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Voorwoord
Het zal niet vaak voorkomen dat een voorwoord voor een 
clubblad compleet herschreven moet worden, maar bij 
deze editie van ‘De Voorzet’ is dit het geval. Het traditionele 
najaarsnummer met de stukken voor de op 20 oktober 
geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) lag klaar om naar 
de drukker te gaan, toen de tweede golf van het Coronavirus als 
een soort van tsunami over ons heen kwam……………

Wij zijn inmiddels een aantal weken verder en er is nog geen enkel 
uitzicht op wanneer we de verenigingsactiviteiten weer kunnen 
opstarten en de ALV kunnen organiseren. Daarom is besloten 
om deze versie van ‘De Voorzet’ toch nu maar uit te brengen, 
inclusief alle stukken voor de ALV. De nieuwe datum van de 
ALV zal nader worden bepaald. Zodra de omstandigheden het 
weer toelaten nodigen wij u graag uit. De ‘jaarvergadering’ is het 
moment om u uitgebreid te laten informeren over de stand van 
zaken, plannen en ambities en de gevolgen van de Coronacrisis 
voor onze vereniging. 

Wederom een lange periode zonder wedstrijden en een 
verplicht gesloten Noaberhoes. Een hard gelag in financieel 
opzicht voor onze vereniging. Maar zeker ook in sociaal 
maatschappelijk opzicht een lastige periode voor veel mensen. 
Mede uit verveling heb ik op zo’n stille zaterdagochtend in het 
voorjaar wel eens bezoekje gebracht aan De Scheetheuvel en 
een rondje gemaakt langs de velden en het Noaberhoes. En 
als ik heel eerlijk ben werd ik toen toch wel overvallen door de 
treurige stilte, de leegheid en het oprukkende onkruid tussen de 
stenen op de plek waar het normaal op de zaterdag bruist van 
de activiteiten.  Gelukkig is het nu wat minder stil omdat de jeugd 
(vooralsnog) kan blijven trainen en er op zaterdag onderling 
gespeeld wordt. Echter het voelt allemaal wat doelloos en soms 
zelfs wat uitzichtloos, maar het is in ieder geval beter dan niets! 

De mensen die tijdens de eerste weken van het seizoen De 
Scheetheuvel hebben bezocht hebben er al kennis mee kunnen 
maken: het nieuwe tenue van onze jeugdteams. Als gevolg van 
de verlenging van het contract met onze jeugdhoofdsponsor 
123Inkt.nl, zijn al onze jeugdteams weer van nieuwe kleding, 
trainingspakken en tassen voorzien. 

Na een aantal zomermaanden zonder voetbal, is de start van 
een nieuw voetbalseizoen voor de liefhebber altijd weer een 
heugelijk moment. Maar de start van het seizoen dit najaar was 
wel extra bijzonder en mooi, na meer dan een halfjaar zonder 
competitievoetbal. Des te zuurder dat we in oktober alweer 
gedwongen waren om te stoppen.  Laten we met zijn allen ons 
best ervoor doen om te zorgen dat we de ‘Coronastop’ zo kort 
mogelijk houden . Dit kan maar op één manier, namelijk door 
het handhaven en houden aan de gestelde regels en richtlijnen. 
En ook hiervoor geldt de voor iedere Roodzwarter bekende 
leus: “Met Elkaar voor Elkaar”. 

Ik wens u veel leesplezier.

Arjan Dijkmans
1e secretaris
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97e Jaarvergadering 
v.v. Rood Zwart
Datum i.v.m. Corona maatregelen nog niet bekend. 
Zodra de datum bekend is wordt dit aangekondigd.
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Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Notulen algemene ledenvergadering 25 november 2019

5. Jaarverslag van de secretaris 2019-2020

6. Jaarverslag van de penningmeester

 a. Jaarrekening 2019-2020

 b. Begroting 2020-2021

 c. Vaststelling contributie

7. Verslag kascommissie

 a. Vaststelling jaarrekening 2019-2020

8. (Her-)benoeming kascommissie: Er zijn geen aftredende leden

9. Bestuursverkiezing (en portefeuilleverdeling)

 a. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid 

  wedstrijdzaken en senioren: Peter Volmer

 b. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid kantine 

  en beheer Noaberhoes: Jelle de Vries 

 c. Aftredend en verkiesbaar bestuurslid activiteiten: Marije Pol.

 d. Verkiesbaar secretaris Hendrik Haaksema.

 e. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid: Arjan Dijkmans.
  Nieuwe- en tegenkandidaten kunnen zich melden tot 
  uiterlijk één dag voor de vergadering bij de secretaris.

10. Uitloting Obligaties

11. Topscoordersbokaal

12. Actuele ontwikkelingen

13. Rondvraag

14. Sluiting



8 CLUBBLAD ROODZWART

Nieuwe 
secretaris
Hendrik Haaksema
Woonplaats: Delden
Leeftijd: 40

Verleden bij Rood Zwart 
en huidige situatie: 
Van oorsprong kom ik uit de provincie 
Groningen en heb vanaf mijn jongste 
jaren gevoetbald bij de plaatselijke 
FC LEO (Leens en Omstreken). Na 
een uitstapje bij SC Buitenveldert in 
Amsterdam, ben ik na mijn verhuizing 
naar Delden in 2012 begonnen bij Rood 
Zwart. Dat doe ik op dit moment in het 4e 
elftal, met veel plezier! 

Connectie met Rood Zwart: 
Op uitnodiging van Bas Franke, tijdens 
een buurtfeest in de straat, ben ik 
destijds begonnen in het 5e elftal. 
Sindsdien heb ik het goed naar mijn zin 
bij Rood Zwart en zelfs opgeklommen 
naar het 4e :-) Inmiddels is ook mijn 
oudste zoon Abel gestart bij de welpen 
en doet mijn 2e zoon Tobin daar ook af 
en toe mee. De derde moet nog een paar 
jaartjes wachten. Maar genoeg aanwas 
voor de club vanuit huize Haaksema.

Bestuursfunctie bij Rood Zwart: 
Secretaris

Waarom deze functie:
Begin dit jaar ben ik hiervoor benaderd 
vanuit het huidige bestuur. Gezien mijn 

werkervaring is dit ook de functie die het best 
bij mij past en waar ik het meeste denk bij te 
kunnen dragen. 

Waar sta je voor tijdens deze functie:
Wat ik als secretaris belangrijk vind is 
dat de organisatie staat en het bestuur 
(en commissies) hun werk op een goede 
manier kunnen doen. Het gaat daarbij 
onder andere om het voorbereiden van de 
bestuursvergaderingen, vastleggen van de 
besluiten, archiveren en de voorbereiding van 
de ALV. Door dit goed te organiseren, kan de 
energie gaan naar waar het uiteindelijk om 
draait: het voetbal. 

Wat zou je willen veranderen/verbeteren 
aan de hand van deze functie:
De laatste maanden begin ik een beeld te 
krijgen van Rood Zwart als vereniging en 
organisatie, los van het voetbal. Volgens mij 
mogen we trots zijn op wat er de afgelopen 
jaren is bereikt. Daar wil ik graag op 
voortbouwen, zodat we straks een top 100-jarig 
jubileum kunnen vieren! 
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Aanwezig: 77 leden, 
incl. 8 bestuursleden.

1. Opening en welkom
Voorzitter Robert Ros heet alle aanwezige leden 
welkom op de 96e algemene ledenvergadering 
op maandag 25 november 2019. Een speciaal 
woord van welkom is er voor de in ons mooie 
Noaberhoes aanwezige ereleden, leden van 
verdienste en leden in de orde van trouwe 
Rood Zwarters. 
Robert laat weten de vergadering van vanavond 
kort te willen houden. Om deze reden laat hij 
de terugblik op het afgelopen jaar achterwege 
en verwijst hiervoor naar jaarverslag van de 
secretaris dat later in de vergadering ook nog 
aan de orde komt. Er is bovendien geen pauze 
gepland.

Aan het begin van de vergadering wordt 
stilgestaan bij de leden die in het afgelopen 
seizoen zijn overleden: Cor Rhebergen, Henk 
ten Voorde (oudste lid en erelid), Wim Breukers, 
Ans Keizer - Drenth, Eelke van der Wal, Cily 
Exterkate - Mulder, Bennie van Dam (lid van 
verdienste) en Jan Dijkmans. Ter nagedachtenis 
en uit respect voor hen gaat de vergadering 
staan en wordt een minuut stilte gehouden.

2. Vaststelling agenda
De voorgestelde agenda voor de 96e 
algemene ledenvergadering wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3. Mededelingen
Er is van 13 personen een bericht van 
verhindering ontvangen. Er zijn verder geen 
mededelingen.

4. Notulen vorige Algemene 
Leden Vergaderingen
Op de notulen van de laatste algemene 
ledenvergaderingen d.d. 10 december 2018 
zijn geen opmerkingen van de aanwezigen, 
waarmee deze notulen zijn vastgesteld.

5. Jaarverslag van de secretaris 2018-2019
Er zijn geen opmerkingen van de aanwezigen, 
waarmee het jaarverslag van de secretaris is 
vastgesteld.

6. Jaarverslag van de penningmeester
6a Jaarrekening 2018-2019
Penningmeester Mark Ros gaat voor de laatste keer in 
op de cijfers over het afgelopen jaar. Hij start met de 
mededeling dat het seizoen 2018-2019 in financieel 
opzicht een goed jaar is geweest!  Mark spreekt zijn 
dank uit aan de mensen die verantwoordelijk zijn 
geweest voor de deeladministraties: Herbert ten 
Brummelhuis (Club van Honderd), Gerben van Sark 
(Sponsoradministratie), Saskia en Clemens ter Horst 
(leden en contributie) en Frans en Thomas Exterkate 
(kantine) voor het voeren van de betreffende (sub)
administraties.  Daarnaast bedankt Mark zijn beoogde 
opvolger Hans Exterkate voor de bijdrage die hij al 
heeft geleverd de afgelopen periode.  Middels een 
applaus van de vergadering worden de door Mark 
genoemde personen bedankt voor hun inzet.

Voordat Mark start met de presentatie van de cijfers 
geeft hij aan dat er een aantal zaken op de balans zijn 
geherwaardeerd waardoor de resultaten op bepaalde 
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Notulen algemene ledenvergadering 

d.d. 25 december 2019

onderdelen er wat anders uit kunnen zien. Hierbij gaat 
het o.a. om gewijzigde afschrijvingen op investeringen, 
kledingspaarplan, boeken van facturen op factuurdatum 
in plaats van bij ontvangst. 

Aan de hand van een diapresentatie worden de 
financiële cijfers door Mark toegelicht en geduid. Voor 
de baten geldt dat de contributie op normaal niveau 
ligt. De nettobijdrage van de kantine is wat minder als 
gevolg van gewijzigde BTW-tarieven. Sponsoring blijft 
op niveau, inkomsten Club van Honderd nemen wat af. 
Verhuurinkomsten van Noaberhoes nemen wat toe. 
Inkomsten uit Subsidies, Oud Papier en de Grote Club 
Actie zijn stabiel. Opbrengsten van verloting/entree bij 
wedstrijden vertonen dalende trend. Als gevolg van de 
stadsderby zijn deze op niveau gebleven.

Met betrekking tot de kosten. De kosten voor vrijwilligers 
en trainers zijn wat afgenomen maar is en blijft een 
substantieel bedrag. Afschrijvingskosten zijn hoger 
door genoemde herwaarderingen. Kosten energie en 
water en huur velden zijn weer op een normaal niveau 
en betreffen in tegenstelling tot vorig jaar de werkelijk 
gemaakte kosten over afgelopen boekjaar. Zakelijke 
lasten en belastingen zijn op normaal niveau. De 
rentekosten en bankkosten zijn wat hoger. Dit komt met 

name door de kosten van gebruik van pin-automaat 
in de kantine. Post onderhoud terrein en gebouwen 
is wat hoger. Na jaren van nieuwbouw (en dus weinig 
tot geen onderhoud) is er weer sprake van onderhoud 
en dus kosten.  Verzekeringen zijn iets lager omdat er 
geen 2 gebouwen meer hoeven te worden verzekerd 
en bouwverzekering is weggevallen.  Verzekering van 
Noaberhoes is wel structureel duurder dan de oude 
kantine. Kosten jeugdafdeling vallen wat hoger uit 
door overloop uit vorig boekjaar. Sportmateriaal is 
gelijk gebleven. Aanmaakkosten sponsoring zijn hoger 
door inrichting van het nieuwe hoofdveld. Kosten van 
activiteiten zijn wat hoger door meer activiteiten, maar 
leveren ook meer opbrengsten op.  Kostenpost SVO 
Twickel is nieuw door samenwerking met SV Delden. 
Kosten voor advertenties, contributies, representatie, 
KNVB, drukwerk, beheer en administratie zijn allemaal 
op vergelijkbaar niveau met vorig boekjaar gebleven. 

De conclusie met betrekking tot de jaarrekening is dat 
er sprake van een substantieel positief resultaat over 
het boekjaar 2018-2019.  

