende en nauwe-
lijks spannende show. 

Otto laat zien welke vinger Marc heeft bezeerd: 
De tweede helft begon op het moment dat de scheids floot 
en aan het spelbeeld veranderde niet veel. Onze rennende 
kleurplaat Dirk versterkte het middenveld en speelde alsof 
hij nooit was weggeweest. Er werd aardig goed gecom-
bineerd en uit een paar prachtige combinaties kwam een 
geniale pass op Thijs ‘The Butcher’ Visschedijk, die de bal 
netjes in het netje deponeerde. 4-0 ! Wat een weelde! Er 
werd wederom gejuicht en er kwamen zelfs een paar stoere 
handjesklapjes aan te pas om de blijdschap te uiten. 
WVV kwam daarna nog een wel een paar keer dreigend op 
ons doel af, want omgaan met deze luxe was iets, waar we 
even aan moesten wennen. Ondanks de aanwezigheid van 
De Brakke Lantaarn in onze goal lukte het WVV niet om een 
eretreffer te maken. 
Het slotaccoord kwam wederom van RZ-zijde. Een goede 
pass van iemand op ondergetekende werd strak en half-
hoog voor gegeven op de inlopende Dirk, die de bal knap 
binnen volleerde. Hij moest uitkijken bij het juichen, want 
als hij zijn armen te hoog zou houden dan zakten zijn teke-
ningen af naar zijn enkels en wie wilde er nou een tekening 
op zijn enkel? 
Al met al een prachtige uitslag en met een tevreden gevoel 
werd de wandeling naar de kleedkamers aangevangen. 
Toen viel ook op dat voor het eerst in 7 jaar Steven met 
een v een wedstrijd geheel had uitgevoetbald. Een unicum, 
waar we bij dezen ook even stil bij willen staan. Hierdoor 
kwamen we 2 minuten later in de kleedkamer, maar de 
stemming was er niet minder uitgelaten door. Grootheden 
uit de historie van RZ, Herman en Ben, konden niet stoppen 
met glunderen en ook Jos zei iets onverstaanbaars. 
In de kantine werd het feest voortgezet door oa. Steven 
met een v, die voor de gelegenheid niet 2 maar 1 portie 
bitterballen bestelde. De Brakke Lantaarn was zo blij met 
zichzelf dat hij niet stil te krijgen was. Vandaar dat het hele 
team maar aan een andere tafel is gaan zitten. Marc kwam 
hier een kloeke tien minuten later pas achter, omdat hij tij-
dens het praten veelvuldig zijn ogen sluit. Dit doet hij tijdens 
het keepen ook.

Het bleef nog lang onrustig op de Scheetheuvel ……...
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Boerenkooltoernooi v.v. 
Rood-Zwart 
Aan alle spelende en niet spelende leden,

Geachte boerenkoolvoetballer of –voetbalster,

Zondag 10 januari 2016 wordt voor de 16e keer het 
onderlinge “Boerenkooltoernooi” gespeeld. Aanvang 10.30 
uur op ons sportcomplex “de Scheetheuvel”. 
Iedere deelnemer dient zich om 10.00 uur in het clubge-
bouw 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 ver-
schillende elftallen: 
heren senioren, 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 en 
spare-ribs 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 –eet-
ster wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd als bijdrage in 
de kosten, te voldoen bij opgave. Laat de conditie het niet 
meer toe om te voetballen, dan kun je nog altijd deelne-
men aan het gezellige boerenkoolbuffet.

Opgave gewenst via: boerenkool@visschedijk.nu

Weer of geen weer het toernooi gaat altijd door!

Namens de “Boerenkoolcommissie”,
Hennie ten Brummelhuis, Gerard Pepers, Jos Vehof 
en Rudy Visschedijk.

Tussenstand 

Hotel Restaurant 
Sevenster 

Topscorerbokaal 
2015 - 2016

We hebben alweer een mooi begin gemaakt aan de compe-
titie en hier volgt de eerste tussenstand van de Rood Zwart 
topscorerbokaal seizoen 2015-2016. 

