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TER INTRODUCTIE
DOOR MICHIEL SCHUILING

Bult nummer 45 is anders dan 
dat je gewend bent. Het is je 
vast niet ontgaan maar het 
nieuwe clubhuis is een feit en 
is nog ingeleid voordat het 
coronavirus zijn echte intrede 
deed in Nederland. Er komen 
vast snel meer heugelijke mo-
menten dat we kunnen genie-
ten van en in het nieuwe club-
huis. In deze editie besteden 
we aandacht aan de actuele 
onderwerpen waaronder, ui-
teraard, het clubhuis waarin 
Toby Schwarte een prachtig 
stuk schrijft over ‘met mekaar 
voor mekaar’. Hierin bespreekt 
hij de vernieuwbouw en de 
veranderingen die hierbij ho-
ren. Daarnaast brengen we een 
leuke actie aan het licht: ‘de 
Rabobank woonactie’, hierbij 
spek je de clubkas maar ook 
je eigen portemonnee. Koen 
Schrijver besteed een pagina 

aan verandering en/of voor-
uitgang over de transforma-
tie die Rohda Raalte 3 heeft 
doorgemaakt maar bespreekt 
ook het begrip verandering. 
In deze editie brengen we ook 
het coronavirus aan het licht, 
iedereen ondervindt er pro-
blemen van, ook wij als Rohda 
Raalte-leden. Zo is het sport-
complex gesloten en hoe moe-
ten wij nu fit blijven? Dat lees 
je in het artikel: ‘Geen voetbal 
en nu?’

Een prachtige longread van de 
Tovenaar van Tijenraan over 
het zaterdagavondsyndroom 
wat ongetwijfeld erg herken-
baar is voor velen. Of ben je na 
een 11-3 nederlaag nog steeds 
in de veronderstelling dat de 
tegenstander eenmaal wat 
meer geluk heeft gehad? Ook 
richt de Tovenaar van Tijenraan 

zich op de definitie ‘veteraan’ 
en het belang dat deze groep 
heeft voor Rohda Raalte. Daar-
naast komt de Grote Rohda 
Raalte Loterij weer terug. Het-
geen dat elk jaar terugkomt 
voor het goede doel, namelijk 
Rohda Raalte. Bij deze loterij 
zijn alleen maar winnaars. De-
gene die een lot koopt maakt 
kans op fantastische prijzen, 
mede mogelijk gemaakt door 
Azerty, waaronder: een Play-
station, Samsung QLED 4K en 
een LED Monitor. De opbrengst 
van de loterij komt ten goede 
van een prachtig buitenter-
ras en de inrichting van een  
FIFA-hoek.

De deuren rondom de kantine 
worden gesierd door uitspra-
ken van Johan Cruijff. Deze 
week is het alweer vier jaar ge-
leden sinds zijn overlijden en 

om die reden besteden wij ex-
tra aandacht aan het overlijden 
van Johan Cruijff, de grond-
legger van het totaalvoetbal, 
met een speciale  column: 
een Ode aan Johan. Ook de 
 Rohda Old Stars komen onder 
de aandacht in deze editie. 
Harry Meijer neemt je mee in 
een prachtig verhaal over een 
training op de vrijdagochtend 
van de Rohda Old Stars en alle 
randzaken daaromheen. De 
Bult sluit af met een nieuwe ru-
briek: ‘sponsor aan het woord’ 
hierin heeft Cato Disselhorst 
een tweegesprek met Rob en 
Tanja Korbeld over het bedrijf 
Korbeld Verhuur. Waarin Rob 
uitwijkt naar een prachtig ver-
haal uit 1990 waarin hij met 
Rohda A1 naar Tallinn (Rusland) 
afreisde. 

Veel leesplezier!
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PRESESPROAT
DOOR HAN REINDERS

Deze presesproat is gemaakt 
na een bijzonder moment. 
Direct na de speech van pre-
mier Rutte op nationale te-
levisie, waarin hij aangeeft 
dat we helaas een historisch 
moment aan het meemaken 
zijn van ongekend niveau. 
Het pareren van het Corona 
Virus. Ook bij Rohda Raalte 
voelen we met elkaar de im-
pact. Het gehele sportpark 
dicht, ongekend. Maar goed: 
gezondheid voor alles en 
dit is ook waar wij als Rohda 
Raalte voor zijn gegaan om 
direct het sportpark te sluiten 
en alle activiteiten te staken.

Hoe gaat het seizoen nu 
verder?
Dit is helaas tijdens het schrij-
ven van deze presesproat nog 
zeer onduidelijk. De conse-
quenties zullen waarschijnlijk 
behoorlijk zijn en ik ben be-
nieuwd wat ons nog allemaal 
te wachten staat als vereni-
ging. Hoe gaat het met alle 
competities en evenementen? 
Ook door het Corona virus heb-
ben we nog weinig kunnen ge-
nieten van ons nieuwe Rohda 
clubhuis. Een week na de ope-
ning kan deze al zeker 3 we-
ken niet open. Geen voetbal, 
geen vertier en helaas geen 
inkomsten uit het vernieuwde 
clubhuis. We zullen moeten 
doorbijten en hopen op beter 
tijden.

Het vernieuwde Rohda 
clubhuis
Een werkelijk fantastisch resul-
taat hebben we bereikt met 
elkaar. De opening op 6 maart 
was een geweldige happening. 
Ik heb veel complimenten ge-
kregen van alle kanten over 
hoe mooi het is geworden. Het 
was best wel emotioneel voor 
mij persoonlijk en ik weet zeker 

dat dit gold voor meer men-
sen. Je realiseert je wat voor 
traject we hebben doorlopen 
en uiteindelijk het geweldige 
resultaat.

De verkorte opening speech:
Welkom bij de opening van ons 
geheel vernieuwde clubhuis. We 
zijn enorm trots en blij met dit 
eind resultaat. 
De route naar dit resultaat was 
soms met vallen en weer op-
staan. Plannen moesten worden 
bijgesteld. Telkens wel met de 
overtuiging, dat we vooruit moe-
ten met onze vereniging Rohda 
Raalte en een mooie accommo-
datie ook onderdeel is van onze 
toekomst. 
Een speciaal welkom en speciale 
dank voor degene, die uiteinde-
lijk de noeste arbeid hebben ge-
leverd op de werkvloer. Vele uren 
zijn in dit grote project gestopt. 
Al deze inzet heeft ermede toe 
geleid, dat we de planning heb-
ben kunnen halen. 
Veel vrijwillige uren in de eigen 
tijd, maar het mooie was dat ie-
dereen zijn steentje of steen wil-
de bijdragen. Zonder wanklank 
en met veel enthousiasme. We 
konden niet wachten om het 
mooie -door de architecten ge-
schetste ontwerp- in het echt te 
kunnen zien. En het is gelukt. Een 
clubhuis waar iedereen trots op 
is en zich thuis voelt !

Ook financieel hebben we het 
onder controle kunnen houden. 
Dit is mede bereikt door toedoen 
van onze bouwleveranciers - en 
sponsoren. Jullie financiële be-
reidheid in de gesprekken met 
het Rohda Sponsorteam om wa-
ter bij de wijn te doen of het leve-
ren van kosteloze vakmensen is 
heel bijzonder. We konden zelfs 
langdurig gebruik maken van 
de huisschilder van onze Rohda 
hoofdsponsor.

Het zal financieel dusdanig uit-
pakken, dat we serieus verder 
kunnen met de plannen voor 
de vervolgfase voor de kleedka-
mers. Dank, aan alles wat jullie 
hebben bijgedragen. 
Ook zijn we erg blij met het ver-
strekken van de geldlening en 
het vertrouwen van de Gemeen-
te Raalte in onze plannen. Rohda 
Raalte is een wezenlijk onderdeel 
van de Raalter gemeenschap.
Ik heb veel clubliefde gezien bij 
jullie vrijwilligers, bouw leveran-
ciers en sponsoren. Met 1 doel 
voor ogen: Onze club Rohda 
Raalte. Recht op het doel af. 
Ik kan het niet laten om 1 per-
soon te benoemen. Ik wil graag 
Frank van Rossum bedanken 
voor zijn doorzettingsvermo-
gen, vakmanschap en clubliefde. 
Frank hartelijk dank namens al 
onze leden hoe je deze kar hebt 
getrokken en met als resultaat 
het prachtige clubhuis met de 
nieuwe toiletten en mooie keu-
ken, secretariaat en bestuurska-
mer.