6b Begroting 2019-2020
Het zal een flinke klus zijn om het resultaat over het 
boekjaar 2018-2019 te herhalen.Aandachtspunten voor 
komend seizoen zijn: 

- Terug naar een “normale” en stabiele situatie voor de 
financiën /exploitatie.
- Stijging van kosten veldhuur
- Stijging van OZB
- Vermindering gemeentelijke subsidies
-Continueren van de sponsorinkomsten

Vanuit de vergadering komt de vraag of er zorgen 
zijn voor de langere termijn met stijgende kosten en 
eventueel minder inkomsten. Mark antwoordt dat 
er geen zorgen zijn, er ligt een goede basis en de 
inschattingen zijn voorzichtig. Maar natuurlijk moeten 
we de vinger aan de pols houden.

Desgevraagd geeft Mark aan dat er een vrijwilligers 
verzekering is.

6c Vaststelling contributie
Robert stelt de vergadering voor om de contributie te 



wijzigen. Weliswaar is dit financieel niet noodzakelijk, 
maar wij zitten bij de jongste jeugd wel hoger dan 
andere verenigingen. Verder is het binnen de SVO 
Twickel niet gewenst dat er (grote) verschillen zijn in 
contributieverplichtingen bij de spelers binnen teams. 
De voorgestelde contributie wijziging gaat in met 
ingang van het seizoen 2020-2021.  

De voorgestelde wijziging per 1 juli 2020 houdt het 
volgende in:  

Senioren: verhoging van 181 naar 185 euro.

Senioren (7X7): verhoging van 101 naar 105 euro.

Onder 17-19: verhoging van 121 naar 130 euro.

Onder 12-15: verlaging van 121 naar 105 euro.

Onder 08-11: verlaging van 121 naar 80 euro.

Welpen: gratis en blijft ongewijzigd.

Steunende leden: verhoging met 2,50 van 30 naar 

32,50 euro.

Voor de contributie inkomsten betekent dit voorstel 
dat deze in totaal wat lager worden, circa 2000 euro 
op jaarbasis. Hier staat tegenover dat er wel een 
lager en meer passend tarief is voor de jongste jeugd 
en vooral ook, dat de onderlinge verschillen binnen 
de verschillende teams van de SVO Twickel kleiner 
worden of verdwijnen.

De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld om 
vragen te stellen.

Vraag: Zijn er in het kader van de SVO Twickel 
afspraken gemaakt met SV Delden over deze 
voorgestelde contributie wijziging?
Antwoord: Nee. Wij zijn wel in gesprek over dit 
probleem binnen de SVO. Dit voorstel is echter een 
stap die wij volledig op eigen initiatief nemen. SV 
Delden is vrij om zelf eventueel de contributies ook 
aan te passen.

Vraag: Bij dit voorstel blijft er binnen de MO 15 van 
de SVO Twickel verschil?
Antwoord: Ja. Dit is bij de onder 15 categorie het 
geval. Wij vinden het financieel niet verantwoord 
om verder te gaan dan nu is voorgesteld. Het 
voorliggende voorstel is in ieder geval een 
verbetering van de huidige situatie. Overigens 
zijn er wel afspraken dat de spelers van de 
SVO niet kunnen overstappen van Rood Zwart 
naar SV Delden of omgekeerd. Ook zullen niet 
clubgebonden nieuwe leden van de SVO om en om 
worden verdeeld tussen beide verenigingen.

Vraag: Is het niet beter om in het kader van de 
SVO samen met SV Delden een verhoging van 
de contributie af te spreken? Dit vooral ook met 
het oog op wat men gedurende een heel seizoen 
aangeboden krijgt voor dit relatief lage bedrag. 
Antwoord: In het kader van de SVO zijn wij over de 
contributieverschillen in gesprek met bestuur van 
SV Delden. Deze gesprekken zijn goed maar een 
dergelijke gezamenlijke aanpassing is nu niet aan 
de orde. Wij zien dit voorstel als een verantwoorde 
eerste stap, rekening houdend met de financiële 
situatie. Overigens is bij de voorbereiding van dit 
voorstel de optie om de contributie alleen voor 
meisjes/dames aan te passen afgewogen, maar 
door het bestuur als niet wenselijk beoordeeld.

Vraag: Waarom de contributie niet eerst helemaal 
gelijktrekken en dan in overleg.
Antwoord: De ALV van SV Delden kan de 
contributie ook aanpassen en dan is er weer 
verschil. Er zijn afspraken nodig. Die zijn er nu (nog) 
niet, wij denken dat het verstandig is om deze eerste 
stap te nemen. 

Vraag: Is rekening gehouden met de kosten van het 
kledingspaarplan.
Antwoord: Ja. Maar dit is één van de complicerende 
factoren.

Vraag: Bij de categorie onder 17 en onder 15 blijft 
er een verschil in contributie bij dit voorstel. Is het 
niet verstandig dit toch aan te passen?
Antwoord: Klopt! Het is echter een bewuste 
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keuze om de financiële consequenties van het 
voorliggende voorstel verantwoord te houden. Het 
draaien aan ‘de knoppen’ in deze categorie heeft 
meteen grote financiële gevolgen. 

Vraag: Waarom betalen senioren 7x7 minder 
contributie dan de senioren?
Antwoord: Deze categorie heeft minder activiteiten 
daarom is een lagere contributie voor deze groep 
leden gerechtvaardigd.

Vraag: Waarom de wijziging niet meteen in laten 
gaan en dan aan het eind van het seizoen een 
eventuele extra ALV over het volgende seizoen 
2020-2021, waarbij dan eventueel de afspraken 
binnen SVO verband kunnen worden meegenomen?
Antwoord: Statutair kan dat niet.  De ALV moet 
nu een besluit nemen over de contributie van het 
volgende seizoen (2020-2021). Indien noodzakelijk 
kan aan het eind van het seizoen 2019-2020 een 
extra ALV worden georganiseerd. De verwachting is 
echter niet dat nodig zal zijn.

Robert stelt de vergadering de vraag of men de 
contributie wil laten zoals deze nu is of dat men 
instemt met een wijziging van de contributie per 
1-7-2020 zoals voorgesteld. Een meerderheid van 
de vergadering is voor de voorgestelde wijziging 
van de contributie. Hiermee is het besluit genomen 
de contributie per 1-7-2020 te wijzigen conform 
voorstel. 
7. Verslag kascommissie
7a Vaststelling jaarrekening 2018-2019
Namens de kascommissie geeft Gerard Baake aan 
dat de kascommissie op zaterdag 16 december 
2019 de verschillende financiële administraties 
van de vereniging heeft gecontroleerd: 
ledenadministratie, kantinecommissie, 
sponsorcommissie en de Club van honderd. Deze 
administraties zijn door de penningmeester tot 
één geheel samengevoegd. Tijdens de controle 
zijn er geen onjuistheden geconstateerd en heeft 
de penningmeester de vragen van de commissie 
naar tevredenheid beantwoord. Daarnaast heeft 
de penningmeester een toelichting gegeven op 
balans, resultaat en de afwijkingen ten opzichte 
van het vorig boekjaar. Namens de kascommissie 
bedankt Gerard scheidend penningmeester Mark 
Ros voor zijn vele werkzaamheden en de prettige 
samenwerking. Tevens wens Gerard de nieuwe 
penningmeester Hans Exterkate veel succes toe 
met zijn nieuwe functie.Daarnaast spreekt hij zijn 
waardering uit voor de vele tijd die het bestuur 
en de vele vrijwilligers steken in ons mooie Rood 
Zwart. Namens de kascommissie stelt Gerard, onder 
dankzegging voor de verrichte werkzaamheden, de 
vergadering voor om de penningmeester decharge 
te verlenen. De vergadering beantwoordt dit met 
luid applaus

Robert Ros vraagt de vergadering vervolgens om de 
jaarrekening 2018-2019 vast te stellen en het bestuur 
decharge te verlenen. De vergadering stemt ook hier met 
luid applaus mee in.

8. (Her)benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat uit Gerard Baake (2e termijn, 1e 
jaar), Herman Weijenborg (2e termijn, 1e jaar), Annemarie 
Hilarius  (2e termijn, 3e jaar) en Herbert ten Brummelhuis 
(1e termijn, 3e jaar). Herbert ten Brummelhuis is 
aftredend maar ook herkiesbaar. De vergadering 
gaat met applaus akkoord met de herverkiezing in de 
kascommissie van Herbert ten Brummelhuis. Aftredend 
en, na twee volle termijnen, statutair niet herkiesbaar is 
Annemarie Hilarius. Zij wordt bedankt voor haar inbreng 
de afgelopen 6 jaar. Alex Braakhuis stelt zich verkiesbaar 
en wordt middels applaus door de vergadering benoemd 
tot lid van de kascommissie.

9. Bestuursverkiezing
Judith Ros is aftredend als bestuurslid sponsoring. Als 
vervanger van Judith voor de portefeuille Sponsoring en 
commerciële zaken wordt voorgesteld Vincent Kenkhuis 
te benoemen. 
Ook Mark Ros is aftredend als penningmeester. Als 
vervanger van Mark wordt voorgesteld Hans Exterkate 
te benoemen tot nieuwe penningmeester. Tot slot wordt 
de vergadering voorgesteld om Hans van Ooijen te 
benoemen als bestuurslid Technische Zaken. Een functie 
die reeds een tijd vacant was. De vergadering stemt met 
applaus in met alle drie de voorgestelde benoemingen.

Aftredend en herkiesbaar is Robert Ros (voorzitter). 
Middels applaus stemt de vergadering in met de 
herverkiezing van Robert Ros.   

Door deze benoemingen zijn alle bestuursfuncties 
ingevuld. Wel wordt gezocht naar vervanging/uitbreiding 
van de secretarisfunctie die nu nog wordt ingevuld door 
Arjan Dijkmans. 
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Na de benodigde formaliteiten is het tijd voor een 
bedankje. Robert bedankt Judith van harte voor 
haar inzet in bestuur vanaf haar aantreden in 2017. 
Naast de sponsorcommissie heeft Judith zich in 
het verleden ingezet voor de welpen en is ze op dit 
moment nog bezig met het realiseren van de nieuwe 
website. Belangrijke resultaten als voorzitter van de 
sponsorcommissie de afgelopen jaren waren het 
vinden van een nieuwe hoofdsponsor en het verlengen 
van het contract met onze jeugd hoofdsponsor. Onder 
applaus van de vergadering overhandigt Robert haar 
een bos bloemen.

Naast Judith ontvangt natuurlijk ook Mark Ros onder 
applaus van de vergadering een bos bloemen als dank 
voor zijn inzet binnen het bestuur als secretaris en 
penningmeester.

10. Uitloting obligaties
Voor de tweede keer staat dit agendapunt op de 
agenda van de ALV. Net als vorig jaar worden er, 
conform het reglement, voor 5000 euro aan obligaties 
uitgeloot, die vervolgens worden uitbetaald aan de 
verstrekker. De loting dient plaats te vinden door twee 
aanwezige leden. Theo Oude Meiers en Jan Averdijk 
zijn bereid om namens de aanwezige leden de loting te 
verrichten.
De volgende obligaties worden uitgeloot: nummer 
0059, 0105, 0080, 0067, 0062, 0006, 0057, 0092, 0007, 
0054, 0103, 0052, 0068 en 0036.
De uitgelote obligatiehouders worden na de 
vergadering geïnformeerd. Mark Ros deelt mee dat 
obligatiehouders die hun geld niet terug hoeven en dit 
willen schenken aan de vereniging, zich hiervoor buiten 
de vergadering om, rechtstreeks kunnen wenden tot de 
nieuwe penningmeester Hans Exterkate. 

11. Topscoordersbokaal
Gerard Baake krijgt het woord om over te gaan tot 
uitreiking van de Hotel-Restaurant De Seventer Bokaal 
2018-2019. 

Het was dit keer een echte close finish met maar een 
nipt verschil tussen de nummers 1 en 2. Winnaar van 
de topscoordersbokaal 2018-2019 is Tom Koens, die 
35 keer het net wist te vinden. Op de tweede plaats 
is geëindigd Wout Spanjer, die met 34 doelpunten 1 
doelpunt te kort kwam. Op de derde plaats eindigde 
Thijs Oude Meijers met 14 doelpunten.  Onder applaus 
van de vergadering wordt de bokaal met bijhorende 
dinerbon door Gerard uitgereikt aan Tom Koens.

12. Actuele ontwikkelingen
Het kunstgrasveld is in september vervangen. Daar 
zijn we erg blij mee en onze dank gaat uit naar de 
gemeente Hof van Twente. 

Verder zijn er zonnepanelen gelegd op het 
Noaberhoes en het kleedkamergebouw. Dit gaat ons 

op termijn financieel rendement opleveren, maar 
net zo belangrijk is dat we daarmee bijdragen aan 
de klimaatdoelstellingen en onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen.  

Over twee weken wordt er gestart met de vervanging 
van de veldverlichting. De huidige verlichting van het 
kunstgras wordt verplaatst naar het hoofdveld. Op het 
kunstgrasveld en het trainingsveld wordt de verlichting 
vervangen door LED. Voor het trainingsveld geldt dat 
daar tevens de masten zelf worden vervangen.

