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Redactiewoord
Als je middenin de achtste finales van een, wat mij betreft, in zijn algemeenheid wat tegenvallend Europees Voetbal
Kampioenschap een voorwoord mag schrijven, is dat gek genoeg voor mij wel inspirerend. Immers het amateurvoetbal
biedt, juist gezien deze status, vaak veel meer plezier. Nou waren de verwachtingen voor aanvang van het afgelopen
seizoen misschien, achteraf wat te hoog, maar voor handhaving en zelfs even voor een periodetitel is er wel hard
geknokt. Wel zorgelijk vindt ik persoonlijk dat enkele net binnen het eerste elftal doorgebroken jonge spelers onze club,
om uiteenlopende redenen, nu al weer gaan verlaten. Er wordt toch juist bij ons Rood-Zwart veel gedaan om op allerlei
manieren onze vereniging een “warm nest” en meer dan voetbal allen te laten zijn. Maar wij, hopen niet alleen, weten
zeker dat er met nog meer vastberadenheid op de ingeslagen weg zullen doorgaan.

Het beste voorbeeld hiervan is de aanvang van ons nieuwe clubgebouw,” ’t Noaberschapshoes” met als eerste daad
van betekenis het klaar maken van de bouwput door “good old” Jan Workel met assistentie. Plan is om nog voor de
bouwvakvakantie de fundering en leidingen klaar te hebben. Dat dit met enige vertraging vanwege terechte financiele
zorgvuldigheid is gebeurd is vrijwel unaniem met begrip ontvangen. Voor de hele club is de komende verwezenlijking van
dit grootste project uit onze geschiedenis wel een soort “lakmoesproef”, en een ieders bijdrage, op welke wijze dan ook,
wordt daarvoor gevraagd. DOE NU MEE EN WE HEBBEN ER JAREN SAMEN PLEZIER VAN.
Namens de redactie en de hele club wensen wij u allen een prettige vakantie ook om daarna hard aan voorgaande
doelstelling te kunnen werken.

Louis Bouwmeester

Man-/vrouwschappen
gezocht om de klus
te klaren
"noaberschapshoes"
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De bouw is begonnen!

Na jaren van voorbereidingen, mega veel rekenwerk, op enig
moment een heroriëntatie, en de instemming van de leden
op 23 mei jongstleden, is het dan toch zover: de realisatie
van ons nieuwe clubgebouw annex “Noaberschaphoes” kan
beginnen!
Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw
al gestart. Na de vaststelling van het bouwvlak, het slaan van
piketpaaltjes, bepalen van de hoogte, het frezen van de grasmat, kon de graafmachine “zijn slag slaan”. Vrijdag 17 juni
is de bouwput uitgegraven en zijn voorbereidingen in gang
gezet voor het plaatsen van de fundering. Wellicht is deze bij
het verschijnen van dit clubblad reeds gestort.
Voor de bouw is een projectteam samengesteld bestaande
uit: Harold Pepers (financiën), Wilco Brok (bouwkundig) en
Olaf Scheij (E&W). Daarnaast is Vincent Kenkhuis (één van
de kartrekkers van de SportParkPlus-commissie) als bouwmanager de vooruitgeschoven post voor de dagelijkse leiding.
Samen met direct betrokkenen heeft hij een voortvarend
tijdsplan van alle werkzaamheden opgesteld. Naast onderaannemers en leveranciers zijn hierbij van meet af aan al
vrijwilligers ingepland.

De coördinatie daarvan ligt bij Nico Bloem i.s.m. de SportParkPlus-commissie. Hij zal de lange lijst met namen van
Rood Zwart clubmensen veelal raadplegen op de momenten
dat het nodig zal zijn.
Vrijwilligers kunnen ook met hem contact opnemen als
er vragen omtrent inzetbaarheid e.d. zijn.
(n.bloem@outlook.com / mobiel: 0622933609)
Tot de bouwvakantie ligt de focus op de fundatiewerkzaamheden. Gevolgd door vele opeenvolgende activiteiten om
te komen tot de voltooiing van ons “Noaberschaphoes”
medio 2017.
Vanaf deze plek worden alle bouwers, alle extern betrokkenen, alle toeleveranciers, alle belangstellenden, heel veel
succes en vooral ook veel plezier gewenst met de totstandkoming van dit unieke project van onze club Rood Zwart.
Blijf de website en Facebook berichten van Rood Zwart /
SportParkPlus volgen om up-to-date te blijven en de bouwactiviteiten te kunnen volgen:
Wordt “vriend” van onze sites en pagina’s !

In het komende jaar zullen, afhankelijk van de uit te voeren
werkzaamheden, telkens veel clubvrijwilligers in beeld
komen en hun bijdrage leveren.
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Verkoop

obligaties

€ 50.000

We zitten momenteel op een bedrag van
19.750 Euro met de obligaties.

€ 40.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000
€0

Wilt u ook obligatiehouder worden
en hiermee de club op een fantastiche
manier steunen?
Neem dan contact op met:

Gezellig meebouwen
en meedoen
"noaberschapshoes"

Wilfried Oude Groeniger
CLUBBLAD ROODZWART
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Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!

Geef de pen door….
Hallo lezers,
In deze editie van het clubblad heb ik (David Borkent) de pen
gekregen van Marjan Berenbroek om haar vragen te beantwoorden. Hartelijk dank Marjan…

Dan de vragen, Marian vroeg of de vooroordelen kloppen in
de verschillen tussen dames en heren voetbal. En daarmee
doelde ze op het gedrag, beleving omgangsvormen etc. En
in hoeverre ik daar mijn coaching en training op aanpas.

Daar het enigszins gebruikelijk is om eerst iets over jezelf te
vertellen en hoe ik bij Rood-Zwart ben beland, doe ik dat
ook even.

Allereerst is er verschil van sekse, waar al enige rekening
mee gehouden moet worden. Daarnaast had ik voor de
“zondagdames 1” nog nooit dames getraind. Dit was totaal
nieuw voor mij. Wat voor mij plezierig was om die groep te
trainen, was dat ze allemaal fanatiek waren. We hadden een
doelstelling, en zouden er samen aan werken om dat doel te
halen. Namelijk terug naar de 2de klasse. Hierdoor stonden
neuzen in dezelfde richting, hetgeen niet het geval was bij
het huidige dames team. Het trainen van een gemotiveerde
groep is eenvoudiger, de voetbalkwaliteiten in die groep waren ook groter. Hierdoor hoefde ik niet uit te leggen of voor
te doen hoe een bal geraakt moest worden.

In de nazomer van 2011, tijdens een verjaardag, werd mij
verteld dat er op zaterdagmiddag bij R-Z een groep mannen
(Viagrateam genaamd) onderling tegen de bal schopte.
Diegene die mij dat vertelde, zei ook zelf daar actief te zijn!
Nadat ik hem had verteld 4 jaar geleden te zijn gestopt te
zijn met actief voetballen en enthousiast was over het idee
om gezellig tegen de bal te trappen op zaterdagmiddag,
wou hij mij wel voorstellen aan de groep. En zo gebeurde
het ook. Ergens eind augustus 2010, was het dan zover.
Ergens in de schuur had ik mijn ouwe sloffen gevonden,
voetbalbroek was er niet meer, daarvoor in plaats een tennisbroekje, een poloshirt, en warempel had ik toch nog ergens
een paar knalrode voetbalkousen liggen uit mijn Achilles
periode. Mijn introducé kwam mij ophalen om samen naar
R-Z te gaan. Eenmaal op het veld aangekomen moesten de
heren wel gedacht hebben, wat is dat dan voor een hippie..
Lange grijs gemêleerde haren, ouwe schoenen, verwassen
tennisbroekje met rode sokken….
Na me te hebben voorgesteld aan de heren kreeg ik de
vraag of ik ooit wel eens gevoetbald had..
Ja, een beetje zei ik….. je weet het natuurlijk nooit of je de
bal nog raken kunt na 4 jaar. Ietwat onwennig en stijfjes,
viel het me niet tegen. Dat ik het niveau van een paar jaar
terug nog niet had, dat was voor mij wel duidelijk. Moet ook
eerlijk bekennen, dat is ook nooit weer terug gekomen tot
nu toe! Haha. Mijn introducé was die dag uitgevallen met
een zere enkel, en heb ik overigens nooit weer gezien op het
veld. Dat ik toch wel iets meer dan een beetje gevoetbald
had, was opgevallen bij Egbert Klein Horstman. Hij ging even
door met vragen stellen, en nadat ik hem vertelde bij Achilles 12 te hebben gespeeld en een trainersopleiding van de
KNVB had gevolgd, vroeg hij mij of ik niet eens bij een training van zijn zoon wou kijken. Lennard speelde toen in C2.
Hieraan heb ik gehoor gegeven en eigenlijk vanaf dat moment ben ik aan de slag gegaan als trainer bij R-Z. Inmiddels
alweer bijna 5 ½ jaar.

