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VOORWOORD
Het is alweer het laatste weekend van juni als ik
begin te schrijven aan dit voorwoord. Een lang
voetbalseizoen, met voor het eerst competitievoetbal
in de maand mei, zit er op. Het is toch even wennen
die verlenging van het seizoen. Vaste activiteiten in
mei als het Gerrit ten Brummelhuis-, sponsor- en
Bevertoernooi moeten hun plek gaan vinden, in de
toch al zo drukke, maand juni. Dit gecombineerd met
de weekenden weg en afsluitbijeenkomsten van de
verschillende teams zorgen ervoor dat de agenda in
juni volledig uit zijn voegen knapt. Voordeel van zo’n
overvolle agenda is dan weer wel dat de tijd ontbreekt
om het WK goed te volgen en de afwezigheid van het
Nederlands elftal op deze manier wat makkelijker te
verhapstukken is.
Een overvolle agenda hebben ook al die rood
zwarters die aan de lat staan voor de organisatie van
alle activiteiten de afgelopen weken. In alle drukte
moeten zij toch maar weer gepland zien te krijgen
wordt. Het is al die rood zwarters echter weer
prima gelukt om, deze voor onze club belangrijke
activiteiten, weer top geregeld te krijgen. Dank en
waardering voor iedereen die hier aan mee heeft
geholpen.
Ook in deze editie van de vernieuwde Voorzet
proberen wij u weer te informeren en te vermaken
met verhalen die spelen rondom onze club.
Stiekem hadden wij gehoopt een mooi artikel
te kunnen schrijven over de succesvol verlopen
nacompetitie van het eerste elftal. Helaas ging het
in de eerste ronde al mis en ging ons gedroomde
succesverhaal dus in rook op. Het korte avontuur
in de nacompetitie doet overigens niets af aan de
prestaties van het eerste elftal na de winter. Het was
meestal hartstikke leuk om naar te kijken en ik denk
dat we het komende seizoen dan ook met het nodige
vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Over komend seizoen gesproken. Op dit moment
wordt hard gewerkt aan de inrichting van ons
nieuwe hoofdveld. Het komende seizoen zal het
huidige veld 2 (het veld voor het Naoberhoes) gaan
fungeren als ons nieuwe hoofdveld. Dit betekent
dat we weer een deel van onze ambities ten aanzien
van onze accommodatie hebben gerealiseerd. Ik
ben ervan overtuigd dat dit op een positieve manier
bijdraagt aan de sfeer, beleving en uitstraling van
onze vereniging. Onze Open dag op 1 september is
voor iedereen een mooie gelegenheid om te kijken
wat het resultaat is geworden.
Ik hoop dat u het nodige plezier beleeft aan het
bekijken en lezen van deze editie van de Voorzet.

Arjan Dijkmans
1e secretaris
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REGEREN IS
VOORUITZIEN

“Het streven moet zijn om met de
Eredivisie ‘The best of the rest’ te zijn”

Dit is een bekende kreet waarmee natuurlijk wordt
bedoeld dat goed besturen vooruitzien is en daar dan
ook naar wordt gehandeld. Dit valt in de praktijk echter
niet mee. Op de eerste plaats moet een bestuurder
de gave hebben om de zaken goed vooruit te zien. En
als dit het geval is, dan moet de bestuurder vervolgens
nog voldoende steun hebben om ernaar te kunnen
handelen. Steun van medebestuurders, maar vooral
ook van de achterban die hij of zij vertegenwoordigt.
Helaas gaat het onderweg vaak mis en is het vooral de
waan van de dag die regeert in plaats van dat er wordt
geanticipeerd op toekomstige problemen. Soms dankzij
minder goede bestuurders, maar vaak ook ondanks
goede bestuurders die door omstandigheden worden
gedwongen.
Te vaak wordt er geredeneerd „Er is nu geen probleem
dus dat zien we later wel weer“. Het jammerlijke is
echter dat je op deze manier problemen laat ontstaan
in plaats van ze te voorkomen en er soms zelfs
onherstelbare schade wordt geleden, die voorkomen
had kunnen worden.
Wat heeft dit nu met voetbal te maken zult u denken?
Ik zal het u uitleggen want ik heb zorgen over de
voetbaltoekomst. Zowel nationaal, regionaal maar
ook lokaal in ons mooie Delden zijn of ontstaan er
problemen. Om deze problemen op te lossen is visie
nodig en steun voor bestuurders om de noodzakelijke
lange termijn maatregelen te nemen. Voor sommige
zaken is het wellicht al te laat, voor andere niet.
Om te beginnen nationaal bij onze eredivisie. Het
streven moet zijn om met de eredivisie „The best of the
rest‘ te zijn. Het is een illusie om landen als Engeland,
Duitsland, Spanje en mindere mate Italië en Frankrijk bij
te kunnen benen. Grote landen meer inwoners, meer
tv kijkers meer geld. Zo klaar als een klontje. Maar als
de Belgische en Deense competitie, de tweede divisies
in Duitsland en Engeland etc. al spelers weghalen uit
onze eredivisie, dan wordt de spoeling wel erg dun.
Neem hierbij ook nog de ontwikkeling mee dat goede

Enschedese bestuurders wel de visie en doorzettingskracht
en macht om een fusie te bewerkstelligen tussen de
Enschedese Boys en Sportclub Enschede. Hadden zij toen
niet doorgepakt, dan was er in Enschede helemaal geen
betaald voetbal meer geweest. Zij keken vooruit en deden
wat goede bestuurders moeten doen.
Twentse voetbal bestuurders met visie hadden in de jaren 90
hetzelfde moeten doen als hun Enschedese voorgangers in
1965. Een fusie tussen Heracles en Fc Twente. Dan had nu in
Twente wellicht een vierde nationale topclub kunnen spelen.
Op de plek van de huidige IKEA locatie in Hengelo had een
stadion moeten komen voor 40.000 toeschouwers waar de
trots van Twente: FC Heracles Twente zijn thuishaven zou
moeten hebben. Helaas is het niet gebeurd en de realiteit is
dat beide clubs elkaar opvreten. Het resultaat is dat we op
termijn blij moeten zijn dat beide clubs in het rechterrijtje
derderangs competitie ter meerdere eer en glorie van de
grote clubs uit het Westen en Eindhoven.
Ik heb in een Twents stadion de championsleaque hymne
gehoord. Een fantastische ervaring. Helaas zullen mijn
kinderen dat nooit meemaken. Doodzonde en waarschijnlijk
een voorbeeld van een onherstelbare schade!

Nederlandse spelers al worden weggekocht voordat
ze de baard in de keel hebben en we houden een
derderangs competitie over. Ik heb als klein jochie in
Enschede en Almelo nog buitenlandse topvoetballers
als Romario, Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic zien
spelen.
En verder Nederlandse topvoetballers
als Rijkaard, Van Basten, Gullit, Van Nistelrooy en
Koeman. Dat waren helden en om 19.00 uur op
zondag zat je stevast klaar voor Studio Sport. Ik zie
nu dat de kinderen zich nauwelijks interesseren voor
de Nederlandse competitie. Ach papa dat is toch geen
voetbal! Hoor ik regelmatig als ik mijn best doe om ze
toch voor de tv te krijgen of mee te nemen naar het
stadion. En eigenlijk hebben ze nog gelijk ook.
Een ontwikkeling die al lang geleden is voorspeld.
Maar visionairs die in de jaren 90 spraken over
een Beneluxliga of een competitie samen met
Scandinavische landen, om op deze manier meer geld
te genereren werden weggehoond. Nu is het te laat en
kunnen we volgend jaar kijken naar een veel te grote,
relatief oninteressante competitie. Een eredivisie
met clubs als Excelsior, Emmen, VVV en Fortuna
Sittard met accommodaties die het amateurniveau
nauwelijks ontstijgen. En dan heb ik het nog niet
over het voetbaltechnische niveau. Let maar op,
straks in de voorbereiding wordt menig eredivisieclub
weggespeeld door clubs uit de tweede Bundesliga.
Langzaam maar zeker komt er wat beweging en
worden ideeën gespuid. De eredivisie naar 16 clubs,
lachen om die Belgen toe ze ermee begonnen!) En
waarom nu wel? Want er is een probleem, minder
toeschouwers, minder geld, te weinig niveau etc. Als
de bestuurders van de clubs/KNVB wat meer vooruit
hadden gekeken, had het heel anders kunnen zijn.
Nu is het nog maar de vraag of het goed komt en
kinderen weer helden vinden in de eredivisie.
Denk je aan de eredivisie in onze regio dan denk je aan
FC Twente en Heracles. Gelukkig hadden in 1965 de

Denk je aan het Twentse amateurvoetbal dan denk je ook aan
Delden en de plaatselijke voetbalclubs Rood Zwart en SV Delden.
In 2023 beiden een eeuw oud. Beide clubs maken een vitale indruk
vanaf de buitenkant. Maar als een dorp steeds minder kinderen
heeft en scholen gaan fuseren, dan hoef je geen professor te zijn
om te concluderen dat die vitaliteit de komende decennia onder
druk komt te staan. Inderdaad er is nu nog geen probleem dus
gaan we gewoon verder. Of toch niet? Hebben wij te maken met
bestuurders die wel vooruitkijken en die van beide achterbannen
de steun krijgen om zaken te regelen waar de Deldense
Maar wat zou het mooi zijn een club waar de recreatieve voetballer
zijn plek heeft, maar ook de ambitieuze en talentvolle voetballers
voetballers uit Delden buiten Delden gaan voetballen, omdat ze
het door hen gewenste niveau bij de Deldense clubs niet kunnen
krijgen. Een gezond FC Twickel met meer dan 1100 leden in de
tweede klasse en jeugdselecties in de hoofdklasse. Met gezond
verstand en visie relatief eenvoudig te realiseren.
We moeten het met elkaar en voor mekaar doen!

