
In de ochtend is er het ouder-kind toernooi. Dit onderdeel is bij de verschillende 

teams ook de afronding van het voetbaljaar. Na de wedstrijd, die vaak door de 

kinderen wordt gewonnen, is er ranja en patat. Na een gezellig samenzijn en een 

presentje voor de leiders en trainers is dit ook het moment dat de DJ van zich laat 

horen. Dit jaar hebben wij DJ Yannick weten vast te leggen.  

Vanaf 13:00 uur stond een nieuw onderdeel op het programma. Dit programma is 

georganiseerd door het ‘Jeugd Advies Team’ onder leiding van Lois Hazelhekke. Dit 

twee uur durende programma is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep 12 t/m 18 

jaar. Naast een aanbod van sportieve en recreatieve activiteiten is het ook de 

bedoeling dat deze jongeren blijven BBQ-en en feestvieren. Dat gaan we volgend jaar 

dan maar doen en aansluiten gezamenlijk met de bus naar Lucky (deze vertrekt vanaf 

de Rohda Raalte parkeerplaats). 

Vanaf 13:30 uur gaan de finale wedstrijden gespeeld worden van het ‘ACS-zomer 

avond toernooi’. Dit toernooi is een maand eerder al begonnen en zal worden 

afgerond tijdens de Rohda-dag. Op deze manier versterken we elkaar enorm. Ook 

zullen de moe gestreden spelers aansluiten bij de BBQ en het feest. 

Vanaf 15:00 uur is er de afscheidswedstrijd voor de eerste elftal spelers: Dirk-Jan en 

Jesper. In overleg met Alfons Nijboer en Wibo Jonkman hebben we hiervoor een 

leuke activiteit staan inclusief aanwezigheid van RTV-Oost. Voor deze twee Rohda 

Raakte 1-spelers komt nog een passend afscheid wat ze verdienen! 

Aansluitend spelen de jongens en meisjes van de F-League nog tegen Rohda Raalte 1, 

dit was vorig jaar een groot succes en is dan ook voor herhaling vatbaar. 

Speciale aandacht is er dit jaar ook voor de veteranen. In overleg met betrokkenen is 

overlegd om ook een passende activiteit voor hen in te passen en mag het Rohda-

lied natuurlijk niet ontbreken 

Natuurlijk is er ook aan onze kaartvrienden gedacht! Voor hen is er in onze nieuwe 

kantine een hoekje ingericht waar ze kunnen kaarten. Geen Rohda-dag zonder 

kaarten. Vorig jaar werd de grote verloting een half uur verplaats, omdat de kaarters 

nog niet klaar waren…prachtig! 

Verder word er deze dag ook weer bekend gemaakt wie de vrijwilliger van het jaar is 

geworden. De grote verloting zal plaatsvinden de ook de BBQ zal weer worden 

aangestoken. 

 