Daardoor kon ik me meer concentreren op de manier van
voetbal en individuele klasse beter benutten op de posities,
zodat je als elftal een collectief wordt en blijft.
De trainingen die ik geef zijn vaak gebaseerd op de wedstrijd
die eraan vooraf ging. Waar moet op gelet worden, zijn we
als ploeg kwetsbaar of vanuit een bepaalde positie. En dat
heeft niets te maken of je nu een jongentje of een meisje
bent. Niveau en beleving is wel een issue, en ook dan maakt
het niet uit of dat nu bij de meiden, of bij de jongens is.
Niveau verschil in een ploeg is lastig, als team wil je namelijk
winnen en iedereen laten spelen.
Voor iemand met een hoger voetbalniveau is het vervelend,
wanneer je een bal wil kaatsen en hij komt niet of ongelukkig terug, evenals iemand met een lager voetbalniveau die
juist graag wil kaatsen mits hem/haar dat lukt. Of hij/zei
moet er niets van snappen.
Beleving.. de een wil alles geven terwijl een ander het wel
best vind.
Beide gevallen kunnen wrijving geven, en dat is wat je niet
wil als trainer.
Hierdoor ontstaan er verschillende partijen in je ploeg en
het veld. En bij voetbal is het nog steeds zo dat je het samen
moet doen.
Marian, je had het over groepsgedrag…. Meiden zijn harder
naar elkaar toe, ik heb dat dit seizoen ervaren, en ook toen
ik jullie (zondagdames1) trainde. Jongens accepteren sneller
iets, zonder of met weinig discussie!

Zoals Marjan al aangaf trainde ik dit seizoen de A2, de zaterdag dames1, speel ik op zaterdag nog (zoveel mogelijk)
met het Viagrateam en op zondag bij het 7de (voor het 3de
seizoen) in competitieverband.

Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en hebben verschillende
gedachten en kijk op voetbal, en als je daar als trainer voor
staat moet je soms een bord voor je kop hebben, en je eigen
weg ingaan.
CLUBBLAD ROODZWART
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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

Natuurlijk rekening houdend met het materiaal wat je hebt
en of je doelstellingen reëel zijn.
Met als belangrijkste factor, als je lol met elkaar hebt, heb je
ook wat voor elkaar over! Een team dus! En als je een team
bent kun je stappen maken en flink groeien, ook individueel
als speler.
Zo genoeg geluld, kan er wel een boek over schrijven…..
weet dat niemand op een boek van mij zit te wachten, dus
sluit ik het maar af om iemand aan te wijzen voor de volgende pen.
Nu nog bedenken wie?

In memoriam
Henk de Wit

Krijg al een grijns op m’n gezicht bij de geachte…
Dus lijkt het me dat Marc Exterkate alias “de Zwarte Panter”,
“El Negro Pantera”, “De zwakke Tante” een goede kandidaat
is voor de pen.
Marc is actief leider van het 7de en de meisjes C, geeft (mits
tijd) keeperstraining, staat onder de lat bij het 7de en bij
Viagra 1 en laat zich door een glas Cola-Whiskey heel makkelijk omkopen.
Marc voor jou de volgende vragen:
1. Hoe ervaar jij als getalenteerde keeper een elftal te
moeten lei(j)den, wat nooit jou niveau heeft of zal
bereiken?
2. Welke wet van Newton is het, die jou 3 sec in een
bovenhoek laat hangen met jou postuur?
3. Hoe kan het dat je zonder enige taalbeheersing,
je verstaanbaar kunt maken in alle landen?
4. En tot slot, afgelopen seizoen heeft het 7de een lastig
seizoen gehad, qua spelers aantal, doordat niet jou
niveau er is, en door veel blessures. Hoe zie je dit volgend
seizoen, en wat doe jij als lei(j)der eraan om dit niet nog
een seizoen te hoeven meemaken?
Marc succes met “de Pen” en Marian bedankt voor
deze Pen.
Groet, David

Op 25 mei j.l. overleed na een ernstige ziekte op de
leeftijd van 82 jaar onze beste vriend Henk de Wit.
Bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal was hij regelmatig
aanwezig. Het verdere clubgebeuren had ook zijn warme
interesse hetgeen hij tot uitdrukking bracht door het
lidmaatschap van de club van 100.
Het laatste levensjaar bracht hij door in het
Woon-zorgcentrum St. Elisabeth. Ondanks dat hij door
zijn ziekte ernstig was gehandicapt,
was zijn belangstelling voor de prestaties van
speciaal ons 1e elftal ongekend groot.
Henk bedankt voor alle belangstelling
voor Rood - Zwart.

D’n jas moet oet,
wie goat bouwen!

Namens het bestuur en leden van de club van 100
wens ik hierbij zijn vrouw Diny veel sterkte bij het
verwerken van het grote verlies.
Dat Henk mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler

"noaberschapshoes"
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Selecteren kun je nooit goed doen......
of toch wel?
De eerste twee weken van juni zijn gebruikt binnen
de jeugd van Rood Zwart om de voorlopige teams te
vormen voor het nieuwe seizoen. Dit kan in de vorm
van trainingen en/of wedstrijden.
Wat is het doel van deze trainingen?
• Kennismaken met de nieuwe trainers.
• Kennismaken met de nieuwe groep, aangezien een deel
een leeftijdscategorie hoger gaat voetballen.
• Nogmaals met meerdere trainers, coördinatoren en
TC het niveau bekijken van de spelers om tot een juiste
indeling te komen.
• Vormen van teams voor het nieuwe seizoen.
• Tijdig kunnen informeren van de spelers/ouders.
• Snel duidelijkheid kunnen verschaffen.
• Een indeling te kunnen maken waardoor het voor
iedereen plezierig blijft om te voetballen bij Rood Zwart.
Wat gaat hieraan vooraf?
• Dit jaar vijf avonden vergaderen met alle trainers,
coördinatoren en TC waar alle spelersnamen de
revue passeren.
• Heel veel over en weer mailen, whats-appen en bellen.
• Inventarisatie bij de begeleiding van de teams.
• Het bezoeken van wedstrijden door coördinatoren en
TC gedurende een heel seizoen.
• Verslag doen van de trainingen omtrent de ontwikkeling
van spelers.
Zijn er al teams bekend deze periode?
• Nee, maar wel een aantal spelers die we al een heel
seizoen in actie hebben gezien en waarvan het duidelijk
is dat zij kwalitatief er bovenuit steken.
Hoe kan het dan dat ik al een tweedeling zie in deze
trainingen?
• Op basis van een heel seizoen maken we soms een
tweedeling. De spelers die kwalitatief zeker het juiste
niveau hebben, aangevuld met spelers die aan elkaar
gewaagd zijn en in deze trainingen een extra kans
krijgen.
• Bij twijfel willen we graag zien hoe een speler presteert
die bijvoorbeeld een leeftijdscategorie hoger moet en
dus grotere spelers tegenover zich krijgt.
• Ook organisatorisch moeten we soms kiezen voor een
tweedeling, aangezien het aantal trainers wat
beschikbaar is niet altijd toereikend kan zijn.

