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Van de voorzitter
Met enige trots presenteren wij
u hierbij de presentatiegids van
voetbalvereniging Roden voor het
seizoen 2017-2018.
Club-kleuren
Wit-Zwart
Bestuur
Hans de Vries (vz)
Wietse Rozema (secr)
Tammo Bijl (pm)

Met veel zorg en toewijding is een
aantal bestuursleden met de realisatie
van deze gids in de weer geweest. Het
is wederom een uitgave geworden met
interessante verhalen, nieuwsfeiten,

Henk Brink

bedrijfspresentaties en de gegevens van

Bert v.d. Laan

de vele vrijwilligers en de verschillende

Marianne Hagenauw

commissies die onze club rijk is.

Geert Oosterloo
Pieter Vos
Ledenadministratie
Carla van Dijk
Uitgave en Aquisitie
vv Roden
Redactie
Wietse Rozema
Marc Brink
Bert v.d. Laan
Geert Oosterloo
Pieter Vos

Daarmee benoem ik direct de groep
waarop onze vereniging draait. Het is
onmogelijk om iedereen persoonlijk een
schouderklopje te geven en te bedanken.

Een goed voorbeeld van zowel een

Weet dat niet alleen wij als bestuur

hoogte- als een dieptepunt heeft te

maar ook ieder lid van de vereniging de

maken met de actiedag welke we

inzet van onze vele vrijwilligers enorm

onlangs hebben gehouden. Nadat we

waardeert. Vaak hoort een vrijwilliger

als vereniging zwaar gedupeerd waren

het alleen als er iets niet goed gaat. Ik

na een tweetal laffe inbraken met veel

spreek uit ervaring, maar wij weten dat

schade, hebben we kunnen zien hoe

onze vrijwilligers alles doen met de juiste

vele leden, vrijwilligers en supporters

bedoelingen en met het oog gericht op

van onze club er samen de schouders

het belang van onze club!

onder hebben gezet tijdens de actiedag.
Het werd een prachtige dag waarbij we
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Tieme Dekker Grafische vormgeving
Foto’s
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Het afgelopen jaar was er één met vele

met elkaar hebben geprobeerd om de

hoogtepunten, maar ook met een aantal

geleden schade enigszins goed te maken.

heftige dieptepunten. Gebeurtenissen

Hulde hiervoor !!

welke er zeker in hebben gehakt. Juist
tijdens deze gebeurtenissen hebben wij

Ik hoop dat ook dit jaar de

getoond een club te zijn met het hart op

presentatiegids boeiend is om te lezen en

de juiste plaats. Diep geroerd zijn we met

als naslagwerk dienst mag doen. Namens

zijn allen geweest op deze momenten,

het bestuur wens ik iedereen veel

een groot gevoel van saamhorigheid

leesplezier en een fijn voetbalseizoen en

werd toen getoond. U mag best weten

ik ontmoet u graag op ons sportpark aan

dat ik, ook op die momenten, enorm trots

de Norgerweg.

ben dat ik voorzitter mag zijn van deze
mooie wit-zwarte vereniging.

Met vriendelijke groet,
Hans de Vries
Voorzitter vv Roden

Niets uit deze uitgave mag worden
gekopieerd of vermenigvuldigd zonder
schriftelijke toestemming van de redactie en
vv Roden.
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Gesprek met Klaas Smid, burgemeester
van de gemeente Noordenveld

De verbouw van de kantine en de nieuwbouw is
We doen dit met vele trainers en leiders en
niet iets wat het huidige bestuur alleen heeft
natuurlijk leidsters. Ook hier zullen we streven
gedaan, maar is al in vorige besturen in gang gezet.
naar gekwalificeerde trainers en leiders. Alles wat
We willen graag een correcte en nette vereniging
hier voor nodig is is bespreekbaar.
Met meer dan 100 speelsters is de dames / meisjes zijn, ook als bestuur mag u dit van ons verwachten.
ErKlaas
zal ten
met respect
groep
ook(57)
ergisbelangrijk
vereniging.
Klaas Smid
geboren enbinnen
geto- onze
Sinds
november 2015 is
Smisalle
bur- tijden
meester
is, brengt voor
hij wel de nodige
scheidsrechters,
tegenstanders
en
supporters
De
snelst
groeiende
tak
van
sport
in
Nederland.
gen in Hoogeveen. Hij is getrouwd
gemeester van de gemeente Noordenpolitieke ervaring mee.
“Mijn politieke
gestreden
worden.
Iemand
die’80zich
We
prijzenen
ons
gelukkig
dat we
met Evelien
ze hebben
samen
een in elke
veld. Hij volgde Hans van
der Laan opmoeten
die
carrière
begon
in de jaren
en ikhier
heb
niet van
aanNoordenhoud zal daarop
worden aangesproken.
leeftijdsgroep
dames/meisjes
team
dochter (Inez) eneen
een zoon
(Lars).
bijnahebben,
15 jaar burgemeester
veel bestuursfuncties
mogen bekleden
Klaasook
kreeg
anders
dan en
zijngekwalificeerde
ouders,
veldtrainers
was. Net als
met
hier
goede
enVan der Laan is Smid van bij sportverenigingen en organisaties in
die vanaf 12-jarige leeftijd financieel
de PvdA. Eerder was hijIkwerkzaam
in het
de zorg
en het
onderwijs”,
vertelt
Smid.
hoop dat
ik u vanaf
deze
plaats
een idee
heb
leiders.
moesten bijdragen in het gezin, kans
hoger beroepsonderwijs
bij
Saxion
Hoge“Daarbovenop
heb
ik
natuurlijk
ook
kunnen geven waar we als vereniging staan en de
welmijn
verder
te leren.
Na MAVO,
en
scholen
in Deventer
Enschede
was willen.
nodige
burgemeesters
meegemaakt
in
we en
heen
Natuurlijk
zijn er
meer zaken
In
eerste
periode
als HAVO
voorzitter
is er een
hoop enwaar
VWO
afgerond
te
hebben
studeerde
hij
de
eerste
raadsgriffier
in
de
gemeente
mijn
tijd
als
wethouder
in
Ommen
en
gebeurd. We hebben de kantine verbouwd en een die aangepakt moeten worden en ook zullen
hij geschiedenis
in Groningen
hij
Hardenberg.
Verder was
Smid wethouder
Hoogeveen.
Ik heb
de intentie
mezelf
worden.
Alleen deze
heb ik hier
niet
benoemt,
ook
face
lift gegeven.
Hier zijnwaar
we bijzonder
trots op.
zijn
kandidaatsexamen
behaalde.
en
locoburgemeester
in
Hoogeveen
en
voor
langere
tijd
aan
de
gemeente
in de toekomst zullen er dingen bij komen en
Elke week krijgen we nog steeds vele
laatstelijk wethouder in Ommen.
Noordenveld
te binden. Tenminste voor
bijgesteld
moetenwel
worden.
complimenten. Op dit moment wordt
de laatste
zijn we natuurlijk
een sterkhouder kwijt
één periode, en hopelijk langer.”
hand gelegd aan de nieuwbouw van de
geraakt. Jos
leider instaat
heterom
veld.bekend
Klaas Smid wil een burgemeester
zijn was wel
De een
burgemeester
Met
sportieve
groet,
kleedkamers. Zes nieuwe kleedkamers en een
Nu
zullen
anderen
op
moeten
staan.
Wel
die gemakkelijk te benaderen is en open
dat hij een groot liefhebber van sport is,
scheidsrechters kleedkamer zijn er straks. Zij zijn
hebben
we
Rik
van
Dijk aannatuurlijk
de selectie
staat voor de inwoners van de gemeente.
waaronder
voetbal. Zelf heeft
Hans
de
Vries
voorzien van de nieuwste ontwikkelingen op het
toegevoegd”.
Hoewel dit zijn eerste functie
als burgehij in het verleden ook wel eens tegen
Voorzitter VV Roden
gebied van energie‐ en water besparing.
Als laatste komen nog even de vrijwilligers
en supporters aan bod. “Ik zie ontzettend
veel vrijwilligers op het sportpark en ook bij
thuis‐ en uitwedstrijden behoorlijk wat
supporters. En die zijn kritisch, maar enorm
betrokken. En daar houd ik van. Wat dat
betreft staat Roden wel waar ik voor sta,
Grafische
doe maar
normaal, danvormgeving
doe je al gek
genoeg. Roden past wel bij mij”.

Tieme Dekker
Fotografie
Webdesign

www.tiemedekker.nl

Kootstra accountants bv

MensEnWerk

Euroweg 6 Leek
0594-518830
www.kootstra.nl
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een bal getrapt… “Ik ben geboren en

te ten aanzien van die

getogen in Hoogeveen. Bij ons thuis

behoefte? “Vanuit mijn

was voetbal heel belangrijk. Voetbal

tijd in Hoogeveen heb

werd er met de spreekwoordelijke

ik gezien dat kunstgras

paplepel ingegoten. Mijn vader is

belangrijk is voor een

bijvoorbeeld jarenlang in het voetbal

voetbalclub. Je kunt er

actief geweest en was tot op hoge

bijna altijd gebruik van

leeftijd langs de lijn te vinden. Mijn

maken en de omstandig-

10 jaar oudere broer Jan Smid is

heden zijn, zeker met de

profvoetballer geweest bij Go Ahead

nieuwe versies van het

en Heerenveen. Wij gingen altijd

kunstgras, prima en daar-

bij Jan kijken en ik kan me nog de

door heeft het misschien

wedstrijden van Go Ahead aan

wel een aanzuigende

de Vetkampstraat tegen Ajax en

werking voor de clubs. De

Feijenoord herinneren met de

gemeente Noordenveld is

grote voetballers uit de top jaren

bezig met het opstellen van

van die teams. Als actief voetbal-

een meerjarig accommoda-

ler en later ook bestuurder ben ik

tiebeleid en daarin worden

vooral lid geweest van de voet-

uiteraard ook de mogelijkhe-

balvereniging Hoogeveen. Ik

den van kunstgras meegeno-

heb een tijdje deel uitgemaakt

men. Dat speelt een rol in de

van de 1e (zondag-)selectie van

bestemming van het zuiden

de v.v. Hoogeveen toen die op

van Roden. Dat is eigenlijk alles

het hoogste niveau van het amateurvoet-

veen spelen. Twintig jaar

wat ik er op dit moment van

bal speelden. Nadat ik ging studeren in

lang speelde men daarom net over de

kan zeggen, aldus de burge-

Groningen ben ik in het 1e elftal van de

gemeentegrens in het Spaarbankbos

meester. “Daarbij teken ik aan dat de

zaterdagafdeling van Hoogeveen gaan

in de gemeente Ruinen. En toen de v.v.

nieuwe kantine en kleedkamers van de

voetballen. Op een gegeven moment is

Hoogeveen in 1978 landskampioen bij

vv Roden erg mooi zijn en het is prachtig

de zaterdagafdeling van Hoogeveen een

de zondagamateurs werd, ging men

dat dit allemaal vanuit eigen initiatief

aparte vereniging geworden. Voor De

uiteraard met de platte kar de stad rond.

gerealiseerd is.”