Onno Zelaar
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BESTUURSMEDEDELINGEN

SVO Twickel

10

Hoewel de SVO Twickel al een jaar lang naar tevredenheid van alle
betrokken partijen operationeel is had de SVO nog niet de gewenste
juridische status. Op 22 juni jongstleden is op het kantoor van
notaris Rouwenhorst in de Delden de Samenwerkingsovereenkomst
tussen SV Delden en Rood Zwart getekend. Daarnaast is ook de
oprichtingsakte van de SVO Twickel getekend. Daarmee bestaat de
SVO Twickel nu ook formeel juridisch.

Overleg met gemeente bestuur
Op 25 mei jongstleden is overleg geweest met de wethouder
over de verdere mogelijkheden, ontwikkelingen en wensen ten
aanzien van onze accommodatie. Expliciet zijn in dit gesprek aan
de orde geweest de staat van ons kunstgrasveld, de inrichting van
het parkeerterrein/parkeermogelijkheden en de subsidiering van
investeringen in de overige buitensportaccommodaties in Delden.
Voor ons kunstgrasveld geldt dat deze onlangs is gekeurd en dat een
aantal gebreken zijn geconstateerd. Wij zullen de ontwikkelingen
hiervan bestuurlijk nauwgezet volgen, zodat de beschikbaarheid
van een kwalitatief goed kunstgrasveld gegarandeerd is en blijft
voor onze vereniging.

Inrichting veld 2 tot hoofdveld
Op 16 april is besloten om deze zomer over te gaan
tot het herinrichting van veld 2 tot hoofdveld. Dit betekent
concreet dat er om het hele veld bestrating wordt aangelegd. Het
bestaande zwarte hekwerk voor het Noaberhoes wordt uitgebreid
tot een compleet hekwerk rondom het veld en er worden twee
dug outs gebouwd met elk een capaciteit van 10 zitplaatsen. Het
nieuwe hoofdveld is vanaf het komende seizoen beschikbaar. De
bestaande reclameborden van het huidige hoofdveld zullen worden
hergebruikt.

Herinrichting voorterrein en locatie oude kantine
Naast de herinrichting van veld 2 zoals hiervoor beschreven
zal de voetballoze periode in de zomer ook worden benut om
het voorterrein (welpenvelden) en de oude kantinelocatie te
herinrichten. Het hele terrein zal worden geëgaliseerd en opnieuw
worden ingezaaid. Het terrein wordt verder zodanig ingericht dat
het geschikt is voor gebruik door de welpenafdeling en de jongste
pupillen.

Opening/sluiting kantine in Noaberhoes
Evenals de afgelopen jaren zal de kantine gedurende zomerstop ook
dit jaar een aantal weken niet geopend zijn. Dit betekent dat vanaf
de Algemene Ledenvergadering van 2 juli 2018 de kantine gesloten
zal zijn. In de loop van augustus bij de opstart van de trainingen/
oefenwedstrijden zal de kantine weer geopend zijn. In overleg is het
Noaberhoes wel voor vergaderingen beschikbaar.
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Van prieeltje tot éénroedige kapberg
Het lijkt alweer heel lang geleden, maar
het is nog maar een jaar of 4/5 geleden
dat de Sportpark Plus Commissie startte
met de fondsenwerving om de bouw
van het Noaberhoes mogelijk te maken.
Onderdeel hiervan was de verkoop van
de verschillende sponsor pakketten. Het
eerste zogenaamde pakket Brons werd
gekocht door Rietdekkersbedijf Oude
Wesselink. Maar uiteindelijk liet eigenaar
Arjan Oude Wesselink het niet alleen bij
een pakket Brons.
Arjan vertelt dat het begon met de vraag van
Wim Koning ter Heege of hij een prieeltje
zou kunnen maken voor de geplande jeu
de boules baan op de locatie van de oude
kantine. Arjan was hier graag toe bereid.
Een prieeltje meer of minder, dat zou wel
loslopen dacht hij. Echter de plannen voor
de inrichting wijzigden en de jeu de boules
baan met het geplande prieeltje werden
verplaatst naar het voorplein bij het in
aanbouw zijnde Noaberhoes. Prima, geen
probleem dacht Arjan. Maar week na week
zag Arjan het nieuwe Naoberhoes groeien
en daarmee ook de enorme impact van het
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nieuwe gebouw op de omgeving. Dat geplande prieeltje zat
hem niet helemaal lekker. Arjan: “Het werd mij gaandeweg
de bouw wel duidelijk, dat bij zo’n mooi en groot gebouw
geen prieeltje paste. Er moest wat anders gebeuren”. Na wat
nadenken was het voor Arjan wel duidelijk een ‘éénroedige
kapberg’ dat zou prima passen bij de jeu de boulesbaan op
het voorplein, het Noaberhoes en de groene omliggende
velden. De Sportparkplus Commissie was enthousiast over
zijn idee en het plan kon worden uitgevoerd.
In tegenstelling tot het oorspronkelijke prieeltje was het
bouwen van de boogde kapberg natuurlijk geen klus die
hij alleen kon doen. Arjan moest op zoek naar een ervaren
vakman die kon zorgen voor de houten constructie van de
Kapberg. Hij kwam uit bij een goede kennis van hem: Henri
Heuten van Heuten Timmerwerken. Arjan zegt lachend: `dat
was natuurlijk wel een beetje een gemene vraag van mij,
want Henri is een echte SV Delden man`. Maar zegt Arjan,
ik vond het echt een goed idee dat wij dat samen gingen
doen op een plek, die dan wel bij Rood Zwart is, maar niet
alleen voor gebruik door Rood Zwart is bedoeld. Met het
argument dat ik met mijn bedrijf ook al jaren bordsponsor
ben bij SV Delden trok ik Henri over de streep en hebben
we met veel plezier de klus geklaard. Wij hebben samen
een paar dagen gewerkt aan de kapberg en we zijn hierbij
wat eten en drinken betreft uitermate goed geholpen en
verzorgd door Frans Dijkmans en Herman Wijenborg.

Arjan vertelt verder dat hij
erg tevreden is over het
resultaat en dat hij van
heel veel mensen positieve
reacties heeft gehad. Het
is een mooie manier om
te laten zien wat ik en
Henri met onze bedrijven
kunnen betekenen voor
bedrijven en particulieren.
Heuten Timmerwerken is
vooral actief in verbouw,
aanbouw en onderhoud
van woningen. Het maken
van badkamers, carports
en keukens is aan Henri
Heuten wel toevertrouwd.
Arjan
biedt
met
zijn
bedrijf
het
complete
pakket aan, van een grote
woonboerderij
tot
een
klein prieeltje in de tuin,
Rietdekkersbedrijf
Oude
Wesselink kan het allemaal
uitvoeren. Maar, zegt Arjan,
een beetje reclame voor
mijn bedrijf is natuurlijk
leuk maar het allermooiste
vind ik toch dat ik op deze
manier wat kan betekenen
voor Rood Zwart. Ik ben als
klein jochie in de welpen
begonnen en heb tot in de
jaren 90, als speler in het
eerste elftal, rondgelopen
bij Rood Zwart. “Ik heb
me hier altijd geweldig
thuisgevoeld en echt een
fantastische tijd gehad”.
´Pas als je gestopt bent
met voetballen besef je dat
pas goed´. Na zijn actieve
carrière
als
voetballer
is Arjan zo’n 10 jaar niet
echt meer bij Rood Zwart
geweest.

Echter vanaf het moment dat oudste zoon Koen de leeftijd
had om te gaan voetballen is Arjan weer volop bij Rood Zwart
betrokken geraakt. `Toen ik weer binnenkwam na die 10 jaar
kreeg ik meteen weer dat ´familiegevoel´ dat ik altijd had
gehad bij Rood Zwart`. Arjan nam al gauw taken op zich als
leider of trainer van de teams waarin Koen en tegenwoordig
ook zoon Gijs spelen. Komend seizoen is Arjan trainer coach
van het team JO 13-1, waar zoon Gijs in speelt. Als bewijs van
dat hij weer echt helemaal terug is bij Rood Zwart geeft Arjan
aan, dat hij afgelopen jaar alle thuiswedstrijden van het eerste
heeft gezien en dat hij daaraan veel plezier beleeft. `Erg
gezellig en ik heb een aantal echt mooie wedstrijden gezien`
De conclusie kan niet anders zijn dan dat Arjan naast een
bevlogen vakman in het rietdekkersvak ook een bevlogen
Rood Zwarter is.
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GEEF DE PEN DOOR..
Alwie Oude Nijhuis