Vallen er nog spelers af?
• Dat kan. Uiteraard is een speler teleurstellen het minst
leuke aan een selectieproces, maar het hoort erbij. We
gaan er dan ook vanuit dat u als ouder dit positief
begeleid.
Is deze indeling definitief?
• Nee, spelers kunnen geblesseerd raken, geen zin meer
hebben of steeds minder gaan presteren. Daarnaast kan
bij een team hoger een speler zich ineens positief
ontwikkelen. Daarom blijven de trainers, coördinatoren
en de TC ook bijeenkomsten houden gedurende het
hele seizoen.
Waar kijken de trainers, coördinatoren en TC
dan naar?
• De gebruikelijke zaken als techniek, overzicht, fysiek,
positiviteit, inzet, mentaliteit, trainingsopkomst etc.
• Daarnaast kijken we uiteraard ook naar de posities,
want 9 aanvallers selecteren gaat geen leuk seizoen
opleveren.
Deze periode in juni hebben we er ook voor gezorgd dat er
meerdere trainers aanwezig zijn bij de trainingen. Ook trainers die de spelers niet kennen, zodat we een extra objectieve mening te horen krijgen. Na de training lopen we alle
namen nogmaals langs om te zien of iedereen ongeveer
hetzelfde ziet of dat er grote verschillen zijn.
Selecteren kun je dus inderdaad goed doen. Als “buitenstaander” vind ik dat Rood Zwart dit zeer goed aanpakt.
Mochten er ouders zijn met vragen, dan heb ik bij deze
er al aardig wat beantwoord. Zo hoef ik het verhaal niet
meerdere keren te herhalen en kan ik mooi met de mannen
gaan trainen
Note: Bent u na het lezen van onze werkwijze nog steeds
niet overtuigd en heeft u waardevolle inbreng over hoe het
nog beter kan, dan verwelkomen wij u graag in een functie
binnen de vereniging.
Carlo Kastermans
Technisch jeugdcoördinator
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Mijn zoon moet in E1
Onderstaand artikel wordt op dit moment gedeeld op veel websites van amateurclubs. Het gaat over een onderwerp dat bij
vrijwel elke vereniging speelt, zo ook binnen Rood Zwart. Het
stuk is geschreven door Henk Doppenberg.
Bron: http://www.svdalfsen.nl/mijn-zoon-moet-in-e1)
Na een lange heerlijke zomer, is het vanavond weer voor de eerste keer trainen. Jan is dit seizoen trainer van de E1 en behoorlijk benieuwd hoe zijn team het zal gaan doen. Vorig seizoen
ging het bij de F heel goed, maar dat is natuurlijk geen garantie
dat het bij de E opnieuw lukt.
Hij heeft er echter wel alle vertrouwen in en is dan ook blij dat
ze vrij hoog zijn ingedeeld. Kampioen worden, vindt hij namelijk
niet zo belangrijk. Het gaat hem er veel meer om, dat de kinderen wat leren en niet elke wedstrijd met grote cijfers winnen of
verliezen.
Zoals altijd, is Jan ook vanavond weer ruimschoots op tijd bij
de vereniging. Hij ziet gelijk dat het nog erg stil is, want er staat
pas één auto. Als hij de kantine binnenloopt voor het gebruikelijke kopje koffie, wordt hem echter gelijk duidelijk van wie die
is. De vader van Harrie staat namelijk met een nors gezicht bij
de bar te wachten en komt meteen naar hem toe.
‘Hoi Jan, heb je even tijd?’
‘Niet lang, want ik moet om half zeven trainen. Is het erg belangrijk?’
‘Het gaat om Harrie. Hij zit dit seizoen in de E2 en dat vindt
hij maar niets. Volgens hem is hij minstens net zo goed als de
meeste jongens van de E1 en daar ben ik het mee eens. Als hij
een eerlijke kans had gekregen, was jullie dat ook zeker opgevallen. Het wordt dus een probleem als hij in de E2 moet blijven,
want dan gaat hij naar VWV. Daar komt hij namelijk wel in de
E-selectie.’
‘We hebben afgelopen zomer met alle begeleiders de teams
ingedeeld en meenden allemaal dat Harrie in de E2 moest. We
vonden hem namelijk ten eerste wat bang en ten tweede komt
hij voetballend gezien duidelijk tekort ten opzichte van de rest.
In de E1 zou het daarom een verloren jaar voor hem worden,
want hij kan daar absoluut geen rol van betekenis spelen. Ik zou
het verder erg onverstandig van u vinden om Harrie naar VWV
te doen. Hij schiet daar namelijk niets mee op, want hun E1 is
van hetzelfde niveau als onze E2. Plus dat hij zich volgend seizoen misschien wel in onze E1 kan spelen. Al blijft het natuurlijk
jullie eigen keuze, waar we als vereniging altijd respect voor
zullen hebben.’
16
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‘Hij blijft het allerliefste hier spelen, maar dan moet hij wel kansen krijgen om zich te ontwikkelen.’
‘Die krijgt hij in de E2 voldoende.’
‘Dat zeggen jullie. Wij denken daar anders over en daarom gaat
hij echt weg als hij niet in de E1 komt. Kun je morgenavond niet
even komen kijken bij de training van de E2? Dan kun je zelf
zien dat dit team niets voor hem is.’
‘Ik moet hier morgenavond toch zijn, dus wil ik best even kijken.
Reken er echter niet op, dat ik Harrie gelijk in de E1 neem. Ten
eerste wijk ik niet zomaar af van de genomen beslissingen en
ten tweede moet ik zoiets eerst bespreken. Er is hier namelijk
geen enkele trainer die iets op zijn eigen houtje kan beslissen.’
‘Maakt niet uit. Kom morgen maar kijken, dan zul je snel zien
dat jullie een fout hebben gemaakt. Hij vindt trouwens zowel
zijn medespelers als zijn trainer helemaal niet aardig. Over de E2
hoeven we dus sowieso niet meer te praten.’
‘We bespreken het morgen wel verder.’
Jan is de vader van Harrie inmiddels meer dan beu en loopt snel
naar buiten. Als hij daar zijn spelertjes al op hem ziet wachten,
knapt zijn humeur echter gelijk weer op. Al blijft hij de hele
avond wel een erg naar gevoel houden over zijn gesprek met de
ontevreden man.
Harries vader deed zijn verhaal namelijk zo overtuigend, dat hij
aan zichzelf is gaan twijfelen en daar baalt hij behoorlijk van.
Omdat hij het maar niet uit zijn hoofd kan zetten, besluit hij om
na de training de trainer van de E2 op te bellen voor overleg.
Die is echter heel stellig en noemt de man een verschrikkelijke
zeur, die alleen maar gefrustreerd is omdat zijn zoon niet in de
E1 zit.
Hij is er zelfs zo stellig van overtuigd dat ze Harrie in het juiste
team hebben ingedeeld, dat Jan zijn twijfels al snel kwijt is. Ze
besluiten dan ook om het jochie gewoon in de E2 te laten. In
ieder geval, zolang ze er niet echt van overtuigd zijn dat ze een
fout hebben gemaakt. Mocht hij daarom zijn lidmaatschap opzeggen, dan is er niets aan te doen. Ze kunnen immers niet aan
deze dreigementen toegeven, want anders beginnen er nog
veel meer ouders te zeuren.
Als Jan de volgende avond op het voetbalveld komt, staat
Harries vader hem al op te wachten.

‘Hoi. Goed dat je er bent. Man, ik heb er alles aan moeten doen
om de jongen naar het trainen te krijgen. Hij wil het voor deze
ene keer proberen en rekent erop, dat je vanavond nog toezegt
dat hij naar de E1 kan. Zo niet, dan vrees ik dat dit zijn laatste
training hier is geweest.’
Jan knikt een keer, maar zegt verder niets. Als hij even op het
trainingsveld staat, wordt het hem echter meteen weer duidelijk
waarom Harrie in de E2 zit. Het is namelijk een heel lieve jongen, maar helaas geen daverende voetballer.
Tot Jans stomme verbazing, blijkt hij het wel prima naar zijn zin
te hebben. Ondanks dat hij nog nooit met deze jongens gespeeld heeft, straalt het plezier namelijk overduidelijk van hem
af. Hierdoor beseft Jan nog weer eens goed wat er aan de hand
is. Het is niet Harrie die problemen met de E2 heeft, maar zijn
vader.

Als de trainer heeft afgefloten en de kinderen van het veld komen, maakt Harrie definitief een einde aan het probleem. Hij
komt namelijk stralend naar zijn vader toe en zijn woorden laten
aan duidelijkheid niets te wensen over.
‘Leuk team Pa. Veel leuker dan de F van vorig jaar. De trainer is
ook aardig. Zaterdag spelen we om tien uur thuis. Je komt toch
wel kijken hè?’
Zwijgend met een blik starend in de verte, loopt de man met de
arm om zijn zoon heen naar de uitgang van het complex.
Let op: bovenstaand verhaal kwamen we slechts tegen op
Internet en is dus niet geschreven door een lid van Rood
Zwart.