Robert deelt met betrekking tot ingebruikname van 
de zonnepanelen en led-veldverlichting mee dat bij 
de komende nieuwjaarsreceptie op 6 januari hieraan 
aandacht zal worden gegeven.

Niet meer in 2019 maar wel voor de zomer van 2020 
is het de bedoeling dat de parkeerplaatsen worden 
aangepakt. Dit is ook nodig om te voldoen aan de 
gestelde subsidietermijn voor deze investering. 
Aan de vergadering wordt een tekening getoond, 
waarop de beoogde nieuwe inrichting van de 
parkeerplaats/entree is weergegeven. Vooruitlopend 
op de herinrichtingswerkzaamheden wordt op korte 
termijn, op het onverharde deel van de huidige 
parkeerplaats, een puinverharding aangebracht. 
Tegelijk met de opwaardering van de entree wordt ook 
het pupillenveldje op de oude kantinelocatie verder 
ingericht en opgewaardeerd.

Andere belangrijke actuele ontwikkeling is dat er een 
akkoord is met onze jeugdsponsor 123inkt.nl om het 
contract te verlengen. Dit betekent dat met ingang van 
het nieuwe seizoen 2020-2021 voor al onze jeugdleden 
nieuwe tenues, trainingspakken en sporttassen 
beschikbaar zijn.  Bijzonder aan de shirts zal zijn dat 
de mouwen worden voorzien van het bekende respect 
logo van de KNVB en het logo van KIKA. Verder zal 
onderaan het shirt nog de bekende leus: ‘Met elkaar 
voor elkaar’ te zien zijn en in de kraag van de shirts de 
naam ‘vv Rood Zwart‘. 
Voor het jeugdkader (trainers en leiders) zal uniforme 
kleding worden gekocht. Het gaat hierbij om jassen, 
shirts en trainingspakken. Dit is mogelijk gemaakt door 
twee sponsoren: Eissink Plafond- en Wandsystemen en 
De Co-Ondernemers.  Ook voor onze barmedewerkers 
in het Noaberhoes zal, in de vorm van een mooie polo, 
uniforme kleding beschikbaar komen. Dit is mogelijk via 
sponsoring van Beukenhorst Koffie.
Verdere actuele ontwikkeling is dat de nieuw 
opgetuigde Technische Commissie een aantal 
nieuwe mensen heeft binnengehaald en dat dit er 
allemaal goed uitziet. Verder gaat het goed met de 
Welpenafdeling. Onder leiding van Brenda ter Braak 
lopen er wekelijks 28 welpjes rond en zijn de zaken 
goed georganiseerd. Een spontaan applaus van de 
vergadering volgt.
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Geconcludeerd wordt dat de enige commissie die 
onderbezet is de pr-commissie is. Graag hoort het 
bestuur tips of van mensen die hier wat in kunnen 
of willen betekenen.

Op sportief gebied kan worden gemeld dat 
hoofdtrainer Remco Dokter na het huidige seizoen 
in de zomer van 2020 Rood Zwart zal verlaten. Dit 
na een verblijf van 4 jaar bij onze vereniging.

De eerder aangekondigde nieuwe website is bijna 
klaar. De verwachting is dat deze zeer binnenkort in 
de lucht is.

De samenwerking met SV Delden inzake de SVO 
Twickel is aangegaan voor 3 jaar en loopt na het 
huidige seizoen af. Door zowel ons als SV Delden is 
de intentie uitgesproken om de samenwerking te 
verlengen. 

Nieuwe Noaberhoesactiviteiten. Dit zijn activiteiten 
die niet alleen voor onze leden zijn, maar voor alle 
Deldenaren. Voorbeelden hiervan zijn het FIFA 
2019 toernooi voor de jeugd, koffie inloop, Walking 
Football, Gamenastiek  etc. 

Laatste ontwikkeling die wordt genoemd is het 
internationale jeugdtoernooi voor BVO’s dat op 23 
augustus 2020 voor het eerst plaatsvindt bij Rood 
Zwart. Het gaat om een JO-12 toernooi waar ook 
een team van Rood Zwart aan zal deelnemen. De 
organisatie is in handen van de toernooicommissie.

13. Rondvraag
Louis Bouwmeester: In vervolg op de eerder 
besproken contributie wijziging. Investeren in de 
jeugd is ook een kwestie van goede mensen voor de 
groepen. Zorg voor kwaliteit.
De communicatie gaat vaak goed maar soms 
worden mensen niet altijd optimaal geïnformeerd.  
Graag aandacht hiervoor.
Gerard Bebseler: Namens de leden bedankt hij 
de mensen die zich bezig hebben gehouden met 
onze accommodatie. Plannen worden niet alleen 
uitgedacht maar ook uitgevoerd!
Verder vraagt hij aandacht voor de ambities op 
voetbalgebied. Goed dat de TC weer op sterkte is en 
hij wenst hen veel succes.
Ingelast agendapunt
Robert Ros meldt dat, voordat wordt overgegaan tot 
de formele sluiting van de vergadering, er toch nog 
een ingelast agendapunt aan de orde is. Namelijk 
het benoemen van een Rood Zwart lid tot erelid. 
Robert geeft aan dat de voorgedragen kandidaat 
voldoet aan de regels en voorwaarden die gelden 
voor het erelidmaatschap. Het betreft Mark Ros. 
Zijn carrière begon In de jeugd als voetballer die 
niet overliep van het sportieve talent. Het enige 
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doelpunt dat hij maakte ging per ongeluk. Bij de 
senioren gevoetbald in het 8e onder leiding van 
Han Bril, waarbij de derde helft het belangrijkste 
was. Tot opluchting van zijn medespeler nam 
Mark al snel afscheid als speler en ging verder als 
leider. In die tijd nam hij samen met Han Bril ook 
het initiatief tot het vermaarde Bevertoernooi. 
Zijn vaardigheden om zaken goed en zorgvuldig 
te regelen waren ook het toenmalige bestuur 
opgevallen en hij werd dan ook gevraagd om 
deel uit te maken van het bestuur. Eerst als 
stagiair en later al snel als secretaris. In 2010 bij 
de grote bestuurswisseling was hij de linking-pin 
tussen het oude en het nieuwe bestuur. Als jong 
broekie had hij de meeste dienstjaren binnen 
het nieuwe bestuur. Mark nam als bestuurder 
de verantwoordelijken met verve op zich. Bij het 
noodgedwongen afscheid van Harold Pepers 
nam Mark de taak als penningmeester op zich, 
wat hij uitstekend heeft gedaan. Mark Ros is bijna 
9 jaar secretaris en ruim 2 jaar penningmeester 
geweest. De voordracht van het bestuur om Mark 
Ros tot erelid te benoemen wordt met applaus 
beantwoord.  Mark krijgt vervolgens in bijzijn van 
zijn vader en zus Judith de plaquette met bloemen 
overhandigd.

14. Sluiting
Robert dankt alle aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Arjan Dijkmans
1e secretaris
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Dirk als voetballer
Zoals heel veel Rood Zwarters begon ook Dirk zijn carrière 
op de vroege zaterdagochtend bij de welpen. In de jeugd 
speelde Dirk vervolgens als eerstejaars meestal niet in de 
selectieteams, in het tweede jaar lukte dat altijd wel.  In 
de A1 speelde Dirk wel twee jaar, waarna de stap naar de 
senioren volgde. Dirk speelt dit seizoen bij de senioren 
voor het tweede jaar in het tweede elftal: “Vorig seizoen 
speelde ik veel voorin op de vleugels, dit seizoen lijkt het het 
middenveld te worden” Na het abrupte ‘Corona einde’ van 
vorig seizoen vindt Dirk het lastig om een voorspelling te 
doen voor de afloop van dit seizoen. “De voorbereiding en 
bekerwedstrijden zijn goed verlopen dus ik ga ervan uit dat 
we om de bovenste plekken mee kunnen gaan doen”.

Dit brengt ons bij de eerste vraag van Han ter Braak aan 
Dirk. Heeft hij nog ambities om in het eerste te spelen?  Dirk 
antwoordt dat hij niet echt ambities heeft om in het eerste 
te voetballen. Hij vindt dat hij hiervoor de kwaliteiten niet 
heeft en het dus niet helemaal een realistische ambitie is. 
Om deze reden heeft hij ook deze keuze gemaakt om wat 
meer te gaan werken, waardoor hij ook niet gegarandeerd 
twee keer per week kan trainen.  Als hij dacht dat hij serieus 
in aanmerking zou komen voor het eerste had hij wellicht 
ook andere keuzes gemaakt. Maar zegt Dirk: ”Begrijp mij 
goed, als ze mij vragen zeg ik zeker geen nee”. Dirk geeft 
aan dat hij al wel eens heeft meegedaan met het eerste 
toen hij nog in de A1 speelde.  “Ik ben toen ingevallen tegen 
Vroomshoop als verkapte rechtsbuiten”.

In de vorige aflevering van ‘Geef de pen door’ gaf Han 
ter Braak de figuurlijke pen door aan zijn neef Dirk ter 
Braak. Vanzelfsprekend gingen wij daarom in gesprek 
met Dirk om deze rubriek te gevuld te krijgen. Het 
gesprek vindt plaats buiten bij het Noaberhoes langs 
het hoofdveld direct na een bekerwedstrijd van het 
tweede. Dirk neemt in zijn voetbalkloffie alle tijd voor 
een leuk gesprek. Al snel wordt duidelijk dat hij het 
kadootje van ‘ome Han’ met gemengde gevoelens in 
ontvangst heeft genomen. Aan de ene kant wel leuk en 
grappig, maar eigenlijk houdt Dirk er helemaal niet van 
om in de belangstelling te staan en hoeft het om hem 
allemaal niet zo nodig. Maar Dirk beseft dat hij er niet 
onderuit kan en natuurlijk graag meewerkt. Hetgeen wij 
natuurlijk zeer waarderen.

Wie is Dirk  ter Braak?
Dirk is een geboren en getogen Deldenaar. Hij is 19 
jaren jong en op 17 november wordt hij al weer 20 jaar. 
Hij woont aan de Benteloseweg, samen met zijn ouders 
Bert en Anneke en zus Nina. Net als Dirk voetbalt zus 
Nina ook. Zij speelt in MO 19 van de SVO Twickel. Dirk en 
zijn zus hebben de liefde voor het voetbal niet bepaald 
met de paplepel meegekregen. Dirk stelt ”Ik wilde perse 
voetballen en ik heb mijn ouders gewoon meegesleept”.  

Dirk is op dit moment bezig met het laatste jaar van 
de MBO opleiding Sport en Bewegen op het ROC. 
Dit is de school die zich bevindt in de Grolsch Veste 
onder het bekende Vak P. In het kader van deze 
opleiding is Dirk o.a. ook bezig met het behalen van 
het voetbaltrainersdiploma Trainer Coach 3. Hiervoor 
loopt hij dit  seizoen stage bij de JO 15 bij Rood Zwart. 
Na het afronden van de MBO opleiding in 2021 wil 
Dirk een HBO studie op het gebied van sport gaan 
volgen. Dirk: “ik weet nog niet welke studie het wordt, 
het kan Sportmarketing zijn maar ook Sportkunde 
is een mogelijkheid”. Naast zijn studie, het trainen 
van de JO 15 en het voetballen bij Rood Zwart werkt 
Dirk ongeveer 12 uur in de week bij EV fysiotherapie. 
Hier is hij voornamelijk actief is als begeleider bij 
fitnessactiviteiten. Ondanks al deze drukke bezigheden 
weet Dirk ook nog tijd te vinden voor zijn vriendin Sanne 
uit Hengelo met wie hij al vijf jaar een relatie heeft. Zij is 
natuurlijk regelmatig als toeschouwster te vinden op de 
Scheetheuvel bij de wedstrijden van haar vriend.

GEEF DE 
PEN DOOR..
DIRK TER BRAAK



Dirk als trainer
Ondanks dat Dirk nog maar 19 jaar oud is heeft hij op 
trainersgebied al wel het nodige gedaan. Dit seizoen is 
Dirk bij Rood Zwart actief als trainer coach van de JO 15 
2, de afgelopen jaren heeft hij samen met vriend Tim 
van het Bolscher achtereenvolgens de JO 11 2 en JO 11 
1 getraind.  Ook heeft Dirk een stage voor de opleiding 
TC 3 afgewerkt bij de JO 15 1 van BWO. 
Zoals eerder gezegd is Dirk nu druk bezig met het 
afronden van de opleiding TC 3. Over zijn ambities als 
trainer: “Ik ben niet echt een planner, maar als ik de tijd 
ervoor heb en ik ben er aan toe, dan wil ik wel graag 
een 15-1 of 17-1 team gaan doen. Eerst bij Rood Zwart 
en daarna misschien ook nog wel bij een andere club” 

Naast Rood Zwart is er nog een andere club die een 
speciaal plekje heeft bij Dirk en dat is Feyenoord. 
Hij volgt Feyenoord op de voet en als het maar even 
kan dan zit hij in de Kuip om zijn favoriete club aan te 
moedigen. Hoe kom je als Deldense jongen daar nu 
terecht? Hier blijkt toch een link te zitten met oom Han. 
Dirk ging samen met oom Han en zijn vader een keer 
naar De Kuip voor een wedstrijd van Feyenoord. En 
vanaf dat moment waren Dirk en zijn vader verkocht. 
Bij de vraag wat hij van het komend seizoen verwacht 
van Feyenoord begint Dirk wat nerveus heen en weer 
te schuiven. “Je hoort mij niet zeggen dat 020 kampioen 
wordt hoor” Na enig aandringen geeft Dirk toe dat 020 
de grootse kanshebber is maar zijn Feyenoord wel de 
belangrijkste uitdager is. 