i

n de vorige editie van deze klassieke
rubriek was “good old” Berto Spoolder
de gelukkige ontvanger van de pen.
De tijd vliegt, want het is al weer meer
dan een half jaar geleden dat wij met
Berto om tafel zaten, in het toen nog
spiksplinternieuwe Noaberhoes. In dat
gaf gesprek gaf Berto aan de pen graag te
willen geven aan generatiegenoot Alwie
Oude Nijhuis. Logisch gevolg hiervan is
dat wij op een zomerse juni avond om
tafel zitten met Alwie. Niet alleen om
de aan hem door Berto gestelde vragen
beantwoord te krijgen, maar ook om eens
te horen hoe het met hem gaat en hoe hij
tegen de verschillende (rood zwart) zaken
aankijkt.
Locatie van het gesprek is dit keer niet het
Noaberhoes maar bij één van de schrijvers
thuis. Nadat een eerdere afspraak al moest
worden verzet , blijkt ook dat de nieuwe
afspraak op het afgesproken tijdstip van
20.00 uur niet wordt gehaald. Het moet
in verband met drukte op de weg tot
20.30 uur worden uitgesteld. Maar ook
dat lukt niet helemaal en uiteindelijk is
De hectische aanloop naar het gesprek
blijkt het logische gevolg van het ritme
van het leven van een drukke zelfstandig
ondernemer. Zoals de meesten wel weten
heeft Alwie aan de Molenstraat in Delden
een biljart- en sportprijzenhandel hetgeen
al de nodige drukte met zich meebrengt.
Maar daarnaast is Alwie ook nog volop
actief als ZZP-er in de vergassingsbranche.
Daar waar vroeger menig tegenstander
doodsangsten werd aangejaagd, zijn het
tegenwoordig de houtwormen en bonte
knaagkevers die het loodje moeten leggen
in de weekenden. Want, zo geeft Alwie aan,
de biljarthandel is toch echt de hoofdzaak.
De vergassingswerkzaamheden zijn toch
wat hobbymatig en vinden wat meer in het
weekend plaats. “Het is leuk want je komt
op plaatsen waar je normaal niet snel komt”.
Zo heeft hij al een jacht met een waarde van
tientallen miljoenen onderhanden genomen
en gaat hij binnenkort naar Oeganda om een
klus te klaren.
Natuurlijk heeft Alwie de bijdrage van Berto
gelezen in de wintereditie van de Voorzet en,
zegt hij lachend, wat hem vooral opviel was
meer zelfkennis beschikt dan toendertijd.
Hierbij doelt Alwie op de uitspraak van
Berto dat hij terugkijkend op zijn rood zwart
tijd vroeger toch wel een luie en eigenwijze
voetballer was. Alwie bevestigt dat hij zich
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maar al te goed kan herinneren hoe hij zich kon ergeren aan de houding
van Berto. En vaak ging het zo dat op het moment dat Alwie er eigenlijk wel
klaar mee was, Berto met zijn beroemde linker een bal de kruizing in joeg.
Vanzelfsprekend was de ergernis bij Alwie en zijn medespelers dan op slag
verdwenen.
Maar laat er geen twijfel over bestaan Alwie vond het fantastisch om met
Berto samen te spelen: “Tuurlijk, met zo´n goede voetballer bij je in de
buurt, die wedstrijden kan beslissen wil je altijd graag spelen”. Alwie geeft
aan dat hij het destijds dan ook erg jammer vond dat Berto vertrok naar
HSC. Ook vindt hij het jammer dat Berto later niet nog een paar seizoenen
bij Rood Zwart heeft afgebouwd. Overigens wel begrijpelijk omdat Berto
ondertussen gesetteld was in Haaksbergen en voetballen in Delden daar
niet echt in paste. Dit brengt ons automatisch bij de vraag van Berto aan
Alwie. Namelijk of Alwie wel eens heeft overwogen om op een hoger niveau
te gaan spelen en of hij hiertoe de kans heeft gehad? Alwie geeft aan dat
hij wel eens informeel gepolst is, maar dat hij altijd heeft aangegeven dat
weggaan bij Rood Zwart voor hem geen optie was en er dus ook nooit een
serieus vervolg op is gekomen. Het was het hem niet waard om voor een
relatief klein bedrag 3 tot 4 keer per week naar een andere club te moeten
gaan. Ik was in die tijd ook al druk met mijn werk en de zaak, maar ik zou ook
zeker de jongens van Rood Zwart zijn gaan missen. Vooral in de derde helft!
Het komt er op neer dat voor Alwie op dat moment de sfeer en de binding
met Rood Zwart belangrijker was dan het niveau waarop hij speelde. Alwie
geeft aan hier ook geen spijt van te hebben. Als hij een stap had kunnen
maken zoals Tom Bloeming destijds naar een eredivisieclub als Vitesse dan
was het een ander verhaal geweest. “Dan had ik geen seconde getwijfeld”.
Dan stap je echt een andere wereld in met andere mogelijkheden”. Alwie
geeft daarbij aan het jammer te vinden dat het eredivisie avontuur voor Tom
als gevolg van een zware blessure maar tot een paar wedstrijden beperkt is
gebleven. “Ik was wel benieuwd hoe het zonder die blessure zou zijn gelopen
met de voetbalcarriere van Tom”.

“Tuurlijk, met zo´n goede voetballer
bij je in de buurt, die wedstrijden kan
beslissen wil je altijd graag spelen”
De voetbalcarrière van Alwie zelf is dus beperkt gebleven tot Rood Zwart.
Als zoon van markante Rood Zwarter Alwie Oude Nijhuis senior was er geen
ontkomen aan en werd Alwie al jong lid van Rood Zwart. Alwie ontwikkelde
zich in de jeugd tot een technisch goede en fysiek sterke speler met scorend
vermogen. In het tegenwoordige voetbal zou men zeggen een echte ‘box to
jeugd vaak al een leeftijdsgroep hoger en een lange carrière in het eerste
elftal was eigenlijk een logisch gevolg. Uiteindelijk heeft Alwie 17 seizoenen
in het eerste elftal gespeeld. Van zijn 17e tot zijn 34e jaar en dus met recht
een heel voetballeven Rood Zwart. In die 17 seizoenen heeft hij 1 keer het
zoet van een kampioenschap mogen smaken in het seizoen 1999-2000,
waardoor promotie naar de derde klasse werd bewerkstelligd. Behalve
deze promotie als gevolg van een kampioenschap wist Alwie in zijn carrière
nog twee keer vaker te promoveren naar de derde klasse door middel van
de nacompetitie. Helaas waren er ook twee degradatie seizoenen naar de
vierde klasse. Deze degradaties worden door Alwie echter niet beleefd als
het sportieve dieptepunt uit zijn carrière. Dit is voor hem het feit dat hij
na een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen BWO een schorsing van maar
liefst 10 wedstrijden aan zijn broek kreeg. “Zo lang niet kunnen voetballen

en je team niet kunnen helpen was echt heel
zwaar”. Naast de promoties en het kampioenschap
kijkt Alwie vooral met heel veel plezier terug naar
de periode in de tweede helft van de jaren 90.
café De Burgemeester) in Delden net geopend. Al
gauw werd De Harlekijn hoofdsponsor en op de
zondagavonden na de wedstrijden was het altijd tot
laat op de avond erg gezellig. Vooral ook omdat er
in deze jaren ook sportief goed gepresteerd werd.
Het één kon ook niet helemaal los worden gezien
van het ander.” In een teamsport is de sfeer en
teamspirit gewoon erg belangrijk”.

“Zo lang niet kunnen voetballen
en je team niet kunnen helpen
was echt heel zwaar”
Gevraagd naar de huidige binding van Alwie met
Rood Zwart geeft Alwie aan dat hij de laatste
jaren wel wat minder bij Rood Zwart betrokken
is. Dit vooral ook door de eerder genoemde
vergassingwerkzaamheden, die vaak in het
weekend plaatsvinden. Financieel zeer interessant
geeft Alwie lachend aan; “In plaats van geld
opmaken in het weekend verdien ik nu geld, dat
JO 19-1 en de JO 13-3. Op de vraag of er op korte
termijn weer een Oude Nijhuis in het eerste van
Rood Zwart te zien is geeft Alwie aan dat hij daar
zelf ook benieuwd naar is. “Tussen kunnen en doen
zit een verschil, maar onmogelijk is het zeker niet”.
Alwie zijn vrouw Maaike is actief bij Rood Zwart als
vrijwilligster in de kantine. Verder is Alwie met zijn
biljarthandel al jarenlang trouw sponsor van Rood
Zwart. Zeker niet onvermeld mag blijven dat Alwie
een prachtige biljarttafel beschikbaar heeft gesteld
bij de opening van het nieuwe Noaberhoes. Na wat
“opstartproblemen” is het aan de biljartende Rood
Zwart leden, maar ook aan de overige Deldenaren
om hier gebruik van te gaan maken en op deze
manier een meerwaarde te creëren voor het
Noaberhoes. Alwie is benieuwd naar hoe zich dit
gaat ontwikkelen.
Over het Noaberhoes gesproken. Alwie geeft aan
graag van deze gelegenheid gebruik te willen
maken om heel Rood Zwart te feliciteren met
dit fantastische gebouw. Zijn vader, de eerder
bestuurslid en oprichter van de club van 100),
helaas veel te vroeg overleden, zou apetrots zijn
geweest als hij had gezien wat Rood Zwart ‘met
elkaar en voor elkaar’ heeft neergezet. Echt top!
Zoals eerder verteld heeft Alwie de laatste tijd het
eerste elftal niet of nauwelijks zien spelen maar
vanzelfsprekend wel de resultaten gevolgd. “Het
is natuurlijk jammer dat de nacompetitie niet tot
promotie heeft geleid, maar het lijkt me wel dat er
volgend jaar om de prijzen kan worden gespeeld.
En dat is natuurlijk positief na een aantal magere
jaren”. Hopelijk lukt dat komend seizoen in een
mooie nieuwe entourage op het nieuwe hoofdveld
met wat meer publiek. Want dat is volgens Alwie
wel echt een verschil met de jaren waarin hij startte
met spelen in het eerste. Alwie herinnert zich nog
goed zijn debuut in het eerste tegen TVO met wel
duizend toeschouwers. Dat zit er tegenwoordig niet
meer in. Er zijn zoveel alternatieven op de zondag.
Kijk alleen al naar het aanbod van voetbal op TV.
CLUBBLAD ROODZWART
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“Ik wil de pen graag
doorgeven aan Ferry van Sluiters”
Wat dat betreft kan de degradatie van fc Twente
voor het amateurvoetbal wel interessant zijn,
omdat in de Eerste Divisie de wedstrijden niet
op zondagmiddag worden gespeeld.
Maar niet alleen het aantal toeschouwers is
veranderd. De beleving van spelers is toch
wat anders, er wordt eerder afgezegd en
leden zijn kritischer. De opkomst van het
dames- en meisjesvoetbal is in positieve zin
een verandering. Alwie stelt dan ook dat
de samenwerking tussen Rood Zwart en SV
Delden met de oprichting van SVO Twickel wat
hem betreft een prima ontwikkeling is. Op de
vraag of deze samenwerking niet de opmaat
moet zijn voor een fusie , reageert Alwie wat
voorzichtig. Hij stelt dat als je alle plussen en
minnen bij elkaar optelt een fusie logisch gezien
wel het beste is. Maar als een kleine groep iets
echt niet wil, dit zorgt voor een moeilijk sfeer
en veel gedoe en het dan maar de vraag is of je
het moet doen. “Je moet het niet tegen heug en
meug doordrukken”.

