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REDACTIEWOORD
Het lopende competitiejaar nadert ras zijn einde. Een 
jaar waar toch met enige verwachting naar werd 
uitgezien, maar dat eigenlijk in een deceptie lijkt te 
eindigen. We begonnen immers met een nieuwe trainer 
die elders toch op goede resultaten kon bogen. Van 
bestuurswege werden er, zeker voor het eerste jaar, geen 
overdreven verwachtingen op zijn schouders gelegd. 
Wel werd  er gevraagd om, op het mentale vlak, veel 
aandacht te besteden aan discipline in training- en vooral 
wedstrijdinstelling. Hoewel het daar in de loop van dit 
seizoen toch bij enkele spelers juist daarin niet goed ging, 
bleef het bestuur wel achter hem staan om hem te helpen 
die problemen op te lossen.
Het is daarom wel erg teleurstellend dat hij, ondanks de 
aangegane contractverlenging, daarop terug kwam en 
dit ongedaan wenste te maken. Dit is zeker geen goede 
aanvulling op zijn c.v.
Hopelijk slagen de interim trainers en begeleiders erin de 
rijen weer te sluiten ook al zullen er daarvoor de nodige 
individuele- en groepsgesprekken binnen de selectie nodig 
zijn.  

In de Tubantia van afgelopen donderdag dook de 
vraag op of er een nieuwe competitie opzet komt in 
het amateurvoetbal. Citaat: De komende maand wordt 
daarover meer duidelijk .Tijdens regiovergaderingen kunnen 
alle clubs uit het district Oost hun voorkeur uitspreken over 
het voorstel om klassen in te voeren van louter veertien 
clubs.
In de huidige opzet bestaat de derde tot en met de vijfde 
klasse (zondagvoetbal) uit twaalf of elf teams. De zesde 
klasse A telt tien en de zesde klasse B elf ploegen. Die 
zesde klasse verdwijnt vanaf het seizoen 2013/2014 als 
clubs besluiten over te gaan tot een nieuwe competitie-
opzet.
Komend jaar komt er dan eenmalig een versterkte 
promotieregeling. Einde Citaat.

Voorenstaande is, denk ik, alleen maar meer reden om de 
gelederen te sluiten om in het jaar dat onze vereniging 
haar 90 ste jubileumjaar hoop te vieren daar te zijn waar 
wij qua ledental behoren te staan.

Namens de redactie,

Louis Bouwmeester.

Inhoudsopgave clubblad april 
2012.
Na een drukke periode van organiseren van allerlei 
activiteiten buiten het voetballen om zijn we nu weer 
beland bij het hoofddoel van onze vereniging nl. voetbal.
In de vorige uitgave van dit clubblad was er veel , volgens 
een enkeling teveel, aandacht voor de georganiseerde 
activiteiten. Diverse commissies zijn hier vele uren/dagen 
mee bezig geweest, lof en aandacht hiervoor was dan ook 
zeker op zijn plaats.
In deze uitgave treft u weer de vaste rubrieken aan zoals;  
het redactiewoord-mijmeringen-oude doos- en het nieuws 
van de bestuurstafel.
Onze (clubblad)sponsor  Paul van Marle en de nieuwe 
dames 1 trainer stellen zich aan u voor.
Herman Weijenborg heeft de pen opgepakt en “linkspoot”  
vraagt zich af of u het allemaal al wist.
De sponsorcommissie geeft een inzicht in het reilen en 
zeilen van hun commissie, verder kunt u lezen hoe het 
gaat met Ben Lohuis en hoe geslaagd de familiedag weer 
verlopen is.
De paashaas heeft de jongste leden weer een  mooie 
ochtend bezorgd en de topscoorderslijst staat bol van de 
spanning.
Aankondigingen voor diverse komende activiteiten 
zoals het Bevertoernooi en het  jaarlijkse afsluitfeest zijn 
belangrijk voor uw agenda, dit geldt ook voor het overzicht 
van komende toernooien.

Veel leesplezier namens de eindredactie,
Rudy Visschedijk
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Kopie volgende  clubblad inleveren voor 22 juni a.s.

Voor vragen en of opmerkingen betreffende clubblad 
bel of mail:
Eindredactie clubblad:
Rudy Visschedijk:  06-48463681
Frans Keizer: 06-38308514
clubblad@roodzwart.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Samenwerking tussen Rene Woesthuis en Rood 
Zwart beëindigd.

Op 13 maart heeft Rene Woesthuis aan het bestuur te 
kennen gegeven dat hij het volgend seizoen niet meer 
als hoofdtrainer verder wil gaan. De ambitie van Rene 
en de eerste selectie lagen te ver uit elkaar om van een 
perfecte chemie te kunnen spreken. Rene Woesthuis 
heeft aangegeven daar in de komende jaren ook geen 
verandering in aan te kunnen brengen, laat staan om de 
ambitie van Rood Zwart (een stabiele derde klasser) te 
kunnen verwezenlijken. 

Het spreekt voor zich dat het bestuur en technische 
commissie zeer teleurgesteld waren over deze onverwachte 
ontwikkeling. Te meer daar de overeenkomst met Rene 
nog maar zeer onlangs was verlengd.

Gezien de situatie heeft het bestuur gemeend, dat het 
dan ook maar beter was om de overeenkomst met Rene 
meteen te beëindigen en niet te wachten tot het einde 
van dit seizoen. We hebben in dezelfde week - in goed 
overleg en zonder “hard feelings”- dan ook besloten de 
samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. We 
wensen Rene en zijn gezin verder veel succes toe. 

Gelukkig hebben we voor de rest van het seizoen de 
ontstane vacature kunnen invullen met twee echte 
clubmensen. Peter Oude Veldhuis en Mark Averdijk zullen 
de technische leiding van de eerste selectie op zich nemen. 
Het bestuur roept iedereen op om Peter, Mark en de 
spelers de resterende wedstrijden in dit seizoen krachtig te 
ondersteunen. 

Rood Zwart biedt jeugdleden gratis fruit aan

Sedert enkele weken biedt Rood Zwart haar jeugdleden 
gratis fruit aan.
Iedere zaterdag zullen in de kantine meerdere soorten fruit 
beschikbaar zijn voor de jeugd van Rood Zwart. Op deze 
wijze wil het bestuur een gezonde levensstijl bij de jeugd 
bevorderen. 

Meer bewegen en een gezond eetgedrag zijn belangrijk, 
zeker als het om de jeugd gaat. Vandaar ook dat het beleid 
van Rood Zwart erop gericht is om alle jeugdspelers in de 
gelegenheid te stellen om twee keer per week te trainen. 
En dat is best bijzonder als je dat vergelijkt met andere 
verenigingen. Daarnaast is het bevorderen van een gezond 
eetgedrag eveneens van belang. Door op een actieve wijze 
gezonde voeding te promoten, wil Rood Zwart een gezond 

eetgedrag bij de jeugd stimuleren. Het is immers een 
gegeven dat gezondheidsbevordering op jeugdige leeftijd 
op latere leeftijd een grote gezondheidswinst oplevert. 

Rood Zwart heeft deze fruitactie in het leven geroepen in 
samenwerking met de gemeente Hof van Twente. Het is de 
bedoeling dat deze actie in ieder geval twee jaar zal duren. 
Daarna zal het gratis verstrekken van fruit geëvalueerd 
worden. Rood Zwart probeert op deze wijze invulling te 
geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze 
als voetbalvereniging heeft.

De jeugdspelers Tim Weijenborg en Jonas Veldhuis waren 
de eersten die van een fruitschaal mochten proeven.