De Grote Rohda Raalte Loterij
Nu de vernieuwbouw van het 
clubhuis achter de rug, is het 
tijd om het terras en de Fifa 
hoek verder in te richten. Hier-
voor is een behoorlijk bedrag 
voor nodig. Op een nader te 
bepalen zullen alle leden (zo-
wel jeugd als senioren), een 
lotenboekje op naam ontvan-
gen. Zie het als een uitdaging 
om je complete boekje te ver-
kopen. Ieder verkocht lot telt !! 
Zie de verkoop als jouw bijdra-
ge om het terras in te richten 
en het clubhuis te voorzien van 
een FIFA – hoek voor de jeugd.

Rabo Woonactie voor leden 
Rohda Raalte                                                                              
Speciaal voor alle leden (en ou-
ders van jeugdleden) heeft het 
Sponsorteam in samenwer-

king met Rabobank en negen 
andere sponsoren een leuke 
Woonactie opgezet. Naast het 
feit dat je hiermee wellicht 
behoorlijk veel geld kunt ver-
dienen voor jezelf, is deze actie 
ook goed voor de clubkas van 
Rohda Raalte. Zie details van de 
actie verderop in de Bult. 

Beleidsplan ontwikkeling 
voetbal
Er wordt al een behoorlijke tijd 
door een flink aantal mensen 
gewerkt aan het voetbal be-
leid plan. Uiteindelijk met als 
doel om de voetbalsport in de 
breedte te verbeteren in de 
organisatie en niveau. We pro-
beren hier in een volgende uit-
werkfase te komen, maar door 
de huidige omstandigheden is 
het lastig om bij elkaar te ko-
men voor overleg. 

Hoofd kalm en blijf positief
Het is een lastige periode met 
zijn onzekerheden, maar la-
ten we vooral positief blijven 
in alles wat we doen. Veel ge-
zondheid in ieder geval toege-
wenst!!!

Han Reinders

Bij STOUT! Scoor je altijd!
Herenstraat 20, Raalte

 

Verheijdenstraat 1  .  8101 BK Raalte  .  0572 - 35 42 42

Openingstijden: maandag 16:00 - 20:00  .  dinsdag t/m zondag 11:00 - 23:00

www.robbyssnacks.nl  .  info@robbyssnacks.nl  .  facebook.com/robbyssnacks

    Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • ICT & Beveiliging  
 
    Enschede - Raalte - Vorden 
    www.winkelstechniek.nl 
    info@winkelstechniek.nl 
    (088) - 426 2000 

winkelstechniek.nl

“ Ook in de winter een 
aangenaam klimaat?” 
Kom dan 28 & 29 oktober naar de CV-ketel 
actiedagen van 10:00 tot 15:00 uur.

Speciale actie (alleen tijdens deze dagen)
INTERGAS KOMBI KOMPAKT HRE A 28/24 CW4, incl. Honeywell Round thermostaat
€ 1495,00 incl. BTW & monTage, beperkt aantal beschikbaar OP = OP.

Winkels Techniek B.V. Kaagstraat 5, 8102 GZ Raalte 
info@winkelstechniek.nl  winkelstechniek.nl  (088) 426 2000

Bij aankoop van een cV-ketel op één van deze dagen, maakt u kans op een ballonvaart.

Erkend dealer van o.a.:
Vraag tijdens deze dagen naar onze koop-, huur-, en leasevoorwaarden. 
Bij onderhouds contracten automatische incasso mogelijk. Winkels Techniek nu ook Comfort Installateur.

    Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • ICT & Beveiliging  
 
    Enschede - Raalte - Vorden 
    www.winkelstechniek.nl 
    info@winkelstechniek.nl 
    (088) - 426 2000 

Ami Kappers Raalte
0572-200202

Nieuwe Markt 11
8102 CG Raalte

op afspraak

U bent welkom

TE WIERIK

Te Wierik_Briefpapier.indd   1 01-09-15   10:03

Wechelerweg 18, 8102 HK Raalte info@tewierik.eu
(0572) 39 45 53 www.tewierik.eu

• Glasbewassing
• Opleveringsschoonmaak
• Gevelreiniging
• Vloeronderhoud
• Ventilatie- en Luchtkanaalreiniging
• Schoorsteenreiniging
• Graffiti verwijderen
• Spinnenbestrijding
• Te Wierik Coatings
• SRT Coating  voor auto’s

Ÿ Alle merken
Ÿ Reparatie/Schade
Ÿ Onderhoud/APK
Ÿ Diagnose
Ÿ Brommobielen
Ÿ Bandenservice
Ÿ Aircoservice

Praamstraat 13
8102 HM Raalte 0572 358151
www.autobedrijfmollink.nl
info@autobedrijfmollink.nl
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‘MET MEKAAR EN VOOR MEKAAR’
DOOR TOBY SCHWARTE

Het is u uiteraard opgevallen dat er een flinke renovatie bezig is op ons sportpark. Via de 

verschillende Sociale Media kanalen worden we op de hoogte gehouden met foto’s van de 

verbouwing/uitbreiding van onze kantine. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal en wie 

houden zich hier mee bezig? Om die vragen te beantwoorden zit ik vandaag met Frank van 

Rossum, projectleider van de vernieuwbouw van Rohda. Op het moment van schrijven is het 

eind februari, de dag van de opening.

Ik val meteen met de deur in 
huis; hij is open vanaf van-
daag of niet? ‘Ja! Vandaag is 
hij open gegaan. Er blijven na-
tuurlijk altijd wel dingetjes die 
nog gedaan moeten worden, 
maar we kunnen draaien’. 
Is dit ook de geplande da-
tum? Ik krijg een volmondige 
‘Ja’. ‘Ze hebben me altijd voor 
gek verklaard, toch Hans?’ Hans 
Essink was ook aanwezig en 

bevestigt: ‘Ja, niemand dacht 
dat hij het zou redden, maar 
hij redde het. En daar verdient 
meneer van Rossum ook alle 
lof voor’.

In het dagelijkse leven houdt 
Frank zich ook bezig met de 
organisatie van dit soort pro-
jecten. Vandaar dat hij zo’n vier 
/ vijf jaar geleden betrokken 
is geraakt bij de nieuwbouw-

plannen van Rohda om het 
sportpark aan te pakken. Met 
de bouw van het nieuwe Tij-
enraan is er natuurlijk een trai-
ningsveld van Rohda verloren 
gegaan. Door onder andere 
deze ontwikkeling is Rohda in 
gesprek gekomen met de ge-
meente over de herontwikke-
ling van ons sportpark. Frank 
is destijds door het toenmalige 
bestuur gevraagd aan te schui-

ven en zo is het balletje gaan 
rollen. Na verschillende scena-
rio’s te hebben afgewogen zijn 
ze tot het plan gekomen waar 
nu vorm aan is gegeven. 

‘Dit plan begon op 14 septem-
ber. Na de Rohdadag zijn we 
met Rohda 1 begonnen de 
tegels er uit te halen. De 21e 
begonnen we al met de funde-
ring aan te leggen’. 

Als je er nu op terugkijkt, 
is het dan een voorspoedig 
proces geweest? ‘Absoluut. 
Uiteindelijk hebben we het met 
alle vrijwilligers voor elkaar we-
ten te boxen. Als je niet genoeg 
handjes hebt elk weekend, dan 
ga je het nooit redden. De af-
spraken met aannemers ston-
den, dus het was een uitdaging 
om elke week zoveel hulp te 
vinden dat het noodzakelijke af 
was, zodat de aannemers hun 
werk konden doen. In principe 
werkten we van 8 tot 13 uur op 
zaterdag, dus in die tijd wilden 
we het voor elkaar krijgen. Het 
is natuurlijk heel gaaf dat dat 
iedere keer is gelukt! Het abso-
lute hoogtepunt hierin was 14 
december, toen we met z’n al-
len alles gingen slopen. Met 40 
man rigoureus alles er uit slo-
pen. Een gigantische operatie, 
waar we met 3 projectleiders 
(Marc Heethaar, Niek Diepen-
maat en ik) sturing aan hebben 
gegeven’. 

Dat heel veel mensen hun 
steentje hebben bijgedragen 
is wel duidelijk. ‘Alle sponso-

ren hebben hun medewerking 
verleend. Soms lukte het niet, 
maar dan werkten ze wel sa-
men. We hebben iedereen de 
kans gegeven om mee te wer-
ken. Vanuit de sponsorcom-
missie werden hier afspraken 
over gemaakt, op technisch 
en financieel vlak. Dat we ruim 
binnen budget zijn gebleven is 
hiermede aan te danken.’  