‘Als ik het zo zie, heeft de jongen het uitstekend naar zijn zin.’
‘Ik denk dat dit schijn is. Hij doet leuk, maar inwendig baalt hij
als een stekker. Daar ken ik mijn zoon goed genoeg voor.’
‘Laten we maar even afwachten tot de training afgelopen is,
dan kunnen we het hem zelf vragen.’
‘Dat hoeft echt niet, want dat zie ik zo wel.’
Jan zegt niets meer, maar van binnen heeft hij de grootste lol.
Over een paar minuten zal namelijk blijken dat de man alles
verzonnen heeft omdat hij zijn zoon graag in de E1 wil.

2 linker handen? ...geen punt:
euro’s zijn ook welkom

"noaberschapshoes"
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Dames 7-tal bedanken sponsor Carelshaven

Sinds de start van de tweede seizoenshelft speelde het dames
7-tal in nieuwe tenues, beschikbaar gesteld door Landgoed
Hotel en Restaurant Carelshaven. Dat deze sponsor de dames
vleugels gaf, werd al snel duidelijk. Sinds de hervatting van
de competitie bleven ze wedstrijd op wedstrijd ongeslagen
en sleepten ze uiteindelijk, in de nieuwe tenues, de titel in de
wacht. Dit was halverwege het seizoen al reden genoeg voor de
dames van Rood Zwart om hun sponsor eens in het zonnetje te
zetten.
Met een ingelijst exemplaar van het voetbalshirt en een bos
bloemen werd eigenaar Alco van Berkel uitvoerig bedankt voor
zijn bijdrage aan het sportieve succes. Onder het genot van
een kop koffie liet de uitbater van Carelshaven zich vervolgens
bijpraten over de sportieve prestaties van ‘zijn’ dames.
Jarenlange band tussen Carelshaven
en dames Rood Zwart
Carelshaven en de dames van Rood Zwart kennen al vele jaren
een nauwe samenwerking. In het verleden was Carelshaven
al sponsor van het Rood Zwart dames elftal. Dat de nieuwe
uitbaters van Carelshaven bereid zijn gevonden de dames van

Rood Zwart opnieuw te ondersteunen is dan ook te danken
aan de historische band. Veel van de dames die nu in het 7-tal
spelen zijn in het verleden vaak te gast geweest bij Carelshaven,
toen nog op uitnodiging van de familie Kluvers.
En terwijl de dames inmiddels een paar jaartjes ouder zijn
geworden, lijkt Carelshaven een enorme verjongingskuur te
hebben ondergaan. Het statige pand ademt nog immer historie
en nostalgie uit, maar de uiterst hartelijke ontvangst door
eigenaren Evelyn en Alco en hun team van gepassioneerde
medewerkers geven direct een gevoel van thuiskomen.
Hetzelfde pand en toch een totaal ander gevoel, zo ervaren ook
de dames van Rood Zwart.
Alco van Berkel geeft aan blij te zijn met de warme ontvangst
door de Deldenaren sinds hun komst naar Carelshaven. Met
sponsoring zoals onder andere bij Rood Zwart willen ze graag
iets terug doen voor de Deldense gemeenschap en daarmee
vooral aangeven dat ze toegankelijker zijn geworden. Dat de
dames het daar volmondig mee eens zijn, bleek wel uit het feit
dat tijdens het bezoek direct het eerstvolgende teamuitje bij
Carelshaven werd ingepland.
CLUBBLAD ROODZWART
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Rood Zwart gastclub voor

eerste Hoftoernooi
vrouwenvoetbal
Na een luid applaus voor de speelsters, en de deelnemers
van het sponsortoernooi, maar ook voor de sponsoren en
alle vrijwilligers van de organisatie barstte er een geweldig
feest los is de tent.

In het kader van 15 jaar Hof van Twente organiseerde de
gemeente met de betrokken verenigingen dit jaar een Hoftoernooi voor de damesselecties binnen de Hof. Het reeds
bestaande Hoftoernooi, waarbij de herenselectieteams van
de negen verschillende clubs uit de gemeente het tegen
elkaar opnemen, is na zes jaar al niet meer weg te denken
van de voetbalagenda. En ook de eerste editie voor dames
bleek direct een groot succes.
Samen met de voorzitter van Rood Zwart trapte de burgemeester van Hof van Twente, Ellen Nauta, vrijdagavond 20
mei af voor het eerst Hoftoernooi Vrouwenvoetbal. Terwijl
op het hoofdveld gestreden werd om de Sponsortoernooibokaal, leverden de vrouwelijke voetballers uit de Hof bittere strijd op de twee voorste velden van de Scheetheuvel.
De teams van Twente Goor, SV Delden, GFC (2teams), SC
Markelo, GFC / Twenthe combi, Hector, vv Diepenheim
en Rood Zwart speelden in twee poules op een heel veld
wedstrijden van 20 minuten. Uiteindelijk werd de strijd om
de 1e kampioenstitel van het Hoftoernooi Vrouwenvoetbal
na een spannende pot tegen GFC Goor gewonnen door SC
Markelo.
Binne Visser, bestuurslid en voorzitter van de Vrouwenvoetbalcommissie van Rood Zwart, feliciteerde na afloop de
winnaressen met de titel en reikte hen de wisselbokaal uit.

Het Hoftoernooi voor de herenselectieteams uit Hof
van Twente vindt dit jaar plaats op vrijdag 12 augustus, vanaf 18.30 uur, bij SC Markelo. Rood Zwart zit
in Poule B met SV Delden en WVV. Poule A bestaat
uit Hector, GFC en Bentelo. Poule C bestaat uit SC
Markelo, vv Twenthe en vv Diepenheim.

Wat kun jij?
"noaberschapshoes"
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Op de wreef
Op het moment dat ik dit schrijf, worden net de laatste
poulewedstrijden gespeeld. Ik moet bekennen dat ik er
tot nu toe maar bar weinig van meegekregen heb. De pijn
zit te diep. Een EK zonder Oranje, ik kan het gewoon niet
opbrengen om ernaar te kijken. En ik ben volgens mij niet
de enige. In Delden heerst de rust van het kerkhof. Geen
Oranjemania, geen versierde straten, geen polonaise van
als wortel verklede supporters op het Ressingplein, geen
graadje voetbalkoorts. Alleen een verdwaalde toeterturk.
In tijden van tegenspoed is de mens van nature geneigd
om een zondebok te zoeken. Nou, ik heb er eentje gevonden! Zijn naam: Bert van Oostveen. Zijn functie: directeur
van de KNVB. Wat een kneus, zeg. Onder zijn leiding is
Nederland het lachertje van het internationale voetbal geworden. Ik voorspel u: met deze opperbobo zullen we ook
de eindronde van het WK 2018 in Rusland mislopen. Tenzij
Duitsland Twente annexeert. Van mij mag het, hoor. Liever
een ballenkrabbende bondscoach dan een blunderende
bondsdirecteur.
24
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Diezelfde Bert van Oostveen heeft overigens – met zichtbaar genoegen – geprobeerd om ‘ons’ FC Twente de nek
om te draaien. Maar zelfs dat is hem niet gelukt, de loser.
Ik heb zelfs serieus overwogen om mijn lidmaatschap van
de KNVB op te zeggen. Maar dat kan dus alleen als je het
lidmaatschap van je eigen club opzegt. Tja, en dat kon ik
natuurlijk niet over mijn hart verkrijgen.
Nu we het toch over FC Twente hebben: hoe lang is het
nog maar geleden dat Joop Munsterman bij Rood Zwart te
gast was? In een bomvolle kantine. De talrijke aanwezigen
hingen aan zijn lippen. Alsof de Messias hoogstpersoonlijk
het voetbalevangelie verkondigde. Maar inmiddels weten
we allemaal maar al te goed dat die gladde praatjes gebaseerd waren op misleiding en fraude. Zouden er trouwens
beeld- of geluidopnames gemaakt zijn van die Ome Joopshow? Zou aardig zijn om die nog weer eens af te draaien.
Met de wetenschap van nu zou dat een uiterst amusant
avondje kunnen worden.
Laat ik niet afdwalen. Terug naar Rood Zwart. Op 24 mei
was de buitengewone ledenvergadering over de nieuwbouw. Toen ik die avond de kantine binnenstapte, zag ik
een flinke plas water op de vloer. Het dak was lek. Doorge-
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stoken kaart, als u het mij vraagt. Ik heb het donkerbruine
vermoeden dat het bestuur Frans D. vantevoren opdracht
had gegeven om een gat in het dak te maken. Een truc om
de laatste leden die nog twijfels hadden over de noodzaak
van nieuwbouw, definitief over de streep te trekken.
Hoe het ook zij, de kogel is door de kerk. De aanwezige
leden gaven die avond unaniem hun zegen aan het aangepaste plan. Een investering van een miljoen en nog een
klein beetje. Het kost een paar centen, maar dan heb je
ook wat, zal ik maar zeggen. Ons nieuwe clubgebouw
wordt een kasteeltje. Chateau Col du Scheet. Kan de club
het financieel wel aan? Het bestuur had het voor alle zekerheid allemaal nog eens laten narekenen. Of zoals penningmeester Harold Pepers het verwoordde: “Is het een
Jan Smitje of een Munstermannetje?” De conclusie is dat
het een verantwoord risico is. Om Harold nog maar eens
te citeren: “Er is leven na de bouw. We kunnen ook straks
nog gewoon ballen kopen.” Mits, laat ik dat vooral niet
vergeten te vermelden, we er met z’n allen in slagen om de
resterende 100.000 euro bij elkaar te harken.