Weide, zoals dat toen ging heten, heb ik

Bij de route die toen werd gereden werd

ook nog een aantal jaren gespeeld. Later

benadrukt dat de kerken zorgvuldig

“Ik probeer, als mijn agenda dat toelaat,

ben ik na mijn actieve carrière nog een

moesten worden gemeden!”

zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken

paar jaar voorzitter van v.v. Hoogeveen

Gevraagd naar zijn kijk op het voetbal in

en dat netjes te verdelen over de clubs

geweest”.

onze gemeente antwoordt Smid: “Voet-

die we hebben in de gemeente Noorden-

bal, sport en bewegen in het algemeen

veld. Dat is dit seizoen al weer een stuk

“Er was in Hoogeveen altijd een strik-

is erg belangrijk in onze maatschappij.

gemakkelijker geworden nu naast de

te scheiding tussen het zaterdag- en

Voetbal speelt hier in de gemeente als

derby’s tussen Peize en Roden ook die

zondagvoetbal, respectievelijk HZVV en

je kijkt naar de aantallen natuurlijk een

tegen GOMOS erbij is gekomen. En bij de

de v.v. Hoogeveen” vervolgt Smid zijn

grote rol in. Daarbij gaat het niet alleen

beslissende wedstrijden voor het kam-

verhaal. “Die scheiding is een stuk minder

om het fysieke deel, maar ook om de

pioenschap en/of promotie probeer ik

geworden in de loop der jaren en beide

sociale functie die het voetbal heeft en

natuurlijk sowieso aanwezig te zijn”, ant-

verenigingen spelen nu op hetzelfde

een bindende factor in de gemeente is.

woordt Smid op de vraag of hij zelf nog

sportpark en werken prima samen. Daar

De aandacht van de sportclubs voor de

wel eens een leuke wedstrijd bezoekt.

heb ik als toenmalig wethouder van sport

jeugd is natuurlijk erg belangrijk als je

“Sport en dus ook voetbal is belangrijk

in de gemeente Hoogeveen veel mee te

kijkt naar een gezonde ontwikkeling van

in onze maatschappij en de gemeente

maken gehad. Over zondagvoetbal in

de jongeren, zowel fysiek als sociaal en

Noordenveld ondersteunt dat van harte

een overwegend protestant christelijk

mentaal.”

bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen

Hoogeveen zijn nog wel een paar anek-

van sportcoaches. Ik vind het fantastisch

dotes te vertellen. De v.v. Hoogeveen

In de gemeente Noordenveld zijn (nog)

wat de mensen bij de vv Roden doen en

mocht bijvoorbeeld tot eind jaren zestig

geen kunstgras voetbalvelden maar de

wens ze dit seizoen veel succes toe, net

niet op zondag binnen de gemeente-

verenigingen hebben daar wel behoefte

als de leden van de andere clubs in de

grenzen van het calvinistische Hooge-

aan. Wat zijn de plannen van de gemeen-

gemeente Noordenveld natuurlijk!”
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Een lang gekoesterde wens vanuit de
jeugdopleiding is vanaf dit seizoen in
vervulling gegaan door de benoeming
van een Hoofd Jeugdopleidingen.

n de voetballerij. Naast clubs als FC Assen en Nieuw Roden
elopen twee jaar in de jeugdafdeling van onze club. “Ik ben
r, we wisten zelfs promotie naar de 3e divisie af te dwingen.

SPECIALIST IN BETONVLOEREN

rkstelligen van lange termijn doelstellingen, vandaar dat ik
ch Coördinator Onderbouw. Dat was een goede keuze. We
n doorgemaakt. En nu willen we binnen de jeugdopleiding
housiast. “Het afgelopen seizoen lag de focus met name op
van alle jeugdteams. Het komend seizoen zal naast het
opleiden van de spelers en trainers. Hoofd Jeugdopleiding
m dit te bewerkstelligen”.

4 00
al55
mijn de focus ook komen te liggen op het begeleiden en
8
Nts.nl
(de trainingsmethode die gebruikt wordt binnen VV

dan ook éénwww.theconcretefactory.nl
van mijn hoofdtaken worden dit seizoen”.
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Kies je altijd dezelfde frisdrank? Probeer er eens een met minder calorieën,
zonder toegevoegde suikers of met natuurlijke ingrediënten.
Dat is niet alleen beter voor je, maar ook net zo lekker!

Er is fris 88x135.indd 1

25-04-17 14:08

Henk Brink jeugdvoorzitter vv Roden
Mijn eerste seizoen als jeugdvoorzitter zit
erop. We hebben veel zaken opgepakt,
georganiseerd en hopelijk verbeterd.
Mooie momenten waren bijvoorbeeld
de kampioenschappen van de JO15-1,
JO11-2, JO11-5 en de JO9-1 in 2017. Als
jeugdvoorzitter heb ik vele van deze
teams mogen ontvangen in de bestuurskamer. Er ging letterlijk een wereld voor
hen open en ze genoten zichtbaar. Natuurlijk worden niet alle teams kampioen.
Dit gold onder meer voor de MO19-1.
Wat was de laatste wedstrijd spannend…
Maar ik ben wel trots. Trots dat we weer
een stap hebben kunnen zetten met onze
jeugdteams. Meer en goede trainers die
bijna aan alle teams twee trainingen per
week konden geven.
Wat mij ook zal bijblijven is de voetbalreis naar het EK voor vrouwen in Utrecht
met zo’n 80 (overwegend vrouwelijke)
voetbalfans. Wat een avontuur, en terugkijkend hebben we in de wedstrijd tegen
Noorwegen de Europees kampioen zien
spelen, een prachtige herinnering.
Kijken we naar onze doelstellingen binnen de jeugdafdeling dan is onze ambitie
dat in alle leeftijdscategorieën het eerste
team op hoofdklasse niveau speelt. Op
zich vind ik deze ambitie prima maar de
hoofdklasse moet ook passend zijn bij
het spelniveau van het team. Dit seizoen
spelen twee van onze jeugdteams in de

Ik hoop dat we de
tegenstanders die we
weer gaan begroeten
op ons sportpark
met respect zullen
behandelen.

hoofdklasse, we zijn er dus nog niet en

Tot slot heb ik nog een wens voor
komend seizoen. Ik hoop dat we de tegenstanders die we weer gaan begroeten
op ons sportpark met respect zullen behandelen. Ik hoop dat we (in onze ogen)
“slechte” beslissingen van scheidsrechters
kunnen accepteren en onze kinderen zullen voordoen hoe je met dit soort tegenslagen op een waardige manier omgaat.
Want wordt er een beslissing genomen
door een scheidsrechter dan wordt deze
zelden of nooit teruggedraaid.

deze teams gaan het ook moeilijk krijgen.

ik me dat dit alleen mogelijk is door de

Ik zal de selectieteams met belangstelling

inzet van de vele vrijwilligers binnen onze

Ik wens al onze jeugdleden, vaders en

blijven volgen maar mijn aandacht gaat

jeugdafdeling die bijvoorbeeld de kle-

moeders, broers en zussen, opa’s en oma’s

niet alleen uit naar deze teams, juist een

ding, de materialen, de wedstijdschema’s

een geweldig en sportief voetbalseizoen

goede aansluiting binnen de leeftijdsca-

etc. beheren. Binnen de jeugdcommissie

toe. Loop je toch nog ergens tegen aan

tegorieën met de overige teams en tus-

zijn op dit moment ca 13 coördinatoren

en wil je dit eens met mij bespreken dan

sen de leeftijdscategorieën is volgens mij

actief. Ik ben deze mensen zeer dankbaar

kun je mij altijd even aanschieten op het

essentieel om een hoger niveau binnen

en realiseer me dat we alleen samen het

sportveld.

de club te realiseren en te behouden.

goed kunnen doen. Zie je deze mensen
of andere vrijwilligers zoals leiders en

Henk W. Brink

Dit seizoen zullen alle jeugdleden wor-

trainers op het sportpark en je waardeert

Voorzitter Jeugdcommissie

den voorzien van warming-up pakken en

het werk dat zij verzetten, dan mag je dat

een prachtige vv Roden sporttas. Naast

wat mij betreft dat best een keer tegen ze

het feit dat we Intersport Superstore Ro-

zeggen. Want iedereen vindt het fijn om

den hier zeer dankbaar voor zijn realiseer

een compliment te ontvangen!
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ELKE DINSDAG VAN
18:00 TOT 19:00 UUR
GRATIS INLOOP SPREEKUUR
OP DE CLUB!
Locatie Groningen:

Locatie Peize (Medisch Centrum Peize)

Westerhaven 64 Zr.
9718 AC Groningen
050-3111827
www.fysiotherapiebeuzeberg.nl

Kleveringastraat 101-C
9321 CK Peize
050-5536659

Blessure?

U bent bij Fysiotherapie Beuzenberg in goede handen.
Wij maken in onze praktijk gebruik van de meest innovatieve onderzoeks- en
behandeltechnieken. Gespecialiseerd in oa. Echografie, Shockwavetherapie,
Dry needling, Sportrevalidatie en Manuele therapie

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon: 050-3111827
email: info@fysiotherapiebeuzenberg.nl
website: www.fysiotherapiebeuzeberg.nl
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Autobedrijf Henk van Bergen
verlengt contract met V.V. Roden
Dit seizoen is het zevende seizoen met
Autobedrijf Van Bergen als hoofdsponsor van vv Roden. En gelukkig blijft
het daar niet bij, want onlangs hebben
Henk en Annie van Bergen aangegeven
nog éénmaal het contract te verlengen
met 3 jaar! Al bijna 35 jaar is Henk van
Bergen als sponsor verbonden aan vv
Roden. Eerst als bordsponsor en later als
hoofdsponsor van onze jeugdafdeling en
stersponsor. “Ik heb een goed gevoel bij
de club. Ik kan ook wel een paar seizoenskaarten kopen bij FC Groningen, maar ik
ga veel liever naar Roden. Het geeft ons
een beter gevoel en we vinden het ook
leuker”, aldus Henk van Bergen.
Een vereniging kan niet bestaan zonder
sponsors. Zonder hun bijdragen, klein
of groot, is het onmogelijk een prachti-

“Vorig seizoen was een prachtig seizoen

te runnen, heb ik veel bewondering voor

ge vereniging zoals de onze ‘in leven te

met een aantal zeer leuke en spannende

deze vrijwilligers. Een voetbalclub is ook

houden’. Het spreekt dan ook voor zich

wedstrijden. Ik vind dat het team zeer

een soort bedrijf en het kost dus veel tijd

dat we als vereniging erg blij en trots zijn

goed gepresteerd heeft en het is dan

en energie om alles in goede banen te lei-

op een trouwe sponsor zoals Autobedrijf

ook erg jammer dat ze het seizoen niet

den. Roden is een leuke en gezellige club

Henk van Bergen.

hebben kunnen afsluiten met het kampi-

met veel vrijwilligers. Ik zie de toekomst

oenschap of promotie naar de 1e klasse.

met vertrouwen tegemoet!”

“Autobedrijf Van Bergen is begonnen in

Gezien het feit dat er een aantal belang-

1985 als eenmanszaak. Destijds zaten we

rijke spelers zijn gestopt na het afgelopen

Zelf heeft Henk nooit gevoetbald. “Ik

al op dezelfde locatie en in de loop der

seizoen, had ik verwacht dat ze het een

kom uit Roderwolde. Daar kennen ze

jaren zijn we uitgegroeid naar de huidige

stukje lastiger zouden krijgen, maar tot

alleen korfbal. Onze zoon Jorn voetbalde

omvang. We zijn nu een modern en uni-

op heden hebben ze slechts het tegen-

al vanaf zijn vijfde bij vv Roden en heeft

verseel autobedrijf met inmiddels al weer

deel bewezen. De eerste wedstrijden van

daar alle selectieteams doorlopen. Helaas

11 medewerkers. Vanuit onze achter-

het seizoen werden allemaal gewonnen,

is hij een paar jaar gelden gestopt bij

grond zijn wij gespecialiseerd in de mer-

dus ik ben benieuwd naar de rest van het

Roden 1 als gevolg van een langdurige

ken Volkswagen en Audi, maar vanzelf-

seizoen!”, vervolgt Henk van Bergen zijn

blessure. Onze schoonzoon Luuk Keizer

sprekend kan men bij ons terecht voor

verhaal.

heeft lang in het 1e gespeeld, maar ook

levering en onderhoud van alle merken,

hij is inmiddels gestopt. Ondanks dat,

zowel nieuw als gebruikt. Naast Bosch Car

“Zoals gezegd heb ik een goed gevoel bij

ben ik met Annie nog steeds bij bijna

Service zijn wij lid van de BOVAG en de

de club. De organisatie zit goed in elkaar

alle wedstrijden te kijken. Ik hou van het

Nationale Auto Pas. We hebben een grote

en de zaken zijn er prima geregeld. Men

spelletje, prachtig om te zien. En samen

groep vaste klanten, waaronder ook veel

is ook fanatiek en ambitieus en dat bevalt

met vrienden naar een wedstrijd kijken is

leden van vv Roden. Eén van onze sterke

me wel. De contacten met het bestuur

toch een prachtige invulling van de zon-

punten is, denk ik, dat Autobedrijf Van

verlopen uitstekend. Ik heb veel respect

dagmiddag! Een mooi voorbeeld van de

Bergen een vertrouwd adres is, waar ser-

voor de mensen die zich inzetten voor de

belangrijke sociale functie van een club

vice en klantvriendelijkheid erg belang-

club en dat er gewoon bij doen naast hun

als Roden!”, vervolgt Henk tot besluit.