 Aantal doelpunten
1)	 Tom	Koens	(RZ	8)		 12	
2)	 Els	de	Witte	(RZ	Dames	1)		 10
3)	 Vanderson	Sotto	da	Silva	(RZ	1)		 9

4)		 Bram	de	Wit	(RZ	Za	2)		 6	

5	T/M	7		 Raymond	Kenkhuis	(RZ	1)		 5	
		 Wouter	Dewulf	(RZ	3)		 5	
		 Peter	Volmer	(RZ	6)		 5	

(Dit is de tussenstand bijgewerkt t/m zondag 30 nov. 2015) 

Met vriendelijke sport groet,
Gerard Baake



Kijk voor alle aanbiedingen op 
www.breukers-tuinmeubelen.nl
of kom langs in onze showroom.

De koffie staat voor u klaar!
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Vrijwilligersfeest 65+
v.v. Rood Zwart is trots op haar vele vrijwilligers. Om hen 
te bedanken voor hun tomeloze inzet organiseert ze ieder 
jaar een vrijwilligersfeest in het clubgebouw. Omdat de 
opkomst van de “ouderen” hierbij de laatste jaren wat ach-
terbleef is er door het Bestuur voor gekozen voor hen een 
apart “65+” Vrijwilligersfeest te organiseren. Dat was in 
2014 voor het eerst, en gezien de louter positieve reactie is 
besloten jaarlijks twee feesten apart te organiseren: 1 voor 
de oudere (plm. 65+) en 1 voor de jongeren (plm. t/m 65 
jaar). Voor de 65 plussers vond deze op zaterdag 26 sep-
tember jl. plaats. Net als vorig jaar was het weer prima. Alle 
65+ vrijwilligers konden dan ook in een heerlijk najaarszon-
netje buiten op het terras bij het clubgebouw plaatsnemen. 
Vanaf 15.30 werden ze ontvangen met koffie en krente-
wegge. Na het welkomstwoord door voorzitter Robert Ros, 
incl. 1 minuut stilte voor alle overleden Rood Zwarters, 
stapten men op de (elektrische) fiets voor een mooie fiets-
tocht richting Bentelo. Voor de mensen die slecht in staat 
waren om te fietsen was er alternatief vervoer geregeld in 
de vorm van paard en wagen. De tocht ging via Elementis 
en de sluis richting Bentelo. Na een paar kilometer was 
de kantine en buitenmanege van de Hagmolln Ruiters het 
eindpunt. Onder het genot van een hapje en drankje kon 
men hier lekker ongedwongen met elkaar praten. Tevens 
was er de mogelijkheid hier een stuk te wandelen over 
landgoed de Oosterhof, langs de dierenbegraafplaats en 
strooiveld van dierencrematorium Twente van de Breborgh. 
Frans Klein Breteler, nog bedankt voor het beschikbaar stel-
len van deze prachtige locatie!
Vervolgens ging de fiets – en paard en wagen tocht weer 
terug naar het Rood Zwart clubgebouw. Topchef Herman 
Weijenborg had inmiddels het 1e barbecue vlees al gaar en 
konden de 1e hongerige magen gevuld worden. Het eten 
smaakte heerlijk en het bleef nog lang gezellig op sport-
park de Scheetheuvel. Ook nu weer veel positieve reacties, 
reden te meer om dit volgend jaar weer te organiseren en 
hier maar een vast traditie van te maken.