MIJMERINGEN  L.
Het is vrijdag 9 maart 2012. In de morgen gaan de leden 
van de vrijdagmorgenploeg weer opgetogen op pad 
naar het werk dat op het sportcomplex van Rood - Zwart 
op hen wacht. Zo ook het tweetal dat week in week uit 
de kleedkamers schoon maakt. Wat ze daar allemaal 
zien is niet te geloven. Een kleedkamer totaal besmeurd 
met modder en een papierrommel opgehoogd vóór de 
afvalbak, dus niet er in maar er buiten. De mannen kijken 
moedeloos maar vooral ook zeer teleurgesteld. Meerdere 
malen is er bij de verantwoordelijke mensen op gewezen 
dat toestanden, als hiervoor geschetst, niet door de beugel 
kunnen. Getracht zou worden de “daders” aan te pakken 
en sancties toe te passen. Maar daar blijft het dan ook 
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bij. Aan Observer wordt gevraagd de aangelegenheid nog 
eens via het clubblad onder ieders aandacht  te brengen. 
Het bestuur en (jeugd)leiders kunnen er misschien  nu” 
iets”aan doen en de personen die de ellende hebben 
veroorzaakt moeten zich maar eens even achter de 
oren krabben. Degene die denkt dat de mannen van de  
vrijdagmorgenploeg zich alles laten aanleunen heeft het 
mis. Het ligt niet direct in hun aard zelfs ook maar met 
ophouden te dreigen, maar dat er grenzen zijn bereikt mag 
duidelijk zijn. Meer wil Observer er niet over zeggen. Het 
woord en de daadkracht is nu aan derden.
Het is half maart dat dit verhaal wordt geschreven. Ons 
1e elftal heeft als gevolg van geblesseerden, geschorsten 
en andere omstandigheden gedurende de laatste 3 
competitiewedstrijden slechts 2 punten behaald. Dus kans 
op een kampioenschap is verkeken en deelname aan de 
nacompetitie lijkt uitgesloten. Voor de echte supporter 
is een slapeloze nacht, als gevolg hiervan, werkelijkheid 
geworden. Voor de leek is het niet mogelijk blessures op 
te lossen en ook aan gele kaarten, waardoor op termijn 
een wedstrijd schorsing volgt, valt niet te ontkomen. Maar 
aan de hiervoor aangegeven “andere omstandigheden” 
moet naar het  oordeel van Observer toch iets te doen zijn. 
Hopelijk is dat op de dag dat het clubblad verschijnt al wel 
gebeurd. Komt nog onverwacht bij dat de samenwerking 
met trainer Rene Woesthuis met onmiddellijke ingang is 
beëindigd. Voor een toelichting verwijst Observer gaarne 
naar de website. Hij acht zich verder niet bevoegd om 
een mening uit te spreken. Hij wil wel Rene danken voor 
de goede contacten en hem voor de toekomst succes 
toewensen. Nu aan de technische commissie en het 
bestuur de taak orde op zaken te stellen. Ook daar heeft 
Observer vertrouwen in.            
Dat het goed gaat met Rood - Zwart mag immers best 
gezegd zijn. Mede door de aanwas van het aantal 
jeugdspelers zijn er wekelijks een groot aantal mensen in 
touw om alles perfect te regelen en naar behoren uit te 
voeren. Het resultaat van hun arbeid is speciaal ook op de 
zaterdagmorgen duidelijk zichtbaar.
Maar Observer constateert ook dat er zo her en der bij een 
enkeling wel eens kritische geluiden te beluisteren zijn en 
dat niet steeds in positieve zin. Dat was 20 jaar geleden 
ook al zo, werd hem in het oor gefluisterd. Hij doet toch 
maar een beroep op die categorie wat milder te zijn in het 
beoordelen van bepaalde zaken. Daardoor blijft het voor 
een ieder mogelijk een bepaalde taak, vooral met plezier, 
uit te voeren. Wij hebben met vrijwilligerswerk van doen!
De play back show heeft iets los gemaakt. Om te beginnen 
veel pret en een glunderende penningmeester bij het tellen 
van de opbrengst. Maar Observer, wiens taak het is zo 
links en rechts iets op te merken, vindt dat de aandacht die 
de show krijgt naar zijn oordeel best ietwat te miniseren 
is. Website en clubblad, op de omslag opgetuigd met 
foto’s, staan er vol van zodat haast gedacht kan worden 
dat de doelstelling van onze club een andere is dan in de 

splinternieuwe statuten staat aangegeven.  
Het is wel de bedoeling van Observer positief te zijn en te 
blijven. Ook u beste lezers mogen er van overtuigd zijn dat 
hij respect heeft en houdt voor het bestuur en de grote 
schare vrijwilligers die aan de club op een ferme wijze stuur 
en leiding geven.
Wij gaan ons toch maar weer op het voetbalspel 
concentreren, vooral ook omdat in de eindfase de 
kampioenschappen te behalen zijn. Observer prijst zich 
dan ook gelukkig even bij de helden aan te mogen zitten. 
Daarvoor is hij immers ook supporter. Met een speler 
van het 6e elftal heeft hij reeds een soort overeenkomst 
dienaangaande gesloten.
De op 25 maart gehouden familiedag is, mede door het 
fraaie voorjaarsweer en perfecte organisatie, uitstekend 
geslaagd. Voor de jeugd was er weer het vanouds bekende 
springkussen, waar een ruim gebruik van werd gemaakt. 
Dat het 1e elftal, na een met veel chemie gespeelde 
wedstrijd, kans zag een 2 - 0 overwinning op Enschedese 
Boys te behalen verruimde, uiteraard bij de spelers en de 
trouwe supporters, nog eens de feestvreugde. Een in alle 
opzichten geslaagde happening, dat onze vereniging weer 
eens in positieve zin op de kaart zette. 
Observer kreeg ook weer eens een vertegenwoordiger 
van eredivisie live aan de lijn. Uiteraard met de bedoeling 
hem lid van die organisatie te maken. Hij vindt het nog 
steeds jammer dat, naast de amateurwedstrijden op de 
zondagmiddag, de voormelde organisatie ook op hetzelfde 
tijdstip eredivisie wedstrijden op het scherm brengt. Dat dit 
de amateursector publieke belangstelling en dus inkomsten 
kost, is het gevolg hiervan. Dit komt dan naast de 
vermindering van de jeugdsubsidies en verhoging van de 
huur velden. Dit allemaal is dan de dank van de overheid 
die het zo belangrijk vindt dat de clubs, middels de sport, 
de gezondheid van de jeugd helpen bevorderen. Observer 
zou al blij zijn dat het voetbal in zijn totaliteit (amateurs en 
profs dus) het geschetste probleem zou onderkennen en 
voor een oplossing aan tafel zou gaan zitten. De vraag of 
Observer op de zondagmiddag naar de televisie staat te 
gapen, i.p.v bij zijn club langs de lijn, hoeft hij dus niet te 
beantwoorden.
Over ongeveer 9 maanden bestaat onze vereniging 90 
jaar. Zo Observer heeft gehoord zal dit feit op gepaste 
wijze worden gevierd. Er is inmiddels een feestcommissie 
geïnstalleerd die e.e.a. gaat regelen en er verder voor zal 
zorgen dat een jubileumuitgave van ons clubblad wordt 
uitgegeven. Ook een verzoek van Observer om, bij de vraag 
voor medewerking, positief te reageren lijkt op zijn plaats.
Voor zover  de bijdrage van Observer voor dit clubblad. Het 
was zijn vijftigste. Hij vertrouwt gaarne dat u geachte lezers 
e.e.a. op prijs hebben gesteld. 
Hij wenst tot slot alle teams nog veel succes bij de 
resterende wedstrijden.                                                                      
                                                                                                            
OBSERVER.
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‘Ik ben geen wereldtrainer, maar ik kan wel een elftal 
smeden’

Dames 1 heeft een nieuwe 
trainer: Robert Woudstra
Robert Woudstra is de nieuwe trainer van Dames 1. Hij 
tekende een contract voor komend seizoen, maar begon in 
maart al met zijn eerste trainingen bij Roodzwart.
Doordat Johan Nieuwenhuizen (oud-trainer) eerder vertrok 
dan gepland, zaten de dames zonder trainer. Robert was 
op dat moment gestopt in Wierden als trainer en wilde 
graag al aan de slag bij Roodzwart: ‘Ik had er tijd voor, 
kon het thuis regelen en sta het liefst op het veld dus ja, ik 
wilde graag beginnen’.

Robert traint sinds zijn vierentwintigste al verschillende 
teams. Hij begon bij Genemuiden, waar hij zelf ook 
voetbalde. Daarna was hij trainer in onder andere Nijverdal, 
Diepenheim, Berghuizen en Wierden. Hij trainde bij 
verschillende clubs om zo steeds een stapje hogerop te 
komen. ‘Op een gegeven moment ben je uitgekeken. Je 
moet ook geen zes of zeven jaar bij dezelfde club blijven,’ 
vindt Robert.

In Wierden is hij met de dames van de vijfde naar de vierde 
klasse gegaan. De speelsters hadden zelf geen ambitie 
meer om door te groeien, terwijl Robert wel hogerop 
wilde. Daarom besloot hij om bij Dames 1 van Roodzwart 
aan de slag te gaan.
Zijn eerste indruk van de dames is positief: ‘Het is een 
gezellig team en er is voldoende kwaliteit, zowel in het 
huidige team als bij de meisjes die door zullen stromen’.

‘Ik ben geen wereldtrainer, maar kan wel een elftal 
smeden,’ vertelt Robert. Hij is vooral een teambuilder en 
zijn communicatieve vaardigheden ziet hij als een sterk 
punt van hemzelf. ‘Dames trainen vind ik vooral leuk 
omdat je veel meer moet communiceren dan met heren. 
Bij mannen kan je zeggen “jij staat op die positie” en 
dat wordt geaccepteerd. Bij vrouwen moet je helemaal 
uitleggen waarom je die keuze maakt en dat vind ik leuk, 
vooral als het dan ook nog geaccepteerd wordt.’ Hij vindt 
het belangrijk om open en eerlijk te communiceren en zijn 
beslissingen te onderbouwen waar dat gevraagd wordt.

Dit seizoen wil hij rond de huidige positie blijven, de vierde 
plaats. ‘Voor dit seizoen moet vooral het plezier in het 
voetballen terugkomen’. Volgend seizoen wil hij, met leuk 
voetbal, zo hoog mogelijk eindigen. Dit is volgens hem een 
haalbaar doel. ‘Ik denk dat dit team nog zeker 30 tot 40% 
beter kan dan dat het nu laat zien’.

‘Prestatie en plezier gaan heel 
goed samen’
De sponsoren dragen Rood Zwart een warm hart toe. 
Maar wie of wat zijn deze bedrijven eigenlijk? In het 
clubblad stellen we ze aan u voor. In deze aflevering: 
Van Marle Grafische Bedrijven (VMGB).