Langzaam maar zeker komen we aan het eind van een
leuk gesprek en komt de vraag aan de orde aan wie Alwie
de pen wil doorgeven. Alwie geeft aan dat hij graag de
pen wil doorgeven aan Ferry van Sluiters. Zoals door Alwie
aangegeven is hij zelf niet meer zo vaak bij Rood Zwart om
over bepaalde zaken een goed onderbouwde mening te
hebben. Ferry is nog vaak in en buiten het veld te vinden
bij Rood Zwart en kan de zaken wat beter overzien. Alwie
wil in de volgende editie graag van Ferry horen wat er
volgens hem goed gaat bij Rood Zwart en wat niet en wat
we er aan kunnen doen om de zaken die niet goed lopen te
verbeteren?
Interessante vragen die we natuurlijk gaan voorleggen aan
Alwie bedankt voor jouw tijd en veel succes met alle drukke
werkzaamheden en hopelijk lukt het om de komende tijd
Tekst: Arjan Dijkmans
Foto’s: Daan Sonneveld

Alwie Oude Nijhuis senior wordt bedankt voor zijn inzet als coach van Rood Zwart 2 door aanvoerder Frans Exterkate
(tegenwoordig actief als coördinator van de JO 11 en 10 teams). Huidig voorzitter Robert Ros staat op de achtergrond als speler
van Rood Zwart 2 eveneens toe te kijken.
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Die ene dag in het jaar…
De dag waarvan je wist dat hij zou komen. De dag
waarop alles samenvalt en klopt. Een dag waarop
je in één klap een verloren seizoen goed kunt
maken. Een dag waarop menigeen zich voor even,
een ware Messi of Ronaldo waart. Eeuwige roem
binnen handbereik. Al is het maar omdat er ook
buiten de lijnen volop scoringskansen zijn.
De dag van het belangrijkste toernooi van het
jaar. Niks EK of WK. Een toernooi met een al even
mysterieuze als pakkende naam. Een naam die een
internationale doorbraak mogelijk in de weg staat.
in de annalen van Rood Zwart. We hebben het hier
natuurlijk over het Bevertoernooi.
Een “bever-loos” bestaan is amper nog voor te
stellen. Toch was er ooit een pre bever tijdperk. Hoe
is het Bevertoernooi ontstaan en waarom is het zo’n
doorslaand succes? En hoe komen ze in vredesnaam
aan die naam?

idee als het op een bierviltje past. Gewapend met een
viltje met daarop het concept en een toelichting op de
drie B’s stappen de heren naar het bestuur.
De geboorte van een traditie
Deelnemende teams betalen zelf voor het eten en
voor penningmeester Alex Braakhuis gedekt. Een
andere B is niet benoemt maar volgens het bestuur
wel van belang. De B van buren. Wel leuk die ‘beats’
maar hoe zit het met de overlast voor onze buren?
Ook daar is aan gedacht. Buren worden vooraf
geïnformeerd en om klokslag 22.00 uur veranderen
de drie B’s op Disney-achtige wijze in de drie T’s: Tap
dicht, ’t muziek oet en tent dicht! Daar is geen speld
tussen te krijgen en het bestuur geeft zijn zegen. Het
Bevertoernooi is geboren.

De nachtkaars van het 8e
We schrijven seizoen 2005-2006. De heren Han Bril
en Mark Ros boeken hun sportieve hoogtepunten als
respectievelijk ‘vaandelzwaaier’ en ‘waterdrager’ bij
de 3e helft vaak doorslaggevend is. Een seizoen dat
eeuwig mag duren maar dat, zoals altijd, als een
nachtkaars uit gaat. Dat kan en moet volgend seizoen
anders is het credo van Mark en Han.
Voor veel jeugdelftallen eindigt het seizoen vaak
met een gezellig toernooi. Waarom kan dat voor de
senioren niet? Een toernooi voor de lagere senioren
elftallen met naast sportiviteit ook volop ruimte voor
gezelligheid. ATC ‘65 uit Hengelo had ooit zo’n toernooi
maar is er mee gestopt. Een speurtocht levert geen
resultaat op. Dan maar zelf organiseren is het besluit.
Een bierviltje met de 3 B’s
Naast voetbal mogen ook de 3 B’s niet ontbreken:
‘Beats, Bier en BBQ’. Het concept is simpel. Voetballen
en feesten alsof je leven ervan afhangt. Gezelligheid
altijd voorop. Maar een goed idee is pas echt een goed
CLUBBLAD ROODZWART
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De B van boel geregel
Het allereerste Bevertoernooi staat eind 26 mei 2007
op de planning. En dat komt er niet vanzelf. Voordat
er afgetrapt kan worden valt er nog veel te regelen.
Te beginnen bij teams die mee willen doen. Zonder
voetballers geen toernooi. Avond aan avond klimmen
Mark en Han in de telefoon om te lobbyen voor hun
toernooi. Naast deelnemende teams zijn ze druk
met het regelen van vrijwilligers, catering, muziek,
het informeren van de buren, het regelen van de
benodigde vergunningen, urenlang puzzelen aan
wedstrijdschema’s en nog een miljoenmiljard andere
dingen die nu eenmaal bij het organiseren van een
evenement komen kijken. Zeker als je maar met z’n
tweeën bent.
Aquatisch knaagdier als mascotte
Ja en dan die naam. Hoe kan het dat een evenement
waarbij een BBQ een van de hoofdingrediënten is,
de naam draagt van een strikt vegetarisch aquatisch
knaagdier? Het is simpel. ‘Rood Zwart’s einde-seizoenlagere-senioren-elftal-toernooi’ bekt voor geen meter.
Een toernooi dat alles in zich heeft om legendarisch
te worden moet een catchy naam hebben. Willen we
met dit toernooi een blijvende plaats op de landelijke
evenementenkalender verwerven dan moeten we
uitpakken met iets krachtigs.
Hyves is op een hoogtepunt in 2007. Elk zichzelf
respecterend lager seniorenelftal heeft in deze tijd z’n
eigen fan pagina. De echte helden hebben zelfs een
heeft een bever als logo. Hebben ze bewust gekozen
voor dit beest omdat zij zich ook overal in vastbijten?
Of is het een subtiele verwijzing naar de lengte
en omvang van hun eigen ‘staart’? Nee! De meest
gehoorde opmerking op het veld tijdens wedstrijden
dan kiest voor een logo met een bever. Dit logo dient
als inspiratie voor de naam van het nieuwbakken
toernooi.
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‘de Keet’ als feestschuur
Voorzichtigheid is geboden bij de eerste editie. Komen
de teams wel opdagen? Wordt het wel gezellig? Klein
beginnen, dan wordt het vanzelf groots. Ons oude
maar vertrouwde clubgebouw, in de volksmond ‘de
keet’, is het decor van een wervelend feest. Maar liefst
vijftien teams strijden vol enthousiasme om eeuwige
roem. Eeuwige roem voor de beste dansmoves. Wat
een feest. Euforie overheerst. Moe maar voldaan volgt
een korte evaluatie. Er moet een vervolg komen zoveel
is wel duidelijk.
Al snel blijkt ‘de keet’ te klein. Na twee edities zingt het
succes van het Bevertoernooi rond in de regio. Han
en Mark komen handen te kort en de bevercommissie
zoekt versterking. Amateurisme is voor watjes. Een
laatste zaterdag in mei. Een tent staat op de plek
waar doorgaans nieuw talent haar balkunsten mag
vertonen. Een feesttent wel te verstaan. De drie B’s
slaan aan. Een succesformule waarbij sportiviteit en
gezelligheid in perfecte harmonie samenkomen.
Ook dames zijn welkom
Inmiddels is ook damesvoetbal aan een stevige
opmars bezig. Dat is ook onze bevercommissie niet
een plek ingeruimd voor een aparte damespoule.
Naast onze eigen ‘vrouwen met ballen’ strijden maar
liefst vijf damesteams uit de regio om de felbegeerde
Beverbokaal.