Vrijwilligersfeest “jongeren”
Het vrijwilligersfeest voor de “jongeren” vond plaatst op 
vrijdag 13 (!) november in ons clubgebouw. Uiteraard 
was ook de 65 plusser hier (weer) van harte welkom. Het 
Hoofdbestuur draaide traditioneel de bardienst en de 
opkomst was ook hier prima. De kantine was goed gevuld 
met o.a. scheidsrechters, trainers, leiders, kantinepersoneel, 
vrijdagmorgenploeg en leden van de jeugd-, technische -, 
senioren -, activiteiten - , sponsor-, club van 100-, website- 
én toernooicommissie. Goed was ook om te zien dat er 
steeds meer partners mee komen naar deze avond, hopelijk 
zet deze trend zich voort. Al met al waren er ruim 100 
Rood-Zwarters, die zorgen dat onze ruim 700 leden weke-
lijks met veel plezier mogen en kunnen voetballen. Aan het 
eind van de avond waren er veel positieve geluiden van de 
aanwezigen en was men het er wéér over eens dat Rood 
Zwart een hele hechte, gezellige club is. 
Een club, waar overigens nog steeds plaats is voor nieuwe 
vrijwilligers. Lijkt het u leuk, of kent u mensen die wel eens 
“iets” willen doen bij onze mooie club, bel gerust eens met 
Jeroen Vos, bestuurslid Vrijwilligerszaken: 06 – 304 20 200. 
Hij weet waar we nog mensen nodig hebben en kan ook 
aangeven wat deze functies dan inhouden etc. Met Elkaar, 
Voor Elkaar!

Voor de foto’s van de vrijwilligersavonden, 
zie www.roodzwart.nl > foto’s



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

Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

Remedial teaching
Als leren even niet meer lukt

Vestigingen
Berlijnstraat 16 7559 WH Hengelo t  074 278 35 69
Langestraat 91 7491 AC  Delden t  074 376 40 98

info@educent.nl www.educent.nl
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Reclame voor het 
jeugdvoetbal
Op zaterdag 21 november stond de titanenstrijd tussen 
Rood Zwart E1 en Tubantia E1 op de rol. Beide teams ston-
den inmiddels al een straatlengte voor op de rest van de 
tegenstanders in de 1e klasse. De in grote getale aanwezige 
toeschouwers kregen waar voor hun geld; twee fantastische 
teams met enorm veel kwaliteit ontliepen elkaar nauwelijks.
Vanaf het startsignaal was het een ware slijtageslag; het 
spel golfde op en neer. Beide ploegen kregen de nodige 
kansen om op voorsprong te komen. Na 12 minuten kwam 
Tubantia vanuit een corner op 0-1; een fantastische hak-
bal werd op ‘Zlatan’-achtige wijze bij de 1e paal binnen 
gewerkt.Rood Zwart E1 liet het er niet bij zitten en bleef 
met een enorme beleving spelen. Na enkele kleine moge-
lijkheden werd hard werken beloond. Een fraaie aanval over 
rechts kwam voor de voeten van topscorer Tygo Kassels en 
die wist daar wel raad mee; 1-1. 
Ook na de rust zagen de toeschouwers een open wedstrijd 
met veel kansen voor beide teams. De keeper van Rood 
Zwart, Stijn Roorda, speelde een cruciale rol door twee 1 
op 1 situaties te pareren. Hij maakte hiermee zijn status als 
minst gepasseerde keeper meer dan waar. Aan de andere 
kant stopte ook de keeper van Tubantia een paar zeer 
hachelijke situaties. Wanneer Rood Zwart het iets beter had 
uitgespeeld had zelfs een 2-1 er nog ingezeten. Dit was 
gezien de verhoudingen echter niet terecht geweest. 
Nadat de scheidsrechter floot voor het laatste fluitsignaal 
volgde er een enorme ontlading bij de jongens van E1. 
Iedere speler had werkelijk alles gegeven en zat er helemaal 
doorheen; prachtig om te zien. Al snel gaat het enorme 