Verandering is soms lastig, 
maar wat zijn eigenlijk de 
grootste veranderingen? 
‘Klopt, het moet wel een voet-
balkantine blijven en geen 
kroeg. Dit is ook zeker gelukt. 
Er komen nog voetbalsil-
houetten en het karakter van 
een kantine blijft behouden. 
De kantine is stoer en tegelij-
kertijd multifunctioneel. We 
kunnen nu ruimtes creëren in 
de kantine waar bijvoorbeeld 
ook vergaderd kan worden. 
Dat is wel heel handig, want zo 
heeft niemand last van elkaar 
en kun je wel prettig zitten. Er 
zijn gewoon meer mogelijkhe-
den. Daarnaast is alles gewoon 
hagelnieuw, waaronder een 

compleet nieuwe keuken! Het 
is de kunst om een clubhuis te 
bouwen voor iedereen; voor 
ons, maar ook voor de jeugd. 
Ik zag een jeugdspeler tegen 
zijn vader zeggen hoe mooi hij 
de kantine wel niet vond. Daar 
doe je het uiteindelijk voor!’

Waar ben je het meest trots 
op?
‘Ik ben gewoon trots op alles. 
Uiteindelijk hebben we het met 
elkaar gedaan. Dat er elke za-
terdag weer voldoende vrijwil-
ligers klaarstonden is gewoon 
heel gaaf. Dan zie je ook dat er 
een bepaalde saamhorigheid 
ontstaat en het is mooi dat je 
dat met zo’n project kunt be-
werkstelligen. En dát bij zo’n 
grote vereniging. Dit maakt 
zo’n project ook zo interessant. 
Er zit een kop en een staart aan. 
Het begint en je weet dat het op 
een bepaalde datum ophoudt. 
Je wilt niet tot in de eeuwigheid 
iets moeten doen, maar je wilt 
toewerken naar een doel. Dat 
dat doel uiteindelijk is behaald, 
met de inzet van een heleboel 
vrijwilligers, is echt super.’ 

‘We kunnen hier weer een hele 
lange tijd mee verder. We heb-
ben het letterlijk voor elkaar 
gekregen, maar ook letterlijk 
met elkaar en voor elkaar ge-
daan.’ 

Namens iedereen die betrok-
ken is bij Rohda: bedankt, aan 
eenieder die hieraan heeft 
meegewerkt. Een topresultaat!
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SPEK DE CLUBKAS EN  
DE EIGEN PORTEMONNEE:  

SPECIALE RABO WOONACTIE VOOR  
ALLE LEDEN VAN ROHDA RAALTE

Iedere euro voor de clubkas is er één. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw eigen portemonnee. 

Daarom hebben wij als Rohda Raalte samen met onze sponsor Rabobank een woonactie opgezet 

die goed kan zijn voor ieders portemonnee. De hypoheekrente is momenteel namelijk historisch 

gezien erg laag en Rabobank zoekt graag voor jou uit of er voor jou als woningbezitter financieel 

voordeel te behalen is. Dit doen zij geheel kosteloos. Als de uitkomst is dat er geen voordeel te 

behalen is, dan weet je in ieder geval dat je (nog steeds) goed zit met jouw woninghypotheek. Is 

er wel voordeel te behalen dan zal de Rabobank daar een passend voorstel voor geven. Kortom, 

ga met de Rabobank in gesprek en kijk welk voordeel jij kunt behalen! 

Heb je jouw droomhuis gezien 
of heb je verbouwplannen? Of 
heb je een bestaande woning-
hypotheek en wil je weten of er 
simpelweg financieel voordeel 
te behalen is? Maak dan een af-
spraak voor een hypotheekge-
sprek bij de Rabobank én spek 
ook nog de clubkas van Rohda 
Raalte!  

Hoe werkt het?
Ben jij lid of ouder van een 
jeugdlid? Maak dan een afspraak 
tussen 1 maart en 30 juni 2020 
voor een hypotheekgesprek met 
één van onze speciale Rohda-fi-
nancieel adviseurs: John Gereke 
en Janiene de Ruiter. Maak een 
afspraak via 06-23096772 (John) 
of 06-23462580 (Janiene). Voor 
ieder gepland hypotheekge-
sprek met een lid van Rohda 
Raalte ontvangt de club een bij-
drage van € 50 voor in de club-
kas! Sluit je een hypotheek bij 
Rabobank Salland af, dan wordt 
dit zelfs €200,-. 

En je krijgt nog meer voor-
deel!
Om de actie nog interessanter 
te maken voor onze leden heb-
ben wij als Sponsorteam ook 
andere sponsoren betrokken 
bij de actie. Ieder lid die met 
Rabobank Salland in gesprek 
gaat krijgt diverse voordeel-
cheques die in te wisselen zijn 
bij de volgende sponsoren: 

Keukenland Wijhe, Koolhof 
Schilderwerken, Binnen-
poorte Hoveniers, Salland 
Makelaardij, Hannink Ma-
kelaars & Taxateurs, Salland 
Makelaardij, Rienties Wo-
nen, Hoogeboom Raalte en 
Schoonmaakbedrijf Te Wie-
rik. Met de voordeelcheque 
krijg je bijvoorbeeld korting op 
een taxatierapport, schilder-

werken, meubels of tuinaanleg. 
De adviseurs van Rabobank 
vertellen er graag meer over 
tijdens het hypotheekgesprek. 

Sponsor
Rabobank is al jarenlang spon-
sor van Rohda Raalte. Directeur 
bedrijven Paul Maas: ‘Een sa-
menwerking waar wij trots op 
zijn! En dat zetten wij graag 
kracht bij, door onder andere 
mooie acties en initiatieven 
in samenwerking met andere 
sponsoren! Goed voor de club 
én voor de leden’! Martijn Smit 
is als voorzitter van het Spon-
sorteam Rohda Raalte blij met 
alle sponsoren die hun steentje 
bijdragen aan de actie: ‘Deze 
actie is echt een win-win-win 
actie dus wij hopen dat veel 
leden er gebruik van gaan ma-
ken. Maak een uurtje vrij en ga 
geheel vrijblijvend in gesprek. 
Baat het niet dan schaadt het 
zeker niet!’

Martijn Smit namens het Sponsorteam Rohda Raalte en  
Paul Maas namens de Rabobank. 

 

TOELEVERANCIER EN GROOTHANDEL VAN LED VERLICHTING 
(kantoren, magazijnen, bedrijfshallen, winkels etc.) 
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VERANDERING EN VOORTUITGANG?
DOOR KOEN SCHRIJVER

Verandering? Wie of wat is er niet aan onderhevig? Laat ik als voorbeeld verschillende clubs 

uit binnen- en buitenland noemen: Twente. In het seizoen 2009/2010 nog kampioen van 

Nederland maar nu niet meer weg te denken aan de onderkant van de Eredivisie. Manchester 

City, vorig jaar nog kampioen van de Premier League maar nu op een straatlengte afstand 

van Liverpool en het dreigt ook nog eens volgend seizoen de Champions League te missen 

wegens het schenden van de Financial Fairplay regels. Of neem het kleine Atalanta uit 

Bergamo Italië, een club die deze eeuw net iets vaker uit kwam in de Serie A dan de Serie B 

en heeft op het moment van schrijven Valencia met 4-1 verslagen in de 8e finales van de 

Champions League. Het kan snel gaan in het voetbal. Zo ook met ons derde elftal. 

Het is altijd en nog steeds een 
elftal waar O-19 junioren vaak 
hun eerste minuten maken in 
het seniorenvoetbal, waarna 
daar waar mogelijk ze door-
stromen naar het tweede elftal 
en wellicht zelfs onze hoofd-
macht. Het niveau is daar ook 
vaak naar. Het acteerde lang 
in de reserve 1e of 2e klasse 
wat genoeg competitie bood 
aan de jonge spelers die de 
ambitie hadden om door te 
stromen. Een aantal jaren ge-
leden acteerde het op reserve 
derde klasse niveau maar met 
aanvulling van een aantal oud 
Rohda 1 spelers heeft het in 
het seizoen 2016/2017 een ste-
vige plek in de reserve tweede 
klasse weten te bemachtigen. 
André Spoolder was in deze 
tijd trainer maar heeft na jaren-

lang trouwe dienst afgelopen 
seizoen afscheid genomen. 