Paul van Marle, eigenaar 
van Van Marle Grafische 
Bedrijven, is op diverse 
fronten actief binnen onze 
vereniging. In de eerste 
plaats als voetbalvader van 
zoons Morris en River. “De 
jongens spelen in F1 en F7 
van Rood Zwart en zijn allebei helemaal gek van het spelletje. 
Helaas kan ik ze op zaterdag niet allebei tegelijk zien spelen; ik 
probeer mijn aandacht dus zo goed mogelijk te verdelen.” Zelf 
speelde Paul jaren in het shirt van het Hengelose Achilles ’12.

De training van de twee jongens brengt Paul regelmatig naar 
het sportpark aan de Langestraat. “Ik ben zeker vier keer per 
week bij Rood Zwart om de jongens naar training te brengen. 
Vaak blijf ik dan ook wel even kijken. En, zoals eerder 
gememoreerd, op zaterdag ben ik er ook eigenlijk altijd.” 
Hoewel dus nagenoeg altijd aanwezig is Paul geen leider van 
één van de teams van zijn zoons. “Haha, nee, ik ben nog niet 
gevraagd, maar ik sluit niks uit voor de toekomst.”

Het eerste elftal is voor Paul min of meer onbekend terrein. 
“Ik moet je eerlijk zeggen dat ik die eigenlijk nooit aan het 
werk zie. Daar kan ik dus niks over zeggen.” Over de club 
Rood Zwart kan Paul wel iets zeggen. “Wij komen van origine 
niet uit Delden en deze club heeft ons wel geholpen bij de 
‘integratie’. Je leert makkelijk veel mensen kennen bij deze 
club.”
Van Marle heeft Rood Zwart leren kennen als een ‘hele mooie 
club’. Toch zijn er in zijn ogen nog wel verbeteringen mogelijk. 
“Wat mij betreft kan de prestatiecultuur nog wel iets beter. 
Zonder dat dit ten koste gaat van het plezier; het kan namelijk 
heel goed samen. In beide gevallen kun je het uiterste er 
uit halen. Het gaat uiteindelijk, in beide gevallen, om de 
ontwikkeling van het kind.”

Als ondernemer is Van Marle ook als sponsor verbonden aan 
Rood Zwart. “Ik sponsor een F-team met kleding en tassen en 
we nemen een deel van de drukkosten van het clubblad voor 
onze rekening.”

Van Marle Grafische Bedrijven
Van Marle Grafische Bedrijven is een professionele drukkerij in 
Hengelo. De organisatie richt zich voortdurend op innovatie. 
Zijn er nieuwe ontwikkelingen in het vak, dan is de organisatie 
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tegenover Huiskes-Kokkeler. Bij Wegter heb ik nu 41 jaar 
gewerkt. Ik was hoofd logistiek en facilitair manager, maar die 
functie heb ik vorige maand overgedragen aan mijn opvolger, 
aangezien ik volgend jaar met pensioen ga. Vanaf nu stuur ik 
een aantal projecten aan, bijvoorbeeld service merchandising 
bij V&D, Intratuin en andere bedrijven. Daarnaast houd ik me 
onder andere bezig met transport, webshops en coaching. Bij 
Wegter werken en werkten ook veel bekende Rood Zwarters, 
zoals Gerard Vos, Jan Oude Heuvel, Willem ter Braak en Joop 
Poelman.’
‘Ik heb tot nu toe weinig vrije tijd gehad, aangezien ik 
behoorlijk druk was met mijn werk. Daarnaast heb ik achttien 
jaar in de avonduren les gegeven aan het ROC, waar ik het 
vak logistiek gaf. De andere avonden had je dan wel nodig 
ter voorbereiding van deze lessen. Hobby is een groot woord, 
ze noemen die mensen wel eens vakidioten, haha. Verder zit 
ik momenteel nog in de landelijke examencommissie van het 
ROC. Ik lees ook graag, doe veel met de computer en ben een 
behoorlijke FC Twentefan, met seizoenskaart.’

Komt u tegenwoordig nog wel eens bij Rood Zwart?
‘Ik kom er eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik bij de 
club geweest ben, moet met een feest zijn geweest, zo’n één 
of twee jaar terug. Ik blijf echter wel op de hoogte van Rood 
Zwart. Elke maandagmorgen als ik op het werk kom, hebben 
Joop en ik het over twee clubs: FC Twente en Rood Zwart. 
Ook kijk ik altijd nog in de krant naar wat de club zondag 
gedaan heeft. Bekende Rood Zwarters die ik verder nog wel 
eens spreek, naast de namen die ik net noemde, zijn Jan Ros, 
Herman Weijenborg, Harry Dessens, Rudy Visschedijk en Hans 
van het Bolscher. Een enkele keer spreek ik Mark Engelbertink 
nog wel eens via mijn zoon Tom, dat zijn vrienden van elkaar, 
maar verder hoor ik eigenlijk niet zoveel.’ 

Vertel eens over uw tijd bij Rood Zwart.
‘Ik ben bij de club gekomen via Wegter. Eerder speelde ik in 
de jeugd bij Achilles’12, maar door het ongeluk moest ik dus 
stoppen. Na een aantal jaar begon het echter toch weer te 
kriebelen. Bij Wegter had je destijds dus een aantal fanatieke 
Rood Zwarters werken, zoals Frits ten Brummelhuis en Harry 
Dessens. Zo rolde ik de club eigenlijk binnen. Ik heb in de 
lagere elftallen gespeeld, met onder andere Leo en Cor de Wit, 
Jan Ros, Herman Weijenborg, Rein Stayen, Harry Nijhof, Benni 
Bruins en Johan Oude Heuvel, wiens vader toen leider was.’
‘Toen ik bij RZ kwam spelen, in 1971, werd ik al vrij snel 
gevraagd om wat meer voor de club te gaan doen. Ik ben 
begonnen als jeugdleider bij D1, met onder andere Guus 
Exterkate, Erwin Bloem, Peter Slaghekke, Ferry van Sluyters 
en Hans Wender. Later kwam ik bij A1, samen met Herman 
Weijenborg. In 1984 zijn alle A1-spelers nog bij ons op 
de bruiloft geweest. Dat hebben ze geweten. Het was die 
avond meer óp dan aan de tafel, haha. Ik ging mee op 
zomerkampen, die ik later zelf heb georganiseerd met Willy 
Poelman en Hans van het Bolscher. Aan andere activiteiten 
heb ik ook meegeholpen, zoals loten verkopen, organiseren 

er direct bij.  Het motto van de vooruitstrevende drukkerij is: 
uw succes is ons doel. Dat houdt in dat op grafisch gebied 
alles uit de kast wordt gehaald om drukwerk te optimaliseren. 
Speciale technieken (denk aan lak en laminaat), de beste 
machines en materialen en goed opgeleide vakmensen zorgen 
ervoor dat het eindresultaat er mag zijn. Voor alle vormen van 
drukwerk kunt u bij VMGB terecht. Denk aan visitekaartjes, 
briefpapier, enveloppen, presentatiemappen, brochures, 
boeken én nog veel meer drukwerk. En zowel kleine als grote 
oplages. 
Begin dit jaar heeft VMGB Laserline overgenomen, een 
organisatie gespecialiseerd in digitaal drukwerk. Hiermee kan 
VMGB haar klanten ook voorzien van kwalitatief hoogwaardig 
digitaal drukwerk. Denk hierbij aan de mogelijkheid om 
uitnodigingen en mailingen gepersonaliseerd te versturen, een 
uniek boek in kleine oplage te laten drukken of een folder te 
laten maken voor een selecte groep klanten. Kortom, one-
stop-shop bij VMGB.

Hoe gaat het met… 
Ben Lohuis
Ben Lohuis (64) was in de ruim 25 jaar dat hij actief was voor 
Rood Zwart onder andere jeugdleider en jeugdvoorzitter. Hij 
woont in Hengelo, aan de Deldenerstraat.