rijk zijn”, vertelt Henk.

reguliere werkzaamheden. Als ik na ga
hoeveel energie het kost om een bedrijf
vv Roden Presentatiegids 2017-2018
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Scoren
doe je met je hoofd
Ceintuurbaan N 108 9301 NZ Roden tel. 050 - 501 11 55
e-mail: roden@DVEN.nl internet: www.DVEN.nl

Alida
Salades Broodjes Burgers Friet Hotdogs Koffie Snacks IJs
Kanaalstraat 61 Roden www.ALIDASsmulpaleis.nl 050 5011261

‘Ieder kind verdient
een leuke en leerzame training’
VTON staat voor Voetbal Technische Ontwikkeling, een
trainersapplicatie waar inmiddels ongeveer 250 amateurvoetbalclubs gebruik van maken. “Met de VTON methode
ondersteunen we trainers, zodat kinderen de juiste handelingen gaan verrichten”, zegt Erik de Jonge, die de applicatie
samen met Richard Elsinga en Auke Swart ontwikkelde.
Structuur is daarbij belangrijk, waarbij de
trainingen gericht zijn op een specifieke
leeftijdscategorie. Het succes van VTON
in de voetballerij is dermate groot, dat
inmiddels ook voorzichtig naar andere
sporten gekeken wordt.
Opleidingstraject

voetballen zelf. De gehele opleiding be-

nen sparen voor leuke presentjes, zoals

Steeds meer amateurclubs, in welke sport

staat uit 4 peilers: techniek, tactiek, fysiek

tenues, korting op kaartjes, enzovoort.

dan ook, hebben moeite om voldoende

en mentaal. De Jonge:” Kinderen komen

Belangrijk is dat de kinderen optimaal

vrijwilligers te vinden. In de praktijk komt

tijdens het gehele traject continue in

worden uitgedaagd om bepaalde vaar-

het er vaak op neer dat goedwillende

aanraking met allerlei voetbalsituaties. En

digheden goed onder de knie te krijgen,

ouders, met of zonder ervaring, stagiai-

we stellen per leeftijdscategorie doelstel-

ze gaan zich daardoor ontwikkelen.”

res, jonge eerste elftalspelers, soms met,

lingen op, anders kun je niet gericht gaan

maar ook zonder diploma, de trainingen

trainen.” Waar trainers vroeger situaties

Meten

van jeugdteams voor hun rekening

op papier uitgewerkt zagen, krijgen ze nu

Kwaliteit blijven leveren en continue ver-

nemen. Goed bedoeld, maar waar het

voorafgaand aan de trainingen een app,

beteren, dat is wat Elsinga en De Jonge

dan meestal aan ontbreekt is structuur.

waarin de gehele training is uitgewerkt.

voor ogen staat. “We meten bijvoorbeeld

Dankzij de VTON applicatie weten deze

Dat blijkt in de praktijk prima te werken

alles. Wordt de applicatie niet goed

trainers van tevoren exact hoe ze een trai-

en het wekt dan ook geen verbazing dat

gebruikt door een vereniging, dan krijgen

ning moeten opzetten en invullen en zit

de belangstelling voor de VTON methode

we een seintje en neemt één van regio-

er lijn in het opleidingstraject. “Daarmee

groot is. Maar liefst 250 verenigingen in

consulten contact op. Trainers moeten

nemen we niet de kracht van de trainin-

vooral Noord- en Oost- Nederland maken

overigens wel ondersteund worden door

gen weg”, legt De Jonge uit. ‘Maar trainers

er inmiddels gebruik van.

bijvoorbeeld de hoofd jeugdopleiding,

kunnen wel aan de slag met datgene wat

dat is belangrijk.”

een jeugdspeler op een bepaalde leeftijd

Thuis oefenen

behoort te ontwikkelen.”

Inmiddels is de volgende stap ook al ge-

Tenslotte komt na de herfstvakantie een

zet. Immers, twee keer trainen per week is

keepersapplicatie op de markt. De Jon-

Peilers

leuk, maar kinderen willen thuis ook zelf

ge:” Deze wordt ook weer gekoppeld aan

Daarbij gingen De Jonge en Elsinga niet

kunnen oefenen. De Jonge:” Daarvoor

de normale trainingen, zodat alles goed

over één nacht ijs. “We hebben naar de

hebben we een play applicatie ontwik-

op elkaar kan worden afgestemd.”

KNVB methode gekeken, maar ook naar

keld, waar elk kind zelf mee aan de slag

de trainingsmethode van Wiel Coerver,

kan. De oefeningen die hij zelf thuis kan

Het is niet zo vreemd dat VTON aanslaat.

die over de hele wereld wordt gebruikt.

doen zijn gekoppeld aan de leerlijn van

Verenigingen worden optimaal onder-

Van deze twee methodes hebben we

zijn of haar team. Bovendien hebben we

steund om hun jeugdleden de beste op-

analyses gemaakt, waarna we de trainin-

een koppeling gemaakt met een profclub

leiding te geven. En dat moet leiden tot

gen zijn gaan uitwerken.” In de eerste fase

in de buurt en laten profspelers zien hoe

betere voetballers en een hoger niveau.

van de opleiding wordt vooral gewerkt

de oefening uitgevoerd moet worden.

Precies datgene waarnaar voetballend

aan techniek, in de tweede fase volgen

Ook kunnen de kinderen zogenaamde

Nederland op zoek is.

de trainingen die meer gericht zijn op het

V-Coins verdienen, waarmee ze kunvv Roden Presentatiegids 2017-2018
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www.convident.nl

WWW.TRASEC.NL

TEL. 050 3643110

Terugblik seizoen 2016-2017
Roden 1 (en een blik vooruit…)
Eigenlijk kunnen we dit onderwerp

Dit trainingskamp werd overigens volle-

is gewijzigd. We hebben afgelopen sei-

identiek beginnen als in de vorige pre-

dig door de spelers en staf zelf bekostigd

zoen boven verwachting gepresteerd en

sentatiegids. Het seizoen 2016-2017, het

o.a. door geld binnen te halen via een

waren erg dicht in de buurt van promotie,

tweede seizoen van hoofdtrainer Harry

Tombola na elke thuiswedstrijd. En ook

maar het is helaas niet gelukt. Dat is op

Zwiers bij vv Roden, gaat de boeken in als

komend seizoen is in de winterstop een

zichzelf geen schande. Het feit dat we zo

één van de succesvolste en misschien wel

trainingskamp in Spanje gepland.

ver zijn gekomen is een compliment voor

hét succesvolste in het bestaan van de vv

De selectie van de vv Roden heeft voor

mijn selectie en het geeft vertrouwen

Roden.

het seizoen 2017-2018 enkele wijzigin-

voor de toekomst.”

En bijna paradoxaal zijn ook de woorden

gen ondergaan. Zo zijn keeper Rutger

“net niet” van toepassing op het afgelo-

Beuzenberg en Rolf Dussel gestopt. Het

In het algemeen ligt de basis bij de vv

pen seizoen.

jonge talent Robin van der Tuin gaat

Roden voor prestatievoetbal bij de jeugd.

Tot de een na laatste wedstrijd in de

zijn geluk zoeken bij derde divisionist

Daarom wordt getracht een organisatie

competitie was er nog uitzicht op het

Be Quick Groningen en Freddy van de

en omgeving te creëren, waarbij de jeugd

kampioenschap alhoewel Roden het niet

Velde is vertrokken naar zaterdag derde

handvatten worden gegeven om zich zo

meer in eigen hand had.

klasser Waskemeer. Daar tegenover staat

goed mogelijk te ontwikkelen en bovenal

De wedstrijd tegen Peize (meer dan

de komst van keeper Klaas Kleiker en

plezier aan het voetbal te beleven. Voor

1.500 toeschouwers!) werd met 1-1 gelijk

speler Enrico Wardenier, beide afkomstig

dit seizoen is een trainersstaf neergezet

gespeeld. Concurrent GAVC won echter

van VEV’67 uit Leek. Verder is de selectie

die dat kan verwezenlijken.

wel, waardoor na de laatste wedstrijd het

van Roden 1 en 2 aangevuld met een

kampioenschap van de zondag 2e klasse

aantal spelers uit de eigen jeugd van de

Aan het begin van dit seizoen ligt een

K uiteindelijk op één punt na net niet

vv Roden.

vastomlijnde doelstelling nog niet vast.

werd gehaald.

Dat heeft vooral te maken met de eerderHet hebben van relatief jonge spelers

genoemde ontwikkelingen binnen de

In de nacompetitie werd de eerste tegen-

kenmerkt net als afgelopen seizoen de

selectie legt Zwiers uit. “Of we daarmee

stander Germanicus vakkundig aan de

selectie van Roden. Voor de trainers Harry

sterk genoeg zijn om weer een gooi te

kant gezet na twee uitstekende wedstrij-

Zwiers (Roden 1) en Walter Waalderbos

doen naar de bovenste plaatsen is voor-

den. Daarna was in de volgende ronde

(Roden 2) is de uitdaging daarbij deze

alsnog de vraag. De start van de competi-

LAC Frisia een te grote hobbel. Doordat

jongens zo goed mogelijk in het senio-

tie is in ieder geval zeer goed verlopen.”

FC Wolvega zich had teruggetrokken uit

renvoetbal in te passen en wat betreft

de competitie voor het nieuwe seizoen

mentaliteit en techniek sterker te maken.

was er een extra plaats in de 1e klasse

Met de indeling is Zwiers in elk geval
tevreden. “De indeling voor dit seizoen

beschikbaar gekomen waardoor Roden

Als we verder kijken naar het huidige

spreekt me erg aan, want deze is heel

nog een wedstrijd op neutraal terrein

seizoen in de zondag 2e klasse K, dan

divers. Zo staat er een aantal spraak-

mocht spelen voor promotie naar de

zien we een mooie mix tussen (stad) Gro-

makende derby’s op het programma,

1e klasse. De beslissende wedstrijd van

ningse (5), Friese (4) en Drentse (4) teams.

maar we reizen ook af naar Friesland en

de verliezers in de nacompetitie tegen

Daarbij wordt natuurlijk vooral weer

Groningen. Op basis van de kennis van

Noordster werd in Rolde, na verlenging,

uitgekeken naar de Noordenveld derby’s

nu verwacht ik in elk geval dat wij een

met 3-1 verloren.

tegen Peize en GOMOS (Norg). Die laatste

plaats in het linker rijtje moeten kunnen

Alles bij elkaar toch een geweldig

club is weer van de partij in de 2e klasse

te bemachtigen.”

seizoen. Vooral na de winterstop toen 9

na een aantal jaren afwezigheid.

wedstrijden achter elkaar werd gewon-

Harry Zwiers over het komende seizoen:

nen. Het trainingskamp in Spanje tijdens

“Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen

de winterstop heeft daar ongetwijfeld

verwacht ik vooralsnog niet dat de ploeg

aan bijgedragen. Het team is mede daar-

de prestatie van afgelopen seizoen kan

door meer naar elkaar toegegroeid.

evenaren. Te meer omdat de selectie
waarmee Roden een nieuw avontuur aangaat in de 2e klasse K redelijk ingrijpend
vv Roden Presentatiegids 2017-2018
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Walter Waalderbos,
de nieuwe trainer van
Roden 2
Met ingang van seizoen 2017-2018 is

vv Roden, dat uitkomt

Walter Waalderbos trainer-coach van

in de zondag tweede

het 2e elftal van de vv Roden. Vele

reserveklasse. Walter

voetballiefhebbers, vooral de wat

is de opvolger van

oudere, zullen Walter kennen van zijn

Eric Wesseling die de

actieve voetballoopbaan bij

afgelopen twee jaar

FC Groningen.