me op een ideetje. We moeten toch nog een ton extra bij
elkaar zien te krijgen!? Laten we een pin-up kalender uitgeven! Met foto’s van onze stoere bouwvakkers, slechts
gekleed in sexy ondergoed. Met op de centerfold natuurlijk
Herman ‘Popperdepopperdepop’ Weijenborg, in een slip
met panterprint. Als dat niet verkoopt…!?
Ondertussen begin ik me toch wel ernstig zorgen te maken
over de sportieve prestaties. Geen nacompetitie voor ons
eerste elftal, het tweede en A1 gedegradeerd. En dan nog
de leegloop in de selectie, dat belooft weinig goeds voor
het nieuwe seizoen. Ik wil niet doemdenken, maar het zal
toch niet zo zijn dat we straks het mooiste clubgebouw
hebben van alle verenigingen in de vijfde klasse!?
Oh ja, nog even een dringende oproep aan het bestuur.
Waag het niet om die Van Oostveen uit te nodigen om
straks de officiële opening te komen verrichten!
Jan Ankoné

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouw al begonnen. In de courant zag ik een foto van leden van onze
bouwploeg, poserend met de batse in de hand. Dat bracht
CLUBBLAD ROODZWART
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Rood Zwart introduceert:

Rood Zwart en Twentsche Voetbalschool slaan handen
ineen voor de allerkleinsten.
Na maanden van voorbereiding begint voetbalvereniging
Rood Zwart, in samenwerking met de Twentsche Voetbalschool, na de zomerstop met Voetjebal. In deze unieke
samenwerking biedt Rood Zwart, als eerste verenging in
de Hof van Twente, voetbal voor kinderen vanaf de leeftijd
vanaf 2 jaar.
Voetjebal is het eerste en enige speciale voetballende
speelconcept van Nederland voor kinderen van 2 tot en
met 5 jaar en wordt gegeven door gediplomeerde trainers.
Peuters en kleuters maken voor het eerst op een gestructureerde manier kennis met een bal, samen met één van hun
ouders, waarbij de nadruk uiteraard op spel en plezier ligt.
Rood Zwart kiest bewust voor een samenwerking met de
Twentsche Voetbalschool. Rood Zwart voorzitter Robert
Ros: “De allerkleinsten vragen speciale aandacht; zij zitten
volop in hun ontwikkeling. Dat is de reden geweest dat wij
deze samenwerking zijn aangegaan, omdat de Twentsche
Voetbalschool naast kennis en ervaring, ook over de mensen met de juiste opleidingsachtergrond en vaardigheden
voor deze doelgroep beschikt”.

pitzakken en balanceerborden. Uiteraard alles in vrolijke
kleuren, want naast het bevorderen van de motoriek, staat
het hebben van lol boven alles vooraan.
De animo is al groot. Robert Ros: “Op 1e Pinksterdag,
tijdens het drukbezochte Baby & Kids Spektakel bij Partycentrum Weijenborg, is Voetjebal voor het eerst onder de
aandacht gebracht. De reacties waren ronduit positief. Op
dit moment leggen wij de hand aan de laatste details en
zodra de planning definitief rond is, zal de inschrijving formeel worden geopend.”
Voor meer informatie of om direct op de hoogte te blijven
kunt u contact opnemen met Marije Pol
(Rood Zwart; tel. 06-11097603) of Frank Uelderink
(Twentsche Voetbalschool; tel. 06-13642926),
of kijk op www.voetjebal.com.
Houdt daarnaast de lokale
media en www.roodzwart.nl
in de gaten voor meer
nieuws over Voetjebal.

Naast spelenderwijs voetbal ontdekken, biedt Voetjebal
dan ook meer. Veel basale ontwikkelingsgebieden passeren
tijdens de sessies de revue. Op een speelse manier leren de
kinderen onder andere kleuren benoemen, synchroon tellen en symbolen herkennen. Al het Voetjebal-materiaal is
speciaal ontworpen voor deze jonge kinderen en stimuleert
hun coördinatie, behendigheid en balans. De focus ligt niet
zozeer op het scoren met een bal in een doel. Er worden
kegels en special skill-ballen gebruikt, maar ook hoepels,
CLUBBLAD ROODZWART
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Bij Rood Zwart komend seizoen
geen Vrouwen 1 op het veld
Na tientallen jaren met trots een vlaggenschip te hebben gepresenteerd, kan Rood Zwart komend seizoen voor het eerst
geen Vrouwen 1 laten spelen. Gelukkig zijn er bij de meisjes/damesafdeling komend seizoen wel vier jeugdteams;
D, B C en A en daarnaast het 7x7 Dames (senioren) team.
Het laatste jaar dat Rood Zwart een damesteam wist te vormen verliep teleurstellend. De allereerste wedstrijd werd
gewonnen en daarmee werden meteen de enig punten van het hele seizoen binnengesleept. Aan het einde van het seizoen
trokken de dames op vrijdag 20 mei nog de voetbalschoenen aan voor het uitermate succesvolle Hoftoernooi en de dag
erna voor de laatste keer tijdens het jaarlijkse Bevertoernooi. Het team ging na afloop de tent in om het moeilijke seizoen
gezamenlijk alsnog feestelijk af te sluiten.
Een groot aantal speelsters is na vele jaren voetballen, waarvoor de club hun zeer erkentelijk is, gestopt. En een enkeling
heeft een andere club gevonden om de voetbalcarrière voort te zetten. Gelukkig zijn diverse speelsters uit het voormalige
senioren elftal nog speelgerechtigd voor het A-team voor komend seizoen.
De vrouwenselectie van Rood Zwart liep de laatste jaren al gestaag terug. Waar er in 2014 nog twee teams stonden,
kromp de damesafdeling de afgelopen jaren tot één zaterdagteam. De vrouwenvoetbalcommissie betreurt het opheffen
van het eerste elftal ten zeerste, maar wil allen toch nadrukkelijk bedanken voor de inzet gedurende vele jaren en blijft zich
onder het motto, ‘de jeugd heeft de toekomst’ inzetten voor een nieuwe vlaggenschip in de komende jaren.
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Geslaagd Gerrit ten Brummelhuis
E en F toernooi
Rood-Zwart kan terug zien op een geslaagd elfde editie
Gerrit ten Brummelhuis-E en F toernooi.
Het toernooi kende vanaf het begin een vlekkeloos verloop
met dank aan onze spreekstalmeester Frank Struik.
Met enthousiast voetbal en ideale weersomstandigheden,er
was onweer en regen voorspelt, maar er viel geen spat
regen, kon na een kort openingswoord door Cor Rebergen,
lid van de toernooicommissie, de strijd beginnen.
In totaal werden door 30 F-teams deelgenomen aan het
toernooi, gevolgd door 30 E- teams ’s middags.
Het toernooi is vernoemd naar de man, die grote
verdiensten heeft gehad, voor de jeugdafdeling van
Rood-Zwart.
De wisselbokaal die door de familie ten Brummelhuis
beschikbaar is gesteld voor het beste team van Rood
Zwart, dat tijdens het toernooi de beste prestatie heeft
geleverd, is bij de F-jes gewonnen door F1, die in zijn poule
als 2e eindigde. In de E poule ging de wisselbokaal naar
Rood-Zwart E5, (alle vier wedstrijden gewonnen) die als
eerste eindigde in zijn poule. Voor elk team was er een prijs
beschikbaar. De wisselbokaal werd zaterdag uitgereikt door
Dennis ten Brummelhuis de zoon van Gerrit.