Wat doet u in het dagelijks leven en hoe is dat zo 
gekomen?
‘Eigenlijk had ik fysiotherapeut willen worden, maar ik 
kreeg tijdens mijn studie op twintigjarige leeftijd een zwaar 
auto-ongeluk. Met een gecompliceerde armbreuk en ander 
letsel kon ik niet verder en moest ik dus wat anders zoeken. 
Toen ben ik aan het werk gegaan bij Wegter in Delden, een 
groothandel in glas, porselein, aardewerk en huishoudelijke 
artikelen. Ik woonde destijds nog bij mijn ouders in Hengelo 
en ging dus elke dag op en neer naar Delden. Wegter zat in 
een gebouw achter het tankstation aan de Vossenbrinkweg, 
maar inmiddels zitten we in Hengelo, aan de Platinastraat 
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van een wedstrijdtoto bij het eerste elftal, elftalkalenders 
verkopen voor de jeugd, een wildactie voor de kerst. Ook 
heb ik nog lang jeugdelftallen getraind, je had toen immers 
nog geen aangetrokken en gediplomeerde trainers. Later 
ben ik jeugdvoorzitter geweest van 1979 tot ongeveer 1985. 
Vanuit de jeugdcommissie heb ik ook een aantal jaren deel 
uitgemaakt van het hoofdbestuur, als vice-voorzitter onder 
Harry Dessens. Nadat ik was gestopt met actief voetballen, 
ben ik nog een aantal jaren clubscheidsrechter geweest. 
Verder heb ik de ledenadministratie en contributie-inning 
ook nog een hele tijd gedaan. Zo heb ik door middel van een 
ledenadministratieprogramma Rood Zwart ‘op de computer 
gezet’. Toen mijn kinderen groter werden en ik les ging geven, 
werd de inzet voor de club helaas minder. Ik had er gewoon te 
weinig tijd meer voor.’ 
‘Met mensen als Jan Ros, Herman Weijenborg, Hans van het 
Bolscher, Hans Raanhuis, Rainer Thelen, Leo de Wit, Rudy 
Visschedijk, Martin Raanhuis en nog vele anderen hadden we 
een leuke club met jonge mensen die allemaal bereid waren 
flink veel tijd in de club te steken. Dat was ook wel nodig, 
want de vereniging groeide destijds als kool. Zo moesten 
er nieuwe jeugdleiders bijkomen (twee per elftal!) en was 
er net een welpenafdeling opgezet. We waren dag in dag 
uit met Rood Zwart bezig. De feesten en de zomerkampen 
waren dingen waar je naartoe leefde. Rood Zwart was en 
is een heerlijke vereniging. Ik wilde destijds ook graag in 
Delden komen wonen, maar kreeg er geen huis. Toen mijn 
ouders gingen verhuizen, kon ik dat huis overnemen. Mijn 
sociale leven en dat van mijn vrouw en kinderen werd dus 
logischerwijs steeds meer op Hengelo gericht. Ik mis Rood 
Zwart eigenlijk nog wel, maar het was gewoon niet meer 
te combineren met mijn werk, kinderen en sociale leven in 
Hengelo. Maar wie weet dat wanneer ik 65 word, ik nog wat 
voor de club ga doen.’
‘Ik kan me herinneren dat er ooit tijdens een nachtelijke 
speurtocht bij een zomerkamp in Lemele een aantal jongens 
zoek was. Omdat er toen nog geen mobiele telefoons waren, 
hebben we dus flink moeten zoeken met de hulp van de 
boswachter. Tijdens het zomerkamp was verder de afspraak 
dat de leiders ‘s morgens opstonden vóór alle jongens. Dat 
lukte enkele leiders niet vanwege ‘overwerk’ ‘s nachts. Gevolg 
was dat dezen door de welpen met slaapzak en al in het 
zwembad werden gedropt.’

Wat zijn voor u als Rood Zwarter de hoogte- en 
dieptepunten van uw actieve periode bij de club?
‘Dieptepunten herinner ik me niet zo. Wij stelden de 
jeugdbelangen altijd voorop. Een belangrijke mijlpaal was dus 
de uitbreiding van het clubhuis met een jeugdhonk. Daarnaast 
waren de vele activiteiten voor de jeugd een bindende factor 
voor de toenmalige jeugd in Delden. Dat mogen dus wel 
hoogtepunten worden genoemd.’ 

Hoe kijkt u, in zoverre dat u er zicht op hebt, tegen het 
Rood Zwart van nu aan? 
‘De nieuwbouw van de kleedkamers heb ik wel gevolgd 
en gezien, maar ik kom er verder dus niet meer. Als er iets 
bijzonders speelt bij de club, hoor ik het nog wel eens van 
Joop Poelman of Hans van het Bolscher. Ik weet wél dat 
de trainer van het eerste weg is en Peter Oude Velthuis het 
tijdelijk over heeft genomen. Jammer dat er nog steeds maar 
in de vierde klasse wordt gespeeld…’

Zijn er nog spelers, trainers of andere Rood Zwarters die 
u er nog speciaal wilt uitlichten?
‘Waar ik het meest mee optrok, was de groep die ik net al 
noemde, destijds jonge honden die veel tijd in de club wilden 
steken. Ook de dames van de zomerkampen mogen niet 
vergeten worden: Minie, Diny en Josefien. Aan deze groep 
waarmee we allerlei activiteiten organiseerden, heb ik dus 
zeker speciale herinneringen.’



www.harmhoek.nl
info@harmhoek.nl

BROMFIETS is 91-95%
AUTO 81-85%

MOTOR voertuigbeheersing 91-95%
MOTOR verkeersdeelname 81-85%
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Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle 
blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn man Gerrit Oude Veldhuis op 24 januari jl. We 
hebben gemerkt dat Gerrit een zeer gewaardeerd lid van 
Rood Zwart was. We hebben hier veel steun aan gehad en 
geeft ons veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Tine Oude Veldhuis, kinderen en kleinkinderen

Bedankje
Zaterdag 3 maart jl. was er in Het Wapen Van Delden een 
reunie van een beroemd elftal van Rood-Zwart uit de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De organisatie had 
gezorgd voor een sportief tintje (bowlen) en een warm en koud 
buffet. Na een paar consumpties kwamen er allerlei anekdotes 
en sterke verhalen van vroeger naar boven. Na afloop was 
iedereen het er over eens dat dit voor herhaling vatbaar is, 
alleen moet het niet weer zo lang duren, want dan komen 
wij misschien wel met rollator of rolstoel. Wij bedanken Ben 
Analbers-Gerrit te Grefte en Bertus Temmink voor de perfecte 
organisatie.
      Bennie Averdijk

Hotel Restaurant Sevenster 
Topscorerbokaal 2011 - 2012
Hier volgt de laatste tussenstand van de topscorerbokaal 
seizoen 2011 / 2012.
Het wordt bijzonder spannend bovenin, de nummers 1 
t/m 3 staan heel dicht bij elkaar.  Rood zwart 6 doet het 
zeer goed niet allen in de competitie maar ook in het 
klassement. Aan het einde van de competitie weten we 
wie de nieuwe topscorer is binnen Rood Zwart.

Tussenstand:    Doelpunten
1)   Robert Snippert  RZ 6 21
2)   Robert Hofhuis           RZ 6 20
3)   Ellis Bebseler                   Da 2  19
4+5)  Lars Pleiter                       RZ 6    16
         Rutger Scharp                  RZ 7      16
6+7)  Katinka Meester              DA 1    15
         Yvonne Blekkenhorst      DA 2     15
8)   Annemarie Hilarius       DA 1     14
9)   Peter Volmer                  RZ  5     12
10)  Rob Meier                        RZ 8   11

Allemaal nog heel veel succes. Gerard Baake

Piet Visser Toernooi 2012
Ook dit jaar weer een Piet Visser Toernooi. Het bedrijfs-
voetbaltoernooi voor alleen Deldense bedrijven zal eind mei 
van start gaan en zal gespeeld worden in sporthal “De Reiger” 
te Delden. Het toernooi zal begeleid worden door leden 
van de Deldense voetbalverenigingen SV Delden en Rood-
Zwart. De wedstrijden zullen (zoals het er nu uit ziet) alleen 
op donderdag en vrijdag gespeeld worden. Het toernooi zal 
eindigen op vrijdag 13 juli met een finale. Wil je meedoen, 
vorm dan een team bestaande uit maximaal 10 personen 
(spelers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en mogen maximaal 
in 1 team meespelen) en regel een bedrijf waarvoor je mag 
spelen. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams worden 
de poules ingedeeld en de wedstrijddagen vastgesteld. De 
wedstrijden zullen ’s avonds beginnen om 19.30 uur en de 
laatste zal circa 22.00 uur eindigen. Aanmelden kan tot en 
met zondag 13 mei bij Cafe-Biljart De Boemel of per mail 
deboemel@home.nl. Voorzie de opgave van teamnaam, 
spelersnamen en contactpersoon.

