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Voorwoord

Hebt u ook genoten van de Olympische Spelen en de prestaties van de Nederlanders? U ziet waartoe opleiding, intensieve 

training en het focussen op bepaalde prestaties kan leiden. Opvallend en onbegrijpelijk was de afzegging voor de 10 

km door enkele buitenlanders “omdat Nederland toch alles won”. In Duitsland wint Bayern ook bijna alles, toch blijven 

andere teams daarom niet thuis. En ons eigen eerste elftal wint ook alle wedstrijden, toch doen andere elftallen hun best 

ons pootje te lichten en geven zich niet al bij voorbaat gewonnen. Op het moment van schrijven heeft ons eerste alle 

(17) wedstrijden gewonnen, wij hopen uiteraard dat zij de concentratie kunnen blijven opbrengen en zich kunnen blijven 

focussen op het einddoel, ongeslagen, als het kan zonder een enkel puntverlies, kampioen worden!

Zoals u wellicht ook hebt gelezen staat Rood Zwart ook in een ander lijstje bovenaan en wel in de beoordeling van 

onze sociale media door het dagblad De Twentsche Courant Tubantia. We scoorden daar een vette 9! Complimenten 

aan ieder die zich binnen onze vereniging bezig houdt met Twitter, Website, Facebook en YouTube! Personen die zich 

daarin verdienstelijk willen maken zijn uiteraard van harte welkom. Even zo welkom, zij die zich willen inzetten voor 

ons clubblad! Wij hebben dringend versterking nodig. Mede omdat ons redactielid Frans Keizer het na 37 (!) jaar tijd 

vond er een punt achter te zetten. Frans van harte bedankt voor je inzet al die jaren! Wij hopen dat met name vanuit de 

jeugdafdeling de nodige input komt! Voelt u zich aangesproken? Dat is precies de bedoeling!

Een compliment willen wij ook doen uitgaan naar degenen die de nieuwe fietsenstalling hebben gerealiseerd. De laatste 

“nietjes” zijn inmiddels geplaatst en het is een fraai geheel geworden!

Het overlijden van Johan ten Brummelhuis, bij ons allen vooral bekend als “n grot’n schoon”, was een schok voor 

iedereen. 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. 

Namens de redactie,

Harry Dessens
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Inhoudsopgave

In deze eerste uitgave van 2014 veel aandacht voor diverse activiteiten tijdens de afgelopen winterstop. Er wordt o.a. 

verslag gedaan van beide playbackshows en het zwemfestijn in de Wilder. Gelukkig heeft Martin na lang zoeken de pen 

weergevonden en vertelt hij ons over zijn bevindingen bij Rood Zwart. Namens het hoofdbestuur geeft Harold Pepers 

een terugblik op de legendarische ‘week 51’ van het vorige jaar. Dit was op meerdere punten wel een bijzondere en 

succesvolle week. Stersponsor Keurslagerij Jan Visschedijk wordt uitgebreid aan u voorgesteld evenals de nieuwe trainer 

van Rood Zwart Dames 1. Er wordt stilgestaan bij het overlijden van een drietal Rood Zwart-leden welke een grote 

verdienste voor onze vereniging hebben gehad. Jan Ankoné geeft op geheel eigen manier zijn mening weer via de column 

‘op de Wreef’. Sportpark-plus geeft verslag van de eerste fase van de totstandkoming van de nieuwe fietsenstalling.

“Rood Zwart in het nieuw”, ‘Bootcamp’, ‘Tussenstand topscoorderbokaal’ en ‘Sportief coachen’ zijn o.a. verdere rubrieken 

in dit clubblad. Vanzelfsprekend ontbreken de inmiddels vertrouwde rubrieken, zoals ‘De oude doos’ en ‘Mijmeringen’, 

ook in deze uitgave niet. Na het lezen van deze uitgave bent u weer volledig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen 

Rood Zwart. Aangezien u nu zodanig op de hoogte bent van het wel en wee binnen onze club, wist onze ‘Linkspoot’ 

even niets meer te bedenken wat u nog niet kon weten. We zullen het dan deze keer zonder zijn rubriek moeten stellen. 

Maar wees niet gevreesd, voor de volgende uitgave zal hij zeker weer op zoek gaan naar nieuwe ‘wist-u-datjes’. 

Rudy Visschedijk

Eindredactie

Rood Zwart jeugd 
snackt fruit
Voetballen, bewegen in het algemeen, is gezond. Daarom 
trainen alle jeugdleden twee keer per week. En op zaterdag 
natuurlijk een wedstrijd. 
Maar ook na een wedstrijd neemt Rood Zwart haar 
verantwoordelijkheid. Met dank aan twee sponsoren, 
Jongbloed Fiscaal Juristen en Morssinkhof Groep, biedt Rood 
Zwart de jeugdleden op zaterdag na de wedstrijd fruit aan. 
Dat het fruit aan het einde van de zaterdag op is, geeft wel 
aan dat het door de spelers zeer gewaardeerd wordt. 

Afgelopen zaterdag is de fruitactie officieel van start gegaan, 
met de onthulling van de fruitmand.

Na de aftrap, verricht door (v.l.n.r.) Robert Ros, Mark 
Exterkate en Dennis Jongbloed hebben de jeugdleden zich 
vol overgave gestort op het aanwezige fruit.
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Week 51, Hatseflats! 

Week 51 2013 zal toch de analen van Rood Zwart in gaan 
als een behoorlijk lekker weekje. Wat heet! Gedurende 
de vijf jaar (tijd vliegt) dat het merendeel van dit bestuur 
op het spreekwoordelijke pluche zit, hebben we niet zo’n 
lekker weekje meegemaakt. Eerlijk is eerlijk, ondanks onze 
goede bedoelingen is het (sportief) niet allemaal hosanna 
geweest. Maar dit weekje maakt alles in een keer goed.

Op vrijdag de 13e (je moet maar durven) was het Ferry 
die de aftrap gaf van, wat later bleek, een spetterende 
week. Net 50 geworden, gaf hij een feestje bij Jaap in de 
achterzaal, waarbij het bestuur van Rood Zwart ook was 
uitgenodigd. Met Andre Hazes als artiest was het een 
gezellige avond met een hoog Rood–Zwart gehalte. Het 
was maar goed dat Ferry ook nog wat “echte” familie, en 
uit Delden uitgewaaide vrienden had uitgenodigd, anders 
was het alleen Rood Zwart geweest wat de klok sloeg. Zo 
zie je maar weer dat Rood Zwart één grote familie is. Een 
zeer geslaagde avond waar we de volgende dag wel even 
van moesten bijkomen. 

Zondag 15 december stond de topper in 5B op het 
programma, Rood Zwart – Enschedese Boys. Gezien de 
stand in 5B een wedstrijd die er echt om gaat. Enschedese 
Boys had onderweg drie punten gemorst, Rood Zwart had 
uit de gespeelde 11 wedstrijden de maximale score van 
33 punten behaald. Doelpunten saldo +72 (E’Boys) en +63 
voor Rood Zwart. Deze getallen zeggen voldoende.

Rood Zwart ging voortvarend van start en liet de 
bedoelingen vanaf het begin duidelijk zien. Een goed begin 
met kleine mogelijkheden, maar geen 100% score kansen. 
Gaande weg de eerste helft kwam Enschedese Boys 
beter in de wedstrijd. Veel dreiging, maar de Rood Zwart 
verdediging gaf geen duimbreed toe. Strak verdedigen 
en als het nodig was altijd nog het slot op het doel dat 
luistert (nou ja, soms) naar de naam Mark Averdijk. Toch 
was het Rood Zwart dat met een 1-0 voorsprong de rust in 
ging. Folkert Stijnenbosch kon na een strakke voorzet van 
Dennis Workel koppend, in de lange hoek, het net laten 
bollen. Prachtige goal, gewoon van genieten, op een heel 
belangrijk moment. 

Goed en wel begonnen aan de 2e helft, de koffie was 
nog maar halverwege de slokdarm, stond al 2-0. Colin 
Monteiro had de pauze goed benut en vond het nodig 
om ook een duit in het zakje te doen, of te wel, een 
doelpunt in het netje. Prachtig doelpunt, vanaf de 
middellijn, scherp afgerond. De goede bedoelingen van 
Enschedese Boys konden gelijk de prullenbak in. Het geloof 
op een goed resultaat leek volledig afwezig. Bovendien 
was de scheidsrechter in de beleving van de gasten uit 
Enschede een grotere tegenstander dan Rood Zwart. Toch 

was het diezelfde scheidsrechter die Enschedese Boys 
weer hoop gaf op een goed resultaat. Jan Baake werd 
met een (onterechte) rode kaart van het veld gestuurd. 
Tegen 10 man kreeg de Enschedese ploeg weer hoop en 
werd er nog een keer aangezet. Rood Zwart had echter 
nog 9 goed spelende voetballers over en als dat niet 
genoeg was een keeper in blakende vorm. Ondanks dat 
Enschedese Boys al 72 keer het net hadden laten bollen, 
lukte dit tegen Rood Zwart niet. Rood Zwart behaalde een 
verdiende overwinning en heeft met 3 punten meer en 
een wedstrijd minder gespeeld (eind december) een goede 
uitgangspositie om dit seizoen “heel erg prettig” af te 
sluiten. Succes daarbij.

Een week voor de topper, in de week voor de afgelaste 
wedstrijd tegen Noordijk, hadden bestuur en de 
hoofdtrainer Bert Jan Heins in onderling overleg besloten 
dat een voortzetting van de overeenkomst niet zinvol zou 
zijn. De consequentie is dan wel dat er een andere trainer 
gecontracteerd moet worden. Altijd weer een moment om 
goed over na te denken. Uit de hoed van de TC kwam de 
naam van de huidige trainer van A1 te voorschijn, Erwin 
Pompe. Maar ja, die had nog verplichtingen bij een andere 
vereniging, in ieder geval het lopende seizoen. Omdat hij 
daar bezig is aan zijn eerste seizoen was het nog maar 
de vraag of hij wel beschikbaar zou zijn. Daar zagen we 
wel een flinke beer op de weg, zeker geen gelopen koers. 
Dachten we.

Nog in een roes van afgelopen zondag moesten we 
dinsdag 17 december de hersenen even weer scherp 
zetten. Even weer met beide benen op aarde. Er stond een 
afspraak gepland met Erwin Pompe. Erwin bleek warme 
gevoelens te hebben bij Rood Zwart en uiteindelijk hebben 
we diezelfde avond (bijna ochtend) elkaar een hand 
gegeven. Mondeling hebben we afspraken gemaakt voor 
het komende seizoen. Punten, komma’s en een definitieve 
handtekening moesten nog gezet worden, maar we 
waren al wel zover dat we ermee naar buiten durfden te 
treden. De toch al lekkere week kreeg een vervolg met het 
contracteren van de nummer 1 op ons lijstje, Erwin Pompe. 
In onze ogen de beste kandidaat om Bert Jan op te volgen. 
In hem zien we de trainer die de ingeslagen weg op een 
succesvolle manier verder kan ontwikkelen, hij kent de 
vereniging, kent een aantal spelers. Niet weer iemand voor 
de groep die Rood Zwart nog moet leren kennen, maar 
iemand die al weet hoe bij Rood Zwart de hazen over het 
veld rennen en waar de bekende strikken staan.
En als kwartjes een keer de goede kant op vallen, de wind 
in de zeilen zit, dan lijkt het vanzelf te gaan. Is natuurlijk 
niet zo, maar zo voelt het wel. 

We wisten ondertussen dat in het gemeentehuis dinsdag 
een beslissing zou worden genomen over de verdeling 
van de subsidiepot, dus ook over onze subsidieaanvraag. 
Wel iets om die dag een paar keer bij stil te staan. Zou 
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het lukken om een mooi bedrag binnen te slepen of zou 
het aan onze neus voorbij gaan? De aanvraag van vorig 
jaar was al goedgekeurd, dus zou het met de aanvraag 
van dit jaar ook wel goed zitten. Maar wat waren de 
“concurrerende” aanvragen? Welke verenigingen wilden 
met ons uit dezelfde ruif eten? 

Wetende dat de ruif weliswaar gevuld was, maar niet 
overmatig, een spannend moment. In de ruif zat een 
bedrag van iets meer dan € 200.000,00, veel geld, maar 
wel voor de hele gemeente. Als er dan veel aanvragen zijn 
kan het dun bijlopen. Helaas op dinsdag geen officieel 
bericht, alleen mededelingen uit de wandelgangen. 