gevoel van betrokkenheid van de begeleiding over in een-
prachtig gevoel van trots. Dat jongens op deze leeftijd al zo 
enorm veel kunnen geven is fantastisch om te ervaren. Al 
met al een juiste afspiegeling van de onderlinge verhoudin-
gen. Beide teams hebben fantastisch gespeeld. We zullen 
elkaar na de winterstop ongetwijfeld weer tegen gaan 
komen; wij verheugen ons er nu alweer op.
Door de minimale 2e plaats gaat Rood Zwart E1 het na 
de winterstop namelijk proberen op het hoogst mogelijke 
E1-niveau; de Hoofdklasse. Op het moment van schrijven 
(4 dec) staat E-1 nog bovenaan, maar moet Tubantia nog 
steeds 2 wedstrijden spelen met een achterstand van 3 pun-
ten. De kans is klein dat ze nog punten verspelen, dus gaan 
we uit van een 2e plaats. Neemt niet weg dat de technische 
staf nog gaat kijken bij Tubantia, om te kijken of hun tegen-
stander nog voor een stuntje kan zorgen. Want een punt 
pakken tegen dat team is al een hele prestatie, wat tot nu 
toe alleen RZ E1 is gelukt. Het spel tegen Tubantia E1 biedt 
meer dan voldoende perspectief om ook daar hoge ogen 
te kunnen gooien. Een fantastische uitdaging dus. Jongens 
nogmaals: Gefeliciteerd met de promotie! Mocht Tubantia 
toch nog een keer verliezen, dan is RZ E-1 kampioen alsnog 
geworden op basis van een beter doelsaldo. Dat zult u dan 
ongetwijfeld gemerkt hebben door dat Delden die dag op 
zijn grondvesten heeft getrild. De platte wagen, met muziek 
van DJ Rodi, zal nml. IEDEREEN gehoord moeten hebben! 
Een verslag zal dan wel volgen in het volgende clubblad

Fijne feestdagen en een sportieve groet,

Joost Baake - trainer
Rodi Beukert - ass. trainer
Jeroen Vos - leider
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EINDUITSLAG 
Hotel Restaurant Sevenster 
Topscoorderbokaal 
seizoen 2014 – 2015

In en goed gevulde kantine heeft tijdens de algemene ledenvergadering de 6e uitreiking plaatsgevonden van 
de Topscoorderbokaal. Er werd vooraf al een mededeling gedaan dat er weer een primeur zou zijn. Afgelopen 
seizoen was dat Kay Winter met een record aantal gemaakte doelpunten in één seizoen, 43 stuks !!

De Winnaars van de afgelopen 5 seizoenen :
2010 Robert Hofhuis
2011 Rutger Scharp
2012 Robert Snippert
2013 Bram de Wit
2014 Kay Winter

Officiële bekendmaking seizoen 2014 - 2015

9e en 8e plaats  Thomas Fiselier (RZ 1) en Rutger Scharp (RZ 7)  10 doelpunten
7e plaats  Vincent Braakhuis (RZ 8)  12 doelpunten
6e plaats  Wout Spanjer (RZ 2)  13 doelpunten
5e plaats  Frank Struik (RZ 6)  14 doelpunten
4e plaats  Kay Winter (RZ 7)  15 doelpunten

3e plaats  Tom Koens (RZ 4)  17 doelpunten
2e plaats  Hans Klaver (RZ 8)  18 doelpunten
1e plaats  Els de Witte (RZ da 1)  25 doelpunten

De primeur van het seizoen was dat voor de 1e keer binnen de vv Rood Zwart een dame de topscoorderbokaal wint, een 
puike prestatie !! Els werd beloond met de wisselbokaal, de 1e plaats trofee en een bon aangeboden door Hotel Restaurant 
de Sevenster uit Delden. Vanuit het publiek kreeg Els een staande ovatie en een oorverdovend applaus en terecht.

We zijn zeer benieuwd wie volgend jaar de nieuwe Topscoorder wordt.

TOPSCOORDERS KUNNEN NIET GEMIST WORDEN !!!!!