De sponsorcommissie
Het eerste wat mij opvalt als ik ons sportpark betreed is de zuil 
bij de entrée met onze stersponsoren. Vervolgens ploeter ik 
verder en zie 11 prachtige masten met de vlaggensponsoren. 
Dat ploeteren ligt overigens meer aan mij zelf dan aan het 
slechte wegdek. Licht kreupel geworden van 4100 trainingen 
de afgelopen 41 jaar, duurt het herstel steeds langer. 
Zie ik vervolgens ons hoofdveld helemaal vol staan met 
reclameborden, denkend; hebben we ze niet te goedkoop 
aan de man gebracht? Maar het meest trots ben ik op het feit 
dat iedere speler/speelster in een tenue rondloopt voorzien 
van sponsorreclame. Steekt vaak op een positieve manier af 
ten opzichte van de tegenstanders. Wat mooi is om te zien, 
is hoe de resultaten van de sponsorcommissie tot stand zijn 
gekomen. Sterke wil, creatieve geest, doorzettingsvermogen en 
commissieleden met een sterk knuffelgehalte. Moeilijker is het 
niet!!!!
Om te beginnen met onze “voorzitter” Bennie Sander (niet 
te verwarren met Ben Saunders). Bennie is vanaf het eerste 
uur betrokken geweest bij de Sponsorcommissie omdat hij in 
zijn hele leven nog nooit iets commercieels had gedaan… We 
zijn nog steeds bezig om Bennie in te werken. Voornaamste 
kernactiviteiten van Bennie zijn: kantine bespreken in geval van 
vergaderingen en notulen verzorgen. ¾ kwart van de tijd staan 
we voor een dichte kantinedeur en de eerste notulen moeten 
nog worden verspreid. Onmisbaar is Bennie tijdens toespraken 
voor sponsoren en als frontman als we een tip hebben 
gekregen om een nieuwe sponsor te werven. 
Frontman nummer 2 is Han Bril. Han zorgt vaak voor de nodige 
ontspanning tijdens ons overleg als de rapportage van onze 
doelstellingen weer eens worden gepresenteerd, en uiteraard 
niet worden gehaald. “Kump wa good” is dan de veel gehoorde 
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voor sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren naar 
aanleiding van tips. De voorkeur gaat uit naar de beste kandidaat, 
maar gezien de gemêleerdheid van de vereniging mag ook 
een vrouw zich aanmelden… We beloven dan dat taken die 
momenteel door Bennie S. worden uitgevoerd NIET zullen worden 
overgedragen aan haar. Wie meldt zich aan? Opnemen van 
contact omtrent taken en tijdsbesteding kan bij ondergetekende.
Tot zover het serieuze gedeelte van de weerspiegelingen van de 
sponsorcommissie. Deze commissie kan natuurlijk niet bestaan 
zonder sponsoren. Sponsoren die het mogelijk maken onze 
dromen aan het Sportpark te verwezenlijken, de contributie op 
het gewenste peil te houden (niet te hoog dus) en inkomsten 
te compenseren ten opzichte van ingeteerde bijdragen van rijk, 
provincie en gemeente. De verwachting is dat dit op korte termijn 
niet zal verbeteren, dus bijdragen van sponsoren nog belangrijker 
worden. Hierbij vragen we ook jullie hulp, tweeledig;
-  heb je een tip of wil je jezelf als sponsor aanmelden, neem 
dan contact op met een van de commissieleden. Dit kan via het 
mailadres info@roodwart.nl. Wij dragen dan zorg voor juiste 
opvolging. Op de website onder het kopje “sponsoren” vind je 
de diverse mogelijkheden aan pakketten. 
-  Sponsoren vragen in de regel geen tegenprestatie. 
Dit is ook lastig te definiëren. Wat de sponsorcommissie 
wel enthousiasmeert is dat leden zoveel als mogelijk hun  
“boodschappen” doen bij de sponsoren. Op de website onder 
hetzelfde kopje “sponsoren” kan je zien wie vv Rood Zwart als 
sponsor steunt. Zullen wij de sponsoren ook steunen?
Om de daad bij het woord te voegen zal de sponsorcommissie 
haar eerst volgende vergadering bij onze hoofdsponsor Smitties 
houden. Geheel op eigen kosten uiteraard. Hoeft Bennie Sander 
een keer niet te regelen dat de kantine tijdig open is en we er 
zeker van kunnen zijn dat de koffie warm wordt opgediend.
Naast de leden van de sponsorcommissie zijn er nog tal van 
vrijwilligers verantwoordelijk voor de, goede, resultaten van de 
sponsorcommissie. Ik noem er een paar met het gevaar er ook 
een paar te vergeten; leden van de kledingcommissie die onder 
meer zorg dragen voor het innen en uitdelen van kleding, Jan 
Averdijk voor al onze technische vraagstukken, Frans Dijkmans 
voor montage en onderhoud ven de reclameborden en natuurlijk 
de vrijdagochtendploeg voor allerlei mogelijke ondersteuning. 
Afsluitend zou ik willen zeggen dat het “werken” in een 
vereniging mij persoonlijk veel heeft gebracht. Redelijk ervaren 
in het bedrijfsleven waarop je op basis van hiërarchie (is niet mijn 
stijl) soms beslissingen kan nemen is dit in het vrijwilligersnetwerk 
geheel anders. Argumentatie, overleg, delen van informatie en 
luisteren zijn maar een paar vaardigheden die je keer op keer 
(gratis) traint in een vrijwilligersorganisatie. Vaardigheden die je 
prima kan toepassen in het dagelijks leven en ik een ieder kan 
aanraden. Omdat er voldoende vacatures binnen vv Rood Zwart 
zijn, binnen allerlei verschillende commissies, bieden we jullie dus 
een gratis trainingsplek aan waarbij je met gelijkgestemden werkt 
aan een gemeenschappelijk doel! Heb je “zin” gekregen in een 
functie bij vv Rood Zwart, is Han Blanke (ook te bereiken via info@
roodzwart.nl) het juiste aanspreekpunt. Wie durft?

De Sponsorcommissie
Ferry van Sluijters - Bestuurslid commerciële zaken

uitspraak. Han schijnt ook werk te hebben, maar na 3 jaar zijn 
weer nog steeds niet achter waar hij in “handelt”. 
In het kielzog van Han (en Bennie) maakt Hans Vehof de 
afvaardiging van Rijksweg e.o. compleet. Hans is, zeg maar, onze 
joker. Komen Han en Bennie er niet meer uit, dan wordt Hans 
ingezet. Dit heeft in de afgelopen jaren tot veel concrete nieuwe 
sponsoren geleid en hij heeft tevens het opleidingstraject voor 
Han en Bennie verzorgd. 
Het cement van de sponsorcommissie is Jan Smit (welke?). Dit zal 
wel iets met zijn werk te maken hebben. Jan Smit is Rokramix, 
de beste cementboer van Twente. Jan is van handhaven van 
afspraken, structuur en discipline. Mocht een van de andere 
commissieleden hiervan afwijken dan wordt hij met harde 
hand, voet, kopstoot terecht gewezen en druipt huilend af… 
Jan is natuurlijk niet alleen om die kwaliteiten gevraagd om in 
de sponsorcommissie plaats te nemen. Zijn grootste kwaliteit 
is dat Jan Smit Rokramix is, zodat we onze eerste (ster/shirt/
pakketsponsor) binnen hadden bij het vragen tot toetreding in 
deze commissie.
Scoren is leuk, ook als sponsorcommissie. Maar als de 
scheidsrechter de goal niet goedkeurt heeft het allemaal weinig 
zin. Dit gevoel hebben wij natuurlijk ook als een factuur van 
een sponsor niet wordt betaald. Rob Straver draagt zorg als 
een afgevaardigde van een Joegoslavisch deurwaarderkantoor 
voor het keurig op tijd innen van alle facturen. Een hele klus 
als je bedenkt dat we 158 betalende sponsoren hebben die 
verdeeld over 8 pakketten en 2 betaalperiodes met ook nog 
eens 25% individuele en afwijkende afspraken een factuur 
moeten ontvangen… Jan Smit zat even niet op te letten toen 
dit onderwerp op de agenda stond… Overigens hoeft Rob 
zijn incassokwaliteiten nauwelijks tot uiting te brengen. Onze 
sponsoren hebben een prima betalingsgedrag. Rob is ook de 
man van lijstjes en rapportages. Elke vergadering komt ie weer 
met behulp van flip-over papier de resultaten presenteren. 
Ondertussen gaat Bennie Sanders koffie halen, belt Han Bril met 
z’n broodleverancier, moet Hans Vehof spontaan urineren, haalt 
Jan Smit de cementvoeg uit de tegels, doet Ben Visschedijk Rene 
van der Gijp na en ben ik aandachtig aan het luisteren….
Hebben we natuurlijk nog onze junior, Ben Visschedijk. De man 
van meerdere imitaties en icoon van het digitale tijdperk. Sinds 
zijn deelname hebben we de notulen en actielijstjes nog eerder in 
onze mail staan dan de vergadering is afgesloten. Omdat Ben als 
laatste is toegetreden tot onze commissie krijgt hij alle rotklusjes. 
Bovendien kan Ben toch geen “nee” zeggen waar we dankbaar 
gebruik van maken. Ben neemt waar voor Bennie, Han, Hans, Jan, 
Rob en ondergetekende als we een van de acties vergeten zijn 
uit te voeren. Helaas voor Ben gebeurt dit zonder uitzondering 
waardoor het Ben wel eens teveel wordt. Dit in combinatie met 
zijn pas opgelopen vaderschap, promotie tot CEO van de KIWA en 
activiteiten rond het aanstaande kampioenschap van RZ 6 heeft 
hij besloten zich de komende tijd volledig op de sponsorcommissie 
te richten. Hulde!!!
Ik zou mezelf tekort doen als ik niets over mijn eigen activiteiten 
in de sponsorcommissie zou vertellen. Zoals jullie wellicht weten, 
doe ik mezelf graag tekort. Valt er dan niets te wensen: jazeker 
wel! Een oproep tot aantreding van een nieuw commissielid. 
Voornaamste taken zijn het (mede) organiseren van activiteiten 
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UIT DE OUWE DOOS.
Verslag TC Tubantia dd. 12-1-1998.    door Gerard Bebseler.
Receptie 75 jarig bestaan v.v. Rood - Zwart.
Rood - Zwart staat voor voetbal, vriendschap en geestelijke 
ontwikkeling. Door een stel vrienden in een café opgericht.