dit elftal trainde. De
vv Roden is ervan

Walter Waalderbos is 66 jaar en kwam

overtuigd optimaal

als profvoetballer uit voor Go Ahead

te kunnen profiteren

Eagles, FC Groningen en Emmen. Hij

van de ervaring die

speelde van 1977 tot en met 1985 voor

Walter heeft als voet-

FC Groningen. Walter werd indertijd door

baller en trainer, hij

FC Groningen als aanvaller gehaald van

is een echt voetbal-

Go Ahead Eagles maar verhuisde uitein-

dier zou je kunnen

delijk naar de verdediging waar hij een

zeggen.

rots in de branding was. Legendarisch
zijn de Europa Cup wedstrijden waaraan

Tweede elftallen

Walter deelnam en dan vooral zijn strijd

van zondagver-

met de toenmalige spits van Atletico

enigingen zijn niet de gemakkelijkste

Madrid Hugo Sanchez. Na FC Groningen

teams weten we uit ervaring bij de vv Ro-

voetbalde Waalderbos nog voor Emmen.

den en clubs in de omgeving. Je hebt bij

Walter is als trainer recht door zee, direct,

Waalderbos is nog steeds een van de

die teams te maken met teleurgestelde

enthousiast en wil spelers beter maken

vaste krachten van oud-FC Groningen.

spelers, de “zondagochtend” en de trek

zowel technisch als mentaal. Die weg zal

naar de zaterdag als speeldag en jeugd-

niet altijd even makkelijk zijn voor spe-

Na zijn carrière als actief voetballer werd

spelers die voor het eerst kennismaken

lers, maar Walter wil duidelijkheid en een

hij trainer. Walter was o.a. trainer van

met het seniorenvoetbal. In dat kader is

zekere discipline, zodat iedereen weet

WVV, Drachten, Leek Rodenburg, Beilen,

Walter een uitstekende trainer om voor

waar hij aan toe is. Belangrijk onderdeel

Nieuw Roden en Forward. De laatste

jonge spelers de brug te slaan naar het

van het werk bij Roden 2 is de spring-

tijd is hij samen met Rini Jurna trainer

seniorenvoetbal en potentiële talenten

plank functie naar het seniorenvoetbal

van de lagere vrouwenteams van The

klaar te stomen voor het “echte” werk.

c.q. het 1e elftal. Dat gebeurt natuurlijk

Knickerbockers in Groningen. En nu dus

in samenwerking met hoofdtrainer Harry

ook trainer van het tweede elftal van de

Zwiers. De bedoeling is dit seizoen veel
wedstrijden te spelen met Roden 2. Naast
de competitie ook oefen wedstrijden en
dan wellicht in de vorm van “Jong Roden”
met alleen spelers onder de 21 jaar. Walter streeft ernaar de jonge groep van het
2e op alle onderdelen van het voetbalspel beter te maken.
Op de vraag hoe hij aankijkt tegen de
1e en 2e selectie van de vv Roden geeft
Walter aan: “De groep is leergierig,
gemotiveerd en heeft talent. En dat komt
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goed uit, want er valt door de spelers

is de ambitie en leergierigheid bij de

nog veel te leren als je kijkt naar techniek,

spelers aanwezig en dat is een belangrijk

spelinzicht, positiespel en doorzettings-

uitgangspunt”.

vermogen. Ik wil de spelers helpen basisprincipes aan te leren en beter te laten

Al negentien jaar is Aaltje Bron de partner

anticiperen op spelsituaties. Jongens

van Walter. Aaltje is bekend als fysiothe-

zullen uit hun “comfort zone” worden

rapeute in Roden en was jarenlang de

Walter en bij het voetbal van de klein-

gehaald en leren wat bepaalde posities

“huisfysiotherapeut” van de vv Roden.

dochter. Ze volgen samen de verrichtin-

in een team inhouden om meer inzicht te

Aaltje is nog steeds actief als fysiothe-

gen van Kevin, hoofdtrainer bij Be Quick

krijgen in het spelletje”, aldus Walter.

rapeut en combineert de patiëntenzorg

1887. Daarnaast is Aaltje ook nog jurylid

nu met een deel boekhouden en andere

van het Sportgala Noordenveld. Een

Gevraagd naar een voorspelling voor het

administratieve zaken. Ze leeft nog volop

echt voetbalpaar dus en zoals Aaltje zelf

seizoen is Walter voorzichtig. “Ik ga geen

mee met het reilen en zeilen van de vv

ook al aangaf, “Walter en ik kunnen uren

voorspelling doen over de plek in de

Roden en is dan ook vaak langs de lijn te

over voetbal filosoferen, dat vinden we

competitie. Ik verwacht wel dat de groep

vinden op het sportpark aan de Norger-

heerlijk!”.

stappen gaat maken en beter wordt in

weg. Verder gaan Walter en Aaltje kijken

de loop van het seizoen. Zoals gezegd

bij judowedstrijden van de kleinzoon van

vv Roden Presentatiegids 2017-2018
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Flora Cocomartin
Daan Kahman

trainer
trainer

.................
.................

Trainer Jeugdkeepers
Zeferino Benthem

.................

.................

-

06-46697056
06-33589524

06-44010700
.................
SPECIALIST
IN BETONVLOEREN

.................
Pupillenscheidsrechters
.................
.................
Thomas Brink
.................
.................
Thijs Brink
.................
.................
Danielle Brugge
.................
.................
Thomas Douwes
.................
.................
Iris van Grevenhof
.................
.................
Julia Nederhoed
.................
.................
Lucas Oost
.................
.................
Merijn Thijs
.................
.................
Nina Westerbeek
.................
.................
Bjorn Kamps
.................
Oldebertweg
30 Tolbert -. .tel.
. . . .0594
. . . . . .- .51
. . . 24
. 00. . . . . . . . . . . . . . . . .
Thom
Jonkman
. . . . 050
. . . . .-. 501
. . . . .68 55
Jordy Willems
.................
Produktieweg
20 Roden .-. tel.
Mark Hoff

www.smidts.nl

.................
.................

henkpetra@ziggo.nl
info@marcbrink.nl
m-brugge@home.nl
mariadouwes@home.nl
bvangrevenhof@hetnet.nl
mnederhoed@ziggo.nl
lucas.oost@gmail.com
treaknol@gmail.com
rodenburgkarin@gmail.com
bjorn-kamp@hotmail.com
willekedoedens@home.nl
kevinenjordy@home.nl
l.hoff@hetnet.nl

050-5779772
050-5016988
0594-632595
050-5010652
050-5018413
050-5010585
050-5413157
050-5011198
050-5016203
06-50477169
050-4030775
050-5013087
06-12697755

e-mail: info@smidts.nl

Pupillen- en juniorenscheidsrechters
.................
Thiemo Vlaar
.................
Arno Oldenburger
.................
Victor Vrancianu
.................
Max Wolff
.................
Robert van Dijk
.................
Marnix de Vries
.................
Marco Wijkhuys
.................
Sander Postema
.................
Jordy Evers
.................
Jos Wijkhuys
.................
Tarick Kalfsbeek
.................
Tonny Vlaar
.................
Piet Thijs
.................
Paul Mijland

www.theconcretefactory.nl
Peter
loopt inmiddels een aantal jaren mee in de voetballerij
heeft hij getraind bij FC Groningen en de afgelopen twee jaa
050-5016001
.................
tvlaar@home.nl
de D1 (JO13‐1). Een mooi
jaar, we wisten zelf
050-3643890
. . . . . . .begonnen
. . . . . . . . . . met
ruurd-joke@hetnet.nl

050-5019642
.................
ivrancianu@hotmail.com
06-40748048
.................
s.wolff@ziggo.nl
ligt toch ook op het0594-696693
bewerkstelligen van l
. . . . . . .Maar
. . . . . . mijn
. . . . ambitie
H.van.Dijk1@kpnplanet.nl
050-5013907
. . . . . . .vorig
. . . . . .jaar
. . . . aan
hdevries1967@kpnmail.nl
de slag ben gegaan als Technisch Coördinator O
050-5012329
.................
jl.wijkhuijs@home.nl
hebben
afgelopen
jaar goede ontwikkelingen
doorgemaakt.
050-5010094
.................
jkpostema@home.nl
050-5010739
. . . . . . .een
. . . . .volgende
.....
d.m.evers@wxs.nl
stap maken”. Peter vertelt
enthousiast. “Het af
050-5012329
.................
jl.wijkhuijs@home.nl
het
zorgvuldig,
transparant
en
tijdig
indelen
van alle jeugdtea
050-5012228
.................
a.kalfsbeek@home.nl
050-5016001
. . . . . . .indelen
. . . . . . . . .ook
.
tvlaar@home.nl
de focus komen te liggen op
het opleiden van de
050-5011198
.................
piet@gemeenteoplossingen.nl
een functie die je nodig hebt
om dit te bewerks
06-38285225
. . . . . . .is
. . daarin
. . . . . . . .welp.mijland@planet.nl

“Naast het uitvoeren van het selectiebeleid zal mijn de focus
opleiden van de (jonge) trainers en om VTON (de trainingsm
Roden) nog beter te implementeren. Dit zal dan ook één van
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Alles in huis voor uw gevel !
Hét adres voor nieuwe kozijnen in kunststof, hout en
aluminium. Maar ook voor zonwering en prachtige
binnen- en buitendeuren tot dakkapellen en dakgoten.

Westeresch 5 - 9301 ZW Roden, Drenthe
Telefoon: 050 - 502 0006 Fax: 050 - 501 4099

IJssalon & croissanterie Italia

Vanaf het nieuwe jaar gaat IJssalon Italia de verkoop van ijs
bij vv Roden verzorgen!
de spelers, ouders en supporters
op het prachtige sportpark aan
de Norgerweg genieten van ons
huisgemaakte ijs. Wij denken
dat we samen met de vereniging iets unieks kunnen gaan
doen door op deze manier de
ijsverkoop te gaan regelen.
De club is verzekerd van een
vaste bron van inkomsten en
het heeft natuurlijk een goede
uitstraling voor zowel de club
als ons bedrijf. Waar zie je nou
dat een sportclub op eigen
locatie zulk vers en ambachtelijk ijs verkoopt? Onze
jongste zoon speelt al een paar jaar met
veel plezier bij vv Roden en zodoende
Wie kent het bedrijf nou niet, IJssalon &

zier. Je kan bijna wel zeggen, de passie &

komen we regelmatig op het sportpark

Croissanterie Italia in Roden. De IJssalon

ambacht druipt er vanaf!”, vult Karin aan.

en ook in de prachtige gerenoveerde

is gevestigd op de Brink 15a in Roden en

kantine. Tijdens een wedstrijd van onze

bekend bij zowel kinderen en ouders als

Tevens kunnen de klanten in de zaak te-

zoon op een warme nazomerdag kwa-

toeristen en fietsers. Al zes jaar mogen

recht voor een familiediner, zakenlunch,

men we op het idee om ons ijs te gaan

Marco en Karin Geuken zich de trotse

(kinder-) feestje of andere groepsactivi-

verkopen bij de club. Na kort overleg met

eigenaren noemen van dit prachtige

teiten. Daarbij wordt geen zaalhuur in

het bestuur waren we er als snel uit en is

bedrijf waar ze met veel passie en plezier

rekening gebracht.

alles goed geregeld. We dragen de club

werken. Dat zie je ook terug in de vele

Maar ook voor een smaakvolle lunch met

al vele jaren een warm hart toe en hopen

soorten producten die verkrijgbaar zijn

vele keuzemogelijkheden zijn ze iedere

dat het een leuke samenwerking gaat

gedurende het jaar, van verse broodjes

dag geopend vanaf 10 uur.

worden met veel mooie voetbaldagen!

tot huisgemaakte appeltaart en ambach-

Laat het voorjaar maar komen!”, aldus

telijk gemaakt ijs. “Het hele jaar door

“Vanaf het voorjaar van 2018 gaan we de

maken wij het ijs vers in onze eigen keu-

ijsverkoop bij vv Roden verzorgen met

ken. We hebben maar liefst 34 smaken!

onze ijskar. Vanaf dat moment kunnen

Marco en Karin Geuken.