Bij deze wil de toernooicommissie iedereen bedanken
die hebben meegewerkt om dit jeugdtoernooi tot een
goed einde te brengen. Een compliment voor de kantine
medewerkers, vrijdagmorgenploeg, de scheidsrechters
en EHBO.
Hier volgen de eindstanden van de F en de E teams.
Eindstanden F toernooi:
Poule F1: 1e ATC’65 F2 ,2e Rood-Zwart F1, 3e KOSC F1,
4e WVV F1, 5e Delden F2
Poule F2: 1e Wilhelminaschool,F1, 2e O.N. F2,
3e WVV F2, 4e Rood-Zwart F2, 5e Bentelo F1
Poule F3: 1e WVV F3, 2e KOSC F2, 3e Markelo F3,
4e Bentelo F2, 5e Rood-Zwart F3
Poule F4: 1e Wilhelminaschool F4, 2e KOSC F3,
3e Bon. Boys F10, 4e O.N. F7, 5e Rood-Zwart F4
Poule F5: 1e Rood-Zwart F5, 2e WVV F4, 3e Markelo F4,
4e Bentelo F3, 5e Bon. Boys F11
Poule F6: 1e WVV F5, 2e Markelo F5, 3e KOSC F4,
4e Wilhelminaschool F, 5e Vogido F14
Eindstanden E toernooi:
Poule E1: 1e Rood-Zwart E1, 2e WVV E1,
3e Wilhelminaschool E1, 4e SV Delden E1,
5e KOSC E1
Poule E2: 1e Bentelo E1, 2e KOSC E2, 3e Rood-Zwart E3,
4e Wilhelminaschool E3, 5e ATC’65 E5
Poule E3: 1e O.N E7, 2e WVV E2, 3e Rood-Zwart E4,
4e Rood-Zwart E2, 5e Bentelo E2
Poule E4: 1e BWO E4, 2e ATC’65 E7, 3e Vogido E3,
4e KOSC E3, 5e O.N. E8
Poule E5: 1e Rood-Zwart E5, 2e KOSC E4, 3e SV Delden E3,
4e BWO E11, 5e Rood-Zwart E7
Poule E6: 1e Rood-Zwart E6, 2e WVV E4, 3e WVV E3,
4e ATC’65 E12, 5e KOSC E5.
De toernooicommissie
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TRAIN JE BUIKSPIEREN

VANUIT JE (LUIE) STOEL
Met de zomervakantie in het vooruitzicht, staat de voetballerij voor ons allen op een laag pitje. Tijd om ff lekker uit
te rusten.
Om na de zomervakantie toch enigszins met een “wasbordje” terug te komen heb ik onderstaande oefeningen
opgezocht.
Als je dan straks lekker ergens op een terras zit, of nog in
afwachting bent van je bestelling in een restaurant, kan je
ondertussen onderstaande oefeningen doen, want je hoeft
helemaal niet je trainingskleding aan te doen om zinvol
bezig te zijn.
Je kunt alvast beginnen (nu je nog aan het werk bent);
zeker als je veel tijd doorbrengt in een bureaustoel kan
deze oefening helemaal geen kwaad. Je buikspieren
trainen terwijl je een mail aan het schrijven bent, het kan!

Ga rechtop zitten met je voeten op de grond.
• Hef je voeten op.
• Strek je benen uit.
• Houd dit een seconde aan.
• Buig je knieën dan weer.
• Laat je voeten de grond niet raken.
• Houd dit een seconde vast.
• Strek opnieuw je benen.
• Let erop dat je je rug recht houdt.
• Blijf ademhalen.
• Hoe verder je op het puntje van je stoel zit,
hoe zwaarder de oefening.
• Mik op vijftien herhalingen.
Ik wens jullie allen een hele welverdiende vakantie!
Antoinette Veldhuis
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Vacature trainer meidenafdeling
Met trots presenteert Rood Zwart voor komend seizoen een Meisjes A-, B-, C- en D-team. Om het plezier in het
voetballen bij deze speelsters te behouden en ze naar een hoger speelniveau te krijgen, zoekt Rood Zwart een
enthousiaste en fanatieke jeugdtrainer.
De nieuwe jeugdtrainer zal samenwerken met ondersteunende trainers om zo de speelsters goed te begeleiden. De
trainingen worden zo georganiseerd dat de Meisjes A en B tegelijk trainen, en dat de Meisjes C en D tegelijk trainen.
Voor alle meidenteams zijn er komend seizoen leid(st)ers ingepland en hebben ouders al aangeboden hier ook indien nodig
te willen ondersteunen. Voorafgaand aan het komende seizoen zal er voor de begeleiders, de nieuwe trainer en overige
betrokkenen een bijeenkomst zijn om goede afspraken te maken over samenwerking en verwachtingen. Hiermee verwacht
de Vrouwenvoetbalcommissie dat de doorstroming en samenwerking worden bevorderd en de motivatie onder de speelsters
wordt gestimuleerd.
Ben jij of ken jij de juiste persoon voor de functie van jeugdtrainer voor de meidenafdeling, of wil je meer informatie, neem
dan contact op met Conny Kemerink op Schiphorst via tel. 06-46723773 of mail naar vrouwenvoetbal@roodzwart.nl.
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Erve Odink
In november 2011 heb ik, Gerhard Bebseler, op verzoek van de
commissie Sport Park Plus, bij de stichting Twickel getracht wat
gegevens te verkrijgen over de boerderij genaamd Erve Odink en de
omliggende gronden waarop ons huidige sportcomplex is gelegen.
Bij het graven voor de fundering van het nieuwe clubgebouw komen
voorwerpen e.d. te voorschijn die er duiden dat er in de omgeving
moet zijn geleefd en dat blijkt uit het onderzoek van destijds juist
te zijn. Ooit stond er dus de boerderij genaamd Odink. Ter wille van
de actualiteit lijkt het me interessant wat dieper in het verleden te
duiken en in het kort mijn bevindingen van destijds op deze moderne
wijze aan onze leden en verdere belangstellenden door te geven.
De boerderij voornoemd was tot 25 april 1842 in het bezit van
een zekere Gradus Ten Zijthof. Ze werd op die datum bij “akte van
transport” overgedragen aan de heer J. D. C.van Heeckeren ( Twickel.)
Genoemde ten Zijthof blijft wel huurder tot 12/9- 1861. Daarna komt
de fam. Slaghekke als huurder in beeld. In 1897 is dat Jan Hendrik
Slaghekke. Op 11 november 1939 wordt het pachtcontract met
diens weduwe A.Slaghekke - Nijhuis opgeheven. De boerderij wordt
afgebroken en de bijhorende gronden verpacht aan omliggende
huurders van Twickel o.a. de heer Doeschot. De moeizame wijze
waarop de pachtovereenkomst van de grond( waarop een tweetal
velden t.b.v. onze vereniging in 1978 worden aangelegd) wordt
overgedragen aan de gemeente Stad Delden is bij de ouderen onder
ons nog wel bekend.
Op 11 maart 1948 komt onze vereniging voor het eerst in beeld.
Destijds was het een z.g. omnium vereniging met een afdeling
voetbal, handbal, gymnastiek en wandelsport. Een hoofdbestuur
had naar mijn mening in die tijd volmacht voor het aangaan
van verplichtingen. Het huurcontract voor de grond waarop ons
eerste speelveld is aangelegd is gedateerd 4 juni 1948. De aanleg
van de overige velden volgden in resp. 1962 en zoals hiervoor al
aangegeven in 1978. De pracht medewerking van resp. Stichting
Twickel, de gemeente Stad - Delden en pachter de heer Wes komt
weer even in beeld. Tot zover!