Rohda 3 is op dit moment nog 
steeds een talentvolle groep, er 
zijn dit seizoen een heel aantal 
nieuwe spelers vanuit de junio-
ren aangeschoven. Vaak uit het 
tweede O-19 elftal. Het heeft 
dit seizoen ook een nieuwe 
trainer: Niek Koenjer. Hij is o.a. 
jarenlang assistent geweest bij 
Heeten 1 en in het bezit van 
zijn TC 3 (UEFA C) en hiermee 
zeer geschikt als trainer. Op het 
moment van schrijven staat 
het team 9e en is het daarmee 
veilig voor nacompetitie. In de 
reserve 2e klasse legt het team 
redelijk wat kilometers af om 
op plekken als Goor, Laren of 
Apeldoorn te voetballen. Het 
zijn op Heino 3 na allemaal 

tweede elftallen die prestatie 
hoog in het vaandel hebben 
staan. Het derde is op dit ni-
veau een goede plek om jonge 
spelers te laten ervaren hoe 
het seniorenvoetbal is en daar-
mee kwaliteiten te ontwikke-
len. Kwaliteiten die zij nodig 
hebben om eventueel door te 
stromen. 

Maar ook binnen dit elftal is 
het noodzakelijk dat er een 
bepaalde ervarenheid in de 
groep is en blijft die ervoor 
zorgt dat jonge spelers zich 
aan deze mensen kunnen 
optrekken. Deze combina-
tie blijkt essentieel te zijn 
zoals het kampioenselftal 
van het seizoen 2016/2017 
wel heeft uitgewezen. Een 
gezonde dosis jong talent 

met ervaren spelers bleek sa-
men met de staf een extreem 
goede combinatie te zijn om 
met veel voetbal uit de derde 
klasse te komen en de tweede 
klasse in te stromen. Het is voor 
Rohda van groot belang dat 
ook het derde elftal op een ze-
ker niveau speelt waar spelers 
en trainers zich kunnen blijven 
ontwikkelen om zo te zorgen 
voor genoeg uitdagingen. Tot 
nu toe slagen onze mannen 
daar goed in. Verandering? 
Nee, laten we het lekker hou-
den zo. 

Voetballen is heel simpel,  

maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.  

Johan Cruijff 

Raalte, Klipperweg 5, 0572-361616
www.morrenhof.nl
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Morrenhof
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Sonodruk, voor al uw drukwerk
Maar wij doen zoveel meer!

L.J. Costerstraat 11
t 0572 391 700
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i www.sonodruk.nl

Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Wist u ook dat wij 
promotie-artikelen 
kunnen leveren?

Promotieartikelen zijn bijvoorbeeld:
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- USB STICKS
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-  PEPERMUNTROLLETJES
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- VLAGGEN
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- BOUWHEKDOEKEN
- KUSSENS
- MOKKEN
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GEEN VOETBAL EN NU?
DOOR MICHIEL SCHUILING

Eenieder heeft er weet van, het coronavirus veilt de wereld. Enorm ingrijpend wat er allemaal 

om ons heen gebeurt. Laten we dat vooropstellen. Naast dat horecagelegenheden de deuren 

hebben gesloten, zijn de sportparken ook leeg. Zo ook sportpark Tijenraan en blijven er grote 

vraagtekens hangen boven het vervolg van de competitie. In dit artikel wil ik je meenemen 

met wat je wél kan doen tijdens deze geïsoleerde periode. 

Het samenspelen met vrienden 
is nu niet heel verstandig, zoals 
de overheid aangeeft moeten 
we de sociale contacten be-
perken. Maar we willen ook fit 
blijven, mocht het seizoen een 
herstart beleven of voor komen-
de zomervakantie op het strand.

Tip 1: Thuisfitness 
Op internet staan tal van oefe-
ningen die je ook zonder sport-
school of sportmateriaal kan 
uitvoeren. Train bijvoorbeeld 
je beenspieren door de wall sit, 
lunge of squat. Oefeningen die 
je allemaal thuis kan uitvoeren 
en er zo voor zorgt dat je be-
nen in shape blijven. Hetzelf-
de geldt natuurlijk voor buik-
spieroefeningen, waar genoeg 
filmpjes op YouTube over staan.

Tip 2: Conditie
Het is natuurlijk ook van belang 
dat je die ene iets te diepe bal 
van achterin nog kan belopen, 
vandaar conditie! Gelukkig 
mogen we in Nederland nog 
wel de straat op, dus benut de 
tijd en ruimte om eens te gaan 
hardlopen. Een tip: plan je rou-

te vooraf, zodat je weet hoever 
en hoe je gaat lopen. Maak dan 
ook gebruik van variërende rou-
tes, zo blijft het vernieuwend. 

Tip 3: Verbreed je interesses
Je kan natuurlijk altijd nog een 
andere hobby zoeken, gooi 

eens een hengeltje uit in de 
plaatselijke vijver, maak een 
mooi schilderij of los die ene 
moeilijke puzzel op. Wellicht ko-
men er verborgen talenten naar 
boven. Toch liever wat sportie-
vere hobby’s? Denk dan aan 
wielrennen, fietsen of skeele-

ren. Hierdoor werk je direct aan 
je spiermassa en aan je conditie 
tegelijk.

Deze tips zijn natuurlijk ge-
maakt om ook tijdens het co-
ronavirus je niet te vervelen en 
sportief bezig te zijn. Volg na-
tuurlijk te allen tijde de richtlij-
nen van het RIVM en zorg goed 
voor elkaar.

Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus hebben,  

maar waar het dus in wezen om gaat, is: wat doe je met die bal?  

Johan Cruijff 

Elders Totaalinstallateur B.V.
Boeierstraat 2
8102 HS Raalte

T 0572 - 351 278
E info@elders-installatie.nl
I www.elders-installatie.nl
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‘HET ZATERDAGAVONDSYNDROOM’
DOOR DE TOVENAAR VAN TIJENRAAN

Heel Nederland zucht en steunt onder het Coronavirus. Inmiddels is bekend dat alle 

sportevenementen worden uitgesteld of zijn afgelast. Hoe nu verder? Heel Europa, dus ook 

Nederland, is lamgelegd door het Corona virus. 

Toch heb ik getracht weg te 
blijven van de gevolgen van 
het Coronavirus omdat dit via 
alle andere kanalen toch al 
breed wordt uitgemeten. Van-
daar deze column over ’het za-
terdagavondsyndroom’ en de 
gevolgen daarvan en het wel 
en wee van de veteranen.

‘Het zaterdagavondsyndroom’. 
Nooit van gehoord? Ik zal pro-
beren in de volgende tekst, on-
derbouwd met een voorbeeld, 
uit de doeken doen wat ik hier-
mee bedoel. 

Zondagochtend, de wekker 
gaat om stipt 08.00 uur. Na een 
gezellige maar bovenal met 
veel bier doordrenkte avond 
stap je als een natte vaatdoek 
je bed uit. Wat is er gebeurd? 
Nou dat valt te raden. De in 
grote hoeveelheden genut-
tigde drankjes doen hun werk 
(of juist niet). Zwaar beneveld 
is het tijd om je voetbaltas in 
te pakken, snel nog even een 
boterham wegwerken wat 
niet lukt want je mond voelt 
te droog aan. Dan maar een 
banaan in de tas mikken en vol 
goede moed al slingerend de 
weg op de fiets naar het voet-
balveld zien te vinden zonder 
onderweg een lantaarnpaal of 
verkeersbord te raken.
Eenmaal, soms te laat, aange-
komen bij het sportpark is het 
tijd om de dubbelzinnige op-
merking over hoe je eruit ziet 
te pareren en zo snel mogelijk 
de kleedkamer in te duiken. 

Daar aangekomen is het een 
kakafonie van geluid waarin je 
terecht komt. De wildste ver-
halen van gisteravond worden 
nog eens dunnetjes uit de doe-
ken gedaan en ook daar heb 
je een belangrijke rol in ge-
speeld. Overigens in zeer goe-
de samenspraak met je andere 
teamgenoten. 

Dan is het tijd gekomen, nadat 
je na 3 pogingen de veters van 
je schoenen op een normale 
wijze hebt kunnen strikken, om 

je eerste meters op het veld 
te maken. De warming up is 
aanstaande. Wie heeft dit ooit 
bedacht hoor ik mezelf den-
ken. Bij iedere stap marcheert 
er een drumfanfare in je hoofd 
en het felle ochtendzonlicht in 
je ogen draagt hier ook al niet 
aan bij.

Het beginsignaal van de 
scheidsrechter klinkt. Uit je 
ooghoek schat je je directe te-
genstander snel in: is hij snel, is 
hij sterk, is hij lang, zou ik hem 

eruit kunnen lopen? Dan wordt 
ineens je naam geroepen en 
krijg je een bal aangespeeld, 
shit, dat ging even niet goed 
en voor je het weet heeft je 
tegenstander met een sliding 
de bal veroverd en zie je nog 
alleen zijn iets te stevige kui-
ten. Gelukkig wordt er door de 
tegenstander niet gescoord. 
Zo halverwege de eerste helft 
gaat het beter, de 4 parace-
tamol doen hun werk en het 
wordt iets minder mistig in je 
hoofd en zowaar zijn er maar 

liefst twee goede passes van je 
voet gekomen. 
Maar nu dringt zich een andere 
behoefte op: waar is de water-
bidon want je tong voelt aan 
als een stuk leer. 