Rood-Zwart werd op 6 januari 1923 (Driekoningen) door een 
stel vrienden in een café opgericht. Met deze woorden begon 
erelid en ere-voorzitter Harry Dessens zaterdagmiddag aan 
de eerste van een lange reeks toespraken ter gelegenheid 
van het 75 jarig bestaan van de Deldense voetbalvereniging 
Rood-Zwart. De grote zaal van Motel Het Wapen van Delden 
was tot de laatste stoel bezet. Circa 300 genodigden kwamen 
voorzitter Jan Pepers en het bestuur feliciteren met de 
respectabele leeftijd van de nog springlevende club, die zijn 
toekomst met 233 jeugdleden met vertrouwen tegemoet 
kan zien. Zoals gebruikelijk op officiële recepties kregen 
bestuursleden, burgemeester J. Drost, vertegenwoordigers van 
de KNVB, de voetbalfederatie Hengelo en de voorzitters van 
bevriende verenigingen als s.v. Delden en Hilter ruimschoots 
de gelegenheid om terug te kijken op 75 jaar Rood-Zwart en 
vooruit te blikken op de komende jaren. Eigenlijk had Dessens  
na de eerste zin van zijn toespraak kunnen stoppen. Want 
daarin noemde hij precies de elementen die Rood-Zwart groot 
hebben gemaakt: vriendschap, geestelijke ontwikkeling met 
een knipoog naar meneer pastoor en gezelligheid. Sportiviteit, 
prestaties en geld zijn in de loop der jaren weliswaar een steeds 
belangrijker rol gaan spelen maar opvallend is dat de vereniging 
de binding met de kerk in stand houdt. Dat bleek ondermeer 
uit de drukbezochte mis die vorige week het jubileumjaar 
inluidde en uit de aanwezigheid van een woordvoerder van de 
Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS). Hij benadrukte in 
zijn toespraak de belangrijke taak van een opleidingskader, dat 
de voetbaljeugd behalve techniek en tactiek ook normen en 
waarden moet bijbrengen. De voorzitter van Fussbalverein Hilter 
had het daarentegen over “dritte hälfte” die bij Rood-Zwart 
doorgaans bestaat uit “trinken und feiern.”
Waardering.
Hoogte punt van de receptie was de huldiging van Johan 
Asbroek. De vrijwilliger kreeg van KNVB afgevaardigde 
Dollenkamp de gouden waarderingsspeld van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond. Asbroek is meer dan 40 jaar lid 
van Rood - Zwart en zeer actief binnen de vereniging. Hij is 
sinds 1969 lid van het hoofdbestuur, lid van de commissie 
onderhoud, lid van de contactcommissie, consul van de 
vereniging, lid van verdienste en erelid. Dollenkamp verraste 
het bestuur bovendien met een oranje vlag met het nieuwe  
KNVB - logo.
Het meest verrassend waren de voorzichtige 
toenaderingspogingen van bestuurders van Rood - Zwart en 
s.v. Delden. De grote concurrent aan de andere kant van de 
stad bestaat ook 75 jaar. De sprekers constateerden dat de 
vriendschap tussen beide verenigingen steeds hechter wordt 
en dat ze elkaars hulp hard nodig zullen hebben om de te 
verwachten problemen die de gemeentelijke herindeling  

met zich meebrengt het hoofd te kunnen bieden. Over 
fusiebesprekingen werd evenwel met geen woord gerept.

Het 15 jarig bestaan van Rood - Zwart.
Verslag aangeleverd door Johan Bos schrijver van het bekende 
boek:  Wij  worden hier nog helden op voetbalgebied. Inhoud 
de vroegere voetbalhistorie van Stad - Delden.

Geslaagde feesten.
De feesten welke de r.k. sportvereniging Rood - Zwart te 
Delden ter gelegenheid van haar derde lustrum organiseerde, 
werden gisteren voortgezet en besloten met een revue. ’s 
Morgens werd in het r.k. parochiehuis een receptie gehouden 
welke zeer druk bezocht werd. Hier werd door de voorzitter 
van de regelingscommissie de heer H.Vos, allen hartelijk 
welkom geheten, de jubilerende vereniging door hem namens 
de regelingscommissie gelukgewenst, terwijl hij tevens de 
schriftelijke felicitaties voorlas. Deze werden ontvangen van het 
oud-lid en oprichter de heer H.J. Strikker, thans te Eindhoven, 
de vroegere geestelijk adviseur, thans pastoor Lommerse, de 
heer T.v.h. Bolscher uit Tiel, de r.k. scheidsrechtersvereniging 
”Twenthe” en de A.B.T.B. te Hengevelde. Hierna feliciteerde de 
zeereerw. Pastoor Arends de jubilerende vereniging.
De voorzitter van het kringbestuur bracht in warme woorden 
hulde aan het werk van de oprichters, oud leden en bestuur. 
Spreker noemde hierbij enkele namen, als de gebr. Vos en 
Strikker, en bood de medaille voor 15 jarig bestaan aan. Verder 
werd de vereniging geluk gewenst door afgevaardigden 
van den R.K.B.B., de controlecommissie van het terrein, 
de voetbalclub TVO ( Beckum), de r.k. vrouwenvereniging, 
de textielarbeider organisatie, de revue commissie, de 
r.k. voetbalvereniging Twenthe te Goor, de plaatselijke 
zustervereniging v.v. Delden, de r.k. werkliedenvereniging 
St.Jozef, de r.k. werkliedenorganisatie “De Jonge Werkman “, 
voorts de r.k. raadsfractie, het erecomité, de voetbalvereniging 
NEO (Borne). De r.-k. vereniging KJV, het gemeentebestuur 
van Delden, de r.k. metaalbewerkingorganisatie en de 
muziekvereniging Amicitia. De meeste verenigingen welke 
kwamen feliciteren deden hun gelukwensen van stoffelijke 
blijken van waardering vergezeld gaan. Het toneel waarop 
het voltallig bestuur had plaatsgenomen bleek haast te klein 
om alle bloemen te bergen. Na afloop van de receptie bracht 
de voorzitter van Rood - Zwart allen hartelijk dank voor hun 
blijken van medeleven met Rood - Zwart. Spreker wees er op 
dat de afgelegde etappe een aanmoediging is op dezelfde weg 
door te gaan. Met grote dankbaarheid maakte spreker melding 
van het prachtige werk van de fancy - fair commissie die de 
vereniging een bedrag van f 404.17 ½  ter hand had gesteld.
Des avonds had in de zaal van het r.-k. parochiehuis de 
opvoering van een revue plaats. In vier taferelen werden 
hier door leden van Rood - Zwart de oprichting en het lief 
en leed van de vereniging op het toneel gebracht. Vooral de 
hoofdfiguren in deze revue “Dieks” en zijn vrouw “Trui”maakte 
deze revue tot een aardig en vlot geheel. Groenheims strijkje 
zorgde voor het muzikale gedeelte van deze voetbalrevue. 
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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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Zaterdag 7 april 2012

De Paashaas is weer bij Rood 
Zwart geweest.
Op zaterdag 7 april j.l. is de paashaas weer bij Rood Zwart 
geweest.

’s Morgens om 9:00 uur stonden de mensen van de activi-
teitencommissie al klaar. Ruim 150 eieren werden er rondom 
het hoofdveld verstopt Igor Vetketel, Mart en Esmee Pepers, 
Romy?, Thijs en Koen Exterkate. Om 10:00 uur kwamen de 
welpen met hun ouders, broertjes en zusjes naar de kantine. 
De kinderen werd verteld in welke team ze zaten. Inmiddels 
was de paashaas gearriveerd en kon het zoeken naar de eieren 
gaan beginnen. Ieder team had een eigen begeleider met een 
grote emmer waar ze de gevonden eieren in konden doen. 

De kinderen renden rondom het veld en binnen een half 
uur waren alle eieren gevonden. Het beroemde Rood Zwart 
ei was gevonden door Rick Hartgerink en het gouden ei 
was gevonden door Lucas Bomers.

Na het eieren zoeken gingen ze allemaal weer naar binnen. 
Daar lagen mooie kleurplaten klaar en iedereen heeft een 
mooie kleurplaat voor pasen kunnen maken.
Na de ranja en de patat werd het cadeau (een echte Rood 
zwart bal, hoe kan het ook anders) voor de vinders van het 
gouden en het Rood Zwart ei uitgereikt door Erik Fransen, 

voorzitter van de jeugdcommissie.
Toen iedereen naar huis ging kregen ze nog een chocolade 
paashaas mee en voor de broertjes en zusjes was er een 
chocolade lolly.

Natuurlijk willen we heel graag onze paashaas, Edwin 
Geerdink, bedanken voor zijn optreden. We hopen dat hij 
ook volgend jaar weer van de partij wil zijn.

Namens de activiteitencommissie
Saskia Ros

Zat. 26 mei is het weer zover, het 

6e Rood Zwart Bever-toernooi!

Na het succes van de vorige 
jaren, vindt op zaterdag 
26 mei 2012 het 6e Bever-
toernooi plaats op het Rood 
Zwart terrein! Voor het 
vierde achtereenvolgende 
jaar is er naast twee heren-
poules wederom een aparte 
damespoule… 
Dat beloofd wat!

De eerste wedstrijden beginnen om 12:00 uur en tegen 
17:00 uur zullen de finales gespeeld worden. 
Vanaf +/-17:00 uur wordt er lekker gegeten en gedronken 
onder het genot van muziek verzorgt door Relight Drive-in. 
Rond 22:00 uur zal het feest ten einde zijn.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, 
en de sfeer (en/of een biertje) te proeven!

De organisatie.