Met vriendelijke sportgroeten,

Gerard Baake



Playbackshow
WANNEER : VRIJDAG 22 JANUARI A.S. 
HOE LAAT : 19.3O UUR ZAAL OPEN, 20.00 UUR 1E OPTREDEN
WAAR         : CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
VOOR WIE : 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 :   ZATERDAG 23 JANUARI A.S.
HOE LAAT  :  13.00-16.00 UUR
WAAR          :  CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
VOOR WIE  :  WELPEN + F T/M C-JEUGD. OOK VRIENDJES/  
  VRIENDINNETJES MOGEN MEE DOEN, OOK MET  
  EIGEN ACT. ZE HOEVEN GEEN RZ LID TE ZIJN,  
  IEDEREEN MAG MEE DOEN!
  OUDERS, FAMILIE, OPA’S EN OMA’S ZIJN VAN 
  HARTE WELKOM!
 OPGAVE BIJ :  SASKIA ROS:  06-48018326

Noteer
in uw agenda:
in uw agenda:

Playbackshow15e

10e Mini-playbackshow

Noteer
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Einde shirtsponsoring voor

Studio Tineke
Tot voor kort stond sponsor Studio Tineke op de voetbal-
shirts van een F-team van Rood Zwart, maar doordat er dit 
seizoen bij de F-jes twee teams minder gevormd werden, 
blijft het tenue van Studio Tineke voorlopig in de tas. Erg 
treurig is de schoonheidsspecialiste er niet om, want naast 
de roodzwarte tenue’s heeft ze gelukkig ook nog de roze 
polo’s van Studio Tineke, zodat haar beautysalon in ieder 
geval één keer per jaar, namelijk bij het Sponsortoernooi 
van Rood Zwart, op de velden schittert.

Betrokken bij Rood Zwart
Schoonheidsspecialiste Tineke Kruders raakte via haar 
vriend Leon Lutke Veldhuis, die jarenlang bij Rood Zwart 
voetbalde, betrokken bij de vereniging. Iedere zondag was 
ze bij het elftal waar hij in speelde langs de lijn te zien. Zelf 
heeft ze nooit de behoefte gehad om de voetbalschoenen 

aan te trekken, maar het steunen van de vereniging vindt ze 
erg belangrijk. Naast de support en financiële bijdrage zet 
Tineke zich ook vrijwillig in voor Rood Zwart, zo draaide ze 
regelmatig in de weekenden een bardienst in de kantine en 
is ze ieder jaar weer een trouwe hulp bij de barbecue van 
het Bevertoernooi.

Studio Tineke
Doordeweeks houdt ze weinig tijd over voor vrijwilligers-
werk bij de club. Tineke is meestal te vinden aan de Bern-
hardstraat 64 in Delden, waar ze sinds 2011 haar eigen 
beautysalon aan huis heeft. Studio Tineke is gespecialiseerd 
in huidverzorging, huidverbetering en nagelverzorging. De 
schoonheidsspecialiste werkt met hoogstaande huidver-
zorgingsproducten van het merk Image Skincare, die voor 
direct zichtbaar resultaat zorgen. Met haar behandelingen 
richt ze zich onder meer op huidverjonging/anti-aging, 
pigment, het tegengaan van een droge huid en acne. Daar-
naast trekt ze menig klant aan met haar geliefde gelnagellak 
van het merk CND.

Einde shirtsponsoring?
Nu haar vriend niet meer spelend lid is van Rood Zwart, is ze 
zelf ook minder betrokken bij de vereniging. Maar het einde 
van de shirtsponsoring betekent niet het einde van Studio 
Tineke bij de Deldense voetbalvereniging. Er zijn namelijk 
altijd nog de herkenbare roze polo’s met het Studio Tineke-
logo. Deze polo’s duiken bij diverse sportieve evenementen 
in Delden en omgeving op. En mochten uiteraard op 22 
mei 2015 bij de eerste editie van het Sponsortoernooi van 
Rood Zwart niet ontbreken. Al was Studio Tineke het enige 
damesteam van het toernooi, de speelsters deden nauwe-
lijks onder voor de rest. Wegens dit succes zullen de polo’s 
ook komend jaar weer uit de kast worden gehaald, zo blijft 
Studio Tineke toch een beetje shirtsponsor bij Rood Zwart.