De vragen van Han
Langzaam maar zeker zijn we toe aan de vragen 
van Han aan Dirk. Een vraag van Han was of er veel 
verschil is tussen de oude en jonge generatie binnen 
de senioren? Dirk geeft aan dat er natuurlijk wel enig 
verschil is maar dat er sprake van een goede balans 
en de sfeer uitstekend is binnen het tweede. “Het klikt 
gewoon prima”.

Is er voldaan aan de verwachtingen die je had als junior 
over het seniorenvoetbal?  Dirk zegt dat hij blij was dat 
hij over kon naar de senioren. De laatste twee jaren in 
de JO 19 waren niet leuk en ik heb zelfs overwogen om 
te stoppen. Dat had niets met het team te maken, maar 
met allerlei zaken zoals het stoppen van trainers. “Het 
gevoel was weg en in die zin kwam de overstap op het 
goede moment. Dit is vaak andersom maar bij mij dus 
niet.

Heeft Dirk een andere mentaliteit omdat hij een 
sportopleiding doet? “Nee, dat is niet zo. Mentaliteit 
hangt niet af van een opleiding maar hoe je zelf in elkaar 
steekt”.  De opleiding bevat veel theorie en is in die zin, 
met uitzondering van het eerste jaar, ook veelal indirect 
verbonden met sport.

Aan wie geef je de pen door?
Dirk vertelt dat hij de pen graag wil doorgeven aan zijn 
vriend en 1e elftal speler Tim van het Bolscher. Hij heeft 
de volgende vragen voor Tim:

1. Wat vind je ervan dat je al zo jong bij 
het 1e kwam te spelen?

2. Wat zijn je ambities als trainer bij 
Rood Zwart en/of elders?

3. Is voetbal nog steeds net zo belangrijk 
voor jou als vroeger?

4. Als jij het voor het zeggen had bij Rood Zwart 
wat zou je dan willen veranderen en waarom?

Interessante vragen van Dirk aan wederom een jonge 
Rood Zwarter. Dirk bedankt voor jouw bijdrage en veel 
succes als trainer en speler!

Vorig seizoen speelde ik 
veel voorin op de vleugels, 
dit seizoen lijkt het het 
middenveld te worden

‘‘







Zoals de meeste Rood Zwarters wel door 
hebben gehad, heeft het eerste elftal een 
nieuwe trainer. We weten inmiddels zijn 
naam, maar om hem beter te leren kennen, 
hierbij een interview met: Christiaan Noppers.

Waar woon je?
Ik woon mijn hele leven al in de wijk ‘het 
Sluitersveld’ in Almelo.

Waar werk je?
Ik ben momenteel werkzaam bij BCF 
international, een onderdeel van Hubregtse 
Cartonnage BV. BCF International produceert 
puzzels, spellen, verpakkingsmaterialen en 
omplakte kartonnen dozen in alle soorten en 
maten. 

Wat was je voetballoopbaan als speler? Als coach?
Ik ben op 1 september 1984 op 6 jarige leeftijd 
lid geworden van Luctor et Emergo in Almelo. In 
dit 36-jarig lidmaatschap heb ik in elk selectie-
elftal gespeeld. Als trainer beschik ik inmiddels 
over ruim 20 jaar aan ervaring. Ervaring die ik bij 
verschillende verenigingen (Luctor et Emergo, 
sv Almelo, Rood Zwart en PH Almelo) en op 
zowel jeugd- als senioren-niveau op heb mogen 
doen.  

Hoogtepunten waren de drie seizoen als 
assistent-trainer bij het eerste elftal van Luctor 
et Emergo. Bij alleen het assistentschap zou 
het niet blijven. Luctor et Emergo gaf mij als 
interim-trainer tot 2 maal toe de leiding over 
het eerste elftal. De eerste interim-periode 
betrof destijds de laatste wedstrijd van het 
seizoen, waarin we ons overigens nog wel even 
veilig moesten en wisten te spelen. 
De tweede periode duurde iets langer en 
kwam tot stand doordat de toenmalige 
hoofdtrainer vanwege een vervelende 
herniablessure de laatste helft van het seizoen 
niet af kon maken. Mooie ervaringen die ik 
uiteindelijk zeker niet had willen missen en 
naast het behalen van mijn trainersdiploma’s 
(TC3 en TC2) enorm belangrijk zijn geweest 
voor mijn ontwikkeling als trainer.

Na mijn periode als trainer bij Luctor et 
Emergo heb ik in 2019 bewust de stap naar het 
seniorenvoetbal gezet en kwam PH Almelo 
op mijn pad. Daar heb ik vorig seizoen het 
2e elftal van oefenstof voorzien. Het seizoen 
werd vanwege de corona-crisis uiteindelijk 
abrupt afgebroken. Een besluit waar wij als 

Interview 
Christiaan Noppers
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koploper van de reserve 2e klasse zaterdag (met een 
voorsprong van acht punten waren we de te kloppen 
ploeg) natuurlijk niet op zaten te wachten. Kijkend 
naar de crisis die achter ons ligt en naar hetgeen ons 
misschien nog wel te wachten staat, een volkomen 
terecht besluit natuurlijk!

Je bent dus ook trainer geweest bij onder andere 
Luctor et Emergo, sv Almelo en PH Almelo. Past 
Rood Zwart in dit rijtje?
Rood-Zwart profileert zich als een ambitieuze club, 
maar heeft daarnaast ook zeker oog voor het sociale 
aspect binnen de vereniging. Dit past heel goed 
bij mijn ideeën over voetbal op amateurniveau. 
Ik wil kunnen presteren, maar vind een goede 
samenwerking met de verschillende geledingen 
binnen een vereniging ook erg belangrijk. Een 
praatje maken met supporters, het barpersoneel en/
of een andere vrijwilliger is naar mijn mening erg 
belangrijk. Daarnaast ben ik ook erg geïnteresseerd 
in de andere elftallen binnen de vereniging. Ik zal 
dan ook regelmatig mijn gezicht laten zien bij een 
jeugd of tweede elftal. Terugkomend op de vraag of 
Rood Zwart in het rijtje van mijn voorgaande clubs 
past, die kan ik volmondig met ja beantwoorden. 

Je bent eerder trainer geweest bij Rood 
Zwart. Waarom ging je weg en wat heeft 
je doen besluiten om toch weer terug te 
komen bij Rood Zwart?
Na drie seizoenen het JO17-1-elftal getraind 
te hebben, was ik toe aan een andere 
uitdaging. Ik wilde graag de stap maken 
naar het JO19-elftal, maar helaas was dit 
bij Rood Zwart niet mogelijk. De TC was 
van mening dat er een ander gezicht 
(andere ideeën) voor de groep moest 
komen te staan. Een logische redenering, 
maar natuurlijk was ik graag met deze 
talentvolle groep blijven werken. 

Ik heb toen de keuze gemaakt om mijn 
ambitie bij een andere verenging na 
te streven en niet veel later kreeg ik 
van Luctor et Emergo de kans om ook 
daadwerkelijk met een JO19 elftal aan de 
slag te gaan.

Maar waarom dan terug? Een vraag 
die uiteindelijk best makkelijk te 
beantwoorden is. Het was namelijk een 
langgekoesterde wens om ooit nog eens 
voor een tweede keer bij Rood Zwart aan 
de slag te gaan. Het gevoel met deze 
club is altijd goed gebleven, dus toen 
deze kans zich voordeed, hoefde ik niet 
lang na te denken. Rood Zwart is toch 
een beetje ‘mijn club’ geworden, en dat 
klinkt misschien best een beetje gek voor 
iemand die nooit lid van deze vereniging is 
geweest! 

We zijn nu weer een aantal weken bezig, 
er zijn wat oefen- en bekerwedstrijden 
gespeeld en je hebt zelfs in Excelsior 
tegenover een profclub gestaan. 

Hoe schat je je kansen in dit seizoen? 
Wat is dit jaar de doelstelling? Wat 
verwacht je uiteindelijk (in volgende 
seizoenen) te kunnen bereiken met 
Rood Zwart 1?
Ik denk dat we best tevreden kunnen zijn 
met de selectie zoals die er nu staat. Met 
de terugkeer van Thomas de Graaf hebben 
we in aanvallend opzicht meerdere 
mogelijkheden. Thomas beschikt over 
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scorend vermogen en weet, mede door zijn 
ervaring bij BWO, wat er gevraagd wordt op een 
hoger niveau. Daarnaast maakten spelers als Ties 
Haarman, Mart Manders, Sander oude Heuvel en 
Bjorn Groothuijs, begin dit seizoen de stap naar de 
senioren. Laatstgenoemden doen het zeer goed 
en natuurlijk stemt dit tot tevredenheid.

De selectie is dus zichtbaar breder geworden. 
Waar dit toe leidt, zal in de toekomst duidelijk 
worden. Over een doelstelling ben ik dan ook 
vrij helder. Na zo’n 5/6 wedstrijden gaan we een 
eerste balans opmaken. Natuurlijk zijn we daarbij 
afhankelijk van een aantal factoren. Zo is er een 
andere competitie-indeling als andere jaren 
en natuurlijk hoop je gevrijwaard te blijven van 
blessures. Uiteindelijk willen we in de toekomst de 
stap naar de 3e klasse maken. Met de manier van 
omgang, het onderling vertrouwen en het ‘wij in 
plaats van ik” zit het inmiddels wel goed, maar voor 
het behalen van deze lange termijndoelstelling 
moeten we qua ontwikkeling nog een stap maken. 

Welk soort voetbal wil je met Rood Zwart gaan 
spelen dit seizoen?
Net als veel Nederlandse voetbaltrainers houd ik 
van dominant, verzorgd en aanvallend voetbal en 
wil ik bij voorkeur hoog druk zetten op de helft van 
de tegenpartij. 

Ik vind het echter naïef om te denken dat we altijd 
op deze manier kunnen voetballen. De keuze voor 
een speelwijze en de invulling die men daaraan 
geeft, is sterk afhankelijk van het spelersmateriaal 
waarover je op dat moment beschikt. Maar ook 
de speelwijze van de tegenstander en/of de 
weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat 
je in de speelwijze iets moet aanpassen.  
Helaas slaan we in Nederland nogal eens door. 
Hier moeten we altijd op een aanvallende en 
dominante manier spelen. Kies je voor een iets 
behoudende tactiek dan krijg je hiervoor al snel 
een afkeurend commentaar. Onterecht want 
uiteindelijk speel je een wedstrijd om te winnen 
en gaat het niet om de hoeveelheid balbezit, maar 
wat je met dit balbezit doet.

Samengevat houd ik dus van een dominante, 
verzorgde en een aanvallende manier van 
voetballen. Maar ik ben wel van mening dat je voor 
iets anders moet kiezen als de omstandigheden 
hier om vragen. 

Het bestuur gaf aan een trainer te zoeken die 
(jonge) spelers kan binden en behouden binnen 
de vereniging. Wat had je in gedachten om dit 
voor elkaar te krijgen?
Ik ben zeer geïnteresseerd in de jeugdafdeling 
van de club en zal met enige regelmatig bij de 
wedstrijden van het 2e- als JO19-1 elftal aanwezig 
zijn. Maar ook de andere elftallen binnen Rood 
Zwart kunnen op mijn interesse rekenen. Op deze 
manier hoop ik een goed beeld te krijgen van 
hetgeen er bij Rood Zwart rondloopt qua talent. 

Talentvolle spelers moeten naar mijn mening 
zo vroeg mogelijk de kans krijgen zich te meten 
op een hoger niveau. Ik schroom zeker niet om 
spelers mee te laten trainen met de selectie of 
zelfs nog een stap verder te gaan. Niet de leeftijd 
moet leidend zijn, maar de kwaliteit. 

Daarnaast ben ik een enorme voorstander van een 
elftal tot O.21/O.23 jaar. Dit elftal moet dan gaan 
bestaan uit een verzameling talentvolle spelers 
die uitkomen in de eerste en tweede selectie, 
het JO19- en/of JO17 elftal. Spelers uit de eerste 
en tweede selectie kunnen zich op deze manier 
ontwikkelen in het coachen en begeleiden van 
jongere teamgenoten en de jongere spelers uit 
bijvoorbeeld het JO19 en/of JO17- elftal kunnen zich 
meten en optrekken aan een hoger niveau dat 
dichter bij het seniorenvoetbal staat. De stap naar 
een eerste of tweede selectie moet daardoor iets 
kleiner worden. 
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MO19   |  Carematch & EV 

Ook bij Rood Zwart zijn we hierover in gesprek. 
De eerste wedstrijd staat zelfs al gepland. Op 
woensdag 7 oktober spelen we om 19.30 uur thuis 
tegen Luctor et Emergo. 