Succes buiten de provincie
De populariteit van het bevertoernooi blijft
maar groeien. Diverse voetbalsites pikken het
succes op en nemen het Bevertoernooi op in hun
evenementenkalender. Teams uit onder andere
Amsterdam, Beekbergen, Veenendaal en Nieuwe
Daar waar Han en Mark in den beginne nog stevig
moesten leuren, moet men ineens nadenken over een
maximumaantal deelnemers.
Anno 2018
Op wat kleine niet noemenswaardige incidentjes na is
het bevertoernooi in al die jaren vlekkeloos verlopen.
Er is bijgestuurd en geschaafd. Rouwdouwers en
schreeuwers zijn niet meer welkom. Gezelligheid
staat nog altijd voorop. Het moet een feest zijn voor
iedereen. De organisatie heeft inmiddels al twaalf keer
een succesvol toernooi afgeleverd. Weekendjes weg
worden om het toernooi heen gepland en teams in de
was er zelfs een heuse beachparty voor ons nieuwe
‘Noaberhoes’. Toegegeven het weer zat mee, maar ook
dit jaar was het Bevertoernooi weer een groot succes.
Het bevergevoel
Wat is nu het echte ‘bevergevoel’? Het is met geen pen
te beschrijven. Je moet het ervaren. Je moet er zijn
geweest. Wel staat vast dat in dit gevoel het succes
schuilt. Je mag dan binnen de lijnen elkaar geen
elkaar weer lief. Altijd! Er zijn nooit spelers te weinig,
iedereen helpt elkaar. We dansen en lachen samen. De
scheids proost met de spelers. Winnaars en verliezers
arm in arm, lallend op foute hits. We proosten, we
lachen, we dansen en we hebben het goed. Op die
ene dag in het jaar draait het even niet om selectie of
behalve dan voor die ene Aziatisch ogende speler
Amsterdammer, Gorenaar of eentje van die club aan
de andere kant van Delden. We zij allemaal een grote
bever-familie. Sport verbroedert!
Verwende poeperds

Als club zijn we eigenlijk best een stelletje verwende
poeperds met zo’n dijk van een seizoensafsluiting.
De teams melden zich op die ene dag in het jaar
op het veld. Voetballen en feesten, meer hoeven ze
niet te doen. We staan er alleen niet altijd bij stil wat
daarbij komt kijken. De bevercommissie mag dan wel
functioneren als een goed geoliede machine, maar
een goed draaiboek is geen kwestie van even een
bestandje downloaden.
Het is hard werken. Jarenlange ervaring. Pure passie
bovendien. Vasthoudendheid van een kleine club
heren en dames die al jaren de kar trekken. Die
ontzettend veel onzichtbaar werk verrichten met
maar één doel: een groot feest voor de club. Een
feest dat niet alleen goed is voor een leuke kantine
omzet maar ook een positieve bijdrage levert aan de
saamhorigheid in het voetbal.
Zeg eens eerlijk, heb jij je als deelnemer of fan van het
Bevertoernooi ooit afgevraagd hoe het feestterrein
de volgende dag weer verandert in een net en
kindvriendelijk sportpark? Nee, natuurlijk niet. Jouw
hoofd voelt de volgende dag in veel gevallen alsof
twee beverstaarten ermee pingpongden. Ook dat
is het bevergevoel! Maar in de tijd dat jij je roes ligt
uit te slapen of je afvraagt hoe het in hemelsnaam
bevercommissie voor dag en dauw alweer bezig met
opruimen. Dus vanaf deze plek namens alle verwende
poeperds: CHAPEAU! voor de Bever boys en girls!

APPEN
MET DE
TRAINER
We schrijven zondagmiddag 3 juni. De
Fantastische weersomstandigheden en een
hoop meegereisde supporters. Kortom, ik had
er zin in! De euforie van het behalen de strijd
om promotie was echter van korte duur.
Wat de apotheose had kunnen worden van
een seizoen vol uitersten, eindige in een
deceptie. Het “Wij hebben nacompetitie
gehaald” eindigde na slechts één wedstrijd
in “Zij hebben verloren”. Ja, voor de ietwat
chauvinistische supporter was het een zware
middag daar op sportpark ‘t Lageveld. De kater
na de 4-3 verloren wedstrijd tegen Juventa ’12
was enorm.
Een verloren seizoen! Maar is dat wel zo?
Overmand door emoties kun je nooit objectief
terugblikken. Niet gehinderd worden door
enige voetbalkennis helpt al evenmin voor
een goede analyse. Maar wat voor seizoen
was het nu echt? Ik appte de trainer.

Remco, mag ik je een paar vragen stellen?

Ai, appen met een sportliefhebber pur sang
op het moment dat Max Verstappen bezig is
historie te schrijven op de Red Bull Ring is op
z’n zachts gezegd onhandig. Maar ja, deadline
is deadline. Wat nu? Ik staar naar het scherm
op mijn telefoon.
Remco Dokter Aan het typen…
“Stuur je vragen maar, ik beantwoord ze
straks. Oké?”
Gelukkig, de analyse kan beginnen.
Zeg Remco, wat voor seizoen was het
eigenlijk?
“Een seizoen met ups en downs. We hebben onze
doelstellingen behaald maar wel op een vreemde
manier. We wilden bij de eerste vier eindigen en
meedoen om promotie. We hebben het gehaald
maar dat zag er lange tijd niet naar uit.
De voorbereiding op het seizoen ging voorspoedig.

“Prima, maar ik heb nog maar 5% batterij en
ik kijk nu Formule 1”
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we hoopten. Het voetbal was prima maar we
hadden te veel kansen nodig om te scoren. We
hebben wedstrijden verloren die we, als je kijkt
naar het aantal kansen, gewoon hadden moeten
winnen. Het slecht scoren is uiteindelijk tussen de

oren gaan zitten en bleek hardnekkiger dan ik had
verwacht.”
“Na de winterstop ging het beter. Als team pakten we
punten en stegen we op de ranglijst. Door het succes
groeiden de spelers beetje bij beetje naar elkaar toe.
Het werd een team. Dit succes resulteerde in het
behalen van de 3e periode en de uiteindelijke vierde
plaats in de eindrangschikking.“
Hoe was de sfeer binnen het team?
“De sfeer was in de voorbereiding prima maar bij
tegenslag komen dingen soms pas echt aan het
licht. We waren geen team dat elkaar door mindere
perioden kan slepen. Er zat hier en daar nog wat oud
zeer en daar hebben we ook over gesproken.”
Ja, er zitten ook wel wat ‘karaktertjes’ bij he?
Spelers die hun geluk bij andere clubs beproefd hebben
en toch weer terugkwamen op het oude nest. Zulke
spelers voelen zich toch vaak beter dan de rest? Was
het hard werken om daar een team van te smeden?
“Een team smeden is altijd hard werken. Zeker met
spelers met zoals jij het noemt ‘karaktertjes’. Het
geheim schuilt hem in bewustwording. De hele groep
moet zich er bewust van zijn dat je voor prestaties juist
allerlei verschillende karakters en kwaliteiten nodig
hebt.”
“Je moet tot het inzicht komen dat je elkaars
sterke punten optimaal moet gebruiken en elkaars
tekortkomingen juist moet verbloemen. Pas dan ben
je een team. Daar gaat echter een heel proces aan
vooraf. Stapje bij beetje is de groep dat gaan zien. Tel
daar succes en ervaring bij op en er komt een moment

En de jongens die buiten de boot vielen,
hoe was dat voor hen?
“Niemand valt buiten de boot! Als je niet meer in de
basis staat betekent dat niet automatisch dat je buiten
de boot valt. Ik vind het juist superbelangrijk dat er
ook aandacht voor die spelers is. Je kunt namelijk niet
presteren met maar elf spelers.”

“Om het maximale eruit te halen heb ik een
spelersgroep en staf nodig die allemaal beter willen
worden. Daar moeten ze dan ook tijd en energie in
investeren. Het maximale eruit halen, dat is wat ik wil!
En dat hoeft niet altijd het hoogste niveau te zijn waar
ik wil werken. “
Hoe heeft het team zich
ontwikkeld dit seizoen?
“Dat we veel kwaliteit in het team hebben wist iedereen
wel. We waren alleen kwetsbaar op momenten dat
het minder ging. Het team heeft zich wel degelijk
ontwikkeld. Daar hebben we namelijk enorme stappen
in gemaakt gedurende het seizoen.”
“Ik ben ook tevreden over de stappen die we hebben
gemaakt op balbezit. Er zaten aanvallen en doelpunten
bij waar ik een behoorlijk hoog niveau zag. Dat maakt
me trots.”
Wat kan er beter?
‘‘Als we het rendement van scoren omhoog kunnen
krijgen doen we zeker mee om promotie. Veel te vaak
zag ik echter dat we bij ruime overwinningen alsnog
teveel kansen nodig hadden voor doelpunten. Dat
moet beter.”
Welke wedstrijd sprong eruit
in negatieve zin?
“Zonder twijfel, uit tegen GFC! Een van de weinige
wedstrijden waarin we geen schijn van kans hadden
en we elkaar te kakken hebben gezet.”
En onze beste wedstrijd?
“Opnieuw GFC, ditmaal thuis. Na rust zag ik echt ineens
een hecht team. Bijvoorbeeld Rodi die de ploeg echt op
sleeptouw nam. Een wedstrijd waarin niet individuen
het spel bepaalden maar waarin we GFC als team over
de knie legden. En dan ook nog eens met weergaloos
voetbal en mooie doelpunten. Dat was echt genieten!”
Trotse trainer dus. Waar ben je verder
nog meer trots op?

“ Juist de spelers die minder vaak spelen zijn belangrijk
in de groep. Ik probeer daar veel aandacht aan te
besteden maar eis ook van mijn ‘basisspelers’ dat zij
waardering en respect hebben voor de andere spelers.
Verder denk ik zoveel mogelijk met spelers mee zodat
ze toch speeltijd krijgen. Daarin speelt het tweede elftal
een belangrijke rol. Groepsproces is niet alleen het
eerste elftal maar ook de samenwerking met tweede,
derde en de jeugd. We zijn wat dat betreft in mijn ogen
goed bezig bij Rood Zwart.”