Voor meer informatie over behandelingen of een afspraak 
maken bij Studio Tineke kijk op www.studiotineke.nl, neem 
vrijblijvend contact op via tel. 06-12065556 of info@studio-
tineke.nl. Leden van Rood Zwart profiteren tot eind januari 
2016 van de speciale aanbieding: een complete gezichts-
behandeling/facial t.w.v. € 59,- voor maar € 45,-. Je vindt 
Studio Tineke aan de Bernhardstraat 64 in Delden.
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Nieuw clubgebouw loopt 
vertraging op
Ten behoeve van de nieuwbouw zijn er 2 bestekken opge-
steld (bouwkundig en installatietechnisch) en verzonden 
naar in totaal 11 bedrijven die ook sponsor zijn van Rood 
Zwart:
• 3 st bouwkundig
• 8 st installatietechnisch

Naast prijsopgave is deze bedrijven ook gevraagd, waar 
mogelijk, een beroep op andere Rood Zwart sponsoren te 
doen. 

Op het installatiebestek zijn 2 aanbiedingen binnengeko-
men. Op het bouwkundige bestek is 1 aanbieding binnen-
gekomen; een bouwcombinatie van 2 aannemers. Ondanks 
beargumenteerde afmeldingen is het aantal aanbieders 
tegenvallend te noemen. Na verdere evaluatie is gebleken 
dat er met name een aanzienlijk verschil zit tussen het bud-
get en de prijsopgave in het bouwkundige deel. Dit is in 
conflict met het startpunt van “behoud van een financieel 
gezonde exploitatie”.
Hierdoor wordt de realisatie van ons nieuwe clubgebouw 
vertraagd. 

Bij het schrijven van dit stuk zijn de volgende acties gaande 
tussen Rood Zwart en de laagste inschrijvers:
• Verificatie van de prijzen
• Verzoek om optimalisaties welke tot aanzienlijke 
 kostenreductie leiden

Daarnaast wordt er intern gekeken naar alternatieven in 
aanpak en uitvoering.

De verwachting is dat er begin 2016 duidelijkheid is hoe en 
wanneer de nieuwbouw van start kan gaan. Zoals tijdens 
de ALV van 9 november jl. aangegeven, zullen wij u hier-
over op de hoogte houden.

Met vriendelijke groeten,

SUPPORT SportParkPlus 
clubgebouw
“Wanneer gaat nu die schop in de grond?”
Een vaak gestelde en terechte vraag. Voor ons ook een 
vraag waarbij de betrokkenheid van de mensen bij de club 
weer zichtbaar wordt. 
Laten we eerlijk zijn; we willen liever gisteren beginnen, 
dan praten over ‘vertraging’.
Maar dit moment van een pas op de plaats, benutten wij 
graag om zaken hernieuwd tegen het licht te houden. 
Gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken mét behoud van 
het basisplan:
Een multifunctioneel clubgebouw als spil in de Del-
dense gemeenschap.
Hierna een korte beschouwing.

Doel
Doel van een ontmoetingsplek voor velen is wezenlijk. 
Het voorzieningenniveau dat hierbij hoort moet behouden 
blijven (oa. Liftinstallatie, hellingbaan, flexibele inrichting/
ruimten, BSO etc). 
Het thema bewegen en contact staat voor onze toekomsti-
ge multifunctionele accommodatie centraal. Dit is dus niet 
alleen voetballen, maar heeft ook betrekking op andere 
sporten. Bewegen voor jong, oud en mindervaliden, maar 
ook mogelijkheden voor sociale contacten zijn speerpunten 
in dit plan.
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Kleedkamers 
Op dit moment stabiliseert het ledenaantal van Rood 
Zwart. Enerzijds blijven mensen langer actief voetballen en 
geeft vrouwenvoetbal een positieve impuls, anderzijds is er 
sprake van terugloop in de jongste jeugd. In de toekomst is 
een terugloop in het ledenaantal te verwachten mede door 
de vergrijzing. Hierdoor kan in combinatie met een zorg-
vuldig opgezet wedstrijd- en kleedkamerschema het aantal 
van 4 extra kleedkamers beperkt worden. Derhalve wordt 
overwogen de ruimte voor kleedkamers nog niet (helemaal) 
af te bouwen en mogelijk her te bestemmen, bijvoorbeeld 
voor bewegen en/of sociale contacten. Hierdoor ontstaat 
er in potentie zelfs een exploitabele ruimte.