Woensdag 18 december het verlossende bericht uit Goor. 
Rood Zwart krijgt voor de vervanging van haar clubgebouw 
een subsidie van maar liefst € 147.000,00!!!! Was de 
kantine opbrengst na de wedstrijd tegen SV Delden een 
knaller, dat is natuurlijk de overtreffende trap. Wat een 
mooi bedrag. Op een aantal plekken in Delden zitten wel 
een paar deuken in het plafond, tjonge, wat stuiteren! De 
kwartjes vallen deze week, letterlijk, allemaal deze kant op! 

Een pluim richting de sportpark+ commissie is zeker op 
zijn plaats. Onder het motto “dress to impress” hebben 
zij de plannen op een geweldige manier gepresenteerd. 
Waar nodig onderbouwd met cijfers en feiten, met een 
luisterend oor voor wensen en opmerkingen van de leden. 
Het resultaat is een mooi plan dat door de gemeente 
geaccepteerd is en beloond met een prachtig bedrag. 
Natuurlijk is een bedankje richting de Gemeente Hof 
van Twente en haar ambtenaren zeker op zijn plaats. De 
gemeente en haar ambtenaren hebben zich altijd zeer 
coöperatief opgesteld. Dank en hulde daarvoor. 

Een minpuntje bij dit alles betreft de serieuze poging(en) 
vanuit de Deldense (sport)gemeenschap om de 
subsidieaanvraag van Rood Zwart te frustreren. We hebben 
dit als weinig collegiaal ervaren, maar zullen hier niet 
verder over uitweiden. Het sop is de kool niet waard!

Donderdag de 18e was er een om te proosten op de 
toekenning van dit mooie bedrag. Sportpark+ en bestuur 
hebben er samen een borrel op gedronken, natuurlijk bij 
onze hoofdsponsor Harlekijn Smitties. Tjonge, wat kan een 
biertje dan goed smaken!

Zaterdag de 20e hebben we de mooie week afgesloten. 
Terwijl een grote groep buffelaars de bestrating hebben 
gelegd voor de fietsparkeerplaats (1e fase) werd er door 
een andere groep Rood Zwarters weer een traditie in ere 
hersteld. Ter ere van het 90 jarig bestaan werd namelijk de 
wildactie nieuw leven in geblazen. Een mooi initiatief dat 
Rood Zwart weer de nodige knikkers heeft opgeleverd, 
bestemd voor de jeugd van Rood Zwart. Gezien het succes 
van dit jaar, moet er volgend jaar zeker een vervolg komen. 

Bovendien hebben vele “oud wildactie deelnemers” 
herinneringen opgehaald en een gezellige dag met elkaar 
gehad. Diegene die dat wilden konden na het volbrengen 
van hun geslaagde missie aanschuiven bij de jaarlijkse 
kerst-kaart-middag. Tja, na een paar rondjes op de straat, 
houdt dit je weer van de straat, maar wel bij de kachel, 
natje, droogje en kei gezellig.
Al met al een geweldige week die we niet snel zullen 
vergeten en die niet snel geëvenaard zal worden. Hoeft 
ook niet, eens in de 5 jaar zo’n week, kunnen wij wel mee 
leven…………

Het leven na week 51
Het nadeel van drukwerk, ons clubblad, ten opzichte van 
bijvoorbeeld de website is, dat je altijd redelijk ver achter 
de feiten aan loopt. Zo is week 51 al een heel eind achter 
ons en gaat het leven, ook na een feestweek, gewoon 
door. Zo heeft het eerste elftal er al weer een aantal 
punten bij en zijn “we” nog steeds ongeslagen. Het heeft 
niets meer met week 51 te maken, maar omdat we niet 
hebben stilgezeten wel even een aanvulling tot 1 maart.

Kerstdagen, oud & nieuw, en natuurlijk de 
nieuwjaarsreceptie, traditiegetrouw op 6 januari. Een 
heerlijk gevoel om met de aanwezige leden de laatste 
weken van 2013 nog even te analyseren. En natuurlijk 
vooruit te kijken. Want nu moeten we echt aan het werk. 

Ondertussen heeft de fietsparkeerplaats verder vorm 
gekregen en zijn de “nietjes” geplaatst. Dat is dus de plek 
waar we onze fietsen stallen. Gelukkig is de medewerking 
van de leden goed te noemen, de meeste mensen zetten 
de fiets al tussen de nietjes. Als het druk is lukt dat nog niet 
met alle fietsen, maar daar wordt, op termijn, aan gewerkt. 
Komt goed!

Ook hebben we al een inloopavond gehad voor de 
leden om mee te denken en te praten over het nieuwe 
clubgebouw. Op een positieve wijze hebben leden hun 
zienswijze gegeven op de plannen zoals die er nu liggen. 
Natuurlijk kunnen we niet aan alle wensen tegemoet 
komen. Smaken verschillen, sommige mensen vinden rood 
mooier dan blauw, of andersom. Maar alle ingebrachte 
ideeën, op- en aanmerkingen zullen tegen het licht 
gehouden worden. Omdat we toch wel een heel mooi 
bedrag van de gemeente hebben ontvangen vonden 
we het wenselijk om B&W, gemeenteraadsleden en 
ambtenaren van de Gemeente Hof van Twente van onze 
plannen op de hoogte te brengen. Op donderdag 13 
februari hebben we de gemeente uitgenodigd voor een 
presentatie van onze plannen. Uit de grote opkomst van 
de politiek betrokkenen maken wij op dat deze uitnodiging 
heel erg gewaardeerd werd. Wethouder van Zwanenburg, 
alle politieke partijen en een aantal ambtenaren hebben 
de moeite genomen om naar onze plannen te luisteren. 
Hun komst naar Delden hebben wij dan weer zeer 
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gewaardeerd. Dan is de middencirkel weer rond.
Wat nog niet rond is, zijn de financiën. Ondanks het feit 
dat we een prachtig subsidiebedrag hebben binnengehaald 
en we zelf ook een mooi bedrag hebben gespaard 
moeten we nog wel even flink aan de financiële weg 
timmeren voordat we aan ons nieuwe clubgebouw kunnen 
timmeren. Het financieren van deze voor Rood Zwart 
grote investering is zeker geen vlaggetje – fluitje (appeltje 
– eitje). Het is ook zeker niet zo dat we ons in een luxe 
financiële positie kunnen wanen en dus een luxe, over 
de top clubgebouw kunnen permitteren. We zullen zeer 
goed op de uitgaven moeten letten en elke euro twee 
keer moeten omdraaien. Het moet een multifunctioneel 
clubgebouw worden, zonder al te veel franje, anders is de 
financiële last te groot. Met andere woorden; beentjes op 
de grasmat, goed uitkijken en de hand aan de knip. Een 
mooie uitdaging!

Namens het bestuur,
Harold Pepers 

Tussenstand Topscorerbokaal 
RZ seizoen 2013 - 2014
We zijn alweer volop bezig met de 2e seizoenshelft en 
natuurlijk worden er weer veel doelpunten gescoord. 
Wat we zien is dat Folkert nog altijd bovenaan staat met 
27doelpunten maar er komt één speler als een speer de 
top 3 binnen en dat is Kay Winter uit het 9e elftal. Dit kan 
nog een héél spannend slot worden!
Wie wordt de nieuwe topscorer van Rood Zwart?

Hier volgt de tussenstand t/m zondag 23 februari:

1.   Folkert Stijnenbosch    Rood Zwart 1 27 doelpunten
2.   Collin Monteiro Rood Zwart 1 19 doelpunten
      Kay Winter Rood Zwart 9 19 doelpunten 
4.   Robert Kenkhuis  Rood Zwart 2 15 doelpunten
5.   Annemarie Hilarius Rood Zwart Da. Zo.1 14 doelpunten
      Frank Struik Rood Zwart 7 14 doelpunten
7.   Bram de Wit Rood Zwart Za.2 12 doelpunten
8.   Karlijn Freriksen Rood Zwart Da. Za.1 11 doelpunten
      Ron Hemersma Rood Zwart 8 11 doelpunten
10. Marloes Kalkema Rood Zwart Da. Zo.1  10 doelpunten
11. Hans Klaver Rood Zwart 8   10 doelpunten

Tjerja’s Training leert de 
dames van Rood Zwart hoe 
ze moeten lopen
Voetballers bewegen niet alleen in een rechte lijn vooruit, 
maar ook zijwaarts, over korte en lange afstanden, en 
moeten dit snel kunnen afwisselen door te wenden en te 
keren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Met welk been zet je 
af? Hoe haal je het optimale uit een sprint en hoe maak je 
een goede bocht? 

Tjerja Knaken traint iedere dinsdagavond het zondagteam 
van de dames van Rood Zwart. Daarnaast is hij werkzaam 
binnen de Twentsche Voetbalschool en geeft hij vanuit 
zijn eigen bedrijf ‘Tjerja’s Training’ verschillende clinics. 
Met de ruime kennis die hij heeft, verzorgt hij, samen met 
looptrainer Dene Guillot, af en toe een alternatieve training 
voor de dames, zoals de beweeg- en looptraining.

Volgens Tjerja kan je als voetballer en coach wedstrijden 
winnen door tactische aanpassingen te maken. Daarvoor 
moeten voetballers wel een technische aanpassing kunnen 
maken. En daarvoor moet je weer fysiek een aanpassing 
kunnen maken. Dat is volgens hem de juiste volgorde. Tijdens 
de beweeg- en looptrainingen wordt hieraan gewerkt.
“Bij de bewegingstraining richten we ons op het fysieke 
vlak en de techniek van de speelster. Iedere speelster 
is uniek. We kijken of ze rechts- of linksbenig, een 
krachtspeelster of juist een lichtvoetige speelster is”, legt 
Tjerja uit. “Met de looptraining ligt de nadruk niet op de 
klassieke looptraining zoals die voorkomt uit de atletiek, 
maar op de situaties die bij het voetballen voorkomen. 
Het zijn immers voetbalsters die snel moet kunnen starten, 
wenden, keren en afremmen en dat in combinatie met een 
bal, en speelsters en tegenstanders die ook niet op een 
vaste positie blijven staan.”

Interessante en leerzame trainingen die zijn vruchten 
afwerpt op zondag op het veld. De dames draaien 
momenteel mee in de top 3 van de competitie en houden 
de hoop op het kampioenschap levend. Voor meer 
informatie over Tjerja’s Training kijk op  
www.voetbalspecialisaties.nl
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In memoriam 
Johan ten Brummelhuis
Met grote ontsteltenis namen wij kennis van het toch vrij 
plotselinge overlijden op 28 januari 2014 van onze beste 
vriend en trouw Rood Zwart lid Johan ten Brummelhuis. 
Dit op de leeftijd van 88 jaar. Hem werd al in een grijs 
verleden, gelet op zijn schoenmaat, de naam Groot’n 
Schoon toegedicht. 