“Ik ben er best een beetje trots op dat ik er tot nu toe
echt een team van heb gemaakt. In de winterstop heb
ik eerlijk tegen de spelers gezegd dat me dat nog niet
gelukt was tot dat moment. En toch werden we een
team. We zijn er echter nog niet. Het groepsproces is
een doorlopend proces dat ook zo weer minder kan
zijn. Zeker bij tegenslag.”

Wat heb jij als trainer nodig om het maximale uit het
team te halen? Leuk zo’n groepsproces. Maar wat is de
absolute voorwaarde voor maximale prestaties?

300 liter soep? Dat moet je

“Dus ja, de teamspirit maakt me echt wel trots. Al heeft

“Ik heb werkelijk alles uit de kast gehaald om er meer
een team van te krijgen. Ik wilde de groep in laten zien
dat we, ondanks alle verschillende persoonlijkheden

en karakters, elkaar enorm aan zouden vullen en als
team een enorme potentie hebben.”
“Op een gegeven moment wonnen we een wedstrijd
en riep ik dat we zolang we niet zouden verliezen ik
een grote pan soep zou maken. Na elke overwinning
maakte ik een foto met drie punten erbij en dat liep
een beetje uit de hand...”
Er was toch nog een weddenschap?
“Zoals gemeld heb ik alles geprobeerd om de
teamgeest te bevorderen. Zo riep ik in de winterstop
dat wanneer we in de laatste wedstrijd nog om de
vierde plek zouden spelen, ik in mijn trouwpak zou
coachen. Ze waren die weddenschap niet vergeten. Zo
stond ik dus bij 29 graden in trouwpak te coachen bij
Unisson uit.”
Waren de omstandigheden en faciliteiten
vanuit de club optimaal?
“De omstandigheden en faciliteiten bij Rood Zwart zijn
prima. Tuurlijk, het kan altijd beter maar ik loop al ruim
echt wel anders gezien. We kunnen bijna altijd onder
redelijk goede omstandigheden trainen. Vanuit de
club denkt de technische commissie altijd goed mee.
Prima werken dus.”

En dan het slotstuk: Juventa ‘12 uit
Nacompetitie voelde voor veel mensen binnen de club
als een prijs. Toch was het na een wedstrijd al klaar.
Teleurstellend of het maximaal haalbare? Hoe kijk je
daar zelf op terug?
“Dat we nacompetitie haalden voelde voor mij als
een prijs. Vooral als je ziet waar we vandaan komen.
Dat je er dan meteen na de eerste wedstrijd al uit ligt
voelde als een teleurstelling. Zeker gezien het feit dat
we in mijn ogen hadden kunnen en moeten winnen.
Aan de andere kant, er waren te weinig spelers die
hun normale niveau om wat voor reden dan ook niet
haalden. Dan ben je er dus ook nog niet klaar voor.
Zuur maar waar.”
WVV weg, dan worden wij toch gewoon ‘even’
kampioen? Zo te horen hebben we ons als team wel
degelijk ontwikkeld en de laatste wedstrijden van het
seizoen vond ik veelbelovend. WVV is weg. Zal ik de
platte wagen maar vast reserveren?
“Wij worden zeker niet zomaar even kampioen. Wat
dat betreft is WVV veel verder dan wij zijn. We waren
afgelopen seizoen te wisselvallig. Dat moet echt beter
anders doe je niet mee. Een heel jaar presteren is wat
anders dan veertien wedstrijden.”

Hoe zit het met de ‘jonkies’? Ik heb natuurlijk helemaal
geen verstand van voetbal maar vond één ding wel
opvallend. Gedurende het seizoen maakten twee
B-spelers veel speelminuten. Was dat uit nood geboren
of een luxeprobleem? Hoe kijk je daar op terug?

Wat ga je dan volgend seizoen anders doen? Als je doet
wat je deed, krijg je wat je kreeg. Worden we volgend
seizoen weer vierde? Of ga je dingen veranderen?

“Ja, er speelden een paar B-spelers mee vanaf de
winterstop. Mitchel Baake heeft helaas een beetje
een brokken jaar gehad. Hij speelt op een positie die
binnen onze groep niet zomaar even ingevuld kan
worden.”

als team blijft een hele belangrijke. Die stijgende
lijn als groep wil ik doorzetten. Het rendement van
aanvallen zal ook omhoog moeten. Daar gaan we in de
voorbereiding op het nieuwe seizoen volop mee aan
de slag. Ik ga dus eigenlijk niet zoveel anders doen. We
moeten de stijgende lijn uit de tweede seizoenshelft
vasthouden. Als dat lukt gaan we een mooi nieuw
seizoen tegemoet waarin we opnieuw mee kunnen
doen om promotie naar de 3e klasse.”

“Ik werd er op geattendeerd dat er in de B-jeugd en
speler speelde met kwaliteiten. Na een halve wedstrijd
was ik er al van overtuigd dat Daan een prima invulling
kon geven aan de plek achterin. Hij heeft dan ook
nagenoeg alle wedstrijden na de winterstop gespeeld
en zich prima ontwikkeld. Hij was daar in mijn ogen
ook aan toe.”
“Er lopen meer talenten in dat elftal rond die in
mijn ogen meer aan moeten haken met trainingen
en invalbeurten. Ze moeten aan de bak en zich
ontwikkelen met de juiste weerstand. Voetballen en
op je tenen meekomen. Dat maakt spelers beter. Rik is
daar ook een voorbeeld van”
Is dat niet sneu voor de A-jeugd? B-spelers overhevelen
naar het eerste. Als ik in de A-jeugd zou voetballen
zou ik me wel even achter de oren krabben.
Zijn hun kansen nu verkeken?
“Ik snap dat dit zuur was voor de spelers uit A1 maar
daar lopen spelers die in mijn ogen eerst in het tweede
aan moeten haken. Dan kunnen ook die jongens
stappen maken”
“We hebben al een jong team en met de jonge talenten
erbij ziet de toekomst er goed uit voor Rood Zwart.”

Ja Remco, hartelijk dank voor je bijdrage.
Gefeliciteerd met Max!
Resumé: het was een mooi seizoen!
Al append met de trainer kan ik niet anders concluderen dat het
eigenlijk een prachtig seizoen is geweest. En boeiend bovendien.
Er zat van alles in. De doelstellingen zijn behaald. Het team is van
een spartelende puber veranderd in een verstandige adolescent.
Vooral in de tweede seizoenshelft resulteerde dat in bij vlagen
hoogstaand voetbal.
Ik kijk vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. Ik hoop op
eindelijk weer een echte Deldense derby. Dat alle ‘karaktertjes’ uit
ons eerste, even uniek als mooi, het beste in elkaar naar boven
halen. Kijk uit naar het publiek dat vanaf de balustrade van het
Noaberhoes de namen van onze sterren scandeert. Wederom
prachtig mooie sfeeracties van s.v. op den Bult en dat het nog
soep van de trainer!
Supporter 2115
[Note to self: volgende keer Remco vragen naar z’n soeprecepten]

goed verloop gerrit ten brummelhuis

jeugd toernooi bij v.v. rood zwart
Wij als voetbalvereniging Rood Zwart kunnen
terug zien op een geslaagde dertiende editie
van het Gerrit ten Brummelhuis toernooi. Het
toernooi kende zaterdag 9 juni jl. een vlekkeloos
verloop. Met enthousiast voetbal en ideale
weersomstandigheden. In totaal deden zestig
teams van clubs uit de regio mee. ’s Morgens
traden de JO11 en JO10 teams in het strijdperk.
Het toernooi is genoemd 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

en JO10 ging de wisselbokaal naar Rood Zwart
JO11-1 die als eerste eindigde in zijn poule. Voor
elk team was er een prijs beschikbaar. De prijzen
werden traditioneel uitgereikt door Gerrits zoon
Dennis ten Brummelhuis.
Langs deze weg wil de toernooicommissie
alle vrijwilligers o.a. scheidsrechters, EHBO en
kantinepersoneel bedanken, om er een geslaagde
dag van te maken. Speciaal dank aan SV Delden
voor het lenen van de doeltjes en Krooshoop
Bloemencentrum voor het vervoer van de
doeltjes.
Namens de toernooicommissie
Hans van het Bolscher

eindstanden jo8 toernooi
poule 1

wisselbokaal: rood zwart jo8-3

poule 2

poule 3

2. Rood Zwart JO8-3

4. Rood Zwart JO8-1

4. Rood Zwart JO8-2

eindstanden jo9 toernooi
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wisselbokaal: rood zwart jo9-1

poule 1:

poule2:

poule 3:

1. Rood-Zwart JO9-1

1.Wilhelminaschool JO9-1

1. TVO JO9-2

2. NEO JO9-1

2. SV Delden JO9-2

2. Vogido JO-6

3. O.N. JO9-1

3. TVO JO9-1

3. Zenderen Vooruit JO9-1

4. SV Delden JO9-1

4. Rood Zwart JO9-2

4. Wilhelminaschool JO9-3

5. SVZW JO9-1

5. Twenthe JO9-2

5. Markelo JO9-5
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eindstanden jo10 en jo11 toernooi
poule 1

wisselbokaal: rood zwart jo11-1

poule 2

1. Rood Zwart JO11-1

1. Rood Zwart JO11-2

poule 3
1. KOSC JO11-2

2. Tubantia JO11-1

2. O.N. JO10-2

2.SV Delden JO11-1

4. Wilhelminaschool JO11-1

4. Wilhelminaschool JO11-2

4. Rood Zwart JO11-3

5. KOSC JO11-1

5. O.N. JO10-2

5. O.N. JO10-3

poule 4:

poule 5:

poule 6:

1. SV Delden JO11-2

1. O.N. JO11-4

1. Unisson JO11-2

2. O.N. JO11-3

2. Rood Zwart JO11-4

2. Rood-Zwart JO11-5

4. Markelo JO11-3

4. SV Delden JO11-3

4. Achilles’12 JO11-5

Lieve Rood Zwart-familie,
Hierbij willen wij iedereen van Rood Zwart bedanken voor de overweldigende
belangstelling na het overlijden van Marijke . Het is voor ons onmogelijk om
iedereen persoonlijk te bedanken. Het prachtige bloemstuk namens bestuur en (ere)
leden, de aanwezigheid van velen van jullie bij de avonddienst en/of crematie, de
condoleance bij ons thuis, de enorme hoeveelheid kaarten, de minuut stilte en het
spelen met rouwbanden voor en tijdens de thuiswedstrijd tegen Enter. Dit alles was
indrukwekkend en heeft ons gesteund.
Bedankt hiervoor.
Dick
Ruud/Marieke
Jeroen
Frank
Peter/Joyce
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De teloorgang van het 9e in de beruchte 7e klasse
Na dagen van refreshen is het dan zo ver. De nieuwe competitie-indeling is er. Weer de 7e klasse,
andere tegenstanders. Met Delden, Bentelo, Hoeve, wederom Holten en Hector moest dit weer een prachtig
seizoen worden. Op Marc Exterkate (De Zwarte Panter) na, beschikte RZ9 nog steeds over een goede mix
tussen jong en iets ouder.
Het seizoen begon, voor RZ9-begrippen, goed. Met een
schappelijke 3-1 werd van een van de twee Twenthe
Goor’s verloren. Even inkomen. De tweede wedstrijd
blinkte RZ9 uit. Met maar liefst 4-2 werd thuis Hoeve
verslagen! Ook hier schitterden de oudere spelers als
vanouds, het was een overwinning om te koesteren.
Wat volgde was de clash tegen de zuiderburen uit
Bentelo. De eerste Twentekanaalderby werd helaas
beslist in het voordeel van Bentelo. De return in
Bentelo zou spoedig volgen. Na de wedstrijd tegen
Bentelo was het leven zwaar als RZ9’er. Tegen Markelo
De Deldense Derby, waar volop naartoe werd geleefd,
bleek wederom een sportief dieptepunt. Het vuurwerk
en de spandoeken droegen bij aan de sfeer, echter
werd op het veld een wanprestatie geleverd. In eigen
huis werd met 10-1 verloren. Nieuws Uit Delden
besloot het 9e nog een trap na te geven door er een
artikel aan te wijden. Au.
Een negatief record werd gevestigd tegen Hector,
waar RZ9 net als vorig jaar hard onderuit ging. Met
16 doelpunten op naam van Hector werd het 15-1.
Reserve doelman Rik Laarhuis zette zich nog voor volk
en vaderland in, maar het mocht helaas niet baten.
Door alle afgelastingen was het inmiddels al weer
tijd voor de wedstrijd uit bij Bentelo. Op een keihard
bevroren kunstgrasveld werd RZ9 teruggestuurd naar
de
goede kant van het kanaal. Er vielen geen gewonden
onder de veteranen, ondanks de ijsbaan in het zuiden.
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Een hoogtepunt voor RZ9 was het verlies tegen Hector
op eigen grond. Met minimale mankracht wist het
team van Menno Schalkwijk de stand gelijk te houden
en wederom in het voordeel van Hector. Met 1-6 kon
terug worden gekeken op een mooie ochtend met een
gewonnen 3e helft.
In Hengevelde, dat tijdelijk in Siberië lag, werd
een 75 minuten durende wedstrijd tegen de
elementen gespeeld. Met mutsen, lange broeken
en handschoenen zag RZ9 WVV er met de punten
vandoor gaan door met 6-1 te winnen op de kunstmat.
RZ9-spits Mathijs Linthorst raakte in deze pot zwaar
geblesseerd en is momenteel uitgeschakeld. Sterkte
Mathijs!
Na WVV kwam er eindelijk een wedstrijd tegen een
club die al 3 maal was uitgesteld. Holten 6 thuis stond
op het programma! De kraker was bij velen al bekend
en daarom stond er ook iets meer publiek langs de
lijn. Deze wedstrijd eindigde uiteindelijk in een grote
teleurstelling. Met 0-3 nam Holten de punten mee
naar huis. Tekenend voor deze wedstrijd was de
penalty voor RZ9, welke David Borkent met veel gevoel
hoog over naar Bornerbroek schoot.

Zo snel als RZ9 de teleurstelling weer te boven was, zo
snel stond de uitwedstrijd tegen Holten weer op het
programma. Met Facebookevenementen, vuurwerk
en een mannetje of 50 publiek mocht RZ9 aantreden
op het hoofdveld van Holten dat beschenen werd
het huurlingenelftal van Holten met 0-2 van de mat
afgetikt, RZ9 had weer eerherstel!
De overwinning was goed voor de spirit in RZ9! De
volgende week werd het andere Twenthe met 5-2 van
veld 2 afgekukeld door de mannen van RZ9. Onder
leiding van tijdelijke leider Rob Keizer werd het feest
voortgezet in het Noaberhoes. Het bleek een ware
Supersunday.
Als u dacht dat RZ9 weer ging verliezen, dan heeft
u het goed mis. Op een doordeweekse dag speelde
RZ9 uit tegen wederom een Twenthe Goor. Met
temperaturen waar een gemiddelde Zuid-Afrikaan u
tegen zegt moest het uitgedunde elftal er maar wat
van maken. Met 1 wissel en wat A-junioren wist RZ9 op
een 0-3 voorsprong te komen. Knullig als het was werd
er met 3-3 gelijk gespeeld. Ai. Wel weer één punt!
Tegen de directe concurrent bleek RZ9 de kracht niet
meer te hebben. Het drukke programma eiste zijn tol
tegen het 10e van Enter. Met 2-3, die zeer onnodig
was, ging RZ9 weer als vanouds de boot in. De return,
die even later volgde, werd catastrofaal. Na terug te
vleugels. De wedstrijd eindigde in 5-2.
De grootste klap liep RZ9 op in de wedstrijd tegen
Markelo. Met precies 11 spelers van RZ werd er met
0-11 verloren. Deze klapper zorgde ervoor dat RZ9
terug bij af was: de laatste plaats. De 3 punten tegen
Hoeve waren inmiddels ongeldig verklaard na het
vertrek van de club.

melden, dat is gelukt! Bon Boys dacht weer even rustig
aan hun doelsaldo te kunnen werken, echter ging dit
niet volgens plan. Met 1-3 gingen de teams rusten. De
maar dit was te weinig voor de titel. Verbeten dropen
zij af. RZ9 moest het doen met weer een laatste plaats,
maar kon terugkijken op een mooi seizoen!
Een woord van dank
De laatste plaats was niet het enige waar de jongens
van RZ9 niet naar uitkeken. Naar het seizoen
vorderde, werd bekend dat de ervaren spelers het 9e
hoogstwaarschijnlijk gingen verlaten.
Pittig, want er kwamen ook nog onverwachtse
afzwaaiers. Ivo van het Bolscher speelde tegen Delden
al zijn laatste wedstrijd, alvorens hij op vakantie
ging genieten van het voetbalvrije leven. Naast het
vertrek van Ivo maken Rutger Scharp, Dusan Sasa,
doelman graag aan de wandel ging op de helft van
de tegenstander) de overstap naar RZ6. Dit omdat dit
elftal beter aansluit bij hun kwaliteiten en er meerdere
leeftijdsgenoten rondhuppelen. Als laatste stopt ons
gesprek met een club in zijn woonplaats Bentelo.
Vermoedelijk zal Theo komend seizoen uitkomen voor
Bentelo 1.
Voor deze echte veteranen wil ik namens RZ9 jullie
hartelijk bedanken voor alle passes in de voet, de
diepe ballen en de vele leermomenten, zowel in de 2
reguliere helften als de 3e helft. Het ga jullie goed en
Auteur.

Met nog 4 wedstrijden te gaan was het alles of niets. In
de Deldense Derby kwam een vuurspuwend RZ9 nog
op een 3-2 voorsprong door fraaie goals en assists,
maar moest in de slotfase de 3 punten uit handen
geven. Met 13-4 kon RZ9 weer vertrekken naar de
goede kant van het spoor. Opmerkelijk was het vertrek
van Ivo van het Bolscher. Hij ging na deze wedstrijd
Een tegenstander die wij nog niet hadden gehad was
Bon Boys. De koploper was duidelijk gebrand op
de titel, gezien zij de scheids overduidelijk hadden
geinstrueerd al onze aanvallen af te vlaggen. 7e klasse
onwaardig won Bon Boys met 16-0. We kregen ze nog
wel.
De op een na laatste wedstrijd werd weer tegen
Twenthe gespeeld. De wedstrijd werd verslagen door
Mathijs Linthorst, die natuurlijk zijn ogen de kost kon
geven als toeschouwer. Hij zag zijn ploeg met 2-4
verliezen.