De tweede helft is inmiddels 
halverwege en de stand op het 
scorebord wijst uit dat jullie te-
gen een 
0-8 achterstand aan kijken. Za-
ten er dan toch meer teamge-
noten de zaterdagavond te ge-
nieten van een te lange avond/
nacht met te veel alcoholische 
versnaperingen? Het antwoord 
is een volmondige JA en het 
spreekwoord ‘vechten tegen 
de bierkaai’ is zeer zeker van 
toepassing. Einduitslag 2-11, 
waarbij moet worden aange-
tekend dat de tegenstander 
terugschakelde naar de 1e ver-
snelling en zodoende jou en je 
teammaten een grotere afstraf-
fing bespaard bleef. 

Lichtend voorbeeld hiervan is 
Rohda Raalte 5. Vorig seizoen 
draaide dit vriendenteam lang 
mee in de bovenste regionen 
van hun klasse. Dit jaar is het 
wel even anders met als diep-
tepunten een 2-11 nederlaag 
tegen sv Heeten en een 0-9 
zeperd tegen vv Lettele. Uit-
gebreid onderzoek heeft uit-
gewezen dat Rohda Raalte 5 in 

ieder geval de zaterdagavond 
voor deze wedstrijden een 
goede vertegenwoordiging 
had afgevaardigd richting een 
plaatselijke horecagelegen-
heid. 
Mijn gevoel zegt mij dat het 
zaterdagavondsyndroom en 
wellicht ook alle bijbehoren-
de ongemakkelijkheden zeker 
een doorslaggevende rol heb-
ben gespeeld. 
Hulde!

‘Oud maar nog niet versleten’
Ooit komt de dag dat je nood-
gedwongen moet stoppen 
met voetballen. Je hebt je voet-
balleven nog kunnen verlen-
gen door over te stappen naar 
steeds lagere elftallen en nave-
nant niveau maar uiteindelijk is 
het mooi geweest en dient zich 
de keuze aan van of veteranen-
voetbal of definitief stoppen 
met voetballen. Afweging die 
daar regelmatig bij wordt ge-
maakt is dan ook: de geest wil 
nog wel heel graag, maar het 
lichaam houdt een continue 
protestmars. Schoenen aan de 
wilgen en klaverjassen maar? 
Nee, voor de veteranen van 
Rohda Raalte is dat geen optie. 
Die laten zich (nog) liever niet 
in de kaart kijken en trekken 
nog wekelijks de kicksen aan 
voor een potje trainen of een 
wedstrijd.

Het motto is dan ook: oude 
sterren gaan weer stralen!

Ik heb het even opgezocht en 
de letterlijke definitie van een 
veteraan volgens Wikipedia is:
In de sport spreekt men over ve-
teranen wanneer men mensen 
bedoelt die de sport beoefenen 
maar van zodanige leeftijd zijn 
dat de prestaties verminderd 
zijn. De leeftijdsondergrens die 
hiervoor wordt gesteld is sterk 
afhankelijk van de tak van sport, 
en wordt niet altijd strikt aange-
houden.
Het team dat meedoet in de 
veteranenklasse doet dit dan 
ook niet onverdienstelijk. Door 
jaar na jaar het ene kampi-
oenschap met het andere aan 
elkaar te rijgen is besloten om 
het in seizoen 2018/2019 maar 
eens te proberen buiten de ve-
teranenklasse om en de kwali-
teiten ten toon te spreiden in 
de reguliere 5e klasse. Eindcon-
clusie: leuke competitie maar 
kampioenschap zat er dit sei-
zoen bij lange na niet in. Dit sei-
zoen terug op het oude nest, 
de veteranencompetitie waar-
in Rohda Raalte VE2 wederom 
fier bovenaan staat, what’s new 
zou ik bijna zeggen!
De andere veteranen, die zich 
niet meer willen wagen aan 
een reguliere wedstrijd gaan 
zondagochtend op het fietsje 

naar het sportpark en leven 
zich anderhalf uur uit op het 
trainingsveld om daarna te ge-
nieten van het welverdiende 
biertje in de kantine. 

Dat dit allemaal voetbal gere-
lateerde zaken zijn is duidelijk 
maar wat ik nu extra wil belich-
ten is de rol van deze vetera-
nen binnen de vereniging. Wat 
doen zij nog meer naast het 
actief bedrijven van het voet-
balspelletje?
Dat is een hele rits om op te 
noemen. Zo hebben zij een be-
langrijke bijdrage geleverd aan 
verbouw van de nieuwe kan-
tine. Op alle fronten zetten zij 
hier het beste beentje voor en 
nooit te beroerd om de handen 
uit de mouwen te steken.
Daarnaast is er altijd een crew 
vanuit de veteranen beschik-
baar om een bardienst op de 
zondag te draaien, zijn zij altijd 
beschikbaar om de handen uit 
de mouwen te steken op aller-
lei speciale evenementen die 
worden georganiseerd. Tevens 
zijn velen ook (jeugd)trainer, 
leider of op een andere ma-
nier betrokken bij een andere 
(jeugd)team. 

Conclusie: wijzig de tekst op Wi-
kipedia en breng een ode aan 
de veteraan, want hij laat nooit 
en te nimmer verstek gaan!

DE BULT • 1514 • DE BULT

Als je een speler ziet sprinten  
is hij te laat vertrokken.  

Johan Cruijff 
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DOE MEE EN MAAK VAN DE GROTE 
ROHDA RAALTE LOTERIJ EEN SUCCES!!!

DOOR RENÉ TE WIERIK

Doel: Het terras inrichten en FIFA spelcomputer in het clubhuis

Nu de vernieuwbouw van het 
clubhuis achter de rug, is het 
tijd om het terras en de Fifa 
hoek verder in te richten. Hier-
voor is een behoorlijk bedrag 
voor nodig.

Op een nader te bepalen da-
tum zullen alle leden (zowel 
jeugd als senioren), een loten-
boekje op naam ontvangen.

Zie het als een uitdaging om je 
complete boekje te verkopen. 
Ieder verkocht lot telt !!
Zie de verkoop als jouw bijdra-
ge om het terras in te richten 
en het clubhuis te voorzien van 
een FIFA – hoek voor de jeugd.

Afgelopen jaar hadden we een 
opbrengst van € 14.460,-. Dit 
jaar is het streven om dit zeker 

te evenaren. Als iedereen mee 
doet van senior tot aan pupil 
zal dit zeker mogelijk zijn !!

Ook dit jaar stellen onze spon-
soren weer mooie prijzen be-
schikbaar, waardoor het zeker 
de moeite waard is loten te 
kopen. Het is geweldig, dat wij 
als Rohda Raalte wederom een 
beroep op hen mogen doen.

Doe mee, zal het een prachtig 
resultaat opleveren.

DE GROTE ROHDA RAALTE LOTERIJDE GROTE ROHDA RAALTE LOTERIJ

Prijs per lot: € 2,00

Trekking: 9 juni 2020. Goedkeuring B&W gemeente Raalte onder nr. 7101 - 2020 d.d. 04 - 02 - 2020Trekking: 9 juni 2020. Goedkeuring B&W gemeente Raalte onder nr. 7101 - 2020 d.d. 04 - 02 - 2020
DDee  eeeerrssttee  55  pprriijjsswwiinnnnaaaarrss  wwoorrddeenn  ggeebbeelldd  eenn  aannddeerree  wwiinnnnaaaarrss  wwoorrddeenn  ggeeppuubblliicceeeerrdd  oopp  ddee  wweebbssiittee:: wwwwww..rroohhddaarraaaallttee..nnll

2e prijs: Sony Playstation 4 Pro – Spelconsole incl. 1 Game

3e prijs: Philips B Line - LED Monitor

4e prijs: Sennheiser G4ME One – Hoofdtelefoon

5e prijs: Xiaomi Mi Band 4 - Smartwatch

En........: Vele andere mooie prijzen

Mede mogelijk gemaakt door:
AZERTY ONLY THE BEST

YES, NIEUWE INRICHTING FIFAHOEK EN BUITENTERRAS
IIEEDDEERREEEENN  GGAAAATT  EERRVVOOOORR!!  JJIIJJ  TTOOCCHH OOOOKK??