Johan was al op het eind van de dertiger jaren lid van 
Rood Zwart. Hij heeft me wel eens verteld dat zijn ouders 
aanvankelijk geen toestemming gaven om te gaan 
voetballen, bang dat zij waren dat er ernstige blessures 
zouden kunnen ontstaan. De medische wetenschap 
was in die tijd nog niet zover gevorderd dat adequaat 
hiertegen kon worden opgetreden, vandaar die vrees. 
Maar met het slijten der jaren verdween de angst en Johan 
kon zijn gang gaan. De belangstelling voor deelname 
aan het sportgebeuren kreeg een gevoelige deuk in de 
oorlogsjaren 1940–1945. De jonge mannen werden tewerk 
gesteld in nazi – Duitsland en om hieraan te kunnen 
ontsnappen moesten velen onderduiken, veelal in de 
rond Delden gelegen boerenerven. Johan had de leeftijd 
voor tewerkstelling in de door de Duitsers georganiseerde 
arbeidsdienst. Hij dook daarom onder bij het ouderhuis 
van zijn vader in Wiene, dicht bij het erve van mijn ouders. 
Hier leerde ik hem dus al vroeg kennen en ontstond er 
geleidelijk aan een warme vriendschap die gedurende alle 
jaren nadien bleef bestaan. Toen in 1945 de bevrijding tot 
stand kwam was er ook bij Rood Zwart veel werk aan de 
winkel. Het veld op de Mors was door de bezetter voor 
andere doeleinden dan de sport gebruikt. Johan nam 
de organisatie rond de opvang van de jeugd voor zijn 
rekening. Met de juniorenleden stroopte hij de boerenerven 
af voor het” aerpel gadderen”. Met de geldopbrengst 
hiervan konden dan shirts worden aangeschaft. Johan was 
er maar druk mee. Maar de militaire dienst kwam om de 
hoek kijken. Ongeveer eind 1945 was ook Johan de klos en 
volgde uitzending naar het toenmalige Ned. Indië. Daarvan 
keerde hij in augustus 1949 terug en moest hij gaan 
revalideren van de zware verwondingen die hij aldaar had 
opgelopen. Maar de opbouw van een jeugdafdeling bleef 
zijn ideaal. Hij leidde die afdeling op voorbeeldige wijze, 
was voorzitter en secretaris tegelijk en wist toen al de 
goede naam van de vereniging naar buiten op uitstekende 
wijze uit te dragen. Johan was voor zijn pupillen eerlijk 
en rechtvaardig maar als het moest ook streng. Hersteld 
van de verwondingen ging Johan weer voetballen en 
gedurende meerdere jaren was hij de vaste stopper van 
ons 1e elftal. Het is vaker gesteld dat er in de naoorlogse 
jaren met eigen krachten een speelveld moest worden 
aangelegd en veel moest worden gebouwd voor het tot 
stand komen van kleedgelegenheden en in latere jaren de 
bouw van een clubhuis. Op Johan kon worden gerekend. 

Toen in 1991 de vrijdagmorgenploeg van de grond kwam 
meldde ook Johan zich onmiddellijk als lid. Tot enkele 
weken geleden deed hij zijn werk op de eigen vertrouwde 
wijze. Uiteraard werd Johan voor zijn vele werk benoemd 
tot aanvankelijk lid van verdienste en in latere jaren erelid 
van onze vereniging. Johan bedankt voor het vele werk dat 
je voor onze vereniging hebt verricht maar meer nog voor 
je warme vriendschap. Met je pracht karakter was jij een 
voorbeeld voor ons allen. Namens het bestuur,(ere)leden, 
leden van verdienste en alle vrijwilligers van Rood Zwart 
wens ik zijn echtgenote Tonny, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind veel sterkte bij het verwerken van dit grote 
verlies.

Dat Johan mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler.               

In memoriam

Willem Groothuys

Op 24 december 2013 overleed, na een ernstige ziekte, 
in de leeftijd van 72 jaar onze beste vriend en trouwe 
medewerker Willem Groothuys. Willem was in zijn jonge 
jaren actief voetballer. Hij had niet alleen plezier in het 
spelletje maar ook in de zo geheten 3e helft was hij prima 
op dreef. Een prettige man dus en dat niet alleen. Ook als 
op hem bij de bouwsels, die in de loop van de jaren uit de 
grond werden gestampt, een beroep werd gedaan was hij 
present. Als metselaar bleef het dan niet bij een muurtje 
of vloertje, waarover in de bidprent wordt geschreven. 
Een Willem in goeden doen zou ook nu al zijn troffel in 
gereedheid hebben gebracht voor een actieve deelname 
aan de bouw van een nieuw clubhuis. Het heeft helaas niet 
zo mogen zijn. Willem bedankt voor het vele werk dat je 
voor onze vereniging hebt verricht. Dit steeds op de meest 
prettige wijze. Namens het bestuur, leden en vrijwilligers 
van Rood Zwart, wens ik zijn vrouw Betsie, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het grote 
verlies.

Dat Willem mag rusten in vrede.                                                          
Gerard Bebseler.

In memoriam

Gerhard Vos
Op 7 januari 2014 overleed, geheel onverwacht, in de 
leeftijd van 77 jaar onze beste vriend en sinds vele jaren 
lid van onze vereniging Gerhard Vos. Hij werd geboren 



De zaak die u de meeste service geeft

ALTRA  BATAVUS  GAZELLE
GIANT  KENOSHA  LYNX

  

ELECTRISCHE FIETSEN: 
SPARTA  SACHS

Deldensestraat 56, 7621 EK  Borne
Tel.: 074 - 26 71 910

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



15CLUBBLAD ROODZWART

in een echt Rood Zwart gezin. Zijn vader was in de tijd 
dat onze vereniging nog een z.g. omnium vereniging 
was, vele jaren voorzitter. In wat latere jaren was broer 
Hennie de secretaris. Dat Gerhard al in zijn jonge jaren 
met een soort voetbal virus was besmet, mag dus als 
haast vanzelfsprekend heten. Hij speelde vele jaren bij 
onze vereniging in de jeugd – en seniorenteams. Beleefde 
veel plezier aan het sportgebeuren, ofschoon hij niet de 
ambitie had bij een prestatieteam te worden ingedeeld. 
Het feit dat hij nog regelmatig de wedstrijden van het 
1e elftal bezocht en voorts zijn lidmaatschap van Rood 
Zwart, gedurende een reeks van vele jaren, zijn tekens 
van zijn grote belangstelling en respect voor het werk 
dat door vele vrijwilligers wordt verricht. Niet onvermeld 
mag blijven dat Gerhard een trouwe bezoeker was van 
de kaartavonden, een tweetal jaren als grensrechter 
fungeerde bij de wedstrijden van het 1e elftal en meerdere 
jaren actief was bij de bezorging van ons clubblad. Daar 
zijn wij hem uiteraard zeer erkentelijk voor. Namens het 
bestuur en leden van Rood Zwart wens ik zijn kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd. 

Dat Gerhard mag rusten in vrede.    
Gerard Bebseler.

Op de wreef
D’r had met gemak een halfje grofvolkoren van bakker 
Meen in gepast. Ongesneden. Zo ver viel me de mond 
open toen ik onlangs de courant opensloeg. Met 
stijgende verbazing en verontwaardiging las ik het artikel 
op de pagina Hof van Twente. ‘De Mors wil uitleg over 
subsidieverdeling’ stond er met grote letters boven.
Misschien hebt u het niet gelezen. Of hebt u het 
verdrongen, wat ik me in dit geval heel goed zou kunnen 
voorstellen. Daarom zal ik hier even uw geheugen 
opfrissen. Het bewuste artikel ging over een gezamenlijke 
brief van de sportverenigingen die gevestigd zijn op 
sportpark De Mors, gericht aan ons gemeentebestuur. 
Aanleiding: de verdeling van de investeringssubsidies. Het 
zal u vast niet ontgaan zijn dat ons kluppie de jackpot 
heeft gewonnen. Het gemeentebestuur heeft Rood Zwart 
150.000 euri toegekend voor realisering van een nieuw 
clubgebouw met kleedkamers. De vlag kan uit! In de loop 
van volgend jaar kan de schop in de grond. Eindelijk!
Omdat bij de gemeente het geld tegenwoordig ook niet 
meer tegen de plinten aan klotst, dienen er bij de verdeling 
van de subsidies keuzes te worden gemaakt. Dat betekent 
dat de andere aanvragers genoegen moeten nemen met 
de troostprijzen. Rood Zwart krijgt bijna driekwart van 
het beschikbare budget. Voor onze ‘zusterverenigingen’ – 
sorry, ik krijg het woord bijna niet uit m’n laptop – reden 
om in de pen te klimmen. Citaat uit het krantenartikel: ‘De 
sportverenigingen die gebruik maken van sportcomplex 

De Mors in Delden zijn verrast over de manier waarop de 
gemeente investeringssubsidies aan sportverenigingen 
in Hof van Twente heeft toegekend. Dat schrijven SV 
Delden, DKV Zwart Wit, DHV en Devoc in een brief aan het 
gemeentebestuur.’
WTF! Stoom kwam uit m’n oren en alle andere 
lichaamsopeningen, toen ik dat las. Wat denken die 
clubs met hun actie te bereiken? Is het kinnesinne? Nee 
hoor, zegt de voorzitter van SV Delden in het artikel. ‘We 
misgunnen het Rood Zwart niet.’ Máár, voegt hij er in één 
adem aan toe: ‘We maken ons wel zorgen over de manier 
waarop de subsidies zijn verdeeld. Ook met het oog op 
de toekomst. Accommodaties moeten multifunctioneler 
worden, ook wij zijn aan het onderzoeken hoe we 
dat vorm kunnen geven. We hopen dat de gemeente 
toekomstplannen voor De Mors ook kan faciliteren.’ Einde 
citaat. Nou kan ik me met een beetje goede wil nog best 
voorstellen dat ze bij SV Delden teleurgesteld zijn. Ze willen 
er graag twee nieuwe kleedkamers bij. Kosten: ruim een 
ton. En nu worden ze afgescheept met een fooi van 2.712 
euro. Zouden wij, voorzichtig uitgedrukt, ook niet blij mee 
zijn geweest. Maar om die teleurstelling nou af te reageren 
op de club die wel in de prijzen is gevallen… Opkomen 
voor je eigen belangen, prima. Maar niet over de rug van 
een ander.
In het leger hebben ze daar een woord voor. Nou heb ik zelf 
maar heel even in militaire dienst gezeten. Na twee weken 
werd ik alweer naar huis gestuurd. Nee, geen S5. Allergie 
voor huisstofmijt. Maar dat ene woord is me uit die korte 
periode heel goed bijgebleven: matennaaierij. In het leger 
houden ze daar niet van. En in de voetballerij net zo min.
Rood Zwart is al heel lang bezig met de plannen voor 
een nieuw clubgebouw. En we lopen al jaren voorop 
wat betreft het multifunctioneel gebruik van onze 
accommodatie, precies zoals de gemeente dat graag 
ziet. Die inspanningen worden nu dus eindelijk beloond. 
De andere clubs zullen gewoon op hun beurt moeten 
wachten. Ik neem aan dat er volgend jaar weer subsidies 
te verdelen vallen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo 
simpel is het. Ik ben import-Deldenaar. Heb dus geen last 
van lokale sentimenten, rivaliteit, naijver of ander oud 
zeer. Daarom heb ik altijd geroepen: waarom gaan Rood 
Zwart en SV Delden in hemelsnaam niet fuseren? Maak er 
toch één sterke vereniging van! Nooit meer nachtmerries 
van de vijfde klasse. Maar ik moet eerlijk zeggen dat deze 
onbegrijpelijke Calimero-actie mij ernstig aan het twijfelen 
heeft gebracht. Ik vraag me oprecht af of er überhaupt wel 
een basis voor samenwerking is als de een de ander het 
licht niet in de ogen gunt. Laat ik het maar zo formuleren: 
ik misgun SV Delden die twee nieuwe kleedkamers niet. 
Maar onder ons gezegd en gezwegen: ik hoop stiekem dat 
ze er – lekker puh - net zo lang op moeten wachten als 
wij hebben moeten wachten op ons nieuwe clubgebouw. 
Kinderachtig, hé?

Jan Ankoné
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Rood Zwarters in het nieuw
Na een periode van ruim 3 jaar waarin we het wel en 
wee van het kledingspaarplan hebben kunnen volgen en 
evalueren, is besloten dit plan voort te zetten en zelfs uit 
te breiden. Met medewerking van een jeugd hoofdsponsor 
www.123inkt.nl, alle co-sponsoren van de jeugdteams en 
de jeugdleden zelf is het mogelijk geworden ieder jeugdlid 
vanaf de F-junioren in het nieuw te steken. Iedereen heeft 
de beschikking over een tenue, een trainingspak en een 
sporttas. Allemaal voorzien van de opdruk van de jeugd 
hoofdsponsor, de co-sponsor, nummers op broek, shirt en 
trainingspak en het embleem van vv Rood Zwart. 
Het behoeft weinig toelichting dat de gehele operatie 
van passen, bestellen, ontvangen, sponsoren benaderen, 
logo’s opvragen, bedrukken, controleren, opstellen van 
richtlijnen en uitdelen een “hell of a job“ is geweest. Maar 
dat hebben we met veel plezier gedaan. Helemaal als we 
het eindresultaat zien. Iedere stap in dit proces is uiterst 
zorgvuldig gepland en uitgevoerd. In totaal heeft deze 
operatie zo’n 400 uur in beslag genomen door de diverse 
commissies van Rood Zwart. Met een puik resultaat! 
Binnenkort zullen alle teams op de gevoelige plaat worden 
vastgelegd. 