Allemaal bereid van verse ingrediënten,
zonder toegevoegde stoffen. Daarnaast
hebben we ook glutenvrij-, suikervrij- &
lactosevrij-ijs. En natuurlijk “ De Smaak
van de Koning”, de smaken die bepaald
worden door onze klanten”, vertelt Marco
Geuken trots.
“Maar dat is nog niet alles. Wist je dat we
bij Italia bijna alles zelf maken? Bijvoorbeeld de taarten, High Tea’s, ons heerlijk
brood, de koffiebonen met bijbehorende
koekjes, soepen, High Wines en diners
bereiden we allemaal zelf met veel ple-
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Vrouwenvoetbal bij de vv Roden
Al een aantal jaren is het vrouwen-

We hebben voor het

voetbal bij vv Roden groeiende en

komende seizoen voor

uiteraard is de groei sterk gestegen

alle teams goede bege-

na het EK voetbal welke we in eigen

leiding. Zowel trainers als

land hebben kunnen zien afgelopen

coaches en leiders. Ook

zomer. Vele speelsters van vv

voor de trainers zelf is goede

Roden zijn met elkaar in een bus

begeleiding geregeld, zodat

naar de openingswedstrijd van de

we in staat zijn om de jon-

Nederlandse leeuwinnen in Utrecht

gere trainers op een goede

geweest. Tegen Noorwegen werd

manier de jongste vrouwen te

gewonnen met 2-0. Een fantastisch

kunnen laten trainen. Op deze

en heel gezellig avontuur.

manier kunnen we als club op
een hele mooie manier gebruik

Gezelligheid staat bij de vrouwen van vv

maken van de ervaring en het

Roden dan ook hoog in het vaandel. En

talent van onze jeugd. En talent

we zullen er alles aan doen om dat de

is er meer dan voldoende. Een bijkomend

De commissie is nu druk doende een

komende jaren zo te houden. Met onze

voordeel zal zijn dat de jongste trainers

aantal zaken te regelen. Iets wat er tot op

nieuw gevormde commissie vrouwen-

zich niet alleen als voetballer ontwikkelen

heden nog aan ontbrak bij de vrouwen is

voetbal zijn we zeker van plan om er het

maar ook als trainer.

een beleidsplan. Hieraan wordt nu hard

komende jaar iets moois van te maken

gewerkt door de commissie. Ook willen

en ervoor te zorgen dat de vrouwen met

Dit seizoen komen we in de competitie

we graag dat de vrouwenafdeling blijft

veel plezier kunnen blijven voetballen en

uit met vijf vrouwenteams. De MO-13, 15,

groeien binnen vv Roden en daarom is er

zich ook kunnen ontwikkelen tot nog be-

17, 19 en een senioren vrouwenteam. Ze-

onlangs een vriendinnendag georgani-

tere voetbalsters. Dat betekent dus ook

ker iets om als club trots op te zijn. Maar

seerd om vrouwen enthousiast te krijgen

dat we er alles aan gaan doen om voor

ook een reden om niet stil te blijven staan

om ook bij onze mooie vereniging te ko-

de vrouwen een omgeving te creëren

en om kritisch verder te kijken naar de

men voetballen. De commissie heeft een

waar iedere speelster zich op haar eigen

toekomst. We hebben als club nog zeker

aantal uitdagingen aan te gaan maar de

niveau kan gaan ontwikkelen.

een aantal uitdagingen aan te gaan.

belangrijkste uitdaging is om een leuke
en gedegen opleiding voor de vrouwen
neer te zetten waar iedere speelster haar
ei kwijt kan en zich als voetbalster goed
kan ontwikkelen.
Ook is er sinds dit seizoen een nieuwe
algemeen coördinator bij de vrouwen in
de persoon van Marion Raangs. Zij zal in
de loop van het seizoen de taken gaan
overnemen van de huidige coördinator
vrouwenvoetbal Jeroen Scharft.
Met deze commissie willen we de zaken
nog beter op de rit krijgen. Zowel binnen
het veld als daarbuiten. Wij hopen dat we
er met alle vrouwen, maar ook zeker met
de rest van de leden, er een leuk seizoen
van gaan maken. En mocht er toch iets
zijn waar iemand hulp bij nodig heeft dan
horen we het graag.
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Persoonlijk Tonny Vlaar
Naam:

Dag ruilen met:

Favoriete speler:

Tonny Vlaar

Björn Kuipers, de scheidsrechter

Joël van Nieff van de FC Groningen

Leeftijd:

Ontmoeten:

Mooiste doelpunt:

50

Koningin Maxima

De goal van Marco van Basten in de

Geboren:

Ergeren:

10 november 1966

Rood stoplicht

finale van het EK 1988 in München
Andere sporten:
Tennis
Burgerlijke staat:

Bewondering voor:

gehuwd

Mijn kinderen

Familie:

Vrouw:

Belangrijk

Marleen, mijn vrouw

Hobby’s:
Vissen en voetbal
Vakantie:
Nederland en Tsjechië

Beroep:

Man:

Hovenier

Koning Willem Alexander

Verleden als voetballer:

Favoriete club:

ik heb voor de vv Gorecht gespeeld

FC Groningen

Televisie:
Een favoriet programma heb ik eigenlijk niet
Film:

Oranje:

Heb ik niks mee

dat is een mooie kleur……?!
Lezen:
Voetbal:

Roder Journaal

Best belangrijk onderdeel van mijn
leven

Eten:
Pizza

Hoogtepunt/Dieptepunt:
kampioen afgelopen seizoen

Drinken:

met het 5e elftal van de

Ranja

vv Roden
vv Roden:
Een mooie club waar ik veel plezier heb
Ten slotte:
Ik hoop dat de kinderen nog lang doorgaan met voetbal
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Trainers jeugd
Martijn Smit
Mijn naam is Martijn Smit, 22 jaar en ik

Na een aantal mooie seizoenen bij de

woon samen met mijn vriendin in Roden.

bovenbouw, neem ik dit jaar JO15-1

Ik ben bijna afgestudeerd aan de PABO

onder mijn hoede.

en begin in oktober met het werken
als groepsleerkracht in de gemeente

JO15-1 bestaat dit jaar uit een selectie

Noordenveld.

van 14 spelers. 3 spelers speelden vorig
jaar al in JO15-1.

Daarnaast voetbal ik al mijn hele leven

De overige spelers komen uit JO15-2 en

voor vv Roden en maak nu deel uit van

JO13-1.

de eerste selectie.

Na het kampioenschap van vorig jaar

Dit wordt mijn achtste seizoen als jeugd-

komt het team dit seizoen uit in de

trainer binnen vv Roden.

hoofdklasse.

Gedurende deze periode heb ik met on-

Het is een uitdaging om mee te kunnen

dersteuning van de club diverse cursus-

draaien in deze zware klasse, maar zowel

sen bij de KNVB gevolgd.De laatste cursus

de spelers als staf zijn er van overtuigd

die ik heb gevolgd was de TC2 cursus.

dat dit gaat lukken.

Vincent Muskee
Ik ben dit seizoen trainer/coach van Ro-

Voor de jongens zal het niet altijd een-

den JO19-1. Wie me dit een aantal jaren

voudig zijn, want zeker van de jongens

geleden verteld had, had ik voor gek

met kwaliteit verwacht ik veel. Heel veel.

verklaard. Na tientallen jaren soms zeven

Niet om te pesten, maar om ze nóg beter

dagen per week op het veld te hebben

te maken. Voetballen kunnen ze.

gestaan, was het tijd voor andere dingen.

Er komt echter meer bij kijken om als

Was ik wat voetbalmoe. Zelfs ontspannen

voetballer te slagen. Het mentale gedeel-

naar een wedstrijdje kijken was aan mij

te geeft vaak de doorslag, naast uiteraard

niet meer besteed.

het feit dat je met de oudste jeugd ook

Toen Mika, mijn zoon, zich bij vv Roden

tactisch meer kunt doen.

aanmeldde, veranderde dat en helemaal

Het wordt hoe dan ook een boeiend jaar.

toen zijn team vorig seizoen geen trainer

De eerste weken zijn prima verlopen. De

had. Ik heb toen die taak op me genomen

jongens willen graag, trainen goed en

en zie: dit seizoen ben ik trainer van de

pikken zaken snel op.

oudste jeugd van de club.

Het seizoen is in mijn ogen geslaagd als

In het verleden ben ik trainer geweest

de individuele spelers progressie hebben

bij SJS, Valthermond, Nieuw-Buinen

geboekt en er aan het einde van het sei-

(assistent-trainer) en Oranje-Nassau in

zoen – of eerder- jongens naar de selectie

Groningen (ook assistent).

doorstromen. Of je kampioen wordt of als

Daarnaast heb ik een aantal jaren de

zesde, zevende of achtste eindigt, vind ik

voetbalschool bij Emmen gedaan, des-

minder interessant.

tijds samen met huidig FC Twente trainer

Wel wil vv Roden graag de selectieteams

René Hake. Prachtige en leerzame jaren.

op minimaal Hoofdklasseniveau. En

Dit seizoen zal ik proberen de jongens

dus hebben we een extra opdracht dit

klaar te stomen voor het grotere werk: vv

seizoen: promoveren. We zullen er samen

Roden 1.

ons stinkende best voor doen.
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Danel Strijker
Mijn naam is Danel Strijker en komend

ontdekken in welke linie ze het prettigste

seizoen ben ik trainer/coach van de

voetballen.

JO13-1. Samen met René Alberts en

Bovendien zullen we het komend seizoen

Aaldert van der Graaf geef ik leiding

tegenstanders treffen die fysiek groter en

tijdens trainingen en wedstrijden.

sterker zijn.

Na vier jaar met de oudere jeugd te
hebben gewerkt (JO19-1 en JO17-1, voor-

Wij zullen daar onze techniek en sportie-

heen A1 en B1), heb ik besloten om aan

ve instelling tegenover moeten stellen.

de slag te gaan met de jongere jeugd.

Daarom zal er veel tijd worden gestoken

De JO13-1 bestaat dit seizoen voorname-

in het verbeteren van de individuele tech-

lijk uit eerstejaars en voor velen betekent

niek, het creatief denken en het creëren

dit dat ze weinig tot geen ervaring heb-

van een gezonde winnaarsmentaliteit.

ben met een groot veld en het voetballen

Ik hoop dat elke speler aan het eind van

met 11 tegen 11.

dit seizoen kan terugkijken op een leuk

Om hieraan te kunnen wennen zullen

en leerzaam seizoen en trots is op zijn of

de spelers de ruimte krijgen om te

haar prestaties en ontwikkeling.

vv Roden in beweging
Dit seizoen wordt mijn 3e seizoen bij de
vv Roden. Het bevalt mij prima. Iedereen
is druk met de club. Dat maakt mij ook
enthousiast.
Ik heb vele ideeën voor de club en ben al
bezig deze te implementeren. Dat vergt
echter wel tijd.
De gehele club moet in beweging blijven.
Stilstand is achteruitgang. Dat betekent
wel dat mensen initiatieven moeten
durven nemen en willen nemen.
De daar uit vloeiende werkzaamheden
kunnen niet door slechts een paar mensen worden uitgevoerd. Daar zijn meer
mensen voor nodig.
Hoe meer mensen willen helpen, hoe
minder tijd het voor een ieder kost. Nu
zijn het vaak dezelfde mensen die binnen
de club actief zijn en soms meerdere
taken op zich hebben genomen.
Ik vind dat kinderen in de Onder 7,9 en
11 jaar goede training dienen te krijgen.
Dat doen we in de carrouseltraining op
dinsdag. Met hulp van jonge meisjes en
jongens als trainers is het geheel reeds
van start gegaan.
Lees verder op de volgende pagina Ô
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ers en

hoop
n een
op.

tste

n
j zijn
het

Ik hoop dat ik u vanaf deze plaats een idee heb
kunnen geven waar we als vereniging staan en
waar we heen willen. Natuurlijk zijn Begin
er meer
zaken
Doel is deze jonge trainers een kans te
september zijn we gestart met
die aangepakt
moeten
en ook
zullen op de vrijdagmiddag. Gert
bieden
om ook eens
kennis teworden
maken met
30 kinderen
worden.
Alleen
deze
heb
ik
hier
niet
benoemt,
ook
het trainerswereldje en wat hier bij komt
Westerhof en ik
zijn er vorig seizoen in gein
de
toekomst
zullen
er
dingen
bij
komen
en
stapt. We willen het dit jaar nog beter en
kijken.
bijgesteld
moeten
minder vrijblijvend maken door deze traiDatzelfde
geldt
ook voorworden.
de selectietraining op vrijdag. Ook hier zijn jonge

Met sportieve
meiden
en jongensgroet,
onderdeel van de

iPad of computer. Een goede nachtrust
en ze zijn weer topfit!
Gert en ik willen kinderen beter maken.
Dat begint bij de kinderen (en ouders)
zelf. Dan is de motivatie er en wordt er

ning voor in ieder geval de selectieteams

gedreven getraind. Dat is een voorwaar-

van Onder 9 en 11 verplicht te maken.

de voor ons.

trainersstaf.