HHOOOOFFDDPPRRIIJJSS::
SAMSUNG

QLED 4K 
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OOk scOren met een kelder?
Veel Voordelen en lekker Veel ruimte

Heesweg 14  8102 HJ Raalte  T: 0572-346789 
 I: www.vandenbergbetonkelders.nl

Uw Kelder is betaalbaar!
Wilt u weten hoe voordelig uw kelder kan zijn?  
Neem direct contact met ons op en vraag om een 
vrijblijvende offerte. Bezoek ook onze website;
www.vandenbergbetonkelders.nl
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OOK SCOREN MET EEN KELDER?
LEKKER VEEL RUIMTE

Uw kelder is betaalbaar!

Neem direct contact met ons op 

en vraag om een vrijblijvende offerte.

www.vandenbergbetonkelders.nl

Kanaaldijk O.Z. 1   8102 HL Raalte  0572-346789
I: www.vandenbergbetonkelders.nl

HVBL_Visitekaartje staand 5x9 PMS.indd   1 21-06-18   12:28

Op zoek naar de beste hypotheek, 
ook voor de toekomst?

Al uw verzekeringen onder één dak? 

Wij informeren u over alle ins en outs 
van hypotheken en verzekeringen 
zodat u de juiste keuze kunt maken.

Bezoek voor een eerste kennismaking 
onze website! www.hvbl.nl

Schoolstraat 34 
8102 EM  Raalte
0572 36 38 36
info@hvbl.nl
www.hvbl.nl
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EEN ODE AAN JOHAN
DOOR MICHIEL SCHUILING

Johan Cruijff als voetballer ken ik eigenlijk alleen van de verhalen van mijn vader. In 

mijn tijd voetbalde Johan allang niet meer. Oké, op die afscheidswedstrijd van Dennis 

Bergkamp in 2006 na. Ik ben altijd enorm geïnspireerd geweest door Johan, zijn anekdotes 

en zijn visie op het totaalvoetbal. Johan wekte bij mij de indruk dat mooi en goed 

voetbal eigenlijk belangrijker was dan het resultaat en hier committeerde ik mij mee.  

Vandaar dat ik hem Johan noem.

Het is je vast al opgevallen, 
ons nieuwe clubhuis wordt 
gevormd en gesierd door zijn 
uitspraken. Vandaar dat zijn 
uitspraken ook deze editie van 
de Bult sieren en ik deze co-
lumn eraan wijdt. Johan over-
leed 4 jaar geleden op 23 maart 
2016, maar zijn gedachtengoed 
spookt nog steeds door het 
hedendaagse voetbal heen. 
Waarschijnlijk merk je het niet 
eens, maar wat denk je van de 
opstelling 4-3-3, het spelen 
met opkomende backs en jij 
als aanvaller een verdedigen-
de actie niet schroomt. Totaal-
voetbal waarin zelfs de keeper 
meedoet. Met het idee de extra 
man creëren zodat een verde-
diger kan doorschuiven naar 
het middenveld, waardoor je 
een overtal situatie krijgt op 

het middenveld en de mid-
denvelder doorschuift naar de 
aanval, om zo een kans op een 
schot op doel groter te maken. 
Johan was één van de belang-
rijkste pionnen in het totaal-
voetbal onder Rinus Michels, 
waar hij later zijn handelswijze 
van maakte.

Het gedachtengoed van Jo-
han is een prachtig gegeven 
en verweven in hoe wij, ook 
als Rohda Raalte, spelers op-
leiden. Het handelsmerk van 
het Nederlandse voetbal en 
tegenwoordig overal in de 
wereld toegepast. Johan was, 
en is, Johan met zijn prachti-
ge, volkomen (on)logische uit-
spraken. Johan was 
ook Johan door de 
continue bewijs-

drang die hij had. Zo ging hij 
in 1983 ‘vreemd’, hij verkaste 
van Ajax naar Feyenoord. Ajax 
achtte hem niet meer goed 
genoeg en alles was aan Johan 
om te bewijzen dat hij nog wel 
goed genoeg was. Dat seizoen 
speelde de 36-jarige Cruijff 33 
wedstrijden, scoorde 11 keer 
en bezorgde hij Feyenoord de 
titel, de eerste in 10 jaar. 

Johan staat voor ons vooral 
bekend om zijn fluwelen revo-
lutie, die hij startte in 2010 na 
de kansloze en ontluisterende 
nederlaag tegen Real Madrid. 
Een hectische tijd brak aan 
met in 2015 het ontslag van 
Wim Jonk, waarna Johan, drie 

maanden voor zijn dood, ook 
zijn biezen pakte. Echter was 
het fundament gelegd door 
Johan, voetballers aan de 
macht, zoals Marc Overmars 
en Edwin van de Sar. Ook een 
belangrijker pijler van Johan: 
het kapitaal op het veld met 
gerichte aankopen en zeker 
niet onbelangrijk eigen jeugd. 
Iedereen heeft afgelopen sei-
zoen gezien waarin jeugdspe-
lers excelleerden aan de hand 
van ervaren spelers als Tadic 
en Blind. Een enorme ode werd 
en wordt gebracht aan Johan 
door het huidige Ajax.

Johan zou trots zijn dat weet ik 
zeker.

“Je gaat het pas zien  
als je het doorhebt.” 

Johan Cruijff 

Lekker 
wonen...
Op ons 
kunt u rekenen!

Burg. Kerssemakersstraat 32 B  Raalte• (0572) - 355 806 • raalte@finenzo.nl • www.finenzoraalte.nl

Voor al uw bouwactiviteiten.

Heesweg 30
Postbus 58
8100 AB Raalte
Tel. 0572-352089
Fax 0572-355028
info@klunderraalte.nl
www.klunderraalte.nl

Zompstraat 27  8102 HX  Raalte   
T. 0572 35 44 27   F. 0572 36 31 50   

info@korbeld.nl   WEBSHOP : www.korbeld.nl

DRANKJE 
EN HAPJE 
SCOREN?

T: 0572 - 355500

voor maar € 7,50 p.p. per uur

reserveren gewenst 
vraag naar de voorwaarden

WWW.ZWAKENBERG-RAALTE.NL

Adv Hapjes scoren de Bult 81 b x 126 h_DEF.indd   1 15/10/2014   09:45

voor maar € 8,50 p.p. per uur
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ROHDA OLD STARS:  
“WAT WALKING? NIKS WALKING!”

DOOR HARRY MEIJER

De Bultredactie benaderde mij om een Bultverhaal te schrijven. Ik ga zitten en leg mijn hoofd 

in mijn handen en denk na over het onderwerp waarover ik ga schrijven. Meestal gaan 

mijn Bultverhalen over alles wat is geweest, maar dit keer maak ik een andere keuze. Het 

is vrijdagavond en voel in mijn ribben de pijn door een por die ik afgelopen morgen heb 

opgelopen tijdens onze wekelijkse training bij de Old Stars. Elke vrijdagmorgen zijn wij vanaf 

half tien te volgen op het hoofdveld met meestal “overvolle” tribunes. In dit verhaal neem ik 

jullie mee in onze vrijdagochtend en de voorbereiding daarop.

Terugkijkend op de Old 
Stars-periode besef ik dat we 
komende week met ons wal-
king football exact 2,5 jaar be-
staan. De hoogste tijd om even 
stil te staan bij dit heugelijke 
feit. Wij zullen ons jubileum op 
zaterdag 21 maart groots vie-
ren samen met onze partners 
en wel in de prachtige kantine 
die dan zojuist is opgeleverd. 
Meerdere actieve leden van 
ons team zijn al 70 jaar lid van 
Rohda, ik denk aan Chris (70 
jaar lid) en ook een beetje aan 
mijzelf (65 jaar lid). 

Walking football?
Als één ding niet klopt dan is 
dat toch de naam van walking 
football. Wat walking? Niks 
walking! Er wordt zeer gedre-
ven en maximaal gemotiveerd 
gevoetbald, soms gebikkeld, 
rekening houdend met leeftijd 
en ervaring. Een strakke pass 
wordt afgewisseld met een niet 
te belopen pass, want je gaat in 
de fout als je gaat rennen. Ge-
disciplineerd en met soms wat 
te weinig acceptatie stoppen 
wij meestal zonder commen-
taar het spel en gunnen de te-

genstander de indirecte vrije 
trap. Dan heb je nog het laag 
houden van de bal. Slechts tot 
heuphoogte wordt geaccep-
teerd. Een te hoge bal wordt 
door iedereen waargenomen 
en afgeblazen. Tijdens de trai-
ningen wordt uiteraard niet 
altijd het spel stilgelegd maar 
tijdens toernooien waaraan 
ook wij veelvuldig deelnemen 
heb je meestal van die baas-
jes (wedstrijdbegeleider) die 
de regels strak hanteren. Dan 
kom ik met ons grootste en 
meest voorkomend probleem, 
je mag elkaar niet aanraken, 
zegt men. Nou nou, langs de 
lijn staan elke vrijdagmorgen 
enkele passieve geblesseerde 
spelers. Absoluut geen mietjes 
maar een blessure opgelopen 
tijdens zo’n training. Een bij-
naam van “betonblok” of “de 
sluipmoordenaar” hoor je dan 
als je weer iemand in de nek 
zit te hijgen. Het spelletje is im-
mers zo verrekte mooi! 