Deze foto’s zullen worden verstuurd naar de diverse co-
sponsoren en worden afgebeeld op onze website.

Alle jeugdleden hebben we gevraagd en opgedragen deze 
kleding net zo zorgvuldig te dragen en te onderhouden als 
was het je eigen kleding (misschien geen goed vergelijk). 
Het teamtenue, de trainingspakken en sporttassen 
worden geacht minimaal 3½ jaar in roulatie te blijven. 
Na ieder seizoen wordt het gehele pakket ingenomen, 
gecontroleerd en “afgerekend”. Wees dus zuinig op de 
spullen van jezelf en een ander. Na jou wordt het tenue, 
het trainingspak en de sporttas weer door een ander 
gedragen en gebruikt. Alle commissies die een bijdrage 
hebben geleverd aan dit plan wensen alle spelende 
jeugdleden ontzettend veel plezier met het dragen van dit 
clubtenue.

Namens de kledingcommissie en sponsorcommissie
Ferry van Sluijters

MIJMERINGEN LVIII……………
Het is 20 december 2013 en het clubblad valt op de mat. 
Een nieuwe column genaamd OP DE WREEF valt op. Ook 
de inhoud is niet mis. De vereniging Rood Zwart krijgt er 
meteen al flink van langs. Want schrijver Jan schaamt zich 
lid van die vereniging te zijn. Arme Jan! Als hij vandaag 
zijn column nog eens zou mogen over doen dan zou hij 
in de aanhef misschien hebben geschreven: IK BEN TROTS 
OP ROOD ZWART. Want in de krant TC Tubantia staat een 
artikel, zal dan wel door een collega van hem geschreven 
zijn, dat er een bedrag van liefst anderhalve ton door onze 
gemeente beschikbaar zal worden gesteld voor de bouw 
van een nieuw clubhuis. Hier is wijsheid dan wel vernuft 
van het bestuur en de sportparkplus - commissie voor 
nodig om de mensen, die de beslissing nemen, van de 
noodzaak van zo’n bouw te overtuigen. Wellicht heeft Jan 
ook de tekeningen van de architect onder ogen gehad. 
Een compliment waard toch! Misschien heeft ook deze 
Observer” peper in de kont” nodig om van het gezapige in 
zijn verhalen af te komen. Deze woordkeuze heeft hij niet 
zelf bedacht. Zie hiervoor ook de inhoud van het artikel van 
onze nieuwe columnist in het vorige clubblad. Ondanks alles 
even bij professional Jan in de leer zal geen kwaad kunnen. 
Observer voelt zich hiervoor nog niet te oud. Vandaar Jan: 
Help hem!! Als twee medewerkers van ons clubblad elkaar 
in een column gaan becommentariëren kan dat niet steeds 
als waardevol worden beschouwd. Vandaar dat dit de eerste 
maar ook de laatste keer zal zijn dat Observer hiertoe is over 
gegaan. Het was nodig om Jan van zijn schaamtegevoel 
te verlossen. Hij hoopt echt hierin te zijn geslaagd. Ook 
de datum 21 december 2013 kan in de annalen van onze 
vereniging worden bijgeschreven. Want de aanleg van een 
fietsenparkeerplaats kreeg zijn beslag. Observer was nog 
even aandachtige toeschouwer. Werd in het clubhuis vereerd 
met koffie plus krentenwegge. Nadien werd er glühwein 
geschonken. Observer wil niet de indruk wekken op een 
bruiloft o.i.d. te zijn beland. Hij keek, met respect voor het 
vakmanschap, naar de stratenmakers en een groot aantal 
medewerkers die de stenen moesten aansjouwen. Dit alles 
o.l.v. de man “met de papieren.” Komt het resultaat allemaal 
zien! Op de nieuwe parkeerplaats moeten ook nog wel 
eventjes een zestigtal fietsbeugels worden geplaatst. Op 
maandag 23 december werd hiermee een aanvang gemaakt. 
Wederom een groot aantal Rood Zwart mannen in de 
weer. De complimenten zullen wel via het bestuur worden 
uitgedeeld. Observer vindt het ook allemaal schitterend. Het 
is 2 januari van het nieuwe jaar. Allereerst u geachte lezers 
een gezond en gelukkig 2014 toegewenst. Dat ook de vrede 
van kerstmis tot de regeringsleiders over de hele wereld zal 
doordringen en de strijdende groeperingen hun wapens 
zullen neerleggen. Dat de doelstellingen, die onze club voor 
ogen heeft, bewaarheid mogen worden. Vanzelfsprekend 
bracht Observer op zondag 5 januari jl. ook even een bezoek 
aan het boerenkooltoernooi. Niet om zijn oude benen te 
plagen, wel om zijn maag via de boerenkool te plezieren. 
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Want wat onze vaste kok Huub weer op tafel liet zetten 
was van een prima kwaliteit en liet zich goed smaken. Het 
aantal deelnemers bedroeg rond de 100 en ook dat kan 
men prima noemen. De gezellige sfeer en vooral ook de 
sportiviteit zijn als steeds weer te roemen en al degenen die 
zich voor het welslagen hebben ingezet verdienen een grote 
pluim op de hoed. Zo moet dat! De dag nadien weer naar 
het clubhuis voor de nieuwjaarsreceptie. Onze voorzitter 
Robert was goed op dreef. Hij gaf een prima uiteenzetting 
van de gebeurtenissen in het voorbije verenigingsjaar. Voorts 
werd de visie op de toekomst gericht met als hoogtepunt 
de voorgenomen bouw van een clubhuis. Er moet nog wel 
wat water door de rivier stromen alvorens een aanvang 
met die bouw kan worden gemaakt m.a.w. de schop in de 
grond kan worden gezet. Meer details komen we op een 
speciaal hiervoor op 30 januari a.s. belegde vergadering 
aan de weet. De jaarlijkse PB shows( 24 en 25 januari jl.) 
zijn niet meer weg te denken evenementen. Onze Frans c.s. 
hebben dan veelal reeds een week lang in het clubgebouw 
voorbereidingen hiervoor getroffen. Ook bestuur - en 
commissieleden kwamen met een zenuwachtige blik 
assistentie verlenen dan wel verder orde op zaken stellen. 
Observer bleef thuis. Alles wat niet direct oorstrelend is 
kan een belemmering voor zijn gezondheid betekenen. 
Ouderdom komt ook wel eens met gebreken zo dat heet.. 
Hem kwam ter ore dat alles weer prima is verlopen en 
er ongekend veel plezier werd gemaakt., ofschoon dit 
niet direct behoeft te worden afgemeten naar het aantal 
vaatjes bier dat door vele keelgaten is gestroomd. Onze 
penningmeester zal zeker met veel pretjes van het financiële 
gewin kennis hebben genomen. De medewerkers van de 
vrijdagmorgen ploeg, belast met de schoonmaak van de 
kleedkamers, schrokken zich op vrijdag 24 januari jl. een 
hoedje. Zelden zo’n rommel meegemaakt. Wat is hier aan 
te doen, is dan de vraag. De gebruikers er op wijzen dat dit 
niet door de beugel kan en meer toezicht lijkt evenzo meer 
dan dringend gewenst. Actie leiders en (jeugd) bestuur!! 
Op zaterdag 25 januari even het clubhuis bezocht, niet 
alleen voor de koffie maar ook om te aanhoren hoe de PB 
show is verlopen. Ook nog even met jeugdtrainer V. een 
praatje gemaakt. De man zal ontegenzeggelijk met zijn 
kennis van trainingmethodes het spelpeil bij onze jongste 
jeugd aanzienlijk hebben verhoogd. Zijn kritiek op de 
inhoud van het clubblad (zou niet voetbalgericht zijn)viel bij 
Observer niet in goede aarde. Aan prestaties, het E1 team 
was recent kampioen geworden, zou geen aandacht zijn 
besteed. De PR commissie, waarin ook de clubbladredactie 
is vertegenwoordigd, is misschien wel bereid om de 
opmerking ter harte te nemen. De heer V. vertelde ook nog 
aan het einde van dit seizoen afscheid van Rood Zwart te 
zullen nemen. Dat Observer bij de afscheidsbijeenkomst 
aanwezig zal mogen zijn is, gegeven de inhoud van het 
vervolggesprek, wel aan twijfels onderhevig. De pas nog 
gepropageerde vrede van kerstmis kan dat wellicht nog 
gaan wegnemen. Wederom kreeg David geen enkele kans 
om op zondag 26 januari j.l. Goliath te verslaan. Dat lag 

overigens ook niet in de lijn der verwachtingen. Maar……
je weet maar nooit. De uitslag 1 - 5 spreekt boekdelen. 
Dat de wedstrijd in het sportprogramma van TV Oost was 
opgenomen was een echte verrassing. Prachtig toch. Dank 
hiervoor TV mensen. De wedstrijd werd in een sportieve 
sfeer verspeeld. Observer wil hiervoor aan beide partijen 
graag een compliment kwijt. Proficiat mannen met de pracht 
overwinning. Gewoon doorgaan! 
Op do 30 januari ’14 de uitnodiging geaccepteerd voor een 
bespreking inzake het prachtige en functionele ontwerp 
van het nieuw te bouwen clubhuis. Alvorens hiertoe over 
te gaan werden 2 minuten stilte in acht genomen i.v.m. het 
overlijden van Johan ten Brummelhuis. Daar werd vervolgens 
uitleg gekregen en konden vragen worden gesteld aan 
resp. Wim en Harold die deel uitmaken van de commissie 
sportpark plus. Er waren best interessante discussies aan 
de orde waarvan secretaresse Tanja nog wel verslag zal 
doen dan wel inmiddels heeft gedaan. Voortvarendheid is 
in de commissie inmiddels een bekend woord. De slogan 
van de bekende president wijlen John Kennedy tw. - I have 
a dream- is niet uit het aandachtsveld van onze Henk, lid 
van de vrijdagmorgenploeg, verdwenen. Observer vernam 
dat laatstgenoemde op vrijdag 31 januari j.l. kennis gaf 
van het feit dat hij gedroomd had te zijn overleden. Juist 
toen Petrus met de sleutels aan de hemelpoort stond te 
rammelen was hij wakker geworden. Jammer dat Henk 
niet even naar binnen heeft mogen kijken. Wie veel ervaart 
heeft immers veel te vertellen. Op zaterdag 1 /2 werd 
voortgang gemaakt met de plaatsing van de fietsbeugels 
op de nieuwe fietsparkeerplaats. Het ziet er allemaal 
keurig uit. Observer wil zijn aandacht nu weer even op het 
voetbalgebeuren richten. Dit niet alleen om jeugdtrainer V. 
te plezieren maar het meest uiteraard om reden van een 
fraai behaald voetbal resultaat door de jongens van resp. E4 
en F 1. Zaalvoetbalkampioen van Twente is niet mis. Proficiat 
jongens, trainers en leiders. Onze club is weer eens prima op 
de kaart gezet. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zo is dat! 
Op maandag 5 februari de uitvaartplechtigheden voor Johan 
ten Brummelhuis bijgewoond. Zie ook het In Memoriam 
elders in dit blad. Tijdens zijn actieve voetbalperiode 
reageerde Johan wel eens op de gedragingen van een 
onsportieve tegenstander als volgt: Aj het nog een keer wier 
doot gooi ik oe ne kruuwaag’n vol rood zaand in de oog’n. 
Misschien iets voor spelers met een kort lontje. Rood Zwart 
raakt juiste snaar. Dat valt in de TC Tubantia van 12 februari 
jl. te lezen. We zijn zeer actief op Twitter, de pagina op 
website ziet er overzichtelijk en rustig uit, we doen het goed 
op facebook en proberen actief te zijn op YouTube. Er is ook 
nog een app. We hebben ook nu weer een nieuwe koploper 
met een waardering met het cijfer 9. Daar kunnen we de 
boer mee op. Proficiat allemaal. Veel is de laatste tijd gezegd 
over gehoorklachten vanwege te harde muziek. Is dit ook 
al niet eens via deze rubriek aan de orde gesteld? Observer 
vertrouwt dat aandacht hiervoor bij onze vereniging nu niet 
tegen dovemansoren ( hoe deze ook mogen zijn ontstaan) is 
gezegd. 
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Vandaag do 20/2 kreeg Observer het volledig uitgewerkte 
ontwerp Sportpark Plus onder ogen. Ofschoon het 
woord spoed hier volkomen misstaat zou hij toch met de 
voltooiing voorzichtig op enige haast willen aandringen. Dit 
om zodoende nog in de gelegenheid te zijn een bijdrage 
aan een feestuitgave van het clubblad te leveren met als 
titel: Van weide met koeienvla naar Sportpark Plus. Op zo 
23/2 de belangrijke wedstrijd van ons 1e elftal tegen nr. 3 
van de ranglijst d.i. v v. Rietmolen bezocht. Observer zag 
bij Rood Zwart spelers rondlopen die hij vaak bij andere 
gelegenheden dan op het voetbalveld tegen komt. Talrijke 
geblesseerden en aandacht van een enkeling voor andere 
liefhebberijen dan voetbal komen wel eens tegelijk. Ook zag 
hij het” management” van het 2e elftal in de dugout zitten. 
Observer, die zich best een trouwe supporter wil noemen, 
komt wel eens snapvermogen tekort om zich op niveau in 
allerlei soort aangelegenheden te verdiepen. Dat het team, 
met veel invallers dus, zich niet de kaas van het brood liet 
eten kan Observer nu met genoegen vaststellen. Respect 
voor de inzet en 2 - 1 overwinning kan er best af. Nog een 
viertal overwinningen en de promotie naar de 4e klasse is 
een feit. Hoera, weer feest!
Wanneer er in onze vereniging veel gebeurt heeft ook 
Observer veel te vertellen. Vandaar dat deze bijdrage wat 
langer is dan u van hem gewend bent. Hij hoopt van harte 
dat de vele activiteiten, die nodig zijn om de vereniging 
op verantwoorde wijze te runnen, voor u geachte lezers 
reden mogen zijn voor een bijdrage in welke vorm dan 
ook. Vrijwilligers zijn al jaren het bolwerk waar de club op 
steunt. Doe er ook aan mee. We hebben u allemaal nodig!! 
OBSERVER.