Kinderen willen altijd spelen/voetballen.

Hans de Vries
Voorzitter VV Roden

Moe worden is prima. Dat is beter dan

De spelers Onder 17 gaan dit jaar ook

eindeloos spelletjes te doen op telefoon/

weer stappen maken naar een hoger
niveau. De groep is talentvol en kan nog
groeien, zowel individueel en als team.
Met de juiste inzet/motivatie om tijdens
de training en wedstrijden beter te willen
worden kan er iets moois ontstaan.
We mikken dit seizoen op een plaats
tussen 5 en 9. Voorzichtig inderdaad, dat
klopt. We kunnen altijd de doelstelling
bijstellen.
De groep is leuk en gretig tijdens trainingen en wedstrijden en daar stop ik graag
mijn vrije tijd helemaal in.
Ik wens iedereen een heel fijn
en plezierig seizoen.
Johan Wardenier

Kootstra accountants bv

MensEnWerk

Euroweg 6 Leek
0594-518830

Uw oﬃciële Kia dealer

www.kootstra.nl
PRESENTATIEGIDS 2016 ‐ 2017
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Havik Auto: nieuwe naam, vertrouwd gezicht!
Rostockweg 12, 9723 HG Groningen | (050) 588 56 00 | info@havikauto.nl | www.havikauto.nl
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Uit de oude doos
Zondag 12 oktober 1952 speelde het
eerste elftal van Roden een thuiswedstrijd tegen Drachten. Uit de eerste
drie wedstrijden werd maar 1 punt
gehaald en ook tegen Drachten werd
met 3-1 verloren. De eenheid die een
elftal moet hebben was er niet. Alles
hing als los zand aan elkaar.
In het daarop uitkomend clubblad
schreef een supporter:
“Ik hoop dat de redactie van het clubblad
het volgende op wil nemen. Zondag j.l.
de wedstrijd tegen Drachten gezien, het
was in ėėn woord SLECHT. Het woordje
“zeer” of “bar” kan hier eigenlijk gerust
aan toegevoegd worden. Laat ik voorop
stellen, dat jullie stuk voor stuk je best
hebben gedaan. Jullie hebben hard
gewerkt, ja gezwoegd zelfs. Dit was het
enige lichtpuntje van deze wedstrijd.
Maar het elftal hing aan elkaar als los
zand. Er werd te veel gepingeld en
uitermate slecht geplaatst. Er liepen ELF
SPELERS in het veld in plaats van EEN
ELFTAL. Ik adviseer jullie dan ook de training regelmatig te bezoeken! Het is nog

Ere-voorzitter Bulthuis achter de microfoon

niet te laat. “Steekt de koppen eens bij

tijdens het 40-jarig jubileum in 1969.

elkaar en VRAAG om een trainer”, aldus
de supporter.
In januari 1953 werd er een nieuwe trai-

was. Ik had het vertrouwen nog niet ver-

Het Bestuur had namelijk na afloop van

ner aangesteld, de heer K.G. Gerritsen uit

loren en dat is gelukkig niet beschaamd.

de vorige competitie geen nieuwe trainer

Groningen. Dit werd mogelijk gemaakt

Daarvoor hartelijk dank!!. Deze uitslag

aangesteld, want door het slechte bezoek

door de stichting van een trainingsfonds,

geeft de burger weer moed en is voor het

aan de trainingsavond was het voor de

waarin verschillende ingezetenen van Ro-

moreel der ploeg zeer goed. Ga zo voort.

vereniging niet meer verantwoord om

den, die onze vereniging een warm hart

Veel succes!!”.

kosten voor een trainer te maken. Dit

toedroegen, bijdragen hadden gestort.

werd zeer betreurd, doch was noodzake-

De heer Gerritsen stopte in de zomer van

Dit was natuurlijk een zeer sportieve ges-

lijk. Er werd de hoop uitgesproken, dat

1954.

te van een ere-voorzitter en werd door de

er zeer spoedig weer een trainer zou kun-

spelers zeer op prijs gesteld.

nen worden aangesteld, doch dan moest

In een wedstrijd op 2 november 1952

er door de leden op aan worden gedron-

won Roden met 4-1 van Gronitas. De

De heer Bulthuis werd in 1931 als

gen. Zolang dit niet het geval is was, zal

spelers kregen van ere-voorzitter Bulthuis

bestuurslid benoemd. In 1933 was hij

zou het Bestuur geen moeite doen. In

ieder een pakje sigaretten met het vol-

secretaris/penningmeester en vanaf 1934

een bijeenkomst met Bestuur, elftalcom-

gende schrijven:

t/m 1940 voorzitter. In 1941 werd hij tot

missie en de spelers op 22 oktober 1952,

ere-voorzitter benoemd.

werd elftalcommissielid de heer van

Roden, 3 november 1952.

Guldener bereid gevonden de training op

“Deze sigaretten zijn gewonnen van

zich te nemen, totdat de vereniging weer

”pessimisten” die meenden dat er van

over een trainer kon beschikken.

Roden I niets goeds meer te verwachten

Luink Venema
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Persoonlijk Sjaak Hummel
Naam:

Ontmoeten:

Televisie:

Sjaak Hummel

Elon Musk.

Nu voornamelijk The 100 (Netflix), Banshee (HBO) en natuurlijk voetbal.

Leeftijd:

Ergeren:

32

In het voetbal: gelatenheid.

Geboren:

Bewondering voor:

20-05-1985

Mensen die altijd alle balletjes in de lucht

Film:
Een heleboel, maar Fight Club en The

Burgerlijke staat:

Dark Night staan wel hoog op de lijst.

kunnen houden, zonder ergens anders

Lezen:

mensen teleur te moeten stellen.

Laatste boek was van Jo Nesbo; De Zoon.

Geregistreerd partnerschap
Vrouw:

Eten:

Familie:

Mijn vriendin Marieke is een ontzettend

Pizza

Ouders Joop & Gea, Broertje Ben, Vrien-

sterke vrouw en een geweldige lerares.

din Marieke en ik ben trotse vader van

Ondanks de magere arbeidsomstandig-

Drinken:

Moritz sinds januari 2017.

heden in het basisonderwijs, blijft ze zich

(Speciaal) Bier

altijd inzetten voor de kids.
Beroep:

vv Roden:

Chief Marketing Officer bij Friks Web &

Man:

Mooiste club in de regio. Ik heb hier veel

Marketing in Leeuwarden.

Mijn vader, Joop Hummel. Staat altijd

mooie seizoenen beleefd, mooie herin-

klaar, wil altijd alles voor iedereen doen

neringen.

Verleden als voetballer:

(ook vrijwilliger elke maandag en vrij-

Heb mijn hele leven bij vv Roden gevoet-

dag), maar hoeft er nooit iets voor terug.

Ten slotte:

Favoriete club:

kelen en vernieuwen, zodat de jeugd de

FC Groningen

begeleiding krijgt die het verdient. Maar

bald, maar vanwege een knieblessure
voetbal ik al een aantal jaren niet meer.

Ik hoop dat vv Roden blijft doorontwik-

Oranje:

dat ligt niet alleen bij het bestuur en de

Teleurstellend. Verwacht dat we ons

Favoriete speler:

huidige organisatie. Er zouden ook meer

mogen opmaken voor een aantal jaartjes

David Beckham

ouders betrokken moeten zijn. Veel van

middelmaat en dat we moeten hopen

de noodzakelijke randzaken rondom een

dat we straks weer een goede lichting

Mooiste doelpunt:.

krijgen.

Ik twijfel tussen Marco van Basten
(EK 1988) of Dennis Bergkamp

Voetbal:

(WK 1998).

Kan niet zonder.
Andere sporten:
Hoogtepunt/Dieptepunt:

Tennis.

Cliché, maar de geboorte van Moritz was
één van de mooiste momenten in mijn

Hobby’s:

leven. Tot de conclusie komen dat ik niet

Met de hond naar het bos,

meer (competitief ) kon voetballen was

gamen en borrelen/eten

zeker een dieptepunt.

met vrienden.

Dag ruilen met:

Vakantie:

Ik hoef niet per se een dag te ruilen,

Texel.

maar ik zou wel graag een dag willen
mee-lopen met een topondernemer als
bijvoorbeeld Elon Musk.
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team komen nu steeds
op dezelfde schouders
terecht.

Sponsors Voetbalvereniging Roden
Hoofdsponsor:

Kapsalon De Hoofdzaak

Het Wapen van Drenthe

Autobedrijf Henk van Bergen

Karst Boer Bouwbedrijf

Wester Schilderwerken

Kleurrijk Schilders

Wilner V.O.F.

Jeugdsponsor:

L & M Haarmode

De Wit IJzerwaren

Intersport Superstore Roden

Liewes Roden

Zorggroep Drenthe

Loods Roden
Stersponsor:

Lotus Restaurant

Barkruksponsor

De Vries Everts Numan

Lunchroom De Berk

De Vries Everts Numan

Jumbo Jansma

Mebatherm

Jama Catering

Media Totaal De Krant

Romatrans

Overige sponsors:

Mennes Metaalbewerking

Gemeenteoplossingen

Alberts Hoveniersbedrijf

Meyer Roden V.O.F.

Zorggroep Drenthe

Alida’s Smulpaleis

Mo’s Café

VaComTec

Argo Schoonmaakservice

Onder de Linden H.C.R.

ESA Autobedrijven

Auto Venekamp Roden

Palestra Wellnesscentre

EB-Idee

Autocleaning Roden

Patent Schildersbedrijf

Scorpio Installatietechniek

Bakkerij Van Esch

Poeder Bandenhandel

Primera Roden

Bathoorn Schadenet

De Pompstee

vv Roden 1

BBP Reclame

Prokan

Anneke en Bram

Belga Transport

Quarts Tegels en Natuursteen

Vos Groenverzorging

Bouwbedrijf R. v.d. Sluis

Rabobank

Arjan Pater

Bouwservice Hogeveen

Rima Reform

Bé Hagenauw

Bouwcenter Concordia

Rodeo Woninginrichting

BonGo Solar B.V.

Buro Licht

Roggeveld Autoschade

Abiant Uitzendgroep

Buiter Roden

Romatrans

Henk van Bergen

The Concrete Factory

De Roner Apotheek

Boon en Pijlman

Convident

Ronostrand

TraSec

Cruwijn

Roossien & Lemmen B.V.

De Vries Tuinmeubelen

Decokay Oost

Ruchti Sportshop

Bouwbedr. R. v.d. Sluis

Delbrugge Minicars

Sabanoord Accountancy

Dusseldorp

Schaap Bestrating & Tuin

Enra Verzekeringen BV

Scorpio Installatietechniek

Esa Autobedrijven

Snackbar De Smulpaap

Expert Bert Mulder

Snow & Co

De Fiets

Stukadoorsbedrijf Ansing

Erik Brand Fotografie

TAMOIL

Flowers & Lifestyle

Taxi Dorenbos

Ford Smidts B.V.

Tieme Dekker Grafische vormgeving

Gemeenteoplossingen

TPS Roden

Gevel & Huis

TraSec

Havik Auto Groningen

Univé Verzekeringen

HEMA

Van der Vaart Rietdekkers

Holst Dakbedekkingen

VaComTec

Hummel Home City

VDH Vastgoed B.V.