Rood Zwart
Dames 7-tal
ongeslagen
kampioen
Uitzinnig van vreugde vlogen de dames elkaar in de armen nadat
het laatste fluitsignaal klonk. Op dinsdagavond 17 mei schreven de
speelsters van het 7-tal van Rood Zwart, onder toeziend oog van vele
supporters, geschiedenis. Met een klinkende zege van maar liefst 5-0
op LSV sleepten ze de titel in de wacht.
Sinds vorig jaar is een groot aantal oud-speelsters van Rood Zwart
weer terug te zien op de velden in de 7 x 7 competitie. Het team,
bestaande uit dames van 25 jaar en ouder, speelt in officieel KNVB
competitieverband op doordeweekse avonden, 7 tegen 7, op een half
veld, wedstrijden van twee keer een half uur.
De speelsters van dit nieuwe team gingen direct al flitsend van start
en bekroonden zich vervolgens in de competitie na de winterstop
tot ongeslagen kampioen. Dit feest werd, zoals veel speelsters
van voorgaande kampioenschappen al gewend waren, uiteraard
uitbundig gevierd met onder meer champagne en een bubbelbad in
de kleedkamer.
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Geen alcohol?
Je hoeft je er niet
voor te schamen!

Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

Remedial teaching
Als leren even niet meer lukt
Vestigingen
Berlijnstraat 16
Langestraat 91

7559 WH Hengelo
7491 AC Delden

info@educent.nl www.educent.nl

t
t

074 278 35 69
074 376 40 98

Nieuwe aanduiding juniorenvoetbal
Met ingang van seizoen 2016/2017 verandert de KNVB de aanduidingen van de jeugdcompetities. De aanduidingen
A- t/m C- junioren en D- t/m F- pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke
aanduidingen Onder 19 (jaar) t/m Onder 7 (jaar). Nieuw is ook de toevoeging van een J (jeugd) in de aanduidingen voor
de jeugd (niet de J van jongens). Een specifieke meidencompetitie wordt aangeduid met een M. De nieuwe aanduidingen
zijn nodig om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om geboortejaar competities aan te bieden (O14, O12 etc.). Leeftijdscategoriën Hieronder volgt een opgave van de leeftijdsgroepen van onze
jeugdafdeling in het seizoen 2016-2017. De peildatum is 31 december van enig jaar.
Aanduiding
JO19
MO19
JO17
MO17
JO15
MO15
JO13
MO13
JO11
JO9
JO7

Oude aanduiding
A-junioren
A-junioren
B-junioren
B-junioren
C-junioren
C-junioren
D-pupillen
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen
Zaterdagochtendgroep

Ludieke
ledenactie
Beste clubgenoten,
In de extra ledenvergadering waarin er werd gestemd voor
een nieuw clubgebouw heb ik met enthousiasme veel
rood-zwarters gezien die eensgezind achter de club zijn
gaan staan. Ik denk een mooie avond waarin we met velen
een belangrijke maar bovenal goede beslissing hebben genomen.
Na tijden van hard werken en veel brainstormen is er een
mooi plan uitgerold waar we er met elkaar voor gaan
zorgen dat het eindresultaat een clubgebouw is waar we
trots op mogen zijn. Op deze avond is bij mij ook het idee
ontstaan om zoveel als mogelijk clubleden met elkaar te
verbinden onder het motto, met elkaar, voor elkaar. We
moeten namelijk bergen werk verzetten het komende jaar,
en alleen is maar alleen.
In het jaarlijkse leiders overleg is dan ook het idee geboren
om een toernooi te organiseren voor alle senioren elftallen
waarin plezier en sportiviteit voorop staan. Het doel van
deze dag is naast het verbinden van elkaar ook de voet-

Geboortejaar
1998 en 1999
1998 en 1999
2000 en 2001
2000 en 2001
2002 en 2003
2002 en 2003
2004 en 2005
2004 en 2005
2006 en 2007
2008 en 2009
2010 en 2011

Betekenis
Jeugd Onder 19 jaar
Meisjes Onder 19 jaar
Jeugd Onder 17 jaar
Meisjes Onder 17 jaar
Jeugd Onder 15 jaar
Meisjes Onder 15 jaar
Jeugd Onder 13 jaar
Meisjes Onder 13 jaar
Jeugd Onder 11 jaar
Jeugd Onder 9 jaar
Jeugd Onder 7 jaar

balschoenen weer op te poetsen voor aanvang van weer
een nieuw voetbalseizoen. Fit beginnen aan de competitie
is voor de mannen op leeftijd en voor ex ‘selectie’ spelers
geen overbodige luxe is gebleken. Enige zelfspot is op zijn
plaats, ook als niet selectie speler en nu nog twintiger blijkt
dat fitheid geen overbodige luxe is!
Na een kort overleg waarin iedereen al snel enthousiast
was is er besloten aanvullend op de open dag die plaats
vind op
27-08-2016 een samenzijn te organiseren waarin sportiviteit en gezelligheid samen komen. Er zal van 15.00 tot
18.00 een toernooi zijn en aanvullend een BBQ voor alle
deelnemende teams. Omdat we natuurlijk veel meer trouwe leden hebben die niet meer voetballen maar nog wel
bij de club betrokken zijn is er tijdens deze dag ruimte voor
veel gezelligheid. Het lijkt mij en met mij de organisatie van
deze dag een geweldig uitgangspunt om het glas te heffen
op een jaar waarin we veel van elkaar moeten en kunnen
verwachten.
Wij rekenen op al onze leden die onze club maken tot hoe
die nu is.
Komt allen, met elkaar, voor elkaar.
Gr,
Ingmar Dorenbusch
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Scheidsrechters
bedankt!
Afgelopen jaar zijn de wedstrijden op onze velden weer geleid door een groot aantal scheidsrechters. Daarom is een
groot woord van dank op z’n plaats. Een aantal scheidsrechters maakt stage uren voor school, een ieder ander
vrijwillig met zijn eigen reden. Bedenk wel dames en heren
voetballers, zonder deze vrijwilligers kan er niet gespeeld
worden. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan we de
scheidsrechters die de F en E teams hebben gefloten langzaam, onder begeleiding, doorschuiven naar de wedstrijden van de D elftallen. Daardoor zijn er natuurlijk voor de F
en E elftallen nieuwe scheidsrechters nodig.

“Scheids” het is fijn,
dat je onze scheidsrechter wilde zijn!

Op dit moment zijn er 17 jongens en heren voetbalteams
die een 25 tal scheidsrechters leveren. D elftallen uitgesloten. tegenover 4 meisjes en vrouwenteams die slechts 1
scheidsrechter op het veld heeft staan. Daarbij zijn er nog
een 9 tal heren die alleen arbitreert maar niet voetbalt.
Graag willen we meer dames als scheidsrechter op de
velden zien. Dames, kom in actie en meldt je aan om
de (meisjes) teams te fluiten. Vanaf de C elftallen zijn
meisjes, jongens, dames en heren, die het leuk vinden wedstrijden te leiden, altijd welkom. Ook voor de D tm A jeugd
omdat er een aantal arbiters werken, geblesseerd zijn of
ermee stopt. Gerard Bekker is bezig om een scheidsrechter
cursus te organiseren voor een ieder die daar behoefte aan
heeft. Medio sept van dit jaar zal de cursus dan eindelijk
van start gaan. Aanmelden bij Toon Nijland.
Bij Peter Volmer kan men zich melden voor kleding en alle
aanverwante zaken.
Ook voor volgend seizoen zullen wij ons weer inzetten om
de scheidsrechters op de wedstrijden te plaatsen en waar
nodig te begeleiden. Zoals het afgelopen seizoen ging,
ging het, wat ons betreft, prima. Goede communicatie via
E-mail en Whats app.

Met jouw bijdrage komen
we er wel!

Nogmaals. Scheidsrechters DANK voor jullie inzet en op
naar het volgend seizoen.
Aanmelden om te fluiten kan bij Toon Nijland
Telefoon/Whatsapp: 06 46135974
E-mail: tonnienijland@tele2.nl

"noaberschapshoes"
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Verslag V.V. Rood Zwart

zomerkamp jeugd 2016
Vrijdag
Zoals gebruikelijk werden de ouders en kampdeelnemers
ontvangen op het Rood Zwart terrein. Good old Herman
Weijenborg, alias spraakwatervalman, deelde het vervoer
in voor de rit richting Hellendoorn. De vrachtwagen van
Krooshoop was voor het zoveelste jaar aanwezig om alle
bagage mee te nemen naar De Bosrand, waar Rood Zwart
opnieuw welkom was voor een weekend vol voetbal en
plezier.