Wat is het lastigste aan coach zijn van een eerste 
elftal (ten opzichte van het tweede, derde of een 
jeugdteam)? Het mooiste?
Dit is niet lastig. Ik vind dat je op een eerlijke en 
oprechte manier met spelers om moet gaan. 
Beide partijen (speler/coach) moeten echter ook 
in de spiegel kunnen kijken. Een speler kan voor 
al zijn vragen bij mij terecht en mocht hij zaken 
met een ander lid van de technische staf willen 
bespreken, dan vind ik dat in principe ook prima. 
Het moet alleen geen repeterend iets gaan 
worden, want dan ligt de bal gewoon bij de speler 
zelf. 

Het mooie aan het zijn van hoofdtrainer is in feite 
dat je met het beste spelersmateriaal dat de club 
tot zijn beschikking heeft kunt spelen en trainen. 
Daarnaast komt er bij een eerste elftal toch iets 
meer kijken dan het trainen/begeleiden van een 
gemiddeld voetbalteam. De eerste selectie is toch 
het uithangbord van een vereniging.

Wat komt bij jou (betreft voetbal) altijd op de 
eerste plaats?
Ik ben van mening dat je wedstrijd speelt om 
deze te winnen. Om dit te bewerkstelligen moet je 
tijdens wedstrijden en trainingen het uiterste van 
jezelf en een ander vergen, waarbij de absolute wil 
om beter te worden, leidend moet zijn!

Wat maakt voetbal voor jou zo’n mooie sport?
Voetbal is in eerste instantie een echte teamsport, 
waarbij je constant in een andere situatie terecht 
komt. Je kan als team tot een ongekende 
teamprestatie komen, maar je kan je als individu 
daarentegen ook onderscheiden. Ik kan genieten 
van een mooie teamprestatie, maar natuurlijk ook 
van een wondermooie individuele actie waardoor 
jij of een ander de mogelijkheid krijgt om tot 
scoren te komen. 

Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Wanneer de weersomstandigheden het ook maar 
even toelaten, zit ik op mijn motorfiets en toer 
ik door grote delen van Nederland en Duitsland. 
Daarnaast bezoek ik graag wedstrijden in de 
MotoGP en WK Superbike (motorsport) in zowel 
binnen- en buitenland. 

Ik heb ook nog een ingezonden vraag van een 
selectiespeler over het motorrijden. Wat is de 
maximumsnelheid die je ooit op een motor hebt 
gereden?
Haha, laat ik vooropstellen dat ik me wel aardig 
aan de regels van het verkeer houd, al moet ik 
eerlijk bekennen dat dit niet altijd even goed lukt!

Favoriete club in het betaalde voetbal? Favoriete 
speler aller tijden?
Als inwoner van Almelo heb je natuurlijk een 
bepaald gevoel bij Heracles Almelo. Maar een 
echte favoriete club heb ik eigenlijk niet. Ik kijk 
graag naar ploegen die op een aantrekkelijke 
manier spelen.

Talentvolle spelers 
moeten naar mijn mening 

zo vroeg mogelijk de kans 
krijgen zich te meten 
op een hoger niveau

‘‘



Ik heb niet echt een favoriete speler. Wel kon 
ik in het verleden erg genieten van spelers als 
Dennis Bergkamp en Jari Litmanen. 

Standaard bestelling op het eetkaartje in de 
kantine?
Ik heb het tot nu toe gehouden bij een balletje 
gehakt.

Als voetbal niet had bestaan, welke sport 
had je dan gekozen en waarom?
In het verleden gebruikten we de voetballoze 
maanden om te tennissen. Niet dat ik nu heel 
erg goed was in deze sport, maar het was in 
ieder geval een mooie manier om jezelf fit te 
houden.

Wat is je favoriete ding bij Rood Zwart; wat 
hebben ze hier beter voor elkaar dan de 
gemiddelde club? (mag een mindset zijn, 
maar ook de kantine, de strak gemaaide 
velden, gezelligheid of zelfs het balletje 
gehakt) 
Ik denk dat we bij Rood Zwart heel erg trots 
mogen zijn over de accommodatie die er 
nu staat. Of we nu over het clubgebouw, de 
velden (waaronder het nieuwe kunstgrasveld) 
of de net aangelegde parkeerplaats spreken, 
het allemaal op en top voor elkaar! Een andere 
reden waar Rood Zwart heel erg tevreden en 
trots over mag zijn, zijn de vele vrijwilligers 
die telkens weer klaar staan. “Met elkaar, voor 
elkaar”

Wat is één ding wat je Rood Zwart 1 sowieso 
bij wilt brengen dit jaar? (fanatisme, scoren, 
techniek, de lol van het spelletje, etc.)
Met de manier van omgang, het onderling 
vertrouwen en het ‘wij in plaats van ik” zit het 
inmiddels redelijk goed, Ondanks het feit dat 
er wel degelijk fanatisme in deze groep leeft, 
ben ik van mening dat we nogal eens te snel 
tevreden zijn.  Als je echt de stap naar een 
niveau hoger wilt maken, moet je constant de 
wil tonen dit te willen bereiken.  

Tot slot, is er nog iets waarvan jij zelf vindt 
dat de lezers van dit clubblad van jou 
moeten weten?
Nee, al is een grote supportersschare 
natuurlijk van harte welkom. Ik hoop u dan 
ook regelmatig te ontmoeten bij zowel de 
thuis- als uitwedstrijden van ons eerste elftal. 
Hopelijk tot snel!

Waar Rood Zwart heel 
tevreden en trots over 

mag zijn, zijn de vele 
vrijwilligers die telkens 

weer klaar staan. 
“Met elkaar, voor elkaar”

‘‘
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Op 11 augustus jl. mocht Excelsior Rotterdam aantreden tegen Rood Zwart 
1 op sportpark De Scheetheuvel. De Rotterdammers speelden een aantal 
wedstrijden in de voorbereiding op de Eredivisie, zo ook tegen Rood Zwart. Met 
een goed bezoekersaantal werd er op deze warme zomeravond afgetrapt.

Excelsior kende geen makkelijke start tegen Rood Zwart. Met respectievelijk 3 
doelpunten wisten zij op een comfortabele voorsprong te komen, maar moest het 
blijven oppassen. In de 28e minuut ging het helemaal mis voor de Rotterdammers 
en zagen zij Frank ‘Keizer Frans’ Lovink raak koppen namens Rood Zwart. Tussen 3 
verdedigers wist hij zichzelf te lanceren en de doelman te verschalken, tot grote 
vreugde van het aanwezige publiek. Helaas kon Rood Zwart niet stunten op eigen 
grond en zag het Excelsior in het laatste deel van de wedstrijd de voorsprong 
uitbouwen tot 1-14. De beelden spraken echter boekdelen en zullen ongetwijfeld 
voorkomen in het plakboek van Frank. 
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Jaarverslag 
v.v. Rood Zwart  
seizoen 2019-2020



Corona
In overeenstemming met de bestuurlijke ambitie 
“het voetbal” voorop te stellen, was het de laatste 
jaren gebruikelijk om het jaarverslag van onze 
vereniging te beginnen met onze ‘corebusiness’. 
Echter voor het jaarverslag van het seizoen 2019-
2020 is dit helaas niet het geval. Het seizoen 
2019-2020 zal de geschiedenis in gaan als het 
‘Coronaseizoen’. Met het hele maatschappelijke 
leven, kwam ook de voetbalwereld tot stilstand 
in maart 2020. Na afkondiging van de eerste 
maatregelen door de regering op 12 maart 
2020 werden op 14 maart verdere maatregelen 
getroffen en restte er niets anders dan onze 
sportaccommodatie en het Noaberhoes te sluiten 
voor alle activiteiten en bijeenkomsten. Enkele 
weken later op 3 april liet de KNVB weten dat 
alle competities in het amateurvoetbal niet meer 
zouden worden hervat. Dit betekende ook geen 
kampioenen, promoties en degradaties. Even nog 
was er de hoop dat we in de maanden mei en 
juni de draad nog weer enigszins zouden kunnen 
oppakken met toernooien of oefenwedstrijden. 
Maar al snel bleek dat dit geen haalbare kaart 
zou zijn en moesten we constateren dat we te 
maken hadden met een verloren seizoen. Er 
moest een streep door onze mooie traditionele 
voetbalactiviteiten als het Welpen-, Gerrit ten 
Brummelhuis-, Sponsor- en Bevertoernooi. Ook 
het grote 1e internationale O-12 jeugdtoernooi 
voor betaald voetbalclubs, dat voor 23 augustus 
op de agenda stond, moest vroegtijdig worden 
afgelast. 

Echter niet alleen voetbalactiviteiten maar 
ook de Noaberhoes activiteiten als de koffie-
inloop, kaartmiddagen, contactavonden, 
Franje Dagopvang en gamenastiek moesten 
noodgedwongen stoppen. Erg vervelend want 
voor veel ouderen zijn deze wekelijkse uitjes echt 
belangrijke momenten. Ook het niet kunnen 
laten doorgaan van het zomerkamp voor onze 
jongste jeugd was een vervelende beslissing die 
we noodgedwongen moesten nemen. Behalve 
dat het vanuit sportief en sociaal oogpunt erg 
vervelend was dat alles stil kwam te liggen heeft 

de Coronacrisis natuurlijk ook grote financiële 
consequenties. Vanaf medio maart zijn er geen 
kantine inkomsten meer geweest, maar liepen 
alle lasten wel gewoon door. Hoe groot de 
consequenties zijn zal blijken uit het financieel 
jaarverslag van onze penningmeester Hans 
Exterkate, maar dat ze er zijn mag duidelijk zijn. 

Doordat de kantine onverwacht snel gesloten 
moest worden had de kantinecommissie te 
maken met een aantal artikelen die niet meer 
verkocht konden worden. Deze zijn geschonken 
aan de voedsel bank zodat deze toch nog een 
nuttige bestemming kregen. 

Voetbal 
Dat de jeugdcompetities en voetbalactiviteiten 
abrupt tot een einde kwamen in maart wil niet 
zeggen dat er is stilgezeten op voetbalgebied. In 
tegendeel. Er is veel gebeurd.

Voor zowel het eerste als tweede seniorenteam 
bij de mannen geldt dat er in de zomer van 
2019 in de begeleiding wat mutaties hebben 
plaatsgevonden. Zo zijn Arjan Oude Wesselink 
en Dick Lovink als leider actief geworden bij 
respectievelijk het eerste en tweede elftal. 
Daarnaast is Peter Oude Veldhuis als trainer van 
het tweede elftal gestart.

Voor ons eerste elftal was de doelstelling om zich 
rechtstreeks te handhaven. We zullen nooit zeker 
weten of dit was gelukt, maar feit was dat na een 
moeizame eerste competitiehelft de herstart 
na de korte winterstop er best goed uitzag met 
keurige resultaten. 

Mooi hoogtepunt in de niet afgemaakte 
competitie was de stadsderby tegen SV Delden op 
19 januari. Dit zowel door de winst met 3-2 als de 
unieke derbysfeer die er hing rond ons sfeervolle 
hoofdveld en het Noaberhoes. Zoals het hoort bij 
een echte derby ging de strijd op het veld over in 
gezelligheid in de uurtjes na de wedstrijd. 
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Eind 2019 werd duidelijk dat er een einde 
kwam aan de samenwerking tussen Rood Zwart 
en hoofdtrainer Remco Dokter. Na vier jaar 
samenwerking kunnen beide partijen tevreden 
terugkijken. In het huidige amateurvoetbal is 
een samenwerking van vier jaar helaas meer 
uitzondering dan regel. Op 5 juni is er afscheid 
genomen door bestuur en spelers van Remco 
waarbij zowel vanuit het bestuur, spelers en 
Remco zelf mooie en gemeende woorden 
werden gesproken. Vanaf het seizoen 20-21 
zal Christian Noppers als hoofdtrainer voor 
de groep staan bij ons eerste elftal. Christian 
is een oude bekende voor veel spelers, omdat 
hij ook als jeugdtrainer actief is geweest in 
onze vereniging. De aanstelling van Christian 
Noppers heeft plaatsgevonden in nauw overleg 
tussen Technische Commissie en spelers. Een 
tijdrovende, maar ook belangrijke klus, die 
de vernieuwde Technische Commissie onder 
leiding van Hans van Ooijen heeft moeten 
klaren afgelopen winter.

Als gevolg van de voortijdig beëindigde 
competities vielen er bij de senioren dus geen 
sportieve successen te noteren. Gelukkig spelen 
de junioren geen hele competities en konden in 
december 2019 weer enkele kampioenen van 
de najaarscompetities worden genoteerd en in 

het zonnetje worden gezet. Kampioenschappen 
waren er voor de JO 8-1, JO 9-2, JO 9-3, JO 13-1, 
JO 17-1 en JO 17-2.  Verder is het met het oog op 
de sportieve toekomst een goede zaak dat als 
gevolg van de prestaties in de najaarscompetitie 
de JO 11-1, JO 13-1 en JO 15-1 na de winterstop 
konden gaan spelen op hoofdklasseniveau. 
Noemenswaardig is verder dat er in het seizoen 
19-20 voor het eerst ook een JO 14 team is 
ingeschreven voor de competitie.