De voorbereiding
Op donderdag volgen wij 
nauwgezet het weerbericht 
voor de volgende dag. Nog 

nooit is een training afgelast, 
altijd ruim voldoende spelers 
veelal een man of 15, 16. Vroe-
ger ging je naar de trainingen 
en was je binnen tien minuten 
klaar voor de training. Bij ons, 
veelal 70-plussers, ligt dat heel 
anders. Thuis moet je al goed 
nadenken en met behulp van 
je vrouw word je tas gevuld. 
Vandaag is het koud, dan trek 
je thermokleding aan. Moet ik 
een muts of pet mee, heb ik 
mijn brace bij me, doe ik mijn 
gehoorapparaat in of laat ik die 
thuis, mijn bijdrage op zak voor 
de koffie, een bakje voor mijn 
kunstgebit, mijn brilkoker mee, 
en zo moet je aan alles denken 
en alsnog vergeet je de helft. 
Als je dan op het complex bent 
en je elektrische 
fiets op slot hebt 
gezet, loop je naar 
kleedkamer 1 of 2 
en inmiddels lo-
pen er al een paar 
uitslovers hun 
rondjes. Eenmaal 
in de kleedkamer 
trekken we onze 
gesponsorde kle-
ding aan, zo blijkt 

dat bedrijven veel over hebben 
voor de oudjes. En terecht.

Warming-up
Als laatste controle voordat 
je het veld opgaat voel je nog 
even aan je hoofd, of de bril 
er wel of niet af is, je gehoor-
apparaat opgeborgen is en je 
kunstgebit wel in je eigen bak-
je is gelegd. Eenmaal op het 
veld draaft iedereen individu-
eel zijn rondje en als Lucas uit 
Wijhe, steevast als laatste, ook 
is gearriveerd kan de training 
beginnen. Het laatste rondje 
gaat onder leiding van super-
trainer Fons Schutte. Het rond-
je ziet er als volgt uit: zwaaien 
met de armen, draaien met je 
heupen, kijken naar de wolken 
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en met de nek draaien, ham-
string onder spanning zetten, 
de kuitspieren aanpassen en 
onderwijl zijn de grappen en 
grollen niet van de lucht.

Na tien minuten worden er 
twee of drie groepjes ge-
vormd, eentje in het midden 
en die moet maar zorgen dat 
hij de bal aanraakt, je kent het 
wel, maar onderschat het niet, 
je mag de bal maar één keer 
aanraken. Dit gaat natuurlijk 
gepaard met veel geschreeuw 
en kabaal. Na deze luidruchtige 
oefening deelt trainer Fons de 
hesjes uit, vaak het spannend-
ste onderdeel van de morgen. 
Zit ik bij de beste keeper Lucas 
en zo zijn er nog wel een paar 
bijzonderheden die ik liever 
niet wil verklappen.

De partij
Als dan het voetbalspel is ge-
start is iedereen onherkenbaar. 
Als gekken vliegen we op de 
bal. Elk geldig doelpunt, en dat 
zijn ze lang niet allemaal, wordt 
gevierd. Het tellen en bijhou-
den van de stand is nooit ge-
lijk, wat voor de één 5-1 is voor 
de ander 7-3. Het is maar goed 
dat er enkele oud-onderwijzers 
bijlopen zoals Fons Schutte en 
Wim Berends die wel de juiste 
stand hebben bijgehouden. 
Lucas laat om de haverklap een 
niet te verstaan geschreeuw 
horen als het weer eens niet 
gaat zoals hij het graag wil 
zien. Met lachen en plezier ma-
ken wij onze tijd maar ook met 
volledige inzet vol. Het is niet 
vreemd als voordien al enkele 
spelers het speelveld hebben 
verlaten en een praatje maken 
met een ‘toevallige’ bezoeker. 
Als dan na een uur de voet-
baltraining ten einde komt 
wordt de winnaar wel of niet 
gemeend gefeliciteerd maar 
het is maar de vraag of de juiste 
winnaar is gefeliciteerd. 

Na de training
Nadat het veld is opgeruimd 
en we terug zijn in de kleed-
kamer, volgt het ritueel op-

nieuw. Bril, gehoorapparaat, 
eigen kunstgebit, horloge en 
portemetniks terug. Nadat we 
weer helemaal fris zijn gaan 
we naar de koffiehoek waar 
onze Dinny Wijnberg klaar 
staat, met de koffiepot en ons 
op zeer prettige en spontane 
wijze voorziet van verse koffie. 
Onlangs kregen wij allen uitge-
breide informatie van Herman 
en Ton over het juiste gebruik 
van de AED-koffer. Zeer zinvol 
en noodzakelijk. Als er vervol-
gens ook niets meer te ruilen 
valt, zoals destijds met de 
Jumbo-plaatjes en de laatste 
nieuwtjes, waar of niet waar, 
zijn uitgewisseld, is iedereen 
het ‘zat’ maar voldaan en trots 
op zichzelf en sloft naar de fiets 
om voor de rest van de dag uit 
te rusten en bij te komen. 

Belang van walking football
Het valt mij op dat men die 
walking football niet kent er 
wat lacherig over doet, maar ik 
kan iedereen vertellen dat dit 
geheel onterecht is. Als er iets 
op touw moet worden gezet 
en of aangepakt moet worden 
kun je altijd op deze geweldige 
leden (veteranen en walking 
footballers) rekenen. Je ziet ze 
bij tal van activiteiten: de kaart-
verkoop en controle, gastheer 
in de bestuurskamer zowel bij 
jeugdwedstrijden als op de 
zondag, actief in de financiële 
commissie, het beheer van het 
historisch Rohda-archief, actief 
als BECO-lid, verspreider van 
de Bult, etc. 
Laten we zeker denken aan 
de laatste maanden waar ook 
onze mannen: Ruud, Jan, Ton, 
Johan, Han, Gerard en Harry 
zich ingezet hebben bij de 
verbouwing van de kantine 
en dan veelal als schilder en 
of opruimer, straatmaker. Een 
niet meer weg te denken on-
misbare groep die heeft laten 
zien goed te kunnen voetbal-
len maar ook wat voor de club 
willen doen. Old Stars gefelici-
teerd met het 2,5-jarig bestaan 
en nog vele mooie jaren ge-
wenst bij ons Rohda Raalte.

RAALTE
Aakstraat 12
8102 HH Raalte 
Tel.: 088 - 003 50 60
www.autopalace.nl

Volg ons op:

DE NIEUWE 
PEUGEOT 2008 SUV  
IN HET ECHT ZIEN? 

NU TE ZIEN 
IN ONZE SHOWROOM!

Ook als volledig elektrische uitvoering leverbaar!

Auto Palace is dealer van:

Hoe ga jij het
aanpakken?
Hij belegt om eerder te kunnen
stoppen met werken. Dat kan al
met elk bedrag. Zo kun je stap voor
stap geld opbouwen voor straks.
Ontdek of beleggen ook iets voor
jou is. 

Pak het aan op:
Rabobank.nl/aanpakkers

KARVEELSTRAAT 8  |  8102 GX  RAALTE  |  T. 0572 - 38 12 21

INFO@BKH-RAALTE.NL  |  WWW.BKH-RAALTE.NL
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EEN MIDDAG VOL PLEZIER MET ROB EN 
TANJA KORBELD VAN KORBELD VERHUUR

 SPONSOR AAN HET WOORD 
DOOR CATO DISSELHORST

Vrijdagmiddag op Valentijnsdag schuif ik aan bij Rob en Tanja Korbeld in hun gezellige 

showroom. Samen runnen zij het prachtige bedrijf Korbeld Verhuur in Raalte. Sinds jaar-en-

dag sponsor bij Rohda. De sfeer die ik heb mogen proeven tijdens dit interview past naadloos 

bij dit power-duo met een Rood-geel hart, wat een passie en enthousiasme! 