v.v. Rood-Zwart Zwemfestijn

De jeugd-activiteitencommissie van de v.v. Rood-Zwart had 
zaterdag 2 maart jl. zwembad de Wilder in Haaksbergen 
weer in zijn geheel afgehuurd voor het jaarlijkse zwemfes-
tijn voor de Rood-Zwart jeugd. De E- en F-jeugd zwom van 

18.30 tot 20.30 en de D- en C-jeugd van 19.30 tot 21.30 
uur. Vanaf 19.30 uur zwommen er totaal ruim 100 Rood-
Zwart jeugdleden. In die 2 uur konden ze zich helemaal 
uitleven in dit subtropische zwemparadijs. Lekker spet-
teren en spatteren, zwieren en zwaaien aan het touw, de 
stroomversnelling door, klimmen en klauteren op het grote 
drijfkussen en natuurlijk de geweldig lange, donkere glij-
baan door. Ook ging het golfbad aan, waarbij de ouders, 
leiders en trainers de badmeester ondersteunden en als een 
echte bay-watch een oogje in het zeil hielden. 
De leiders en trainers hadden inmiddels de 2 bubbelbaden 
veroverd en vielen vooral op door het juist niet te veel te 
bewegen... maar gelukkig hielden zij ook nog een oogje in 
het zeil. Na afloop kwam iedereen weer naar het clubge-
bouw, waar een broodje hamburger of warm vlees en een 
glas frisdrank al klaar stond. Op het grote scherm was nog 
Go Ahead Eagles – PSV. Vele kinderen, ouders, leiders en 
trainers bleven hier nog even voor zitten. Eindstand 2-3. 
Uiteindelijk ging iedereen moe maar zeer voldaan weer 
huiswaarts. Wederom een geslaagde “met elkaar, voor 
elkaar” Rood-Zwart activiteit! Voor de rest van de foto’s en 
overig nieuws: www.roodwart.nl.
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Jeugdkader bijeenkomst met 
thema “Sportief coachen”
Sinds enige tijd besteden wij tijdens onze jeugdkader 
bijeenkomsten aandacht aan zaken als sportiviteit en 
respect, iets waar we aandacht voor zullen blijven houden. 
De KNVB heeft in dit kader het traject “Sportief coachen” 
uitgezet hetgeen wij in een aantal kaderavonden aan 
bod zullen laten komen met als doel ons jeugdkader te 
ondersteunen bij hun activiteiten binnen Rood Zwart. Op 
10 februari j.l. vond een jeugkader bijeenkomst plaats 
die volledig in het teken stond van het thema “Sportief 
coachen”. De inhoud van de avond was zorgvuldig 
voorbesproken met de JC, de groepscoördinatoren en 
Robert Steenbeeke, proces begeleider van de KNVB. 
De avond had een interactief karakter (presentatie, 
discussievormen, dvd-fragmenten, groepsopdrachten) 
en stond onder leiding van Robert Steenbeeke. Uit het in 
totaliteit wat omvangrijker programma was gekozen voor 
de thema’s:
1. Veilig sportklimaat
2.  Wat is gewenst gedrag, en hoe gaan we om met 

ongewenst gedrag
3. Coachen, effectief begeleiden van spelers

Robert daagde de 35 aanwezigen uit om actief mee te 
doen en na te denken over zaken als “respect” en “normen 
en waarden”. Wat betekent dit voor eenieder; wat is de 
definitie van deze vaak makkelijk gebruikte termen? Of, 
hoe gaan we om met de tegenpartij, ouders, toeschouwers 
en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en hoe 
spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag? 
Verder werd er aandacht besteed aan het belang van 
structuur en heldere afspraken voor alle betrokkenen; hoe 
biedt ik structuur als trainer, coach, begeleider?
In de begeleidng van spelers werd gediscussieerd over 
zaken als: wat is het effect van mijn handelen, manier van 
coachen, en hoe zorg ik voor effectieve begeleiding met 
behulp van positief coachen? In dezen was ook de discussie 
over het wisselbeleid bij de jeugd was een interessante. 
Moet hierin onderscheid worden gemaakt tussen selectie 
en niet-selectie teams? Iedereen was (is?) het erover eens 
dat alle spelers voldoende of in gelijke mate aan bod 
moeten komen, en niet altijd dezelfde jongens/meisjes aan 
de kant mogen zitten. Maar wat is de praktijk op zaterdag? 

Al met al kunnen we terugzien op een uiterst geslaagde 
avond die zeker een vervolg zal krijgen. Iedereen die er de 
afgelopen keer niet bij kon zijn heeft naar ons idee echt 
iets gemist. Dus wij kijken uit naar een grote opkomst bij 
de volgende bijeenkomst.
Namens de Jeugdcommissie,

Erik Fransen
Voorzitter

Aanvullend nog enige achtergrond informatie over 
het “sportief coachen” traject:
Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel de trainers, 
coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit 
dezelfde visie te leren coachen en begeleiden. ‘Iemand 
die het beste uit iedereen wist te halen’ Trainers, coaches 
en begeleiders hebben een enorme invloed op het 
sportklimaat binnen de vereniging. Zeker jeugdcoaches 
zijn voor jeugdige sporters belangrijke rolmodellen. Welke 
(oud)-sporter herinnert zich niet een coach uit zijn jeugd? 
‘Een kei van een trainer’, ‘Een strenge man bij wie het 
alleen maar om winnen ging’, ‘Iemand die het beste uit 
iedereen wist te halen’; wie om zich heen vraagt, zal 
verschillende herinneringen horen.
Bijna iedereen heeft wel een coach of trainer gehad die 
een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, positief of 
negatief.

Opeens staan ze voor de groep
Opeens staan ze voor de groep. De enthousiaste ouders 
die wel tijd en zin hadden om het team van hun zoon of 
dochter te begeleiden. Eisen of kwalificaties, laat staan 
referenties, werden niet gevraagd. Zo moeilijk kan het 
ook niet zijn, dachten ze. Per slot van rekening hadden 
ze zelf – in een ver verleden – niet onaardig gevoetbald, 
gehockeyd of gezwommen. Dus daar staan ze dan opeens 
voor een groep van 15 meiden waarvan een aantal al 
overduidelijk aan het puberen is. Sommigen sporten voor 
de gezelligheid, anderen willen winnen. Hoe zorg je er 
voor dat iedereen het naar zijn zin heeft? Eigenlijk toch veel 
lastiger dan gedacht.
Bij veel sportverenigingen is dit de werkelijkheid. Het is 
geweldig dat zoveel ouders betrokken zijn bij de club waar 
hun kind sport. Tegelijkertijd is het begeleiden van jeugdige 
sporters ook een grote verantwoordelijkheid. Verenigingen 
moeten zich goed bewust zijn van de verantwoordelijk 
die hun trainers, coaches en begeleiders hebben. Deze 
mensen hebben een grote invloed op de persoonlijke en 
sociale ontwikkeling van de sporter. Voor een groot deel 
zijn zij bepalend voor het sportklimaat van een vereniging. 
Zij hebben vaak meerdere malen per week direct contact 
met de sporters. Een aanmoediging, een compliment, een 
corrigerende opmerking; het is van grote invloed op het 
gedrag van de sporter.

Rolmodellen voor jeugdige sporters
Met het traject Sportief Coachen willen we bereiken dat 
deze grote groep mensen - de mensen die anderen in 
staat stellen te sporten - zich bewust is of wordt van zijn 
belangrijke rol. De nadruk ligt daarbij op de sociale en 
persoonlijke ontwikkeling van sporters. Daarnaast helpt het 
traject trainers, coaches en begeleiders met het aanleren 
van opvoedkundige vaardigheden. Het traject is bedoeld 
voor geschoolde trainers en coaches, maar ook voor 
bijvoorbeeld ouders die sporters begeleiden.



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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Traject Sportief Coachen
Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel trainers, 
coaches en begeleiders gezamenlijk te leren om binnen een 
vereniging invulling te geven aan hun pedagogische rol. 
Het traject wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling 
van verschillende aantrekkelijke werkvormen (presentaties, 
discussievormen, dvd-fragmenten, groepsopdrachten en 
dergelijke).

Er liggen twee belangrijke basisdoelstellingen ten 
grondslag aan het verwerven van vaardigheden om 
een dergelijk sportklimaat te creëren:
•  Bewustwording van de eigen rol: wat zijn mijn 

rollen? Wat behoort logischerwijs tot mijn 
verantwoordelijkheid?;

•  Inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen: wat 
roept mijn gedrag op?

Uit de ouwe doos
CLUBBLAD 25 JAAR GELEDEN 
Gelezen in clubblad nr.335 uitgave Pasen 1989.

Wij vinden het heel normaal dat er iedere avond op 
ongeveer dezelfde tijd een krant in de bus ligt. Met 
veel interesse nemen wij kennis van het nieuws in de 
wereld, in ons land en in de regio. Ook het sportnieuws 
wordt niet overgeslagen. In veel gezinnen is hiervoor de 
belangstelling overheersend. In het Deldense is dat wel 
speciaal het geval. De verslagen over wedstrijden van onze 
vereniging, programma’s en verdere wetenswaardigheden 
kan men hooguit nog in de plaatselijke dan wel regionale 
pers lezen en dat ook nog in beperkte mate. Ook iedere 
geïnteresseerde in Rood Zwart weet het zo langzamerhand: 
Het clubblad is ter ziele. Vele jaren( sedert 1953) viel 
maandelijks het blad bij onze leden, adverteerders etc. in 
de bus. Uit ervaring weet ik dat het blad met graagte werd 
gelezen, immers er zijn nog veel Deldenaren met hart voor 
onze vereniging. Juist voor hen is het niet te pruimen dat 
er geen clubblad meer is. Het ontgaat ook ondergetekende 
welke reden er precies toe hebben geleid dat ons clubblad 
niet meer uit kwam. Een veel gehoorde klacht is dat vooral 
de jongeren geen idee meer voor het verenigingswerk 
hebben. Zou dit zo zijn dan is dit met het oog op het 
voortbestaan van de club een kwalijke zaak. Niet direct 
ben ik eenzelfde mening toegedaan. Ervaring heeft mij 
althans geleerd dat er mensen moeten zijn die voorop 
willen lopen. Liever gezegd de kar willen trekken. Dan ook 
zullen er met wat begeleiding jeugdigen worden gevonden 
om verenigingen te besturen. Het zou er niet best uit zien 
wanneer wij ons met zijn allen in een mineurstemming 
gaan begeven. Dan komt er nooit meer iets van de grond 
en is al het verworvene gedoemd om te verdwijnen. 
Ook ons nieuwe bestuurslid Willy Workel was het een 

doorn in het oog dat er geen clubblad meer uitkwam. Hij 
spande zichzelf maar voor de kar, ging op pad en slaagde 
er wel in enkele mensen te vinden die willen proberen ons 
clubblad nieuw leven in te blazen. Het resultaat van de 
inspanning is al vast deze Paasuitgave. 
Er is een commissie gevormd bestaande uit de heren 
H.v.h. Bolscher, F. Keizer, J.Rikkert, R. Visschedijk, W. 
Workel(namens het bestuur) en ondergetekende. Niet zij 
alleen kunnen het clubblad runnen. Vandaar een oproep 
aan het bestuur, diverse commissies, wedstrijdsecretarissen, 
supportersvereniging etc. op gezette tijden kopie te 
leveren. Maar ook onze leden zullen van zich moeten laten 
horen. Als insider weet ik dat er nog genoeg bij hen leeft. 
Nu de kans heren dit in positieve zin uit te dragen. De 
jeugdhoek zal er n.m.m. ook weer moeten komen. Gun de 
commissie de tijd er weer iets behoorlijks van te maken. Al 
vast bij voorbaat dank voor de belangstelling en vooral de 
medewerking.                                           