In het seizoen 19-20 is gestart met structurele 
circuittrainingen bij de JO 8, JO 9 en JO 10. 
Deze groepen trainden twee keer per week 
tegelijkertijd en worden gecoördineerd door 
Rene van Norel. Uitgangspunt hierbij is ook om 
terughoudend te zijn met selecteren. Tijdens 
de Open Dag op 24 augustus 2019 konden 
ouders en belangstellenden kennismaken 
met de circuittrainingen. Ook nieuw waren de 
zogenaamde kick-off bijeenkomsten op 19 en 20 
augustus voor de ouders van onze jeugdleden. 
Hier werden zij door de TC bijgepraat over 
de plannen, doelen en gang van zaken bij de 
verschillende teams en leeftijdsgroepen.
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Activiteiten
Zoals al aangegeven konden veel activiteiten als 
gevolg van de Coronaproblematiek helaas niet 
(meer) plaatsvinden. Gelukkig zijn een groot 
deel van de waardevolle en leuke activiteiten 
wel doorgegaan. Om te beginnen natuurlijk 
onze traditionele seizoensopener: de Open 
Dag. Deze vond plaats op zaterdag 24 augustus. 
Een warme dag waarop de thermometer 
de 30 graden aantikte. Het was dan ook 
een uitstekende keuze van de activiteiten 
commissie om de brandweer uit te nodig voor 
een demonstratie. Met name de demonstratie 
van het waterkanon viel in goede aarde bij 
de vele kinderen!  Naast de circuittrainingen 
voor de pupillen was er op de Opendag o.a. 
een demonstratie van het Walking Football 
te zien. Ook de welpenafdeling ontbrak 

vanzelfsprekend niet op de Open Dag. Al met 
al een mooie en geslaagde dag waarbij aan het 
eind van de dag weer vele nieuwe leden konden 
worden genoteerd door de ledenadministratie. 

De traditionele avond voor sponsoren vond 
dit seizoen plaats op donderdag 24 oktober 
met als gast Andy van der Meyde. Een gezellige 
avond waarbij met grote snelheid de ene na 
de andere anekdote voorbijkwam en onze 
gast de lachers al snel op zijn hand had. Op 2 
november vond het traditionele seniorenuitje 
plaats. Hierbij werd de Wijngaard Hof van 
Twente in Bentelo bezocht. De afsluiting 
vond plaats in ons Noaberhoes, Waar onder 
het genot van een drankje en een door 
onze hoofdsponsor verzorgde maaltijd, 
werd bijgepraat en herinneringen werden 
opgehaald uit de rijke geschiedenis van Rood 
Zwart. Het is elk jaar weer fijn om te zien 
en te horen hoezeer deze activiteit wordt 
gewaardeerd en hoeveel plezier dit geeft. Op 
15 december vond de Wildactie plaats. Dit 
viel samen met de kampioenschappen van 
de eerdergenoemde jeugdteams en het was 
derhalve opnieuw een gezellige boel in en rond 
het Noaberhoes op die dag. Op 28 december 
vond in Sporthal De Reiger de tweede editie 
plaats van de Scheetheuvelcup. Een onderling 
zaalvoetbaltoernooi voor de senioren. 

Ook de traditionele nieuwjaarsreceptie op 
6 januari 2020 stond dit seizoen weer op de 
agenda. Dit keer echter wel met een andere 



invulling dan gebruikelijk, omdat de 
receptie in het teken stond van de officiële 
ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld 
en de led veldverlichtingsinstallaties. Nadat 
de officiële ingebruikname door wethouder 
Scholten buiten had plaatsgevonden 
was het informele gedeelte binnen in 
het Naoberhoes. Een goed bezochte en 
leuke avond. Op zondag 12 januari was 
er het Boerenkooltoernooi waarna in het 
volgende weekend van 17, 18 en 19 januari 
het drukste weekend van het jaar op het 
programma stond met de playbackshows 
en de stadsderby tegen SV Delden. Het is 
goed om in dit jaarverslag de complimenten 
op te nemen voor de mensen van de 
activiteitencommissie en hen te bedanken 

voor hun inspanningen om dit allemaal in 
goede banen te leiden in de drukke januari 
maand.

Verder mag in dit jaarverslag niet onvermeld 
blijven dat de Rood Zwart groep bij de 
carnavalsoptocht op 8 februari de eerste 
prijs in de wacht wist te slepen. Een mooie 
beloning voor deze groep mensen die Rood 
Zwart al jarenlang op een goede manier 
vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse 
carnavalsoptocht.

Tot slot de Noaberhoesactiviteiten, die niet 
meer zijn weg te denken uit ons Noaberhoes 
en het sociale leven van menig, veelal wat 
oudere, Deldenaren. Zoals eerder vermeld 
in dit verslag moesten deze als gevolg van 
de Corona problematiek acuut worden 
stopgezet in maart 2020. Echter in de 
maanden ervoor hebben deze activiteiten 
opnieuw hun waarde bewezen. De koffie-
inloop op woensdagochtend en het walking 
football hebben in korte tijd hun draai 
gevonden en hun meerwaarde bewezen. Ook 
zijn er nieuwe activiteiten als bijvoorbeeld 
gamenastiek ontplooid. De kaartmiddagen 
worden eveneens goed bezocht. De ambitie 
van Rood Zwart om meer te zijn dan voetbal 
alleen, wordt door deze activiteiten concreet 
handen en voeten gegeven. Het Noaberhoes 
als multifunctionele ontmoetingsplek voor de 
Deldense samenleving.
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Bestuur
Meer prioriteit aan voetbal is een belangrijke 
bestuurlijke doelstelling die is geformuleerd 
naar aanleiding van de uitkomsten van de 
grote leden enquête. In het seizoen 2019-2020 
hebben we hier zeker stappen in gezet. 

Op bestuurlijk gebied begon het seizoen 
goed met de bevestiging van de gemeente 
dat het kunstgras vervangen zou worden. 
Een prettig gevolg van alle tijd en energie 
die is gestoken in gesprekken hierover met 
de gemeente als eigenaar/verhuurder van 
het veld. In een prettige samenwerking 
met de gemeente was het mogelijk dat de 
werkzaamheden al in september 2019 konden 
worden uitgevoerd en onze welpenafdeling 
vervolgens op 5 oktober het veld in gebruik 
kon nemen.  De beslissing om te kiezen 
voor extra belijning in afwijkende kleuren 
is genomen op basis van bezoeken aan en 
ervaringen op andere accommodaties. De 
felle kleuren van de belijning deden hier en 
daar een enkele wenkbrauw fronsen, maar 
inmiddels heeft het zijn meerwaarde bewezen 
en zijn wij erg blij met de gemaakte keuze. 
De vervanging van het kunstgrasveld zorgt 
voor betere speel- en trainingsfaciliteiten 
voor onze leden en trainers en is dan ook 
een directe impuls gebleken voor het voetbal. 
Dit geldt ook voor de verbetering van de drie 
veldverlichtingsinstallaties. Zie ook onder het 
kopje SportparkPlus.

Een al lang levende wens binnen de 
Technische Commissie was het uniform in 
de kleren steken van de leiders en trainers 
van de jeugdafdeling. In het najaar van 2019 
is besloten om deze investering te doen. 
Mede door de welwillende medewerking van 
sponsoren konden we in december overgaan 
tot aanschaf en het uitdelen van de kleding. 
Hiermee faciliteren we onze leiders en 
trainers en bovendien is het ook goed voor de 
uitstaling van onze vereniging. 

Een andere wens van de Technische 
Commissie was uitbreiding en vervanging van 
trainings- en pupillendoeltjes. Ook deze wens 
hebben wij kunnen honoreren en in april 
2020 zijn de doelen geleverd. Dit met dank 
aan de Club van 100 die dit financieel mogelijk 
hebben gemaakt. Wederom een directe 
investering in de voetbal faciliteiten die ook 
ten goede komt aan de uitstraling van onze 
accommodatie en vereniging.

Naast bovengenoemde, direct aan het 
voetbal gerelateerde, aspecten waren er 
op het bestuurlijk front natuurlijk nog wel 
meer zaken die genoemd moeten worden in 
dit jaarverslag. Zo is het contract met onze 
jeugdhoofdsponsor 123inkt.nl verlengd. Dit 
betekent dat vanaf 2020 al onze jeugdteams 
weer over een nieuw kledingpakket kunnen 
beschikken. Net als in de vorige periode het 
geval was, gaat ook de SVO Twickel in kleding 
van 123inkt.nl spelen.
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Een belangrijk speerpunt op bestuurlijk 
gebied is ledenwerving, Daar waar vroeger 
de Open Dag een logisch moment was voor 
de ledenwerving, is het de laatste jaren 
steeds meer een continuproces geworden. 
Het hele jaar door melden zich met name 
welpen aan en hier moet de organisatie van 
de welpenafdeling op ingericht worden/zijn. 
De afgelopen jaren zijn hier, mede door de 
inzet van Brenda ter Braak, flinke stappen 
in gemaakt. Wij proberen dit optimaal te 
faciliteren en te ondersteunen. In het seizoen 
2019-2020 is dit prima gelukt. Aan het eind 
van de najaarscompetitie stond de teller op 
29 welpjes en kon er in de winterstop een 
team worden doorgeschoven naar de JO 8 
competitie van de KNVB. Bij de trainingen in 
het voorjaar van 2020 was dit aantal alweer 
gegroeid naar 25. 

De samenwerking met SV Delden inzake 
meisjes/vrouwen voetbal ging in het seizoen 
2019-2020 alweer het derde jaar in. De 
samenwerking loopt voor beide verenigingen 
naar wens, zodat is besloten om de 
samenwerking voort te zetten. 

Het verder op sterkte brengen en houden 
van het Algemeen Bestuur en daarmee de 
continuïteit van de vereniging is een constant 
punt van aandacht. Portefeuilles die moesten 
worden ingevuld zijn die van Secretaris en PR/
Communicatie. De PR/ Communicatiefunctie 
is al langer vacant. De functie van Secretaris 
komt beschikbaar als gevolg van het stoppen 

met deze functie door ondergetekende.
Voor de functie van secretaris is het gelukt 
om een enthousiaste en goede kandidaat te 
vinden in de persoon van Hendrik Haaksema. 
Vooruitlopend op de formele benoeming, 
tijdens de eerstvolgende Algemene Leden 
Vergadering op 19 oktober 2020, is Hendrik 
in het voorjaar van 2020 al gestart met de 
secretariaatswerkzaamheden.Het is helaas 
niet gelukt om de bestuursfunctie PR en 
Communicatie ingevuld te krijgen en dit is 
nog steeds een vacature.

Jaarvergadering 2018-2019
De algemene ledenvergadering over 
het seizoen 2018-2019 vond plaats op 
maandag 25 november 2019. Op deze 
96e algemene ledenvergadering waren 
77 leden aanwezig en van 13 personen is 
een bericht van verhindering ontvangen. 
Tijdens deze vergadering werd door de 
leden o.a. ingestemd met een wijziging van 
de contributie en Mark Ros benoemd tot 
erelid. Een uitgebreid verslag van de 96e 
algemene ledenvergadering is voor iedereen 
beschikbaar.

In memoriam
Na een korte periode van ziekte overleed 
op 31 juli 2019 Henny Heuker of Hoek 
op 88 jarige leeftijd. Henny was vanaf 
zijn jeugdjaren, ruim 70 jaar lid van onze 
vereniging. De laatste jaren was Henny actief 
als bezorger van het clubblad. 



Op 1 augustus 2019 overleed Eelke van der Wal. 
Eelke was jarenlang als voetballer actief binnen 
onze vereniging. Na zijn actieve periode als speler 
was Eelke jarenlang als leider betrokken bij het 
tweede elftal. In deze leidersrol genoot Eelke veel 
respect bij de spelers en op deze manier was hij 
ook van grote waarde voor het goed functioneren 
van het tweede elftal. Ook was Eelke niet te 
beroerd om achter de schermen klussen te klaren 
zoals het schoonmaken van de kantine en de 
kleedkamers. Eelke heeft de leeftijd van 74 jaar 
mogen bereiken.

Na een periode van afnemende gezondheid 
overleed op 25 oktober 2019 op 77 jarige leeftijd 
Cily Exterkate - Mulder. Zij was de vrouw/moeder/
oma van een gezin dat bestaat uit veel Rood 
Zwarters. 

27 oktober 2019 overleed Bennie van Dam op 
84-jarige leeftijd. Bennie was een begenadigd 
voetballer en speelde vele jaren in het eerste 
elftal. Na zijn carrière als speler bleef Bennie 
op vele gebieden actief voor onze vereniging. 
Als leider, scheidsrechter, grensrechter, trainer 
en EHBO-er was hij jarenlang een belangrijke 
schakel om iedereen te kunnen laten voetballen. 
Vanwege zijn grote betekenis voor Rood Zwart is 
Bennie benoemd tot “lid van verdienste” en is hij 
onderscheiden met de zilveren Rood Zwart-speld 

Op 17 november 2019 overleed Jan Dijkmans. Jan 
was lid van de Club van 100 en vaste bezoeker 
van de Koffie-inloop op de woensdagochtend. Jan 
mocht 72 jaar oud worden.