Bijgebouw
De bijbouw is in het huidige plan vooral bestemd voor 
technisch ruimtes, opslag, gang en een kantoortje. In 
combinatie met herindeling van ruimten (zie ook “kleedka-
mers”) wordt nagegaan of de bijbouw zou kunnen verval-
len. We komen dan uiteraard minder ruim in het “jasje” 
te zitten (de noodzakelijke ruimtes verhuizen dan naar het 
hoofdgebouw) , maar kunnen mogelijk aanzienlijk kosten 
besparen. Niet alleen bouwkundig, maar ook installatie-
technisch vanwege betere bereikbaarheid van de instal-
laties. Vooruitlopend op de vraag hoe dit er dan uit gaat 
zien, hebben we ter illustratie nieuwe aanzichten geschetst.

Besparingen
Besparingen vormen uiteraard een mogelijkheid om het 
clubgebouw te realiseren. Keuzes moeten gebaseerd zijn 
op versobering, maar met behoud van functionaliteit en 
onderhoudsvriendelijkheid. Zo is er winst te behalen in 
bijvoorbeeld de materiaalkeuze, kan bijvoorbeeld het terras 
(voorlopig) aan de zuidzijde verdwijnen (of mogelijk wor-
den geschrapt?) en kan de entree worden vereenvoudigd.

Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheid is een wezenlijk onderdeel om de out-
of-pocket kosten voor onze club te beperken. Er is reeds 
veel door onze vrijwilligers tot stand gekomen. Denk onder 
andere aan de plannenmakerij, kosteloos juridisch advies, 
fondsenwerving, catering en de realisatie van:

• Veilige entree
• Fietspad 
• Renovatie van de kelder
• Fiets-parkeren
• Parkinrichting (houten hekwerken)

Als we ook in de nieuwbouw beroep kunnen doen op 
velen van jullie resulteert dit een aanzienlijke kostenbespa-
ring. Daarnaast geeft het – zeker in de huidige tijd – be-
trokkenheid, een goed gevoel en verbindt het mensen:
“met elkaar voor elkaar!”

Extra budget
Extra budget generen is uiteraard ook een wezenlijke 
factor. 
Zo worden vele subsidiemogelijkheden met resultaat zeer 
actief nagegaan. Denk hierbij aan de gemeentelijke en pro-
vinciale Investeringssubsidies die toegekend zijn, maar ook 
bijvoorbeeld de toezegging door het Oranjefonds.
Ook worden fondsen actief gevraagd te ondersteunen. 
Hiervan is de bijdrage uit het Rabofonds (Rabobank) een 
prachtig voorbeeld.
Daarnaast is er een sponsorcommissie actief die de eerste 
resultaten binnen heeft. Naast een enthousiaste commissie 
zijn een aantal Rood Zwart supporters bereid gevonden om 
in hun (zakelijk) netwerk de mogelijkheden na te gaan. De 
sponsoring voor de verwezenlijking van het prachtige plan 
biedt evenwel nog veel potentie.
Bovendien verwachten we van ledenacties nog wel het 
een en ander. Na een mooie start met de sjaal- en plaat-
jesacties, de bijdrage van Herman –Knars– Freriksen en 
de benefietwedstrijd RZ-Viagra tegen Papenburg is het op 
dit vlak (te) rustig. Komende tijd zullen we daarvoor op 
elk team een beroep doen. We dagen jullie – jong en oud 
– van harte uit mee te doen in het proces, om ludieke en 
creatieve acties op te zetten!
En last but not least, zijn er gedachten/ideeën om 1-malig 
extra financiële support van onze leden en nauw betrokke-
nen te creëren. In het verleden hebben we zo ook bijgedra-
gen in de realisatie van kantine en kleedgebouw. Hiervoor 
zijn verscheidene vormen denkbaar en uitvoerbaar. 