Naschrift
De inspanning van de commissie(waarvan een tweetal nog 
steeds functioneert) heeft, met aanvulling in de loop der 
jaren van diverse leden,( zie vorige uitgave clubblad) tot 
resultaat geleid. De huidige bladen zien er toch in ieder 
geval erg verzorgd uit. Het aantal medewerkers is vrij 
redelijk maar kan een kleine uitbreiding best gebruiken. 
Speciaal ook de jongeren mogen wat meer van zich laten 
horen. Kom op, we hebben rond de 750 leden. Nu niet 
allemaal tegelijk de pen gepakt! Het is meer dan gewenst 
nog te vermelden dat de dames Mevr. A.Vos en Mevr. S. 
ten Brummelhuis destijds het typewerk hebben verzorgd. 
Hun functie is door de automatisering verdwenen. Niet 
echter de waardering. Gerard Bebseler.

Indeling welpen vanaf 1 april 1989
AJAX: Thomas Vierhout, Robert Baake, Daniël 
Higgenbotham, Marcel Vossebeld, Mark Hofste, Bart Perik 
en Frank Struik.
ROOD ZWART: Wouter Groote Schaarsberg, Jan Bart van 
Merksteyn, Peter van Merksteyn, Eric Smit, Edwin Keyser, 
Joris Bontje en Diederik Blomhert.
FC TWENTE: Bjorn Semmekrot, Ebolt Dijkstra, Edwin 
Harink, Linda Cattier, Wouter de Wit, Koen de Wit en 
Sjoerd de Wit.
GA – EAGLES: Jasper Vrielink, Thijs ter Elst, Joost 
Schwering, Jaap Pepers, Tom Sueters, Wouter Geerdink en 
Kenny Geelen.
HERACLES: Jorret Averdijk, Maarten Kobus, Niek van 
Hees, Roy Otten, Dennis Sievers en Bas Prins.
VOLENDAM: Rob Vehof, Bob Kendle, Dion Bruins, Ruurd 
Dijkstra, Willem Paul Logman, Jeroen Snel en Rob Meier.
Begeleiding: Miranda van Dam, Karin Witten, Marion ter 
Elst, Gerard ter Elst, Bertus Sueters en Marinus Koning 
ter Heege. 
Wie is er tot de dag van vandaag nog lid van Rood Zwart? 
Benieuwd te horen hoe het er in die tijd aan toe ging. 



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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Kopie te zenden aan clubblad@roodzwart.nl. Bij voorbaat 
al vast dank.     

Redactie.

Supportersvereniging in 1989
Als voorzitter van de supportersvereniging is mij gevraagd 
een stukje te schrijven voor het clubblad, waarvoor een 
aantal sportvrienden zich opnieuw gaan inzetten. Natuurlijk 
voldoe ik graag aan dit verzoek al was het alleen maar 
omdat een eigen clubblad bij uitstek de gelegenheid biedt 
om van de activiteiten der vereniging op de hoogte te 
blijven. Dus op de eerste plaats dank en succes voor het 
team dat een en ander gaat realiseren.
Dan wat betreft de supportersvereniging. Wij hebben 
ook een moeilijk jaar achter ons, het vertrek van onze 
penningmeester mevrouw Hollink en alles wat zich dan 
aandient is moeilijk te vervangen. Gelukkig is een en 
ander naar onze mening goed opgelost, wij hebben nu 
een nieuwe penningmeester bereid gevonden om dit 
werk te doen, het is de heer J.H.Wender, Gruttostraat 
8 te Delden. Johan succes en hartelijk welkom in ons 
bestuur. Ook wil ik graag Trudy Hollink vanaf deze plaats 
nogmaals bedanken voor het goede werk dat zij 10 
jaar lang voor onze supportersvereniging heeft verricht. 
Denk hierbij alleen nog maar eens aan de zo succesvolle 
grote jubileumloterij. Bedankt!!! Dan het vertrek van onze 
tweede voorzitter de heer Nol Janssen. Ook hij heeft 
10 jaar lang onze supportersvereniging gediend. Ook 
vanaf deze plaats hartelijk dank voor het vele werk!!! 
Als nieuw bestuurslid hebben wij de heer J.G.Slaghekke, 
Zuid – Walstraat 6 te Delden bereid gevonden hierin 
zitting te nemen. Ook deze Johan van harte welkom. 
Ook zijn we als supportersvereniging nog bezig met de 
voorbereiding om enkele activiteiten zoals een dropping, 
loterij.:”Sportcafé” of iets dergelijks te organiseren. Dit 
ter bevordering van de samenhorigheid en het oplossen 
van de financiële beperkingen. Hiervoor vragen wij te 
zijner tijd uw belangstelling en/of uw medewerking bij 
het realiseren van deze plannen. Dit alles tot groei en 
bloei van onze voetbalvereniging ROOD ZWART. Groetend 
supportersvereniging.

H. Nijhof, voorzitter.

Dankbetuiging 
Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk dank zeggen 
voor de vele blijken van medeleven die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van Johan ten Brummelhuis. 
Het is ons tot grote steun geweest.

Fam. ten Brummelhuis

Geef de pen door…
(door Martin Raanhuis)

Vorig jaar ontving ik ‘de pen’ van Rob Hudepohl, de eerste 
vraag die hij mij stelde was: 

Wat vond je van de tijd dat je voetbalde 
in het 2de en 3de?

Daar is makkelijk antwoord op te geven, in één woord: 
geweldig.

Een logische vraag vanuit Rob en het antwoord zal hij vast 
en zeker beamen, aangezien hij zelf ook deel uitmaakte 
van het topteam dat we vormden.

Op zaterdagmiddag begon het al. Dan kochten we onze 
leider, Johan Wilmink, om met biertjes, zodat we die 
zondag in de basis zouden staan. Johan was als echte 
leider dag en nacht met het team bezig. En dan de zondag. 
Een bloedfanatiek team op het veld, zoals de rechtsback 
Peter Slaghekke, die ik tijdens de wedstrijd helemaal verrot 
kon schelden, maar daarna was alles weer vergeten en 
vergeven. En heethoofden als Henk Koning ter Heege, Rob 
Straver en ikzelf. Er viel dan niet met mij te communiceren, 
ik wilde alleen maar winnen. Gelukkig hadden we er 
één in het team die je de kop niet gek kreeg, die bij een 
allesbeslissende penalty de bal rustig in schoot; Robert Ros. 
Al was het voetbal niet altijd van de beste kwaliteit, qua 
karakter won er geen een van ons.

Tegenwoordig speel ik zelf niet meer; versleten knieën, 
zwakke enkels, oftewel ouderdom. Maar ik ben nog 
regelmatig bij Rood Zwart te vinden. Zoals bij de 
thuiswedstrijden van het eerste, de wedstrijden van mijn 
kinderen en al jaren als trainer en leider bij de jeugd. Bij mijn 
trainersvisie sluit de tweede vraag van Rob erg goed aan.

Wat vind je van de huidige jeugdorganisatie 
van Rood Zwart? 
(manier van training geven en de kwaliteit van de 
jeugdspelers?)
Ik heb veel jeugdelftallen getraind, zoals de b2 en de c2, 
omdat zij net zo goed recht hebben op een goede trainer 
als de b1 of de c1. Deze gedachte mis ik nu wel een beetje 
binnen rood zwart. 

Er zit absoluut veel kwaliteit bij de jeugdspelers, maar het 
moet ook ontdekt kunnen worden. Niet bijvoorbeeld ‘wat 
E1 is blijft E1’, maar juist een bredere selectie toelaten, 
zodat alle talenten boven kunnen komen. Jeugdcoördinator 
Harrie oude Veldhuis heeft hier een belangrijke verandering 
in gemaakt, zoals het houden van selectiewedstrijden in 
allerlei lagen, dat is een goede manier van selecteren en 
deze aanpak begint al bij de F-jes.
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Ten slotte vroeg Rob mij:
Hoeveel van jou kinderen voetballen bij Rood Zwart 
en in welke elftallen?
Alle drie mijn kinderen voetballen bij Rood Zwart. Mijn 
dochter, Merle (15 jaar) in de Meisjes B. Hiervan ben ik 
trainer/leider. Ik had de teams van mijn zoons al eens 
begeleid en kon voor mijn dochter niet achterblijven. En 
mijn zoons Lars (12 jaar) in de D2 en Tom (10 jaar) in de E1. 
Als voetbalvader mogen ze het fanatisme van mij hebben, 
soms ben ik iets te fanatiek, maar ik stond altijd in de wei 
om te winnen en dat pluspunt probeer ik hen ook mee te 
geven.

De Pen geef ik door aan iemand die ik hierboven al eens 
benoemd heb: Harrie oude Veldhuis. 
Ik vind het erg jammer dat hij Rood Zwart gaat verlaten. 
Ik hoop dat hetgeen dat hij op poten heeft gezet 
gewaarborgd blijft. Ik ben ook erg benieuwd hoe hij hier 
over denkt. Dus bij deze Harrie, 

De Pen is voor jou, met de vragen:
- Hoe kijk je terug op je periode bij Rood Zwart?
-  Hoe kan hetgeen dat jij binnen gebracht hebt bij 

Rood Zwart doorgezet of uitbereid worden?
-  Wat ga je doen met de vrije tijd die je hebt, nu je 

geen jeugdcoördinator bij Rood Zwart meer bent?

Fiets-Parkeren: de eerste 
nietjes staan!
Verbeteren van het stallen van de fietsen is 1 van de 
onderdelen die hoog op het wensenlijstje van Rood Zwart 
staan. “Meer gestructureerde ruimte voor de fietsen”, 
is/was een veelgehoorde wens. Naast behoud van het 
rijwiel verbetert de aanblik van ons terrein hiermee 
ook aanzienlijk. Na een kleine studie naar fiets-Parkeer-
gedrag en intern overleg zijn de plannen in de commissie 
Sportparkplus voorbereid. Met medewerking van Marcel 
Linderman zijn tekeningen
gemaakt om het geheel goed in beeld te krijgen. Het 
fietsparkeren wordt in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1, ongeveer 
50% van de capaciteit, voorafgaand aan het nieuwe 
clubgebouw en fase 2 nadien. Totaal zullen er straks zo’n 
260 fietsen kunnen staan!
Met stichting Twickel is een geringe opschoning van de 
plek afgestemd alsmede hoe de werkzaamheden uit te 
voeren in verband met het behoud van de waardevolle 
bomen.