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

De koffie staat voor u klaar!
CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Vossenbrinkweg 40  Delden  Tel: 074-376 64 98
www.goldencitydelden.nl

Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.
Ook op feestdagen!
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Geef de pen door…      
(Herman Weijenborg)
Gerard, fijn dat ik de pen van je heb gekregen. Hoewel ik 
niet echt een schrijver ben en mensen me ook meer van het 
praten kennen, ga ik toch wat op papier zetten. Het zal u niet 
verbazen dat het geen overdreven lang stuk wordt…

Ik ben al jaren een Rood-Zwart man en heb in die jaren veel 
mooie dingen meegemaakt en, zoals dat gaat in het leven, ook 
een aantal minder mooie dingen. Maar de mindere dingen zijn 
nooit reden geweest om wat anders te gaan doen; je hoopt 
alleen maar dat mensen net als jezelf altijd even gedreven zijn. 

Over gedrevenheid hoef ik in het geval van Gerard Bos niet te 
klagen. Wat was die man fanatiek; we hebben hem regelmatig 
tot kalmte moeten manen. Jammer alleen dat dat nagenoeg 
nooit lukte. Behalve fanatiek was en is Gerard een erg aardige 
kerel. Je kon ontzettend met ‘m ouwehoeren, maar op de 
momenten dat het moest gebeuren waren er geen excuses.
Ook zijn vrouw Franzy was vaak van de partij en nog komt ze 
elk jaar even op de kerstmarkt in Delden. Dat het lingeriesetje 
waar Gerard het over heeft overigens zo goed paste, komt 
omdat Franzy het zelf heeft uitgezocht…

In de afgelopen jaren heb ik gezien dat de mentaliteit 
is veranderd. Als je toen en nu vergelijkt, is het verschil 
navenant. In mijn tijd gingen we om acht uur stappen en 
lagen uiteindelijk om twee uur in bed. Nu gaan ze weg om 
twee uur en komen ze om acht uur thuis. Dat is toch wel een 
verschil. Of neem de trainingen; voor ons was dat vroeger een 
uitje. Tegenwoordig heeft de jeugd zo veel te doen dat trainen 
niet meer als een hoogtepunt wordt gezien. Van de andere 
kant moet ik ook zeggen dat ik veel spelers van de A en B zie 
die zaterdagochtend fluiten bij de jongste voetballertjes. Een 
goede ontwikkeling.
Nog één ding over de jeugd. Ze zijn mondiger geworden. 
Maar wat sommige 10-jarigen zeggen, doet zelfs mij de oren 
klapperen. En ik ben toch wat gewend… 

In mijn jaren als grensrechter en leider van het eerste elftal heb 
ik veel mooie momenten meegemaakt. In totaal ben ik dertig 
jaar betrokken geweest bij het 1e en dan kan het niet anders 
of er zijn een aantal memorabele momenten geweest. De ‘bal 
van Glanerbrug’ is misschien wel het moment dat het meest 
is bijgebleven. We speelden tegen Glanerburg die kampioen 
konden worden. Die jongens schieten een bal zo hard in de 
kruising dat ie er ook weer uit vliegt. De scheidsrechter kijkt 
naar mij, ik meld hem overtuigend dat de bal er onderkant lat 
weer uitsprong en de beste man laat doorspelen. Nou, daar 
waren ze het bij Glanerbrug op een of andere manier niet mee 
eens. Woest waren ze. Dat moment komt nog regelmatig 
voorbij in de kantine. De aantallen bezoekers die in die tijd 
naar een wedstrijd van het eerste kwamen kijken zie je ook 

niet meer. Dat komt door Eredivisie Live; mensen kunnen thuis 
vanuit de luie stoel topvoetbal bekijken. Erg jammer voor alle 
mensen die zo hard hun best doen voor hun amateurclub. 

Ik wil tot slot de man van wie ik de pen kreeg veel succes 
wensen. Dit jaar bij NEO en volgend jaar bij Bon Boys. Eén 
advies daarbij: ik weet niet of het verstandig is om je zoon 
aanvoerder te maken. 
De man die de pen gaat krijgen dan. Ik weet nog dat ik op de 
receptie was van zijn laatste kampioenschap. En hij maakte 
in de kampioenswedstrijd tegen Hardenberg ’96 ook nog het 
openingsdoelpunt. Ik heb het over Willie de Graaf en ik heb 
twee vragen voor hem: hoe zie je je nieuwe taak als trainer van 
de B1? En hoe denk jij, als man die beide clubs nu goed kent, 
over een fusie tussen SV Delden en Rood Zwart?

Van de toernooicommissie.
Ook dit jaar nemen weer diverse jeugdteams deel aan 
verschillende toernooien.
Op zaterdag 2 juni is het Gerrit ten Brummelhuistoernooi voor 
alle E en F teams van Rood-Zwart.
De toernooicommissie hebben de volgende teams 
ingeschreven in overleg met de betreffende leiders en 
coördinatoren.

C2 en C3: zaterdag 2 juni bij Achilles’12 te Hengelo

Er gaan van 16 mei tot en met 18 mei 2 D teams naar 
Landgraaf, dit zal een mix team worden.
D1: gaan op zondag 24 juni naar Ochtrup in Duitsland.
D2: zaterdag 9 juni bij CSV’28 te Zwolle.

E1 en E3: gaan op zaterdag 26 mei naar PH in Almelo
E2 en E4: zaterdag 9 juni naar NEO te Borne
E5, E6 en E7: zijn zaterdag 12 mei te gast bij de B.V.V. ”Borne”

F1: zaterdag 26 mei naar PH te Almelo
F2, F4 en F7: gaan naar Sp.Neede op zaterdag 9 juni
F3, F5 en F6: gaan op 19 mei naar V.V. Diepenheim

Voor de teams waar geen toernooien voor gepland staan, 
hiervan hebben de desbetreffende leiders(sters) niet 
gereageerd.

De toernooiboekjes zullen, zodra deze binnen zijn bij de 
desbetreffende coördinatoren bezorgd worden.
Voor vragen kun je altijd terecht bij je eigen leider of leidster.

We wensen iedereen een prettige en sportieve toernooien toe.

Namens de toernooicommissie
Hans van het Bolscher



Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

Vossenbrinkweg 1/H
7491 DA  Delden

Tel.: 074 - 3762262

Behandeling dagelijks volgens 

afspraak

Openingstijden:

ma. t/m vrij. 8.30-16.00 uur

Open spreekuren:

• maandag • dinsdag • donderdag

van 19.00 - 19.30 uur

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag 

telefonisch bereikbaar

dierenartsen

Rannie Sumter

Margriet van der Meer

assistentes

Erica Tijink

Marjolein ter Weele

Maaike ten Pierik

Romy Nijhuis



23

“Mannen-uitje”
Tijdens de laatste opendag van Rood Zwart op 27 augustus ‘11 
had hij hem al gewonnen: de 1e prijs bij het penalty-schieten.

“Cool,..ik heb kaartjes voor een wedstrijd van FC-Twente 
gewonnen!” Vergeten konden we het niet, want op zijn 
kamer lag inmiddels een briefje: “nog tegoed: wedstrijd 
FC Twente”. Op zondag 26 februari kon de prijs worden 
‘verzilverd’ en dus óp naar FC Twente tegen FC Utrecht. 

De mannen hadden mazzel want ze konden met z’n 3-en en 
het was dus een echt mannen-uitje geworden. Thuis met zijn 
allen nog even een poultje gemaakt met als afspraak dat de 
winnaar trakteert. Daarna vlug richting het FC-Twente terrein 
om vervolgens via de loopbrug de Veste te betreden! De 
plekken waren super en dus 
kon alles van dichtbij goed 
worden geanaliseerd. Het 
werd een heerlijke wedstrijd 
met genoeg spannende 
elementen en een doelpunt 
net voor de rust: 1-0! Rood 
Zwart namens Bjorn en de 
rest van de mannen van 
Groothuijs, bedankt voor 
een sportieve kijkmiddag 
in de Veste. (Ps. één keer 
raden wie de poule heeft 
gewonnen…)

Fam. Groothuijs

Familiedag Rood Zwart 25 maart

Zondag 25 maart j.l. was er weer een FAMILIEDAG bij 
Rood Zwart. Dit keer rondom de wedstrijd Rood Zwart 1 
- Enschedese Boys 1. Het was een schitterende zonnige 
dag. De middag begon om 13:30 uur met de voorwedstrijd 
van RZ E6 tegen RZ E7. Deze jongens en meisjes mochten 
op het hoofdveld voetballen. E6 heeft met 8-0 gewonnen. 
De kinderen hadden ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes 
meegebracht, dus aan belangstelling geen gebrek. De kinderen 
hebben lekker kunnen voetballen. Toen hun wedstrijd voorbij 
was begon om 14.30 uur de grote wedstrijd. RZ1 tegen 
Enschedese Boys 1.
De jongens en meisjes die net had gespeeld stonden in een 
lange rij op het veld met vlaggen. Door deze haag van vlaggen 
kwamen de spelers van het 1e elftal het veld op. De grote 
wedstrijd begon en de jeugd kon gaan douchen. Er was voor 
hun ranja en patat in de kantine. Tijdens de wedstrijd, en ook 
nog lang daarna, stond er een groot springkussen voor alle 
kinderen. Ook konden ze kleuren en zich laten schmincken. 
Hier werd veelvuldig gebruikt van gemaakt. Voor alle kinderen 
was er ranja. De eindstand van de grote wedstrijd was 2-0. 
Ook deze spelers kwamen na het voetballen op het terras 
zitten. De hele middag hebben een stel jongens van het 
A-team staan bbq-en. Ook hier werd gretig gebruik van 
gemaakt. Mede door het fantastische voorjaarsweer is het een 
grandioze middag geworden en zeker voor herhaling vatbaar.
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 heeft gezien
- Je dit nog lang niet zou zeggen gezien zijn afgetrainde  
 lichaam
- Je dit niet van iedereen van RZ 5 kunt zeggen
- Hij van RZ5 een mooi shirt heeft gekregen met “50” erop
- Ik Nico langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd
- De volgende speler Ferry van S. zal zijn, maar u hem  
 uiteraard veel jonger inschat, zie hieronder
- Ferry van S. en vriendin Monique lekker een weekje  
 naar Curaçao op vakantie zijn geweest
- Ze “toevallig” in een Miss-verkiezing in een hotel   
 terecht kwamen
- Ferry zei dat hij de foto staat met o.a. Miss Curaçao,  
 Miss Suriname en de Miss Bahama’s
- Ik hem niet geloofde en bewijsmateriaal wilde zien
- Hij me die heeft gestuurd en ik u deze foto’s niet wil  
 onthouden 