‘‘In het seizoen 2018/2019 is
RZ9 gedegradeerd tot RZ8.
Om niet toe te geven aan deze
naamsverandering zullen wij
RZ9 blijven hanteren. #CORZ9’’

Met nog een wedstrijd te spelen had RZ9 één doel
voor ogen. Bon Boys van de titel afhouden. Ik kan u
CLUBBLAD ROODZWART
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ROOD-ZWART 5

PAKT TITEL IN
spannende competitie
Het team van RZ 5 is er in geslaagd om
kampioen in de 6e klasse te worden. Het
was tot de laatste speelronde spannend,
mede doordat ze zelf een paar weken ervoor
kostbare punten lieten liggen. Maar ondanks
dat, is het 1e kampioenschap in het nieuwe
“Noaberhoes” een feit!
Op de laatste speelronde moest er worden
afgerekend met Twenthe Goor 3. Dit team
heeft ook lang mee gedaan om de titel, maar ze
maakten 2 weken geleden een duur slippertje
bij GFC, waardoor ze op de laatste speelronde
op 6 punten stonden. RZ 5 had aan een
gelijkspel genoeg om de concurrent Eibergen
achter zich te houden. Toch haalde Twenthe
alles uit de kast om dit kampioenschap te
verstoren. Misschien dat die kratten bier die
RZ 5 begon sterk aan de wedstrijd. Na
ongeveer een kwartier was er dan ook al een
reden om te juichen. Een prachtige pass op
het middenveld van Tom Koens op Tim Vehof
startte de aanval. Tim maakte een rush langs
de zijlijn om de bal panklaar op het hoofd van
Folkert Steijnenbosch te leggen. Deze kopte

enkeling bij RZ begon te twijfelen, doordrukken
voor een 2e of deze vasthouden. Hier maakte
Twenthe wel gebruik van, maar niet dat het tot
In de rust moesten de koppies weer dezelfde
kant op, Ingmar “Boesch” Dorenbosch sprak
de jongens bemoedigend toe, Rob Leferink
bracht nog een mascotte mee voor in het doel.
En dat ging het ook niet. Ondanks een paar
hachelijke momenten voor het RZ doel, bleef
het doel schoon. En in de laatste minuut
maakte Tim Vehof aan alle spanning een einde,
hij kopte onberispelijk de bal in de kruising.
30
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Daarna volgde gelijk het eindsignaal, en de
feestvreugde kon losbarsten.
Bij een kampioenschap hoort uiteraard een
rondrit in de platte wagen door Delden. Met
spreekstalmeester Frank Speckman op de kar
werd de tocht ingezet richting SV Delden. Ook
het appel en ei toernooi werd nog aangedaan.
Na ongeveer anderhalf uur kwamen ze weer
terug bij het Noabershoes. En hier bleef het
Allemaal bedankt voor de support langs de lijn,
en graag zien we jullie volgend jaar weer in de
5e klasse!

RZ 5

Arjan Spies lost
belofte eindelijk in
doen) onmogelijke gepresteerd. Hij heeft
namelijk dit jaar voor het eerst in 12 jaar
seniorenvoetbal een seizoen lang zich niet
verslapen.
huize Spies. Hij drukt hem uit, staat op en
gaat zich klaarmaken voor de voetbal. “Ik
een jaar volhou”, aldus Arjan. “Ik had eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven dat ik
het zou redden, maar ergens in mij is er een
knopje omgegaan. Dit zorgde ervoor dat ik
de motivatie kon vinden om het vol te houden.”
Naast dat deze unieke prestatie is geleverd
ook nog het kampioenschap behaald. Een
fantastisch seizoen, beseft hij zich ook. “Dit
is voor mij een soort van dubbel, naast mijn
persoonlijke triomf ook een teamprijs. Ik
ben hier erg trots op en heb het gevoel dat
mijn aanwezigheid wel heeft bijgedragen
aan het kampioenschap.”
Doelstelling voor volgend jaar? “Daar ga ik
nog maar even een nachtje over slapen,
haha!”
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LIESBLESSURES
Een liesblessure zegt niks meer dan dat iemand pijn in de liesstreek
heeft. De liesstreek bevat de voorkant en binnenkant van je
bovenbeen, de schaamstreek en de onderbuik.

Anatomie van de lies

Oorzaken

Er zijn veel verschillende botten en spieren
in de liesregio. De vaakst aangedane spieren
zijn de spieren die aan de binnenzijde van

Een derde van deze blessures treedt acuut
op, twee derde geleidelijk. Er is dan sprake
van een disbalans tussen de belastbaarheid

om het been naar binnen te bewegen en
het bovenbeen naar voren als deze achter

liesregio zijn) en de belasting die een sporter

is een krachtige heupbuiger en zit diep
aan de voorzijde van de lies. Er zijn ook
verschillende buikspieren die vallen onder
de liesregio. De bekendste is de rechte
diepe schuine buikspieren.
Diep in de lies zit het heupgewricht, en
pijn vanuit de heup wordt vaak gevoeld als
liespijn bij sporters.
Hoe vaak komen liesblessures
voor en bij welke sporten?
Deze blessures komen vaak voor bij
veldsporten zoals voetbal, hockey, rugby.
Ook geregeld in het schaatsen, vooral bij
sprinters. De blessure kan acuut ontstaan
tijdens het sprinten) of sluimerend als
gevolg van overbelasting. Bij overbelasting
ontstaat er geleidelijk meer pijn in de lies.
In het begin is de pijn vaak alleen aanwezig
Als de blessure verergert, wordt de pijn ook
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beoefenen). Hierdoor ontstaat pijn. De pijn
wordt steeds erger als de belasting te hoog
blijft.

‘‘Bij voetbal en
hockey zitten
liesblessures in
de top 3 van meest
voorkomende
blessures’’
De volgende factoren geven een verhoogd
risico op het ontstaan van een liesblessure
- Eerdere liesblessures
- Hoog niveau van sport
- Verminderde kracht van de adductoren
- Minder goede voorbereiding op het seizoen

Meest voorkomende
liesblessures
Adductor gerelateerde liespijn
Iliopsoas gerelateerde liespijn
Lieskanaal gerelateerde
Schaambot (os pubis) gerelateerde liespijn

Behandeling
In het geval van de vier meest voorkomende
liesblessures bestaat de behandeling in
eerste instantie uit trainingsaanpassingen
en oefeningen. Dit kan ondersteund worden
met massages.
Trainingsaanpassingen
Aan de hand van de ernst van de liespijn
de trainingsbelasting aangepast moeten
worden. Sporten zou alleen maar lichte pijn
mogen geven. Als op een schaal van 0 tot 10
de ergst denkbare pijn ) de pijn tussen 0 en 2
punten blijft, dan kan je je trainingsbelasting
verder opbouwen.
Dit geldt voor pijn tijdens het trainen en na
dan is het verstandig om de training minder
zwaar te maken.
Oefeningen en sporthervatting
Om de belastbaarheid van de spieren en
pezen in de liesregio te verhogen, zijn er
diverse oefeningen te doen.
fysiotherapeut en/of sportverzorger.
Voordat je weer gaat sporten is het belangrijk
dat je er klaar voor bent en vertrouwen hebt
in je bewegingspatroon.

Liesklachten bij kinderen en jonge tieners
kunnen wijzen op een groeiprobleem in de
heup. Ook mensen met een bloeduitstorting
na acute liesblessures moet nader onderzocht
worden door de huisarts.

Ga minimaal 3 keer een normale training
doen, op het niveau van voor de blessure.
Als je voldoende hersteld bent, moeten de
klachten niet toenemen tijdens of na deze
trainingen. Gaat dat goed? Dan kan je ook
weer wedstrijden spelen.

Antoinette Veldhuis
AV Massage & Sport
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V.V. Rood Zwart

opgericht januari 1923

Clubgebouw
Correspondentie

Langestraat 155
A.Dijkmans, Postbus 53, 7490 AB Delden
info@roodzwart.nl

074-3762145
074-3767046

Ledenadministratie

Saskia Ros / Clemens ter Horst,
Dalkruid 28, 7491 LM Delden
ledenadministratie@roodzwart.nl

06-48018326
06-42354353

Banknummer contributie
Contributie

NL14RABO0313318824 (Rabobank)
Junioren Senioren Steunend lid
€ 25,€ 40,€ 7,50
€ 50,€ 80,€ 15,€ 100,€ 160,€ 30,-

kwartaal
half jaar
jaar

Welpen
Gratis
Gratis
Gratis

7x7
€ 20,€ 40,€ 80,-

Kledingeld
€ 21,-

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
Arjan Dijkmans
Brenda ter Braak
Mark Ros
Peter Volmer
Jeroen Vos
Jelle de Vries
Judith Ros
Marije Pol

Voorzitter
1e Secretaris
2e secretaris / welpenvoetbal
Penningmeester
Wedstrijdzaken en beheer accommodatie
Vrijwilligerszaken
Kantinezaken / Clubgebouw
Sponsoring /club van 100
Activiteiten

06-11326350
06-28162820
06-48379397
06-57234681
06-20592238
06-30420200
06-14416633
06-21964733
06-11097603

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

Hoofd wedstrijdzaken senioren
Wedstrijdsecretaris JO19 en JO17 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO19 en JO17 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO15 en JO13 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO15 en JO13 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO11, JO9 en JO8 jeugd
Wedstrijdsecretaris JO11, JO9 en JO8 jeugd

074-3762654
06-46376204
06-22926726
06-23280874
06-50235300
06-46376204
06-22926726

Consul:
Herman Weijenborg

Consul zaterdags en zondags

06-15872233

P.R. Commissie/Clubblad:
Bleike Klein Breteler
Daan Sonneveld
Hans Bellert

clubblad@roodzwart.nl
Grafisch vormgever
Redacteur
Redacteur

06-15372579
06-42169999
06-53899263

Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

074-3763983
074-3766900
06-30420200

Sponsoring / Club van 100:
Judith Ros
Herbert ten Brummelhuis

Sponsoring
Club van 100

06-21964733
06-54323363
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