De opschoning is vervolgens door Leo Nijhof en Rene 
Gortemaker (van Nijhof Tuincentrum) uitgevoerd 
en door diverse vrijwilligers uit onder andere de 
vrijdagmorgenploeg.
Zaterdag 14 december 2013 werd met groot materieel 
van Rouwmaat en Ten Brinke de bestaande bestrating 
opgenomen en zand ingebracht, geëgaliseerd en verdicht. 
Onder toeziend oog van Peter Schalkwijk kon vakkundig 
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kraanmachinist Jan Workel vlot werk maken. Voor het 
fijnere werk waren Jan Smit en Peter Volmer meerdere 
keren present.
Een week later, zaterdag 21 december, werd een start 
gemaakt met de herinrichting en uitbreiding. 
Nadat Peter Schalkwijk de lijnen had bepaald, werd onder 
aanvoering van Joost Mensink, Wim Vehof en Frans 
Wilmink een kleine 300 m2 nieuwe bestrating gerealiseerd. 
Vele Viagranen (en bijna Viagranen) waren van de partij, 
aangevuld met toppers zoals Tim en Gijs van het Bolscher 
en Sven Exterkate. De lunch werd met een ‘balletje’ en een 
kroketje smaakvol ingevuld en verzorgd door Inge, Saskia 
en Jolanda. 
Door de flexibele opstelling van de Morssinkhof beton 
konden ook de laatste vlakken met rode en zwarte klinkers 
worden gevuld. Maandag 23 december 2014, werden 29 
st. fietsbeugels geplaatst. Per “nietje” worden er 2 poeren 
(Rokramix) en 1 gegalvaniseerde beugel (Metaalketen) 
geplaatst. Dit geheel vormt de fietsbeugel. Tussen de 
beugels is er plek voor 2 fietsen. De fiets kan in de zwarte 
vlakken tegen de beugel geplaatst worden, of op de 
standaard strak tegen de beugel aan. De rode vlakken zijn, 
net als het nieuwe fietspad, bedoeld voor het rijden en 
lopen. Deze vlakken dienen fietsvrij te blijven.
De aanvoerders werden maandag “aangevuld” met spelers 
uit ons tweede elftal (de “Kenkhuis-clan” voorop). 
De prima verzorgde catering was in handen van ondermeer 
Frans Dijkmans, geflan(k)eerd door Astrid en Teun zorgde 
tijdens de lunch voor meerdere versgebakken eitjes voor de 
mannen. 
Neco Frans zorgde ’s middags nog voor het nodige 
grondverzet.
Momenteel, 27 december, is circa 50% van fiets-P, fase 1, 
gereed. In januari 2014 zal de eerste fase gecompleteerd 

worden. Een mooie Twickel houten afrastering, door Theo 
Oude Meijers en Jan Averdijk gemaakt, vormt de afronding 
van fase 1.
Met vereende krachten is weer veel werk verzet. SUPER! 
De komende tijd zullen er vaker klussen uitgevoerd gaan 
worden, we hopen dit met enthousiasme en met jou te 
kunnen klaren.

Verhuizen of al verhuisd? 
Nee, wij gaan u niet helpen verhuizen. Misschien dat een 
paar Rood Zwart Familieleden een handje willen helpen, 
maar feit is wel dat onze specialiteit niet op dit vlak ligt. Je 
kunt niet alles, moet je maar denken. 

Maar veel leden fietsen of rijden op dit moment naar een 
ander adres, dan een paar weken, maanden of zelfs jaren 
geleden. Niets mis mee, zo gaat dat nu eenmaal. Maar 
helaas vergeten sommigen dit door te geven aan Rood 
Zwart. Kan gebeuren, je hebt immers al zoveel aan je 
hoofd, dat je niet gelijk aan Rood Zwart denkt. Maar nu 
je er aan gewend bent naar het nieuwe adres te rijden, 
is het tijd om die wijziging ook aan Rood Zwart door 
te geven. Graag uw adreswijzigingen doorgeven aan; 
ledenadministratie@roodzwart.nl

Hartelijk dank voor de medewerking.
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Vrijdagavond 24 januari was alweer de 14e editie van de 
jaarlijkse Play Back show. Han Blanke, voorzitter van de 
activiteitencommissie, opende de avond ten overstaande 
van het in wederom grote getale aanwezige publiek met de 
inmiddels legendarische woorden: “ Let’s Play-Back!”.
Vervolgens nam vaste spreekstalmeester Herman “Borgie” 
Weijenborg de microfoon over. Hij kondigde 1 voor 1 de 
jury-leden aan: Frank Speckman als Guusje van Jisket, Sheila 
Blanke als zus Flodder en Jasper Brandt was Heino. Perfect 
tot in detail gekleed, imiteerden zij de gehele avond zeer 
goed inlevend hun typetje en speelden ze prima op elkaar in. 
Na het voorstellen van de jury kon het spektakel beginnen. 
Discotheek Black Light zorgde ook dit jaar voor de muzikale 
ondersteuning en perfecte lichtshow. Ieder jaar is weer de 
vraag: is het uitzonderlijke hoge nivo van de jaren ervoor 
voor nog te verbeteren? Ja zeker, bleek de rest van de avond! 
Ook nu bleek dat er weer avonden was geoefend en er weer 
niet was bezuinigd op de (aan)kleding en decor. In een hoog 
tempo kwamen er 9 top-acts voorbij. Ons Dames zaterdag 1 
team was in 2013 winnaar geworden met een legendarische 
Michael Jackson medley. 

Geheel volgens traditie moesten zij dit jaar dus als 1e 
optreden en de wisselbeker verdedigen. Dat deden ze met 
verve. Maud Sanders, Marieke Brem, Cindy Lansink, Chantal 
Roetgerink, Marije Pol, Elise Evers, Loes Klaver, Karlijn 
Freriksen, Dorien Mensink vertolkten ze een musicalhit uit de 
Kleine Zeemeermin met Diep in de Zee. In strakke pakken en 
zelfs een duikpak waren ze vissen en een krab en hadden ze 
een prachtig decor gemaakt. Daarna waren de All-Stars aan 
de beurt. Martin Weijenborg, Leo en Cor de Wit, Nico en 
Erwin Bloem deden een perfecte imitatie van de clip van Fun 
met Some Nights. 5 militairen met geweren paradeerden 
over het podium. Het was duidelijk dat dit wederom 
avonden oefenen had gekost. De jaarlijkse generale repetitie 
in de schuur van Martin Weijenborg was al erg goed gegaan 
en ook deze uitvoering was weer van grote klasse. Nico, nog 
bedankt voor het poetsen van mijn kistjes...
Act nr 3 was gereserveerd voor wederom iemand die alle 
jaren al heeft mee gedaan. Dennis ten Brummelhuis was 
Billy Joel met the pianoman. Een heerlijk nummer, die 
Dennis perfect playbackte, met ondersteuning van alleen 
een keyboard. Klasse wederom Dennis. Je moet het maar 

Play-Back shows wederom groot succes
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kunnen en durven, alleen op dat podium.
Vervolgens was het het voltallige hoofdbestuur aan de 
beurt. Vorig jaar hadden ze voor het eerst meegedaan, 
en inderdaad: als je 1x mee hebt gedaan en de sfeer hebt 
geproefd dit er onder alle deelnemers heerst, wil je gewoon 
weer mee doen. En zo geschiedde. Robert Ros, Han Blanke, 
Ferry v. Sluijters, Peter Volmer, Arjan Dijkmans, Erik Fransen, 
Mark Ros en Harold Pepers stonden compleet op het 
podium. Aangevuld met 2 mensen die o.a. verantwoordelijk 
zijn voor de indeling van bar- en keukenpersoneel Jelle de 
Vries en Brenda ter Braak. 
Vooral de toevoeging van Brenda was een bewuste keuze, ik 
heb begrepen dat zonder haar de danspassen nooit zo strak 
en gelijk waren gelukt…Het nummer dat ze deden was van 
Ylvis met “what does the fox say”. Han Blanke zat in het fox 
pak en maakte meer meters op het podium dan de zanger 
van AC/DC in zijn hele leven bij elkaar heeft gelopen. Erik 
Fransen had een mooi shirt aan met de titel van het nummer 
er op. Dat vond ondergetekende ook wel mooi uiteraard. 
Groot was de verassing toen ik deze van hem kreeg voor 
mijn verjaardag begin februari. Erik bedankt, ik zal hem a.s. 
zomer regelmatig dragen.
Ook A-1 doet ieder jaar weer mee en dat is een groot 
compliment waard. Immers, ieder jaar gaan er weer jongens 
over naar de senioren, en leider Jan Ros moet ze toch iedere 
keer maar weer “zo gek” zien te krijgen mee te doen. 
Dat was dit jaar weer geen probleem en leverde een top 
spektakel op. 
Als laatste voor de pauze deden Rodie Beukert, Niek Oude 
Veldhuis, Mitchel Baake en Bas ter Elst A-1 een Miley Cyrus 
medley. De knaller van de hit “Wrecking ball” leverde 
de meeste hilariteit op. Ik zie liever Miley zelf in een wit 
onderbroekje, met de tong naar buiten hangend op een 
sloopkogel, maar dit was 100x leuker. De clip werd tot 
in detail nagedaan. OP het laatst sloopte de kogel bijna 
letterlijk de installatie van Black-Light, maar gelukkig waren 
de boys van A-1 nog scherp en konden ze deze net op tijd 
tegen houden.
In de pauze kon iedereen genieten van lekker broodje warm 
vlees en werd er al druk gediscussieerd wie de beste act was 
tot nu toe. De meningen waren verdeeld… de jury zou het 
weer moeilijk krijgen. jury lid Heino gaf nog spontaan een 
optreden samen met Borgie op de klanken van uiteraard zijn 
grootste hit: “Blau Bluht der Enzian”
Daarna ging het vrolijk verder met Martin Weijenborg en Cor 
de Wit. Zij waren Meneer en Mevrouw de Bok met woman 
in love. Deze act was niet voor niets direct NA de pauze. 

Enige opbouw was vereist. Er stond een zwembad op het 
podium, gevuld met steenkoud water. Dit werd door de rest 
van de All-Stars met emmers gehaald uit de kleedkamer. 
Ook het decor was veel werk: een perfecte imitatie van 
het legendarisch optreden uit 1977 (!!!) van Andre van 
Duin en Corrie van Gorp. Zij waren toen te gast in het 
TROS programma “Hitboulevard” bij Willeke Alberti (bron: 
you tube). Ook nu belandden beiden na een liefdevolle 
omhelzing in de steenkoude “vijver” en dropen ze zeiknat af. 
Menig lachspier in de zaal werd weer getest!
Rond de klok van 10 uur was act nr.7 alweer aan de beurt. 
De legendarisch heren Dennis ten Brummelhuis en Arjan 
Spies mochten het podium op als the Dutch Boys met 
Amerika en Oude Pekela. Dennis was Roy the Cowboy from 
Texas en Arjan the man with the big bass from Oude Pekela. 
Wederom hoog humorgehalte. Vorig jaar had Spiesje zijn 
blokfluit nog verkeerd om, dat ging nu gelukkig met deze 
grote bas wel goed..
Daarna kwam een parodie op “I would WALK 500 miles” 
van the Proclaimers. Lisanne de Graaf, Marion Pelle, Lotte de 
Wit en Ramon Jansen deden de Engelse mafkezen Peter kay 
& Matt Lucas na. Zij liepen geen 500 miles maar ROLDEN ze. 
Een legendarische act met een perfecte timing van Ramon 
Jansen. En een aantal blinden op het pdoium. Eeen heerlijk 
meezingnummer voor alle aanwezigen. Het dak van het 
clubgebouw ging er bijna helemaal af! 
De afsluiter van de avond was voor een aantal mensen die 
ieder jaar o.a. het Bevertoernooi in mei organiseren. Ben 
Visschedijk, Bas Franke, Cliff ten Vregelaar, Michelle Breukers 
en Loes de Wit deden de Kraaien met “ik vind je lekkah”. 
De kleding was 100% gelijk als in de clip, de danspassen 
en de timing ook en uiteraard werd bij dit nummer de 
grote tafel als catwalk gebruikt. Bas F. had een erg fout 
trainingspak aan. Wie zou nou zo iets nog in zijn of haar 
bezit hebben? Schijnt dat 1 van deze 2 dames een kast vol 
heeft van deze foute pakken en het is NIET Loes de Wit.
Daarna volgde het juryberaad en wederom was het erg 
moeilijk voor hen kiezen wie de winnaars waren van 
diverse prijzen. Het lag wederom dicht bij elkaar, maar de 
einduitslag was de volgende:

1: Meneer en mevrouw de Bok met woman in love
2: Hoofdbestuur als Ylvis
3: All-Stars als Fun met Some Nights

Originaliteitsprijs: Dames zat 1 als De Kleine Zeemeermin
Publieksprijs: Dennis ten Brummelhuis als Billy Joel met the 
pianoman
Aanmoedigingsprijs: A-1 met de Miley Cyrus medley

De winnaars mochten traditiegetrouw hun act nog 1x 
opvoeren, waarbij Martin Weijenborg en Leo de Wit 
nogmaals in een vijver met steenkoud water vielen… De rest 
van de avond nam Disco Black-Light het over en bleef het 
nog lang erg gezellig. 
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8e mini PB show v.v. 
Rood Zwart

De volgende dag vanaf 13.00 uur was het weer de beurt 
aan de Rood-Zwart jeugd, van welpen t/m C. Er waren 9 
optredens, met daarbij nog een openings act. De kantine 
was afgeladen vol met vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, broertjes en zusjes. De jury bestond dit jaar uit: Ernie, 
Bert en Koekiemonster, allen van Sesamstraat. Zij zouden 
vanmiddag gaan bepalen wie de winnaar zou worden. 
Er waren o.a. optredens van: Joe Cocker met You can leave 
your head on, De Deurzakkers met het feest kan beginnen, 
Boer Harms met ik hoal van disco. Een grote groep deed 
een stukje van de musical Sister act. Geweldig! “Ik heb 
talent”, Andre van Duin en ook Kesha & Pitbull deden mee 
met Timber. Het een werd nog mooier en beter uitgevoerd 
dan het ander en ook hier waren de kleding en danspasjes 
perfect. In de pauze kwamen de dames met hun act van 
vrijdagavond, de kleine zeemeermin en als afsluiting trad 

het hoofdbestuur op met hun act van de avond ervoor: 
What does the fox say?