Rob en Tanja.. vertel eens, 
waar is het allemaal begon-
nen?
“Nou, heb je even? Het heeft 
een hele geschiedenis”, lacht 
Rob. Het begon allemaal bij 

een vrijgezelle oom die begon 
met het verhuren van tafels en 
stoelen. Dit heeft hij heel lang 
gedaan, tot hij er klaar mee 
was. Zijn broer Henk, van Dran-
kenhandel Korbeld, heeft het 

vanaf dat moment overgeno-
men. Al snel kwam broer Henk 
bij Rob’s vader, op dat moment 
parttime heftruckmonteur bij 
MBI Beton. ‘Theo, is dat niet wat 
voor jou om mee te beginnen?’, 
werd er gevraagd. “Toen werd 
de vogelvolière in de achter-
tuin afgebroken, werd er een 
schuurtje gebouwd en voor je 
het wist werkte het complete 
gezin mee”, straalt Tanja. 

“Op die manier zijn we al van 
jongs af aan betrokken bij het 
ondernemen”, aldus Rob. “Ik 
weet het nog goed. Ik was 15 
toen ik verkering kreeg met 
Rob. Ik draaide zo mee. Zo 
stond ik vaak met mijn schoon-
moeder kopjes te drogen, 
glazen te poleren en tafels af 
te nemen”, voegt Tanja toe. Al 
snel werd de opslag te klein en 
nam het bedrijf intrek (1994) 
in het pand waar nu DJM Be-
drijfsdiensten gevestigd is, 
aan de Kaagstraat nummer 12. 
In 1996 werd de V.O.F. gebo-
ren en was Rob (net geslaagd) 
deels eigenaar van Korbeld 
Verhuur. Vanaf 1999 groeide 
Korbeld Verhuur enorm, ze zijn 
in 2008 naar de huidige locatie 
verhuisd en eind maart 2020 
wordt de uitbreiding van het 
bedrijf opgeleverd.

Dat is een hele geschiedenis 
en jullie stralen nog als jullie 
over het bedrijf praten, hoe 
kan dat?
“Wij blijven het leuk vinden 
om te doen, nog steeds”, zegt 
Rob. Het is altijd prachtige 
chaos”, vertelt Tanja. Rob lacht 
knikkend “Zo is het maar net, 
maar zonder elkaar hadden 
we dit niet gekund”. “Na zo’n 
lange tijd ken je elkaar door-
en-door, we doen het samen 
en je begrijpt elkaar feilloos. 
Het personeel zegt vaak dat 
we in elkaar verweven zijn en 
dat we aan één woord genoeg 
hebben”, aldus Tanja. Rob knikt 
“Ja we vullen elkaar aan. Ik re-
gel en Tanja doet de cijfers’.  Tij-
dens het interview proef ik een 
hoop zelfspot, maar ook nuch-
terheid. “Je moet ook wel een 
beetje gek zijn, je moet vakidi-
oot zijn om dit vol te houden”, 
aldus Tanja. 

Een topteam, waar staan jul-
lie voor met Korbeld Verhuur?
“De kracht ligt bij ons in het 
nakomen van ons woord. Ja, 
ik durf eerlijk te zeggen dat 
wat wij beloven, ook waar-
maken”, aldus Tanja. Rob vult 
aan: “We zijn dienstverlenend. 
24/7 staan we klaar. Daar on-
derscheiden wij ons mee in 

Sterk in containers

Snel scoren?
Bestel online een container!

Recycling
a Stobbenbroekerweg 16 Raalte Openingstijden:
t 0572 352250 maandag t/m vrijdag: 7.00 - 18.00 uur
e info@hoogeboom-raalte.nl zaterdag:  8.00 - 16.30 uur
i www.hoogeboom-raalte.nl/container-huren
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de branche”. Korbeld Verhuur 
heeft een breed assortiment 
en gaat met de tijd mee. Ze 
kijken naar trends overal waar 
ze komen. “Je moet investeren 
in nieuwe andere materialen, 
anders sta je stil. En stilstand is 
achteruitgang”, lacht Tanja. 

Tanja en Rob genieten. Van 
iedere partij wat weer een 
geslaagd feest is geworden. 
“Je leert iedere keer nog, hoe 
kunnen dingen beter en wat 
kan strakker”, aldus Tanja. “Sal-
landse nuchterheid brengt je 
ver, maar soms mogen we wel 
wat meer op de voorgrond tre-
den met wat we allemaal doen. 
Vaak vergissen mensen zich in 
de complete organisatie achter 
Korbeld Verhuur”. 

Korbeld Verhuur is al sinds 
jaar en dag sponsor bij RKSV 
Rohda Raalte, iets waar we 
erg blij mee zijn! Maar waar-
om RKSV Rohda Raalte? 
Rob begon als spelertje bij E8 
en is opgegroeid bij Rohda. 
Zelfs Rohda 2 en een korte pe-
riode Rohda 1 kan hij op zijn 
voetbal-C.V. bijschrijven. “Dat 
Roodgele hart zit er wel in”, 
aldus Rob. “Eigenlijk heeft de 
hele familie Korbeld dat Rood-
gele hart. Je zou bijna denken 
dat je ermee geboren wordt”, 
grinnikt Rob. “De derde gene-
ratie speelt ook bij Rohda Raal-
te.” “Dat verenigingsgevoel 
spreekt ons aan, aldus Tanja, 
die zich ook inzet voor de le-
denadministratie bij handbal-
vereniging PCA Kwiek. “We 
sponsoren waar we kunnen, in 

kleding, een bord of een steen-
tje bijdragen bij evenementen 
door materiaal beschikbaar te 
stellen”, aldus Rob. Tanja voegt 
toe “dat doe je gewoon”. 

Rob, vertel eens… wat zijn je 
mooiste herinneringen aan 
Rohda? 
“Dat is het reisje in 1990 naar 
Tallinn Rusland met A1. Met 
Harry Marissink, Rob Groen, 
Willy Herder, Serge Nijhuis, Flo-
ris de Graaf, Arian Rensen, Stan 
Ogink, Gerben Korbeld, Edwin 
Solen, Harold de Croon en nog 
een aantal anderen. Vooraf-
gaand kwamen de Russen ook 
naar Raalte. Daar zaten ze dan 
bij mijn ouders aan de keuken-
tafel, ze spraken geen woord 
Engels. Met handen en voeten 
spraken we met elkaar”, aldus 
Rob. “Je kwam met een hoop 
souvenirtjes thuis”, vertelde 
Tanja, die destijds al verkering 
had met Rob.  “Ja we kochten 
een complete bloemenkraam 
op en kochten op de laatste 
dag een vracht souvenirtjes 
voor thuis, omdat we het ‘geld’ 
niet kwijt konden, het was een 
schijntje wat we betaalden 
daar”, aldus Rob. 

De wedstrijd van Rohda C1 
tegen Urk vergeet Rob ook 
niet weer. Hij begint te lachen. 
“Daar stonden we dan, wij als 
Rohda jongens zagen er ge-
likt uit. Strak in het pak en een 
synchroon warming-up om het 
wat te laten lijken. Totdat de 
Urkers uit de kleedkamer kwa-
men stormen. Die stroopten de 
mouwen op, rookten nog een 

shaggie voor de strijd losbarst-
te en schoten als warming-up 
drie keer op de goal”. “Wij 
dachten: dat wordt een eitje. 
Eindstand gingen wij, Rohda, 
met 5-0 aan de kont naar huis”, 
lacht Rob hardop. 

“Nu is het tijd voor de kids om 
mooie herinneringen te ma-
ken bij Rohda. Wij zullen altijd 
actief blijven en zijn voor Roh-
da”, aldus Rob. “Niet alleen met 
het gezin, maar ook als Korbeld 
Verhuur”, voegt Tanja toe. En 

zo eindigde het fantastische 
gesprek met dit power-duo. 

Of ze nog wat kwijt willen aan 
de leden?
Kom gerust een keer kijken, als 
je dat graag wilt. De koffie staat 
altijd klaar, alles mag! 

Rohda Raalte bedankt Korbeld 
Verhuur voor het jarenlange ver-
trouwen in de club door middel 
van sponsoring en wenst ze al 
het geluk en succes in de toe-
komst!

Zilvervloot Sparen
en JongWijs

Hiermee regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi

startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar.
JongWijs is voor uw kind zélf.

Gerritsen Adviesgroep
Westdorplaan 44
8101 BG RAALTE
T (0572) 35 41 79
E info@gerritsenadviesgroep.nl
I www.gerritsenadviesgroep.nl

Kom langs en wij vertellen u graag meer.
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