Op 17 december 2019 overleed Gerda Bebseler-
Rupert op 87 jarige leeftijd. Gerda was de vrouw 
van onze nestor Gerhard Bebseler.

Na een periode van ziekte overleed op 19 februari 
2020 Annie-Vos Freriksen. Annie heeft gedurende 
een zeer lange tijd veel voor onze voetbalvereniging 
betekend. Zo was ze meer dan 30 jaar een vaste 
kracht in de keuken en kantine. Naast haar werk als 
vrijwilligster was zij ook een trouwe en betrokken 
supporter. Vanwege haar grote betekenis voor 
Rood Zwart is Annie in 2010 benoemd tot lid van 
verdienste, waarvoor zij de Rood Zwart speld 
mocht ontvangen. Annie was 74 jaar oud.
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Op 80 jarige leeftijd overleed op 20 april 2020 
Nico Bauhuis. Nico was met zijn gevoel voor 
humor en ijver een graag gezien lid van de 
vrijdagmorgenploeg.  

Wij zijn hen allen dankbaar voor wat zij hebben 
betekend voor onze vereniging. Dat zij allen mogen 
rusten in vrede. 

SportparkPlus
De laatste jaren is het hoofdstuk SportparkPlus 
een vast onderdeel geworden van het jaarverslag. 
Ook in het seizoen 2019-2020 is er weer veel tijd 
en geld geïnvesteerd in onze accommodatie. Door 
de warme en droge zomers van de laatste jaren is 
het onderhoud van de velden en dan met name 
het sproeien een steeds belangrijker onderdeel 
geworden. In juli 2019 was er de recordhitte van 
40 graden en moest er flink gesproeid worden. Een 
zeer arbeidsintensieve klus die onder aanvoering 
van Frans Dijkmans met kunst en vliegwerk in de 
vroege ochtenden en late avonden is geklaard. 
In april 2020 was het echter alweer raak met de 
droogte en was sproeien wederom noodzakelijk. 
Om dit probleem goed te kunnen aanpakken is er 
besloten om over te gaan tot de aanleg van een 
zogenaamd pop-up systeem. Sproeien is daarmee 
een kwestie van een druk op de knop geworden. 
Een hele stap voorwaarts voor zowel de vrijwilligers 
die helpen met sproeien, maar ook voor de 

spelers, want gortdroge en harde velden behoren als 
gevolg van deze investering tot het verleden.

Elk nadeel heeft zijn voordeel is een legendarische 
uitspraak van Johan Cruijf. Dat geldt ook voor de 
records aan zonneschijn. Want door het plaatsen 
in oktober 2019 van 400 zonnepanelen op het 
Noaberhoes en het kleedkamergebouw pakken 
wij nu ook de voordelen hiervan. Een investering 
die een positief effect heeft op onze exploitatie 
maar ook een investering waarmee Rood Zwart zijn 
maatschappelijke verantwoording neemt ten aanzien 
van vergroening en duurzaamheid. 

Dit geldt eveneens voor de vervanging van de 
veldverlichtingsinstallaties dat in december 2019 
zijn beslag kreeg. Op het kunstgrasveld en het 
trainingsveld zijn de verlichtingsinstallaties vervangen 
door moderne led-veldverlichting. Waarbij op het 
trainingsveld ook de masten zelf zijn vervangen. De 
veldverlichtingsinstallatie van het kunstgrasveld is 
geplaatst op het nieuwe hoofdveld, zodat ook ons 
hoofdveld beschikt over veldverlichting die geschikt is 
voor wedstrijden. Zo kon de competitiewedstrijd van 
ons eerste elftal tegen Fleringen op zaterdagavond 
14 februari worden afgewerkt in plaats van op 
zondagmiddag. Een primeur.
De warmwater-installatie in de kleedkamers was aan 
vervanging toe en stond op de rol voor uitvoering 



na de competitie 19-20. Echter door de 
noodgedwongen Coronapauze is besloten 
om deze klus eerder uit te voeren. De 
nieuwe installatie kon daardoor op 10 april 
al in werking worden gezet. Weer warme 
douches in alle kleedkamers en besparing 
van energie door gebruik van een binnen 
thermostaat, slimme boilers en betere 
ventilatie.

Meest in het oog springende investering 
voor in ieder geval de bezoekers van De 
Scheetheuvel van buiten Delden is de 
vernieuwde entree en parkeerplaats. De 
werkzaamheden hiervoor zijn gestart in 
juni en zullen in het seizoen 2020-2021 
worden voltooid. Met de aanleg van een 
nieuwe parkeervoorziening en entree is een 
lang gekoesterde wens vervuld en nadert 
de metamorfose van onze Scheetheuvel 
naar een SportParkPlus accommodatie 
zijn voltooiing. Een groot compliment 
en dankjewel naar iedereen die hierbij 
betrokken is, is in dit jaarverslag absoluut 
op zijn plaats.

Tot Slot
Het was een historisch seizoen. Helaas niet 
door uitzonderlijke sportieve prestaties, 
maar door het virus met de naam Corona. 
We hebben er met zijn allen het beste van 
gemaakt en door veel mensen is weer 
bergen met werk verzet. 

Het seizoen 2019-2020 is mijn laatste 
van drie jaar, die ik als 1e secretaris heb 
mogen vervullen. Een uit nood geboren, 
onverwacht en zeker niet gepland 
bestuurlijk uitstapje om een hectische 
periode te kunnen overbruggen. Het is fijn 
om te constateren dat dat is gelukt en er 
in de persoon van Hendrik Haaksema een 
meer dan capabele nieuwe secretaris is. 
Rest mij niets anders dan u te bedanken 
voor het vertrouwen en graag tot ziens op 
de plek waar ik het liefst ben: Langs de lijn!  

Bedankt voor uw aandacht.

Arjan Dijkmans 
1e Secretaris
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Op zaterdag 21 juli is het nieuwe voetbalseizoen gestart met de 
“Zaterdag Seizoenstart”. Normaal wordt gestart met de traditionele 
“Opendag” maar gezien de Corona situatie is gekozen voor deze formule. 
Minder publiciteit maar wel een geslaagde zaterdag waarbij de onderbouw 
(Welpen t/m JO11) een circuittraining met partijvormen hebben afgewerkt. 
Vanaf deze datum zijn ook de twee wekelijkse circuittrainingen gestart 

op maandag en donderdag. Verderop hierover meer.



SEIZOEN
ZATERDAG
Start
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ONTWIKKELING ALS VOETBALLER

Een kind dat zich (samen met ouders) 
aanmeldt bij Rood Zwart om te voetballen wil 
uiteraard ook het voetbalspel leren spelen. 
De VTON leermethode is dan ook gericht om 
op een (vanaf de jongsten) speelse manier te 
leren omgaan met de bal en het veld. Voor 
iedere leeftijd groep is een voetbal leerlijn 
ontwikkelt met per leeftijd groep leeftijd eigen 
doelen. 

Tijdens trainingen wordt ieder kind op eigen 
niveau uitgedaagd met de VTON (Voetbal 
Technische Ondersteuning Nederland) 
oefenstof methode. We gebruiken hiervoor 
het circuitmodel waarbij de trainer bij de 
oefening blijft en de kinderen in groepjes 
doordraaien langs de oefeningen. Grote 
voordelen hiervan zijn dat de trainer zich kan 
verdiepen en focussen op 1 oefening met 
bijhorende coachmomenten en leerdoelen. 
Hierdoor kan de trainer de oefening 
uitbreiden, moeilijker/ makkelijker afhankelijk 
van het niveau. Voordeel voor de voetballers 
is dat zij niet afhankelijk zijn van 1 trainer en 
dus van iedere trainer de “kneepjes” leert.

Rood Zwart biedt 
voor ieder kind die 
de voetbalsport 
leuk vindt een uitdaging

‘‘

GELIJKE KANSEN VOOR IEDER KIND

Rood Zwart biedt voor ieder kind die de 
voetbalsport leuk vindt een uitdaging. Het leren 
voetballen op een plezierige methode in een 
plezierige omgeving is dan ook doelstelling 
nummer 1. Iedereen dezelfde kans bieden 
zich te ontwikkelen tot een voetballer op welk 
niveau dan ook. We leiden geen kampioenen 
op maar geven alle kinderen de mogelijkheid en 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Vanaf de 
JO (Jeugd onder)10 wordt per seizoen gekeken 
of spelers een extra prikkel nodig hebben in 
de wedstrijden. Dan wordt voor deze groep 
een hoger wedstrijd niveau aangevraagd bij de 
KNVB. Voorwaarde is dat deze groep spelers 
gewoon blijft trainen met de rest van de 
groep. Overige teams worden op gelijk niveau 
ingedeeld in de competitie. Dit seizoen wordt 
deze extra prikkel gegeven bij de JO10 maar ook 
rouleren andere spelers uit de JO10 groep mee 
in dit team zodat meerdere spelers deze prikkel 
krijgen.
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ORGANISATIE TRAININGEN

Belangrijk aspect voor de trainingen is STRUCTUUR. 
Dit betekent afspraken maken voor, tijdens en 
na een training. Op tijd komen, verzamelpunt 
kleedkamers, methode warming up, verdelen 
groepen, doordraaien oefeningen, opruimen, 
terug naar kleedkamers, omkleden/ douchen, veilig 
naar huis. Deze punten worden zo strikt mogelijk 
nageleefd en is voor ouder/ kind en voor de trainers 
duidelijkheid. 

Op de foto is te zien hoe een circuit training eruit 
ziet vanuit de lucht. In twee training circuits op 
één speelveld werken maximaal 70 kinderen 
tegelijkertijd 4 leerzame voetbal oefenvormen af 
met afwisselende doelstellingen. 1 tegen 1, voetbal 
technisch vaardigheden leren, afwerkvormen, 
partijvormen (2:2, 3:3, 4:4).

DE TRAINERS

JO8 t/m JO12 krijgt ook dit seizoen training van 
een groep trainers die bestaat uit een mix van 
jonge trainers die zich graag willen ontwikkelen 
als trainer en het leuk vinden met kinderen te 
werken, Ook is de mogelijkheid om stage te lopen 
via een Sportopleiding (b.v. ROC Sport & bewegen). 
Daarnaast staan een aantal bereidwillige ouders die 
vanuit hun voetbalachtergrond of algemene sport 
interesse op het veld om de kinderen te trainen 
en/of te coachen. De trainingen zijn hierdoor ook 
pedagogisch verantwoord doordat jong en ouder 
elkaar aanvullen. Drie keer per seizoen wordt via 
bijeenkomsten geëvalueerd en kennis gedeeld en 
daar waar nodig gecorrigeerd of bijgestuurd.
Zie foto’s trainers groepen

OPLEIDING TRAINERS

Trainers in ons circuitmodel krijgen de mogelijkheid 
zich verder te ontwikkelen door het aanbieden van 
interne begeleiding (train de trainer) maar ook is de 
bedoeling jaarlijks de KNVB cursus “Pupillentrainer” 
aan te bieden. Dit seizoen start deze cursus later 
in het seizoen in verband met de nog af te ronden 
cursus van vorig seizoen. Mocht een trainer 
zich verder willen ontwikkelen als trainer is de 
mogelijkheid voor een vervolg cursus.

René van Norel
Technisch coördinator onderbouw 







Waar komt het eigenlijk vandaan, 
dat SVO Twickel?
In het voorjaar van 2016 is het idee opgevat om 
eens verkennend te onderzoeken of het beter 
was om het vrouwenvoetbal in Delden samen te 
voegen. De beide voetbalverenigingen in Delden 
(Rood Zwart en Sv Delden) hadden allebei immers 
meisjes en dames in hun gelederen, echter waren 
de aantallen beperkt. Hierdoor konden er niet 
genoeg teams worden gemaakt en was het soms 
een puzzel om genoeg speelsters op het veld te 
krijgen. Waarom niet de krachten bundelen? 

Belangrijkste redenen hiervoor waren:
• Structurele afname van leden (minder kinderen 
en meer keuzes voor diverse sporten).
• Op termijn en in voorkomende gevallen was er 
een onmiddellijk gebrek aan speelsters om een 
team te vormen, hierdoor was er de kans dat we 
grote groepen enthousiaste sportsters zouden 
verliezen.
• Sterkere uitstraling voor nieuwe speelsters als er 
een solide voetbalstructuur staat voor heel
Delden.