      
- Edwin Geerdink bijna 2 jaar geleden van Rood-Zwart 1  
 naar Tubantia 1 is gegaan
- Hij door een slepende knieblessure daar nog geen  
 minuut had gespeeld
- Hij al die tijd fanatiek is blijven fitnessen en fietsen en  
 alle wedstrijden van Tubantia wel kwam kijken
- Hij half maart eindelijk de laatste 10 minuten van een  
 competitiewedstrijd heeft meegedaan
- Hij op het moment dat u dit leest misschien al wel hele  
 wedstrijden heeft kunnen spelen
- RZ5 tegen Haaksbergen 3 speelde en deze een Turkse  
 rechtsbuiten hadden met mooie gele schoentjes
- deze speler allerlei trucjes met de bal uithaalde maar  
 totaal niet effectief was
- Ik dit op een afstandje eens rustig bekeek en alleen  
 maar zei: “mooi” en een klein applausje gaf
- De jongeman ad rem antwoordde: ”mooi..?!? je   
 moeder: die is mooi “
- Mijn antwoord was: “dank je, ik zal het doorgeven aan haar”
- Ik de complimenten inmiddels heb doorgegeven
- Keeper Mark E. van RZ7 voor 5 wedstrijden is geschorst  
 na een rode kaart tegen sv Delden
- De prestaties van RZ7 opvallend goed zijn sinds de  
 “Zwarte Panter van RZ7” is geschorst…
- Er na de winterstop 9 spelers van de welpen vroegtijdig  
 zijn overgegaan naar de F-jeugd
- Ze ook direct 2x per week trainen en de trainers Jan  
 van den Bos en ondergetekende zijn

WIST U DAT……………
- Ik een wist-u-datje ben vergeten in de vorige editie en  
 ik u deze toch niet wilde onthouden
- Mijn medespelers van RZ5 vroegen waarom de   
 volgende er niet in stond:
- RZ5 had een oefenwedstrijd had gespeeld tegen RZ 6
- Spelers van RZ6 nu waarschijnlijk al niet meer   
 doorlezen en snel verder bladeren
- Ik u niet langer in spanning zal laten en de uitslag zal  
 geven: 9 (!!!) - 1 winst voor RZ5
- Er wellicht 1 verzachtende omstandigheid was voor de  
 spelers van het 6e
- een aantal spelers van hen was wezen stappen en ik bij  
 een aantal een lichte drankgeur vernam
- de spelers van RZ5 dit niet doen op hun oude dag en  
 nog alles aan de kant zetten voor een wedstrijd…
- Deze voetbal-les RZ6 weer op scherp heeft gezet voor  
 de wedstrijden na de winterstop
- Zijn namelijk nog steeds ongeslagen zijn en misschien  
 al kampioen zijn als u dit leest
- De oudjes van RZ5 het nog steeds goed doen en op  
 moment van schrijven 2e staan in de 3e klasse
- We de topper tegen de nr 1, Hengelo 3, hebben   
 verloren met 5-2
- Deze uitslag volkomen terecht was, maar RZ5 wel de  
 mooiste goal van de wedstrijd maakte
- Dit een streep van 25 meter strak in de kruising was
- De bal als een granaat achter de keeper insloeg
- het maar goed was dat hij zijn hand(en) er niet achter  
 kreeg
- dit 2 problemen had opgeleverd: verbrande   
 handschoenen en verbrijzelde vingers
- Het schijnt dat deze keeper aangifte heeft gedaan van  
 poging tot doodslag na dit schot
- Ik verder niet zal vertellen wie deze kanonskogel afvuurde
- Ik u 2 hints geef: het is een linkspoot en is schrijver van  
 deze rubriek
- Ik de uitslagen van de seniorenthuiswedstrijden   
 verwerk via sportlink
- Ik toen zag ik dat ik een selectie kon maken van alle  
 actieve seniorenleden van Rood Zwart
- Dit 146 senioren zijn en ik hier een snelle analyse op  
 heb losgelaten
- Deze leert dat als je dit deelt door  9 senioren-teams (8  
 heren en 1 dames) dit 16,2 speler per team is
- Een aantal teams zondags dan nog niet voldoende  
 spelers hebben en ik dit best vreemd vind
- de lijst ook op volgorde van geboortedatum gezet kan  
 worden
- gool-old Joop Poelman veruit het oudste nog actief  
 spelend lid is
- Dat RZ5 met 8 spelers in de top 25 van 40 plussers erg  
 sterk is vertegenwoordigd
- Nico S. begin maart als 1e speler van RZ 5 Abraham  



HEKWERK AUTOMATISERING

De Dennen 11a
7491 HH  Delden

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

Email:   info@maribri.eu
Www:    www.maribri.eu
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- We samen een goed team vormen en elkaar didactisch,  
 tactisch en technisch goed aanvullen
- Deze toppers samen F-7 vormen en allen super fanatiek zijn
- Het bij de trainingen en wedstrijden net lijkt of je een  
 stel jonge koeien voor het eerst in de wei loslaat
- We 1 zaterdag vrij waren, maar ik een oefenwedstrijd  
 moest regelen van de jongens
- Ze stuk voor stuk zwaar teleurgesteld zijn als ze een  
 wedstrijdje op de training verliezen

- Dit de juiste winnaarsmentaliteit is en ik die bij aantal  
 prestatie-elftallen van RZ wel eens mis
- Het misschien een idee is dat ze eens bij F-7 komen kijken?
- De 1e 2 competitiewedstrijden van F-7 werden   
 verloren, maar inmiddels de stijgende lijn is ingezet
- Ze op moment van schrijven 4 wedstrijden op rij hebben  
 gewonnen
- Ik de lat hoog heb gelegd door de uitspraak: “hier  
 komen er minimaal 3 van in RZ 1”
- Tegen die tijd dit toch niemand meer weet, tenzij u dit  
 clubblad nog 12 jaar bewaard
- De Activiteitencommissie op vrijdag 25 mei weer een  
 “Einde seizoensfeest 2011-2012”organiseert
- Hier o.a. de Topscorerbokaal 2011-2012 wordt   
 uitgereikt door Gerard Baake
- Er ook weer een ludieke spelshow zal plaatsvinden en disco 
- C&S voor de muziek zorgt
- Alle RZ-leden en sponsoren bij deze van harte   
 uitgenodigd worden
- U voor meer info de poster elders in dit blad kunt 
 lezen, of kijk op www.roodzwart.nl
- nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij   
 ondergetekende

Linkspoot RZ 5
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v.v. Rood Zwart opgericht  januari 1923

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

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

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

Jeugdcommissie:
Erik Fransen Voorzitter 3767353
Egbert Klein Horsman Secretaris 3763599
Vacant Coördinator techn. zaken en plv- voorzitter 
Vacant Coördinator algemene zaken
Jan Ros Wedstrijdsecretaris 3763252
Conny Kemerink op Schiphorst Coördinator dames- en meisjesvoetbal 3762486
Frank Dijkmans Coördinator activiteiten 06-51988828        
Saskia Ros Coördinator vrijwilligers jeugd 3764506

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

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis Ledenadministratie 3766401

P.R.-commissie: 
Clubblad clubblad@roodzwart.nl
Frans Keizer Eindredactie 06-38308514
Rudy Visschedijk Eindredactie & Distributie 06-48463681
Opmaak: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Website: webmaster@roodzwart.nl
Herman Ensink webmaster 3763983
Nico Bloem Commissielid 3766900
Jeroen Vos Commissielid 06-30420200



HOOFDSPONSOR

STER-SPONSOREN

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

Hét nieuws- en advertentieblad
voor Hof van Twente.

-
Adverteren in het Hofweekblad 

effectieve aandacht voor uw zaak!

Binnenkort 

ook uw 

advertentie

in deze krant?

www.hofweekblad.nl

Advertentie Drukkerij van Marle
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CLUBBLAD v.v. Rood Zwart

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

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

ALTIJD DE 
GROOTSTE 
COLLECTIE

EN DE 
SCHERPSTE 

PRIJZEN

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

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

www.rabobankcentraaltwente.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

Nieuw:
Klanten Contact Centrum

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

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

Verruimde bereikbaarheid.