Huizinga Schilders

Veranda’s Roden

IFG De Wit

Visspeciaalzaak ’t Vishuys

ING Bank

Vos Groenverzorging

Italia IJssalon en Croissanterie

De Vries Tuinmeubelen

Jama Cateringservice

Vrumona b.v.
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Nieuwe wedstrijdvormen JO 8 en JO 9.
Wanneer je aan kinderen vraagt wat

ingepasst. Een achterbal en hoekschop

nieuwe wedstrijdvorm veel sneller.

het leukste aan voetballen is, zullen ze

mogen met ingang van dit seizoen even-

Deze nieuwe wedstrijdvorm draagt bij

zeggen: scoren, acties maken, veel aan

eens worden ingedribbeld. Er worden 2

aan het spelplezier en de ontwikkeling

de bal zijn en samen spelen. Wanneer

helften van ieder 20 minuten gespeeld.

van ieder kind, op elk niveau.

kinderen plezier in het spel hebben,

Tijdens elke helft volgt er na 10 minuten

Door vooraf handen te schudden en na

voetballen ze vaker en worden ze

een time-out en dat geeft de leiders de

afloop een high five als dank voor de

steeds beter.

mogelijkheid om het één en ander aan de

wedstrijd te geven proberen we de spor-

spelers uit te leggen.

tiviteit bij de kinderen te bevorderen.

nieuwe wedstrijdvormen bij de JO8 en

Nog een belangrijke wijziging is dat er

Als ouder of toeschouwer kunnen wij

JO9 pupillen.

door de KNVB vanaf dit seizoen niet lan-

met z’n allen veel doen om het plezier

Daarom start de KNVB dit seizoen met de

ger een ranglijst zal worden bijgehouden.

van kinderen nog verder te vergroten:

We gaan van een half naar een kwart veld

Wel worden de uitslagen van wedstrijden

probeer als ouder/ toeschouwer kinderen

(half E-veld) en van 7 tegen 7 naar

bijgehouden om de speelsterkte per

te stimuleren plezier te hebben in het

6 tegen 6.

team te bepalen en op basis daarvan

veld, niet per se in het moeten winnen.

eventueel teams te herindelen.

Gebruik geen agressieve taal, moedig po-

De scheidsrechter wordt vervangen door

sitief aan. Respecteer de beslissingen van

een spelbegeleider en deze staat niet

Door op kleinere velden en in kleinere

de spelbegeleider, support niet alleen je

langer in het veld, maar naast het veld. Bij

teams te spelen komen spelers vaker aan

eigen kind maar het hele team. Ben je het

het onjuist toepassen van de spelregels

de bal en gaan ze meer dribbelen, schie-

niet eens met de coach, zoek dan een ge-

neemt hij een beslissing en legt de spel-

ten, samenspelen en scoren.

schikt moment na de wedstrijd om erover

regels uit (de basis is dat kinderen zelf de
spelregels moeten hanteren).

te praten. Op deze manier gaan we met
Mede door de scheidsrechter te vervangen door een spelbegeleider (het spel

Verder zal de bal bij een uitbal niet langer

hoeft hierdoor niet steeds te worden stil

worden ingegooid maar mag deze wor-

gelegd) en door de mogelijkheid om de

den ingedribbeld, ingeschoten of worden

bal in te dribbelen, gaat het spel bij deze
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z’n allen een prachtig seizoen tegemoet!

Convident verzorgt website V.V. Roden
Founder en Rodenaar Rick Dreise:
“Onze lange termijn samenwerking is iets om trots op te zijn”
Enkele jaren geleden heeft Convident,

enkele maanden beschikt de vereniging

het web en app bureau van oud vv

over een aantal nieuwe vrijwilligers die

Roden speler Rick Dreise, de nieuwe

de hele website voor aanvang van het

website voor voetbalvereniging Roden

nieuwe seizoen onder de loep hebben

gebouwd. Convident heeft samen met

genomen. Daar waar nodig hebben ze

de club de website in beheer en gaat

zaken erg eenvoudig zelf kunnen aanpas-

deze de komende jaren verder door

sen. Bij technisch uitgebreide vraagstel-

ontwikkelen.

lingen stond Convident paraat om te ondersteunen. Ik denk dat we er samen de

Convident manifesteert zich steeds

vv Roden

komende jaren voor gaan zorgen dat vv

nadrukkelijker met haar diensten op het

Voetbalvereniging Roden is bijzonder

Roden blijft beschikken over een mooie,

gebied van websites, webshops en apps.

blij met haar online uitingen en vindt

toegankelijke en informatie website.

Rick is mede grondlegger en de drijven-

Convident een echte aanrader voor

de kracht achter Convident. Recht door

het ontwikkelen van een website. De

Rick Dreise kijkt vol enthousiasme met

zee, een nuchtere kijk op zaken en een

vereniging beschikt door Convident

de huidige samenwerking richting de

ondernemer van zijn woord; afspraak is

al enkele jaren over een professioneel

toekomst:

afspraak. Convident ontwikkelt gebruiks-

websysteem dat makkelijk in onderhoud

“ Met onze dienstverlening ondersteunen

vriendelijke websites, webshops en apps

is en toegankelijk is voor alle bezoekers.

we de club volledig op gebied van hun

voor starters, MKB-ers, grote organisaties

Op de website staat onder andere actuele

online uitingen, gericht op bestaande

en overheid. Met secundaire diensten als

informatie over de vereniging, nieuws,

leden en actieve promotie richting

hosting, onderhoud en online vindbaar-

programma’s en standen van alle teams

potentiële leden. Korte lijnen en plezierig

heid (SEO/SEA) heerst er vaste kern aan

en allerlei andere informatie over de club.

contact met het bestuur van vv Roden,

kwalitatief hoogwaardige diensten.

Voldoende reden om met regelmaat de

zijn onlosmakelijk verbonden met deze

website te bezoeken.

succesvolle samenwerking. Echt een

Persoonlijk

win-win situatie. Door de nieuwe over-

Convident is gevestigd in een prachtig

Samenwerking

eenkomst blijven we ook de komende

herenpand aan de Kraneweg in Gronin-

De samenwerking met de vrijwilligers

seizoenen verbonden als lid van de

gen. Zeg maar gerust gevestigd in hartje

binnen de club die zich bezighouden met

sponsorclub, wat voor ons weer tot veel

Groningen, maar tegelijkertijd een zeer

de website verloopt uitstekend. Sinds

nieuwe contacten leidt!”

toegankelijke bereikbaarheid. Het bedrijf
is inmiddels gegroeid naar 12 medewerkers en staat voor zekerheid en betrouwbaarheid. Convident onderscheidt zich
door een persoonlijke aanpak en een gestructureerd werkproces, wat ook vv Roden heeft mogen ervaren! “Bij Convident
heeft de klant een vast contactpersoon
waardoor er altijd een persoonlijke relatie
ontstaat. Op die manier kunnen wij ons
bezighouden met datgene waar we goed
in zijn: het leveren van kwalitatieve online
dienstverlening. Ook na oplevering van
een platform blijven we de klant graag
persoonlijk adviseren”, aldus Rick.
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Mark Hoff
Pupillen- en juniorenscheidsrechters
.................
Thiemo Vlaar
.................
Arno Oldenburger
.................
Victor Vrancianu
.................
Max Wolff
.................
Robert van Dijk
.................
Marnix de Vries
.................
Marco Wijkhuys
.................
Sander Postema
.................
Jordy Evers
.................
Jos Wijkhuys
.................
Tarick Kalfsbeek
.................
Tonny Vlaar
.................
Piet Thijs
.................
Paul Mijland

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

tvlaar@home.nl
ruurd-joke@hetnet.nl
ivrancianu@hotmail.com
s.wolff@ziggo.nl
H.van.Dijk1@kpnplanet.nl
hdevries1967@kpnmail.nl
jl.wijkhuijs@home.nl
jkpostema@home.nl
d.m.evers@wxs.nl
jl.wijkhuijs@home.nl
a.kalfsbeek@home.nl
tvlaar@home.nl
piet@gemeenteoplossingen.nl
p.mijland@planet.nl

050-5016001
050-3643890
050-5019642
06-40748048
0594-696693
050-5013907
050-5012329
050-5010094
050-5010739
050-5012329
050-5012228
050-5016001
050-5011198
06-38285225

RIETDEKKERSBEDRIJF

Veenhuizerweg 7

-

9342 TL EEN

-

Telefoon: 0592 - 656171

Voor al uw rietdekkerswerkzaamheden
nieuwbouw - onderhoud - reparatie

Vestiging Groningen
Osloweg 17, 9723 BE Groningen
Tel: 050 - 368 55 55
Fax: 050 - 368 55 25
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Kanaalstraat 41 Roden Tel. 050‐5018788
info@quarts.nl www.quarts.nl

Wilhelminastraat 20
9301 AK Roden
Tel. 050-3192420
Wilhelminastraat 20
9301 AK Roden
tel. 050 - 319 24 20

Vrienden van Voetbalvereniging Roden
G. K. Hamstra

Rudi de Vries

H.J. Drewes

Zipper Mode Leek

Autobedrijf Henk van Bergen

Jelte Giezen

fam. L. Oosterloo

Jacob Hecker

Anne J. Wiersma Roden

Sjoerd en Pieterdina Piek

Dick Meima

Wim van Dijk

Roden Dream, fier, fuif

Bertjaap en Ilse

A.A. van Dockum

B. Hoeksema Roden

Arjan, Geralt, Jopie & Rik

Aaltje Bron & Walter Waalderbos

Gelmer Venekamp

Jannie en Pieter Vos

Wim Niemeijer

A. Komduur

Henny en Jantje Rozema

Wietse Venekamp

Gerhard en Sjanet Jager

André Steenbergen

Jan Spiegelaar

Onderwijsadviezen Van der Kooij

John en Martijn Bolt

Bert & Manon

Piet de Boer

Akke Buiter

Jan Tiesinga

Tienus Venema

Harry Oolders

Been Wonen

Jaap en Freekje Greveling

Henk Hagenauw

Administratiekantoor H@D

Jans en Janny Darwinkel

Henk Poeder

Bert van der Laan

Tra Sec B.V.

Jan Louwes Advies & Beleid

E. Krijthe

Pop Venema

Bestuur vv Roden

Luink Venema

4u-Com computers Roden

H.C.R. Onder de Linden

Henk Cazemier

Int.Motor sloop/schade Gron.

Liewes Roden

Ilse Noordbruis

Lijst Groen Noordenveld

Mebatherm BV

Freddy Kalfsbeek

Auto Smidts Roden

Rijschool Reyntjes

Company Veen

Jan Dijkhuizen

Shell Stuurwold Roden

Jos en Christel

Eedse Rozema

Wapen van Drenthe

Anneke en Joop Hamming

Zalencentrum de Pompstee

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor
van de hesjes
Al 20 jaar steunen we ons voetbal. Zowel met geld als met doeltjes, ballen en natuurlijk de bekende
oranje ING-trainingshesjes. Overal waar gevoetbald wordt, kom je ze tegen. Bij positiespelletjes, als
doelpaal, keerpunt en cornervlag. Ze hebben het vaak niet makkelijk. Ze worden smerig, worden vertrapt,
vergeten. Maar de laatste training voor de wedstrijd bepalen zij wie er in de basis staat: speel je of niet?

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
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Leden vv Roden

gratis
montage!