Vanuit zowel SV Delden als VV Rood Zwart zijn 
twee vertegenwoordigers in 2016 in gesprek 
gegaan. Dit was een positief gesprek en de 
uitkomst hiervan werd in beide verenigingen 
op bestuursniveau besproken. Beide partijen 
gaven toestemming aan een werkgroep om 
een verkenning uit te voeren.Er hebben in de 
periode daaropvolgend diverse gesprekken 
en bijeenkomsten plaatsgevonden. De KNVB 
werd uitgenodigd en andere verenigingen die 
dit proces reeds ingezet hadden werden om 

nadere toelichting gevraagd. Daarnaast 
werden er speelsters bij betrokken om ook 
vanuit hun gezichtsveld de verwachtingen 
en potentiële valkuilen te onderzoeken. Alle 
speelsters, ouders en begeleiders van beide 
verenigingen werden intensief geconsulteerd 
en geïnformeerd tijdens dit proces. 

De uiteindelijke conclusie was dat een 
samenvoeging van de afdeling meisjes 
en vrouwenvoetbal van Rood Zwart en 
SV Delden een logische en noodzakelijk 
stap was. Om die reden is er dan ook 
voor de huidige samenwerkingsvorm 
gekozen. Met ingang van seizoen 
2017/2018 is de samenwerking middels een 
verenigingsstructuur geëffectueerd onder de 
naam Vrouwenvoetbalvereniging SVO Twickel.

44 CLUBBLAD ROODZWART



Ok dat is duidelijk, maar wat willen 
we er dan mee bereiken?
De Vrouwenvoetbalvereniging SVO Twickel 
heeft een tweeledige visie; de sociaal 
maatschappelijke en de sportieve visie, en 
stelt hierbij de volgende doelstellingen:

• De continuïteit van het vrouwenvoetbal 
in Delden optimaal borgen;
• Doorstroming in speelsters en kwaliteit 
in jeugdelftallen garanderen;
• Speelsters in leeftijdsfase welpen en onder 
MO13 gemengd laten trainen/spelen om een 
goede basis te leggen (regulier instromen 
binnen eigen verenigingen);
• Alle teams tweemaal per week deskundig 
laten trainen om sportieve progressie te 
faciliteren;
• Een gemotiveerde groep van vrijwilligers 
voor begeleiding van sportsters;
• Sfeeractiviteiten gericht op de meiden en 
vrouwen en actieve betrokkenheid 

van speelsters;
• De trots op Deldens vrouwenvoetbal in alle 
opzichten (organisatie, plezier en prestaties). 

De naam Twickel snappen de meeste 
Deldenaren wel, maar waar staat 
SVO eigenlijk voor? 
Juridisch kent de nieuwe vereniging slechts 
beide moederverenigingen als enige 
twee leden. Daarnaast conformeert de 
Vrouwenvoetbalvereniging SVO Twickel 
zich aan optie 3 uit de voorwaarden 
samenwerkingsovereenkomsten KNVB. In 
de samenwerkingsvorm SVO (Samenwerking 
Vrouwen Opleiding – daar staat dat dus 
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WAAROM NIET DE 
KRACHTEN BUNDELEN?
‘‘



voor!) zijn alle speelsters lid van een van beide 
moederverenigingen. Daarnaast dient de SVO wel 
een eigen bestuur te hebben. 

Ok een eigen bestuur, maar wie 
zijn dat dan?

Het bestuur van SVO Twickel bestaat uit 4 personen 
waarvan er 2 lid zijn bij Rood Zwart en 2 lid zijn bij 
SV Delden. Zo is er een voorzitter (Binne Visser), een 
secretaris (Jos Eijsink), een penningmeester (Tonnie 
Hillebrand) en een algemeen lid (Victor Mulder). 
Zij worden ondersteund door Conny Kemerink op 
Schiphorst als onmisbare steunpilaar op allerlei 
vlakken waaronder het regelen van de kleding en 
het zorgdragen voor de juiste ledenregistratie. Jan 
Holterman is de wedstrijdsecretaris en bemoeit zich 
met de registratie van de wedstrijden, het regelen 
van scheidsrechters en het contact met de KNVB 
en andere verenigingen. Steffie Groothedde is de 
technisch coördinator van de vereniging. In het 
aankomende seizoen zullen er twee wijzigingen in 
het bestuur plaatsvinden. 

Aha, dan is dat bestuur bekend, maar 
hoe zit het met de speelsters?
De speelsters blijven lid van de moedervereniging. 
Nieuwe leden worden lid van een van beide 
moederverenigingen en worden gelijkmatig 
verdeeld over beide verenigingen. In totaal heeft 
SVO Twickel meer dan 100 speelsters. Deze zijn 
verdeeld over 7 teams. De jongste categorie is 
het MO13 team. Jongere speelsters blijven eerst 
gemengd voetballen binnen de moedervereniging. 
Daarnaast is er een MO15, MO17 en MO19 bij de 
jeugd. Voor de senioren geldt dat er in verband met 
een toename van het aantal speelsters een tweede 
elftal bij is gekomen. Zo is er naast VR1 nu ook een 
VR2. Als laatste kent SVO Twickel ook een 25+ 7-tal. 
De teams spelen bij Rood Zwart en SV Delden 
en worden door beide moederverenigingen 
ondersteunt. Wel kent de vereniging een eigen 
tenue. De speelsters dragen de kleuren blauw en 
zwart om de link te leggen naar de kleuren van de 
moederverenigingen. 

Hoe ziet de toekomst van SVO Twickel eruit?
Gelukkig blijft het aantal speelsters groeien. Naast de 
jonge instroom vanuit de moedervereniging melden er 
zich ook meisjes en dames aan van alle andere leeftijden. 
Ook in de regio krijgt SVO Twickel naamsbekendheid als 
solide vereniging en juist speelsters die binnen hun eigen 
vereniging alleen maar terecht kunnen bij jongensteams, 
kiezen voor SVO Twickel. Voor elk team zijn er 
enthousiaste trainers en leiders. Deze vrijwilligers zijn 
natuurlijk onmisbaar voor elke vereniging. De resultaten 
zijn goed en speelsters kunnen wekelijks met veel plezier 
trainen en hun wedstrijden spelen. 

Kortom het gaat goed! Beide moederverenigingen 
zijn daarom nog steeds blij met het besluit om 
te gaan samenwerken. Dit zal in de aankomende 
maanden worden bekrachtigd met een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst om ook in de 
aankomende jaren door te kunnen gaan met de huidige 
ontwikkelingen en om gezamenlijk te blijven zorgen voor 
trots op het Deldens vrouwenvoetbal! 

DE RESULTATEN ZIJN GOED EN 
SPEELSTERS KUNNEN WEKELIJKS 
MET VEEL PLEZIER TRAINEN EN 
HUN WEDSTRIJDEN SPELEN

‘‘



MO13

MO15

MO17

MO19

DAMES 1

DAMES 2

VROUWEN 25+

Hoofdsponsor SVO TWICKEL

Lokale shirtsponsoren
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Rood Zwart 
jeugd ontvangt 
nieuwe kleding! 
De afgelopen maand hebben alle jeugdspelers 
van Rood Zwart gloednieuwe kleding 
ontvangen. Met dank aan de diverse lokale 
shirtsponsoren en de hoofdsponsor voor 
de jeugd 123inkt.nl worden alle 21 teams 
in een geheel nieuwe outfit gestoken. In 
totaal zijn 300 shirts, 300 broeken, 300 paar 
voetbalkousen, 300 trainingspakken en 
300 fraaie tassen aan de jonge voetballers 
uitgereikt. 
 
Rood Zwart is zeer blij dat het gelukt is om 
aan het begin van het nieuwe seizoen alle 
jeugdspelers en alle teams op gelijke wijze 
te kunnen uitrusten met deze hoogwaardige 
kleding. Met name het shirt is zeer bijzonder. 
Op de linker schouder prijkt het RESPECT logo 
en op de rechter schouder het logo van KIKA. 
In de bies van het shirt is het motto van de 
vereniging te lezen “Met elkaar voor elkaar!” en 
in de kraag de naam van de vereniging “Rood 
Zwart”. 
 
Rood Zwart dankt haar hoofdsponsor voor 
de jeugd 123inkt.nl. Daarnaast gaat onze 
dank in het bijzonder uit naar al onze lokale 
shirtsponsoren!!
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Lokale shirtsponsoren



JO8-1   |  Feet only

JO8-3   |  Wapen van Delden

WELPEN 1   |  Hardick

WELPEN 3  |  Euverman & Nuyts

JO8-2   |  Han Bril

JO9-1   |  EvenAnderz

WELPEN 2  |  Euverman & Nuyts

WELPEN 4  |  Euverman & Nuyts 



JO9-2   |  La Luna

JO10-2   |  Maison Manon

JO10-1   |  Eissink

JO10-3   |  Feijten

JO11-1   |  Frank Konink

JO12-1   |  Oude Wesselink

JO11-2   |  van Otten

JO13-1   |  Het Witte Paard



JO17-1   |  Nanomi

JO17-3  |  Leerkracht studiecentrum JO19-1  |  Femi’s

JO13-2   |  Eissink

JO15-2   |  Daniels Huisman

JO17-2   |  CoBuilders

JO15-1   |  Eissink

JO15-3  |  Studio Tineke



MO13   |  La LunaJO19-2   |  Traanman

MO15   |  Lamers / Lenferink MO17   |  Oude wesselink

MO19  |  La Luna

Dames 2   |  Job Media / Keep going

Dames 1  |  Santorini

Vrouwen 25+  |  Carelshaven



V.V. Rood Zwart 	 opgericht	januari	1923

Clubgebouw	 	 Langestraat	155	 	 	 	 074-3762145	
	 	 7491	AE	Delden	 	

	 	 info@roodzwart.nl

Ledenadministratie	 	 Saskia	Ros	/	Clemens	ter	Horst,	 	 	 06-48018326	
	 	 Dalkruid	28,	7491	LM		Delden	 	 	 06-42354353	
	 	 ledenadministratie@roodzwart.nl	

Banknummer contributie	 	 NL14RABO0313318824	(Rabobank)	
Contributie	 	 Junioren Senioren Steunend lid  Welpen 7x7     Kledingeld	
	 kwartaal	 €	25,-	 €	40,-	 €	7,50	 Gratis	 €	20,-	 	
	 half	jaar	 €	50,-	 €	80,-	 €	15,-	 Gratis	 €	40,-	
	 jaar	 €	100,-	 €	160,-	 €	30,-	 Gratis	 €	80,-	 €	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	 	 	 	 Voorzitter	 	 	 	 	 	 06-11326350	
Arjan	Dijkmans	 	 	 	 1e	Secretaris	 	 	 	 	 	 06-28162820	
Hans	Exterkate	 	 	 	 Penningmeester	 	 	 	 	 	 06-48481073	
Peter	Volmer	 	 	 	 Wedstrijdzaken	en	beheer	accommodatie	 	 	 06-20592238	
Jeroen	Vos	 	 	 	 Vrijwilligerszaken		 	 	 	 	 06-30420200	
Jelle	de	Vries	 	 	 	 Kantinezaken	/	Clubgebouw	 		 	 	 06-14416633		
Vincent	Kenkhuis		 	 	 Sponsoring	/club	van	100		 	 	 	 06-42838596	
Marije	Pol	 	 	 	 Activiteiten	 	 		 	 	 	 06-11097603	
Hans	van	Oijen	 	 	 	 Technischezaken		 		 	 	 	 06-22926726

Wedstrijdsecretarissen: 
Hennie	ten	Brummelhuis	 	 	 Hoofd	wedstrijdzaken	senioren	 	 	 	 074-3762654	
Hans	van	Ooijen	 	 	 	 Wedstrijdsecretaris	JO19	en	JO17	jeugd	 	 	 06-46376204	
Han	Dijkmans	 	 	 	 Wedstrijdsecretaris	JO19	en	JO17	jeugd	 	 	 06-22926726		
Rob	Keizer	 	 	 	 Wedstrijdsecretaris	JO15	en	JO13	jeugd	 	 	 06-23280874	
Guus	Exterkate	 	 	 	 Wedstrijdsecretaris	JO15	en	JO13	jeugd	 	 	 06-50235300	
Hans	van	Ooijen	 	 	 	 Wedstrijdsecretaris	JO11,	JO9	en	JO8	jeugd	 	 06-46376204	
Han	Dijkmans	 	 	 	 Wedstrijdsecretaris	JO11,	JO9	en	JO8	jeugd	 	 06-22926726

Consul: 
Rob	Hudepohl	 	 	 	 Consul	zaterdags	en	zondags	 	 	 	 06-34614230

P.R. Commissie/Clubblad:  clubblad@roodzwart.nl 
Daan	Sonneveld	 	 	 	 Redacteur	 	 	 	 	 	 06-42169999
Arjan	Dijkmans	 	 	 	 Redacteur	 	 	 	 	 	 06-28162820	
Maarten	Vrielink		 	 	 Redacteur	 	 	 	 	 	 06-53899263
Bleike	Klein	Breteler	 	 	 Grafisch	vormgever	 	 	 	 	 06-15372579

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

Sponsoring / Club van 100:           
Vincent	Kenkhuis		 	 	 Sponsoring	 	 	 	 	 	 06-42838596 
Herbert	ten	Brummelhuis		 	 Club	van	100	 	 	 	 	 	 06-54323363

SVO Twickel:    meisjes- en vrouwenvoetbal      
Conny Kemerink op Schiphorst 	 	 Contactpersoon			 	 	 	 	 06-46723773
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