Tot slot
Voldoende mogelijkheden/ruimte dus om onze dromen te 
realiseren. Laten we deze vertraging gebruiken om onze 
dromen nog een keer te dromen en de mogelijkheden te 
delen met elkaar. 
De komende Kerst en Oud & Nieuw is hiervoor een mooie 
gelegenheid. Ook om weer nieuwe energie op te doen en 
volle kracht vooruit te gaan met de plannen. In lijn met alle 
stappen die reeds genomen zijn en waar het enthousiasme 
vanaf blijft spatten. Bedankt hiervoor!

Mooie Kerstdagen en een Energiek 2016,
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V.V. Rood Zwart  opgericht januari 1923

Clubgebouw    Langestraat 155      074-3762145 
Correspondentie    M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden   06-57234681 
     info@roodzwart.nl 
Opgave senioren- en juniorenleden T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden  06-13482064 
     ledenadministratie@roodzwart.nl 
Banknummer contributie   NL14RABO0313318824 (Rabobank) 
Contributie    Junioren  Senioren Steunend lid 
   kwartaal € 24,-  € 39,- 
   half jaar  € 48,-  € 78,- 
   jaar  € 96,-  € 156,-  € 30,-

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

Bestuur: 
Robert Ros    Voorzitter      074-3764506 
Harold Pepers    Penningmeester      074-3764848 
Mark Ros    Secretaris      06-57234681 
Peter Volmer    Algemene zaken, veld- en wedstrijdzaken en 
     seniorencommissie     074-3764766 
Binne Visser    Vrouwencommissie     06-51209796 
Jeroen Vos    Vrijwilligerszaken      06-30420200 
Jelle de Vries    Kantinecommissie      06-14416633 
Brenda ter Braak    Kantinecommissie     06-48379397 
 
Jeugdcommissie:  
Robert Ros    Voorzitter (ad interim)     074-3764506 
Hans Slaghekke    Voetbalzaken algemeen     06-12218068 
Conny Kemerink op Schiphorst  Coördinator dames- en meisjesvoetbal/Activiteiten  074-3762486 
Saskia Ros    Coördinator welpenvoetbal / Activiteiten   074-3764506 

Wedstrijdsecretarissen: 
Hennie ten Brummelhuis   Hoofd wedstrijdzaken senioren    074-3762654 
Gerard Bekker    Wedstrijdsecretaris A en B jeugd    06-87124084 
Rob Keizer    Wedstrijdsecretaris C en D jeugd    06-23280874 
Guus Exterkate    Wedstrijdsecretaris C en D jeugd    06-50235300 
Hans van Ooijen    Wedstrijdsecretaris E en F jeugd    06-46376203 
Han Dijkmans    Wedstrijdsecretaris E en F jeugd    06-22926726

Consul: 
Herman Weijenborg   Consul zaterdags en zondags    06-15872233

P.R. Commissie/Clubblad:  clubblad@roodzwart.nl 
Rudy Visschedijk    Eindredactie clubblad     06-48463681 

P.R. Commissie/Website:  webmaster@roodzwart.nl 
Herman Ensink    webmaster      074-3763983 
Nico Bloem    Commissielid      074-3766900 
Jeroen Vos    Commissielid      06-30420200

Club van 100: 
Herbert ten Brummelhuis   Ledenadministratie     074-3766401
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O P E N I N G S T I J D E N :

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

ALTIJD DE 
GROOTSTE 
COLLECTIE

EN DE 
SCHERPSTE 

PRIJZEN

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

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/centraaltwente

Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van de wedstrijdcommissie tot de

materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om sport voor

iedereen mogelijk te maken. Zodat jouw club op ieder vlak een topclub is.

Rabobank ondersteunt lokaal de breedtesport

waardoor de
hele club
wint.

Samen de
vereniging
supporten