Bij aankomst kozen de jonge voetballers allemaal een
slaapplaats en werden zij ingedeeld in teams. De teams
waren dit jaar volledig in EK stijl. Uiteraard was er Frankrijk met leiders Robert Kenkhuis en Joost Brink. Het altijd
goed presterende Duitsland had Daan Spanjer en Mike
Luijk als leider. België had rode duivel Peter Lovink en Stijn
Maatman als leiders. De jonge Zlatans van Zweden werden
begeleid door Jeroen Lovink en Mitchel Baake. Het prachtige Noord-Ierland had Tom Gerritsen en de bourgondisch
gespierde Job Meirik als leiders. Natuurlijk mocht ook
Spanje met Jurriaan Eekers en Frank Lovink als leiders niet
ontbreken.

Het activiteiten programma op de vrijdag begon met
een aantal spannende voetbalwedstrijden. Hierna werd
er gegeten en mocht de jeugd zich weer opmaken voor
een spannende tocht in het bos. Hier waren overal vragen verstopt die beantwoord moesten worden. Een goed
antwoord leverde een letter op. Met de verkregen letters
moesten de groepen de woorden ‘Rode Duivels’ vormen.
Dit leverde punten op voor het totaal klassement. Tijdens
het zoeken naar de vragen was iedereen erg op zijn hoede.
In het bos zaten namelijk een aantal leiders verstopt. Zo
was er onder andere een vraag verstopt bovenop een gecamoufleerde leider, vielen er skippyballen uit de boom en
was er een clown op een motor die erg veel indruk maakte.
Nadat iedere groep veilig terug was gekeerd bij de bosrand, werden er heerlijke broodjes knakworst geserveerd.
De tocht werd nog eens besproken en iedereen gaf eerlijk
toe helemaal niet bang te zijn geweest!

Zaterdag
Wat het jeugdkamp voor alle helpende leiders zo leuk
maakt is dat ze altijd lekker kunnen uitslapen. Dat was dit
jaar weer niet anders. Pas om kwart over vijf ‘s ochtends
waren de eerste kinderen wakker. De zaterdag kon beginnen. Het ontbijt was weer goed verzorgd en hierna werden
de eerste wedstrijden van de dag afgewerkt. Ook werd er
nog een potje gevoetbald tegen de leiders.
Nadat iedereen wat soep en een paar boterhammen had
gegeten was het tijd om aan de middag activiteit te beginnen. In het aangelegen bos, waar het nu heel wat minder
spannend was dan gisteravond, waren overal gekleurde
kaartjes verstopt. Voor iedere groep waren er tien kaartjes
verstopt. Op deze kaartjes stonden verschillende opdrachten en vragen. Het uitvoeren van de opdracht en het goed
beantwoorden van de vragen leverde punten op. Ieder
team heeft erg goed zijn best gedaan. Dit zorgde dan ook
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voor een record aan gevonden kaartjes. Slechts drie kaartjes bleven in het bos achter…

Na het bos spel werd er weer gevoetbald. Ondertussen
bereiden trouwe kamphulpen Monique Gerritsen, Ellen ten
Brummelhuis, Astrid Koning ter Heege, Marcel Heuker of
Heuk en Herman Weijenborg een heerlijke barbecue voor.
Dit ging er bij alle voetballers en leiders wel in! Hierna kon
het avond programma beginnen. Dit bestond uit voetballen, hout halen, een groot kampvuur en meerdere quiz
rondes. Er werd ook nog gekeken naar een EK wedstrijd,
maar deze was helaas niet zo spannend als ieder gespeelde
wedstrijden die dag op complex De Bosrand. Heel verrassend waren de jonge voetballertjes al vroeg moe en gingen
zij dan ook op tijd slapen.

Nadat het voetbal programma was afgewerkt, was het
tijd voor zeskamp! Er werd zakgelopen, skilat gelopen,
slang gelopen, hoog gehouden, onder een camouflagenet
getijgerd en bal gevangen met een zes persoon broek, gedragen door één persoon. Tussen de spellen door kwamen
Saskia en Robert Ros weer lekkere ijsjes brengen. Het middag eten bestond uit patat, sla en een heerlijke gehaktbal.
Na het eten was het tijd voor levend stratego.
Voor het levend stratego werd er een ander bos dan het
gebruikelijke uitgekozen. In het gebruikelijke bos lagen veel
takken door kapwerkzaamheden en het terrein werd als te
onveilig bevonden. Het ‘nieuwe’ stuk bos was iets verder
lopen, maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen
vlogen door de bosjes, jaagden elkaar en renden over het
open veld. Ze proberen zo veel mogelijk doosjes uit elkaars
kamp te stelen. Nadat iedereen moe was gestreden werd
er weer vertrokken naar De Bosrand.

Ieder kamp kende een winnaar, zo ook dit jaar. Ieder team
had vooraf het levend stratego een dichte doos met een joker gekregen. Omdat de teams in punten zo dicht bij elkaar
stonden, maakten deze jokers uiteindelijk uit wie er gewonnen had. De rode joker was de joker met de meeste punten
en Frankrijk was het gelukkige team dat deze joker uit de
doos haalde. Na deze prijsuitreiking was het tijd om weer
naar huis te gaan. Moe, maar met een leuk kamp achter de
rug werd er weer naar Delden afgereisd.
Zondag
Iets later, maar nog altijd vroeg waren de eerste kinderen
wakker. Dit moesten de leiders weten ook. Met de kussen in de aanslag werd de kamer van de leiding ingerend.
Elk idee van uitslapen werd met de kussens uit het hoofd
geslagen. Na een opnieuw prima ontbijt werd er weer gevoetbald.

Het was weer een leuk kamp zonder onenigheid, veel lachende gezichten, veel fanatisme en veel humor. Wij als
organisatie waren dik tevreden en hopen volgend jaar weer
op zo’n leuke groep. Het is voor ons weer een kamp geweest wat ons nog lang zou bijblijven.
Tot volgend jaar!
CLUBBLAD ROODZWART
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opgericht januari 1923

Clubgebouw
Correspondentie
Opgave senioren- en juniorenleden
Banknummer contributie
Contributie
kwartaal
half jaar
jaar

Langestraat 155
M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden
info@roodzwart.nl
T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden
ledenadministratie@roodzwart.nl
NL14RABO0313318824 (Rabobank)
Junioren
Senioren
Steunend lid
€ 24,€ 39,€ 48,€ 78,€ 96,€ 156,€ 30,-

074-3762145
06-57234681
06-13482064

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

074-3764506
074-3764848
06-57234681

Binne Visser
Jeroen Vos
Jelle de Vries
Brenda ter Braak

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken, veld- en wedstrijdzaken en
seniorencommissie
Vrouwencommissie
Vrijwilligerszaken
Kantinecommissie
Kantinecommissie

Jeugdcommissie:
Robert Ros
Hans Slaghekke
Conny Kemerink op Schiphorst
Saskia Ros

Voorzitter (ad interim)
Voetbalzaken algemeen
Coördinator dames- en meisjesvoetbal/Activiteiten
Coördinator welpenvoetbal / Activiteiten

074-3764506
06-12218068
074-3762486
074-3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis
Gerard Bekker
Rob Keizer
Guus Exterkate
Hans van Ooijen
Han Dijkmans

Hoofd wedstrijdzaken senioren
Wedstrijdsecretaris A en B jeugd
Wedstrijdsecretaris C en D jeugd
Wedstrijdsecretaris C en D jeugd
Wedstrijdsecretaris E en F jeugd
Wedstrijdsecretaris E en F jeugd

074-3762654
06-87124084
06-23280874
06-50235300
06-46376203
06-22926726

Consul:
Herman Weijenborg

Consul zaterdags en zondags

06-15872233

P.R. Commissie/Clubblad:
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie clubblad

06-48463681

P.R. Commissie/Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

074-3763983
074-3766900
06-30420200

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis
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074-3764766
06-51209796
06-30420200
06-14416633
06-48379397
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Ledenadministratie

074-3766401

Killswitch Engage - "Always"

t 074 - 30 30 600 - f 074 - 30 30 650 - @ info@vanmarle.nl
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www.vanmarle.nl

MARKET ING

LOGO
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SEO
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WEBDESIGN
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Molenstraat 12, Delden
074 85 12 445
info@straver-reclame.nl
straver-reclame.nl

SOCIAL
MEDIA

Samen de
vereniging
supporten
Rabobank ondersteunt lokaal de breedtesport
Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van de wedstrijdcommissie tot de
materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om sport voor
iedereen mogelijk te maken. Zodat jouw club op ieder vlak een topclub is.

rabobank.nl/centraaltwente
Een aandeel in elkaar

waardoor de
hele club
wint.