Contactgegevens
Adressen vv Roden
Postadres

Postbus 66

9300 AB Roden

Sportcomplex

Norgerweg 2

9301 JM Roden

050-5018963

Bankrekening

IBAN: NL12RABO0355809419

Internet adres

www.vvroden.nl

E-mail

info@vvroden.nl

Teletekst

pagina 325 RTV Drenthe

Sportcentrum De Hullen

Ceintuurbaan Zuid 6

9301 HX Roden

050-5019268

www.hvanbergen.nl

Kanaalstraat 55

050-5016794

Hoofdsponsor
Autobedrijf Henk van Bergen

9301 LR Roden
Hoofdsponsor jeugd
Intersport Superstore Roden

www.intersportroden.nl

Gedempte Haven 3

050-5019185

9301 LN Roden
Bestuur
Hans de Vries

voorzitter + sponsorzaken

voorzitter@vvroden.nl

06-10897370

Wietse Rozema

secretaris + zaalvoetbal

secretaris@vvroden.nl

06-41547560

Tammo Bijl

penningmeester

penningmeester@vvroden.nl

06-27834158

Pieter Vos

kantinezaken + vice voorzitter

kantine@vvroden.nl

06-25032254

Henk Brink

jeugdcommissie

jeugd@vvroden.nl

06-57326712

Geert Oosterloo

overige senioren + accommodatie

senioren@vvroden.nl

06-18543567

Bert v.d. Laan

technische commissie

tc@vvroden.nl

06-20028294

Marianne Hagenauw

damesvoetbal

damesvoetbal@vvroden.nl

06-17864331

Ereleden

Leden van verdienste

Prominenten

Geert Homan

Hendrik Doedens

Bé Hagenauw

Reinie Neef

Dick Meima

Rieks Drewes

Jelte Giezen

Piet Hars

Geert Hamstra

Jaap Greveling

Wim Niemeijer

Gerard Douwes

Sjoerd Hoogeveen

Douwe Brink

Joop Hamming

Emmy Meijer

Pieter Vos

Willie Schepers

Sjoerd Piek

Koos Dubois

Bernard Rademaker

Henny Rozema

Riekus v.d. Velde

Bram Bos

Jis Spaan

Tiddens Kalfsbeek

Roden 8

Harry Talens

Jan Giezen

Roel Lubbers

Anneke Veenstra
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Contactgegevens
Jeugdcommissie
Henk Brink

voorzitter

jeugd@vvroden.nl

06-57326712

Jeroen Scharft

secretariaat

jeroen@scharft.nl

06-28775277

Tanja Geutskens

vertrouwenspersoon

tgeutskens@kpnmail.nl

06-21663883

Nick Blaauw

Coördinator JO-19

06-50583344

Nick Blaauw

Coördinator JO-17

06-50583344

Jaap Darmeveil

Coördinator JO-15

06-21574591

Martin Zigterman

Coördinator JO-13

06-21506333

Jasper Pieterse

Coördinator JO-11

06-48590112

Mirjam Vincent

Coördinator JO-9

06-81179739

Marion Raangs

Coördinator Meidenvoetbal

06-42447261

Juran van Breukelen

Coördinator 4 tegen 4

06-46835276

Roos Jelier

Coördinator 4 tegen 4

06-41115303

Rene Dreise

Coördinator puppievoetbal

06-29417467

Ron Bouwes

Coördinator puppievoetbal

06-19854304

Gerrit Oost

Wedstrijdsecretaris jeugd

Tonny Vlaar

Opleiden scheidsrechters

Mareille Dik

Coordinator kleding

wedsecjeugd@vvroden.nl

06-52032317
06-61277714

kleding@vvroden.nl

06-23599887

Ledenadministratie
Carla van Dijk

ledenadministratie@vvroden.nl 050-5014393

Technische commissie
Bert van der Laan

voorzitter

tc@vvroden.nl

06-20028294

Geert Oosterloo

050-5015436

Bernard Rademaker

06-51938483

Henk Hagenauw

050-5015600

Kantinecommissie
Pieter Vos

voorzitter

Bram Bos

inkoop

kantine@vvroden.nl

050-5014403
050-5012807

Anneke Veenstra

050-5016445

Janny de Vries

06-30147845

Hillie Vos

06-13563760

Sponsorcommissie
Hans de Vries

voorzitter

Wietse Rozema

secretaris

sponsor@vvroden.nl

06-10897370
06-41547560

Nick Blaauw

050-5011205

Martin Hulshof

06-20093020

Archivaris
Marc Brink
Luink Venema
Flip Kiemel
Geert Uilenberg
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06-29080408

Contactgegevens
Consul
Wietse Rozema (a.i.)

secretaris@vvroden.nl

06-41547560

Kaartverkoop/Controle
Anneke Hamming

Janny Vos

Willie de Boer

Jan en Hannie de Klerk

Hendrik Doedens

Roelof en Zuske Vennema

Kantine inkoop
Bram Bos

kantine@vvroden.nl

050-5012807

kleding@vvroden.nl

06-23599887

secretaris@vvroden.nl

06-41547560

Materiaalbeheer/kleding
Mareille Dik
Wietse Rozema

inkoop

Medische verzorging
Gerda Horst

verzorgster

06-30874756

Website & Social Media
Bart Thomas

webmaster@vvroden.nl

06-22423028

Gerrit Oost

06-52032317

Jeroen Scharft

06-28775277

Wietse Rozema

06-41547560

Marc Brink

06-29080408

Vertrouwenspersoon
Tanja Geutskens

tgeutskens@kpnplanet.nl

06-21663883

Wedstrijdsecretaris
Wietse Rozema

senioren (veld en zaal)

secretaris@vvroden.nl

06-41547560

Gerrit Oost

jeugd

wedsecjeugd@vvroden.nl

06-52032317

Verenigingsscheidsrechters
Henk Zigterman

050-5012007

Lambert Sanneman

050-5011465

Riekus v/d Velde

06-57326712

Luik Hummel

06-50441622

Egbert de Rink

06-12998265

Johan Bakker

050-5034144

Jannes Ubels

050-5019520

Wietse Rozema

06-41547560

Martijn Smit

jeugd

050-5016943

Rutger v.d. Laan

jeugd

06-83705684

Sven v.d. Kooij

jeugd

050-5018947
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Contactgegevens
Keeperstrainers
Aize Kalfsbeek

06-53389926

Rutger Beuzenberg

06-44096266

Patrick Pol

06-83602594

Zeferino van Benthem

06-44010700

Tarick Kalfsbeek

06-36016765

Senioren veldteams
Roden 1
Harry Zwiers

hoofdtrainer

06-23902003

Gerda Horst

verzorgster

06-30874756

Bram Bos

leider

050-5012807

Riekus v/d Velde

leider

06-57326712

Luik Hummel

assistent scheidsrechter

06-50441622

Walter Waalderbos

trainer

06-44070916

Fons Bijholt

leider

06-29593386

Wietse Rozema

leider/speler

06-41547560

Sjaak Hummel

leider

06-51036089

leider/speler

06-24190584

John Visser

leider/speler

0594-637036

Ronald Goossensen

leider/speler

06-54791175

Gydo Jagersma

trainer

06-53461077

Gert van Dijken

leider

06-40175071

leider

06-48459332

leider

06-21535178

leider

06-30824758

leider

06-29438670

Roden 2

Roden 3

Roden 4
Rik Hagenauw
Roden 5

Roden Vrouwen 1

Roden 35+ 1
Erik de Jonge
Roden 35+ 2
Freddy Kalfsbeek
Roden 35+ 3
Rene Tuinstra
Roden 45+ 1
Bert Vermanen
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Contactgegevens
Senioren Zaalteams
Roden 1
Robin Rozema

speler/coach

06-24452800

leider

06-23630598

speler/coach

06-19512698

Bart Thomas

speler/coach

06-22423028

Henk Boonstra

speler/coach

06-28816595

speler/coach

06-40748048

Vincent Muskee

trainer

06-14014661

Miranda ter Steege

leider

06-12819117

Gerard Arends

trainer/leider

06-53503520

Dennis Hughan

trainer/leider

06-13586536

Johan Wardenier

trainer

06-52001046

Roelf Bolman

leider

06-23907673

Sjaak Hummel

trainer

06-51036089

Nick Blaauw

leider

06-50583344

Gydo Jagersma

trainer

06-53461077

Nick Blaauw

leider

06-50583344

Wilfred Veenstra

trainer

06-23898715

Danny Dwars

trainer

06-36556607

Marcel Brouwer

leider

06-23274777

Jaap Darmeveil

trainer

06-21574591

Wilfred Veenstra

trainer/leider

06-23898715

Martijn Smit

trainer

06-39148835

Steven-Jan Bakker

leider

06-81378815

Roden 2
Harrie Schuiling
Roden 3
Justus Boel
Roden 4

Roden 5
Stefan Wolf

Jeugdteams veld
Roden JO19-1

Roden MO19-1

Roden JO17-1

Roden JO17-2

Roden JO17-3

Roden JO17-4

Roden MO17-1

Roden JO15-1
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Contactgegevens
Roden JO15-2
Winston Hofman

trainer

06-51466001

Marijn Mijland

trainer

06-41449021

Trea Knol

leider

06-16395995

Marion Barkhof

leider

06-46386171

trainer/leider

06-21574591

Wilfred Veenstra

trainer

06-23898715

Danny Dwars

trainer

06-36556607

Martijn Stenvert

trainer/leider

06-43010574

Bert Schuiling

leider

06-53988613

Stef Meins

trainer/leider

06-18066913

Jaap Darmeveil

trainer

06-21574591

Wouter Bousema

trainer

06-25168096

Ziggy Vermesi

trainer

Wilfred Doets

leider

06-10537051

Marion Raangs

trainer

06-42447261

Wilfred Veenstra

trainer

06-23898715

Marco Rellum

leider

06-30803240

Robert van Putten

leider

06-25374816

Danel Strijker

trainer

06-54688427

Rene Alberts

trainer

06-46474942

Aaldert v.d. Graaf

leider

06-48826623

Lenny Zilverberg

leider

06-53548041

Robert van Dijk

trainer

06-15953121

Sven Steenbergen

trainer

06-39412463

Vanessa Hattu

leider

06-19008414

Wim v.d. Dong

trainer

06-24612880

Martijn Stenvert

trainer/leider

06-43010574

Popko Middel

leider

06-42221294

Roden JO15-3
Jaap Darmeveil
Roden JO15-4

Roden JO15-5

Roden JO15-6

Roden MO15-1

Roden JO13-1

Roden JO13-2

Roden JO13-3
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Contactgegevens
Roden JO13-4
Tonny Vlaar

trainer/leider

06-12677714

Tiemo Vlaar

trainer

06-21635187

Jans Bekkering

leider

06-27087520

Roden JO13-5
Rene Dreise

trainer

Pier Niemeijer

trainer/leider

06-11204808

Bert Jan Lageman

trainer/leider

06-50474941

Rene Alberts

trainer

06-46474942

Eerjan Eringa

leider

06-23138359

Sjanien Oosterhuis

leider

06-15418612

Daan Kahman

trainer

06-33589524

Anna de Groot

trainer

06-57990495

Sander v.d. Kroft

leider

06-46514391

Bert Noordman

leider

06-51419747

Marnix de Vries

trainer

06-40712450

Rik van Dijk

trainer

06-37157501

Rene Zilverberg

leider

06-48626486

Rene Tuinstra

leider

06-30824758

Winston Hofman

trainer

06-51466001

Marijn Mijland

trainer

06-41449021

Marjan Hogenberg

leider

06-22730117

Kees van Gemert

leider

06-52304274

Tarick Kalfsbeek

trainer

06-36016765

Loetse Boeijenga

trainer

06-36225125

Jasper Pieterse

leider

06-48590112

Erik Hartman

trainer/leider

06-29505194

Erik Poeder

leider

06-29495082

Erik de Jonge

leider

06-48459332

trainer/leider

06-50850995

Roden JO13-6

Roden MO13-1

Roden JO11-1

Roden JO11-2

Roden JO11-3

Roden JO11-4

Roden JO11-5
Benny Raangs
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Contactgegevens
Roden JO11-6
Bastiaan Last

trainer/leider

John Eitens

trainer/leider

Roy Steendam

leider

06-20182961

Bart Thomas

trainer/leider

06-22423028

Edwin Kotvis

trainer/leider

06-26283803

Johan Beuving

trainer/leider

06-34406909

Michel Nijdam

trainer

06-22482093

Marc Jansen

leider

06-23240684

Jan de Klerk

leider

06-29315143

Michel Nijdam

trainer

06-22482093

Jan Mulder

leider

06-22525360

Peter Clement

leider

06-36581017

Bart Thomas

trainer/leider

06-22423028

Sander Westra

trainer/leider

06-23310202

Roden JO11-7

Roden JO9-1

Roden JO9-2

Roden JO9-3

Roden JO9-4
Vacature

trainer

Rik Hagenauw

leider

06-24190584

Juran van Breukelen

trainer

06-46835276

Gert Westerhof

trainer

06-39461637

Johan Wardenier

trainer

06-52001046

leider

06-28243986

trainer

06-19854304

4 tegen 4

Roden JO8-1
Maurice Kooistra
Puppies
Ron Bouwes
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de laagste prijsgarantie