Grote winnaar deze middag waren Morris en Amber van 
Marle en Thom en Isa Slaghekke met het nummer van 
Kesha & Pitbull. Zij mochten de grote wisselbeker mee 
naar huis nemen. De 2e prijs ging naar E1 met de sister 
act, de 3e prijs was voor de meisjes D, zij deden een 
compilatie met nonnen en de aanmoedigingsprijs was 
voor Demi van de Bos, Maud Hartgerink, Marel Ensink 
met het nummer “Ik heb Talent”. Alle deelnemers hebben 
een medaille gekregen ter herinnering, waar ze allen zeer 
trots op waren. Voor de doorstroming voor de “grote” PB 
show zit het voorlopig wel goed. Bij beide evenementen 
bleek maar weer eens: Rood-Zwart is een club die samen 
prachtige dingen organiseert: met elkaar, én voor elkaar! 
Barpersoneel, muntenverkoopsters, schoonmaaksters, 
podiumopbouwers, schminkers, deelnemers, juryleden etc. 
Wederom bedankt voor jullie fantastische inzet!
Voor alle foto’s, zie www.roodzwart.nl. Uiteraard worden 
ook in januari 2015 beide PB shows weer georganiseerd. Er 
is nog voldoende talent om nog jaren door te gaan.
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Met Bootcamp kan je beter je 
mannetje staan
Bootcamp is vanuit Amerika over komen waaien naar 
Nederland en heeft nu ook in Delden zijn intrede gedaan. 
Iedere maandagavond geeft Rood Zwarter Thijs ter Elst 
lessen in een trainingsaanpak waarbij uithoudingsvermogen 
en kracht centraal staan. Met een militaire achtergrond 
weet hij tijdens de Bootcamp als geen ander het optimale 
uit de deelnemers te krijgen. 

Het doel
Thijs: “Tijdens de training gaan we met alle spieren in het 
lichaam aan de slag om deze sterker te maken. Het mooie 
van Bootcamp is dat we buiten trainen en gebruik maken 
van de natuur zoals stenen, boomstammen, trappen, 
hekwerken, muren, enz. Het doel is om kracht op te 
bouwen in al je spiergroepen, fit te blijven en plezier te 
beleven met je medesporters.”

Bootcamp voor voetballers/voetbalsters
Bij Bootcamp wordt er een combinatie gemaakt van 
conditie met fysieke kracht, en wordt er gewerkt aan de 
teambuilding, dit maakt het een erg geschikte alternatieve 
training voor voetballers/voetbalsters. Met name de A- 
en B-elftallen kunnen hier profijt van hebben. Zij zullen 
doorstromen naar de senioren waarbij ze, vooral in het 
eerste jaar, vaak fysieke kracht te kort komen.
Door Bootcamp wordt je lichaam sterker en kan je op het 
veld beter je mannetje staan.
Voor aanmeldingen (team/individu) en meer informatie kan 
je contact opnemen met Thijs ter Els: 06-51571990

Expositie
Het digitaliseren van al het materiaal dat ons ter 
beschikking was gesteld, en de expositie op 8 juni vorig 
jaar tot een succes heeft gemaakt, is inmiddels voltooid.
Rudy Visschedijk heeft hier de nodige uurtjes, zeg maar 
uren, aan besteed waarvoor onze hartelijke dank! Al het 
materiaal is ook inmiddels bij iedereen terug bezorgd en wij 
bedanken hen hierbij nogmaals voor het lenen! Namens de 
commissie 90 jaar

Harry Dessens.

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

Agenda
Za. 19 april:    Paaseieren zoeken welpen 

Vr. 16 mei:  Avond D-toernooi

Za. 24 mei:  Gerrit ten Brummelhuis-
 toernooi voor E- en F-jeugd 

Za. 31 mei: Bevertoernooi

Vr. 20 juni 
     t/m 
Zo. 22 juni:  Zomerkamp
  2e jaars F- en gehele E-jeugd
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Verfijnd tot in de kleinste details. Over smaak valt niet te 

twisten zoals u weet. Vanaf de basis ambachtelijke aandacht 

voor een heerlijk stukje vlees. Keurslagerij Visschedijk is al 

meer dan 20 jaar het vertrouwde adres in Delden waar 

smaak tot in de kleinste details dagelijks ambachtelijk 

verfijnd worden. En daar valt niet over te twisten!

Sinds onze sponsorcommissie nieuwe sponsorpakketten 

ontwikkelde vier jaar geleden zijn Jan en Astrid Visschedijk 

een smaakvolle stersponsor van onze vereniging. Jan 

vertelt hierover; “Normaal gesproken doe ik niet aan 

sponsoractiviteiten bij verenigingen, maar deze manier van 

sponsoren sprak mij aan. Als ik sponsor, dan vind ik het 

belangrijk dat het iets bijzonders is, anders dan anders laat 

maar zeggen. Rood Zwart kwam destijds met een erg leuk 

voorstel. Daar komt bij dat onze zonen Thijs (16) en Niels 

(13) met erg veel plezier bij Rood Zwart voetballen. De keuze 

was toen snel gemaakt”

Inmiddels onmisbaar in het Deldense winkellandschap, 

de Keurslagerij van Jan en Astrid. In 1991 werd de slagerij 

overgenomen van een oom en op 23-jarige leeftijd stapte 

Jan samen met Astrid het ondernemerschap tegemoet, 

jong geleerd is oud gedaan! Kwaliteit vanaf de basis en een 

optimale smaak ambachtelijk voor u bereid. “Dit is vanaf 

dag één tot op de dag van vandaag altijd ons uitgangspunt 

geweest in het runnen van onze winkel, vertelt Jan. Tot in de 

kleine details verfijnen we dit nog steeds, dag in dag uit. 

Dit zie je terug in de smaakvolle vitrines wanneer je de 

slagerij bezoekt. Alles wordt vanaf de basis in de eigen 

slagerij gemaakt. Hier worden de gehaktballen nog op 

ambachtelijke wijze gebraden bijvoorbeeld. Sausen worden 

zelfgemaakt en verse room is dan de basis. Vervolgens 

worden verse kruiden met de hand toegevoegd om de 

saus op smaak te brengen. Wist u dat de hachee van 

de keurslager 2 tot 3 uur op staat en dat u er verse 

laurierblaadjes en kruidnagel in tegen zult komen? 

Keurslager Visschedijk; ‘‘Onze smaakvolle stersponsor’’
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“Ons vlees is afkomstig van dieren die een gelukkig leven 

hebben gehad. Het varkensvlees bijvoorbeeld komt van 

dieren die opgroeien in veel vrijheid in hun eigen vertrouwde 

leefomgeving. De dieren kennen daardoor geen stress 

hebben veel daglicht en krijgen voer van verschillende 

graansoorten. Ons rundvlees is uitsluitend afkomstig 

van Limousine runderen die leven op dik stro en veel 

bewegingsvrijheid hebben. De structuur van ons vlees is 

daardoor vele malen fijner. Onze leveranciers voldoen aan 

een speciaal milieukeurmerk en in hun bedrijfsvoering staat 

duurzaamheid centraal. Astrid en ik maken deze keuzes 

heel bewust! Kwaliteit en duurzaamheid in de gehele keten 

vinden we enorm belangrijk, legt Jan uit” Het vlees van de 

Keurslager smaakt daardoor fijner is vele malen zachter en 

de vet- vleesverhouding is optimaal door de manier waarop 

de dieren leven en opgroeien. Daar valt niet over te twisten!

Inmiddels alweer jaren geleden voetbalde Jan in onze 

jeugdteams, van de D- jeugd t/m de B- jeugd. Na de 

B-jeugd werd er op zaterdag gewerkt en was er geen tijd 

meer voor voetbal. In de senioren heeft dit nog een kort 

vervolg gekregen in het 8e elftal en als hard werkende 

rechtsback werd met Freek Raanhuis en Wouter Weijenborg 

menig tegenstander verslagen. Na een aantal jaren 

was het voetballen definitief voorbij en werd de slagerij 

de voornaamste hobby van Jan (en Astrid natuurlijk). 

Tegenwoordig komt de keurslager voornamelijk nog op 

ons complex om menig feetje smaakvol aan te kleden. Zo 

verzorgt Keurslagerij Visschedijk o.a. de BBQ tijdens ons 

jaarlijks Bevertoernooi!

Voor een gezellige familie BBQ ben je bij de keurslager dus 

op een smaakvol adres. Maar mocht het feestje wat groter 

zijn, geen enkel probleem. De cateringactiviteiten van de 

keurslagerij zijn verfijnd, smaakvol en net zo ambachtelijk 

bereid als de producten die je in de winkel tegen zult komen. 

Van een gezellige familie BBQ tot een uitgebreid warm en 

koud buffet voor een groter feest bij de slager ben je op het 

goede adres. 

DeldensDis is inmiddels al een aantal jaren het merk 

waaronder de keurslager uitgebreide catering verzorgt. Ook 

goed om te weten voor de bedrijven die onze vereniging 

sponsoren. Jan vertelt hierover; “Wij verzorgen complete 

feesten van a tot z. Dan kun je denken aan openingen 

bij bedrijven, kleine en grote (familie, bedrijfs) -feesten 

tot wel meer dan 400 genodigden. Van meubilair t/m de 

tafelaankleding, van verlichting t/m muziek, en van eten 

en drinken tot aan de bediening. Wij kunnen dit compleet 

verzorgen, altijd in overleg en afgestemd op de wens van de 

klant. De catering is smaakvol en even ambachtelijk bereid. 

Dit is onze manier van werken en dat vinden we belangrijk, 

legt Jan opnieuw uit”

Als vereniging zijn we erg blij met zo’n smaakvolle 

stersponsor, daarover valt niet te twisten. “En over smaak? 

Valt daarover te twisten? Geen idee, dit is aan u om te 

ervaren en dan te beoordelen. 

Mocht u de winkel nog nooit hebben bezocht?! Snel doen!

Keurslagerij Visschedijk is dagelijks voor u geopend van 

maandag t/m zaterdag en na winkeltijden natuurlijk voor uw 

BBQ- en/of cateringwensen. 

Smaakvol, ambachtelijk bereid en verfijnd tot in de kleinste 

details, dag in dag uit!

Keurslagerij Visschedijk, Kortestraat 19, 074 - 376 25 54,

info@slagerijvisschedijk.nu, www.visschedijk.keurslager.nl, 

www.deldensdis.nl 
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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 06-52344888
 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 doorgegeven aan de ledenadministrateur.  

Bestuur:
Robert Ros Voorzitter 3764506
Harold Pepers Penningmeester 3764848
Mark Ros Secretaris 06-52344888 
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
Michiel Staatsen Secretaris 2567890
Rene Nijhuis Voetbalzaken 2592186
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
Rudy Visschedijk Eindredactie  06-48463681

Opmaak: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad

Website: webmaster@roodzwart.nl
Herman Ensink webmaster 3763983
Nico Bloem Commissielid 3766900
Jeroen Vos Commissielid 06-30420200



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



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.


