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Als dit FC RDC Magazine op de deurmat valt, is de meteorologische lente al begonnen. En lente is het wat mij betreft 
in letterlijke en figuurlijke zin. Weet niet hoe het jullie, lezers, vergaat, maar zelf heb ik enorm genoten van de 
afgelopen maanden. Om De Dijk losjes te citeren: “Als het er niet is, weet je echt pas wat je mist!” Oftewel, hoe fijn 
was en is het dat we al weer bijna een jaar ‘normaal’ kunnen voetballen: trainen, wedstrijden spelen en natuurlijk de 
derde helft na afloop in de kantine!
Ook zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd. Over een ervan, de Nieuwjaarsreceptie, lees en zie je meer 
op pagina 27. 

En er is meer goed nieuws: het Bestuur heeft in Carien van de Kamp, Penningmeester, en Johan Machiela, Secretaris a.i., twee 
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Onze voorzitter Paul van Gurp vertelt er meer over in Van de bestuurstafel.

Als Redactie zijn we zijn we bijzonder blij dat Jasmijn Weener ons komt versterken. Wij proberen in ons blad zoveel mogelijk 
iedereen aan bod te laten komen: dames, heren, jeugd, passend voetbal, zaalvoetbal, scheidsrechters, vrijwilligers et cetera. Hoe 
fijn is het dan om een jeugdig Redactie-lid te mogen verwelkomen! Jasmijn stelt zichzelf in Het fundament van op pagina 13 voor.

Vanzelfsprekend hebben ook een aantal vaste rubrieken zoals Vrijwilliger Uitgelicht, Sponsor in the Spotlights, Geen Spel zonder 
Regels, Het fluitje van Eelco van Pluuren en de Column (dit keer van Erik van Luttikhuizen). Tot slot als kers op de taart een 
interview met Otto Albers, die maar liefst 72 jaar lid is van onze mooie vereniging!

Veel leesplezier,
namens de Redactie,
Monique van Galen.
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Van de redactie

Link en QR-code naar de online versie van het magazine: 
https://www.fcrdc.nl/wp-content/uploads/fcrdc/FCRDC-magazine1_2023-web.pdf
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Tal van onderwerpen passeren tijdens de 
vergaderingen revue. Van klein tot groot. 
Wat ‘grote’ onderwerpen betreft geef ik 
een paar voorbeelden:

•  De organisatie op zaterdag: we zijn 
het ‘hok van Pepe’ aan het renoveren, 
zodat we een plek hebben waar we de 
bezoekende teams kunnen ontvangen 
en verwijzen (naar de juiste kleedkamers 
bijvoorbeeld). Ook proberen we de 
zaterdagmiddag strakker te organiseren. 
Daarbij groeit onze jeugdafdeling flink. 
Veel nieuwe jeugdteams….hetzelfde 
aantal kleedkamers. Hoe organiseren we 
dat?

•  Schoonmaak: Jan Visch, Barend van de 
Worp en de maandagmiddagploeg steken 
wekelijks hun handen uit de mouwen 
om ons clubhuis en sportpark schoon te 

houden. We hebben echter een groot 
clubhuis, met een benedenverdieping en 
een bovenverdieping. Met kleedkamers, 
gangen, kantine, bar, keuken, 
vergaderruimtes. We willen een groep 
vrijwilligers samenstellen die op basis van 
een schema de schoonmaak ter hand 
neemt. Hoe meer handen, hoe lichter 
het werk. Dan ben je een of twee keer 
per maand aan de beurt. En het is nog 
gezellig ook. Verderop in dit Magazine 
staat een oproep; 

•  Kledinglease: Henk en Ansje Kievit 
hebben de afgelopen jaren veel, heel 
veel, uren gestopt in het organiseren van 
de kledinglease. We hebben het mooiste 
tenue van Deventer en verre omstreken, 
maar er komt heel wat bij kijken om 
ervoor te zorgen dat al onze leden in 
dat tenue voetballen. Lijsten bijhouden, 

maten inventariseren, bestellen, uitdelen, 
betaling van de borg afhandelen en weer 
innemen. En tussentijds extra tenues 
regelen voor nieuwe leden. U raadt het al: 
ook hier hebben we handjes nodig om dit 
systeem de komende jaren draaiende te 
houden. We willen graag in het voorjaar 
de organisatie voor de komende jaren 
hebben staan. Verderop in het Magazine 
staat ook voor deze klus een oproep; 

•  Kantelen van de velden: het trainingsveld 
en veld drie worden ‘gekanteld’. En de 
grasmat van het hoofdveld is aan een 
nieuwe mat toe. Dat klinkt leuk, want dat 
zal de uitstraling van ons sportpark ten 
goede komen. Maar het heeft als gevolg 
dat het trainingsveld en veld 3 vanaf 3 
april tot 1 november niet te gebruiken 
zijn. We hebben dus het laatste deel van 
dit seizoen en het begin van volgend 
seizoen de beschikking over twee velden. 
De KNVB zal wedstrijden verschuiven. Het 
kan dus zijn dat een thuiswedstrijd wordt 
omgezet in een uitwedstrijd. En het zal 
soms behelpen zijn met trainingen. Het zal 
passen en meten worden. Het is te doen, 
op voorwaarde dat we het met ons allen 
doen. Met andere woorden: het moet 
lukken.  

Paul van Gurp
Voorzitter FC RDC
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Van de bestuurstafel

Het bestuur van FC RDC vergadert om de twee weken, meestal op 
dinsdagavond. Soms kijk ik tijdens de vergadering om me heen en constateer 
dat er andere mensen aan tafel zitten dan een paar jaar geleden. De laatste 
twee nieuwe bestuursleden zijn Carien van de Kamp en Johan Machiela. 
Carien is onze penningmeester. Johan neemt tijdelijk het secretariaat waar 
en heeft de nieuwe bestuursstructuur van de club als aandachtsgebied. Het 
mooie is dat deze (en eerdere) nieuwe bestuursleden allemaal ouders zijn van 
jeugdleden. Zonder link met een van de drie ‘bloedgroepen’ (Roda, Daventria, 
CJV’ers – Red.). Tijdens zo’n mijmermoment denk ik stilletjes: “Tja, maar we 
bestaan inmiddels ook al weer TIEN jaar!” 
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 De Vrienden van FC RDC

Wie zijn De Vrienden van FC RDC ?

Wij zijn een stichting en hebben als doelstelling het ondersteunen van onze voetbalvereniging FC RDC. 
De nadruk ligt op stimulering van de jeugdafdeling, de bevordering van prestatievoetbal en tevens ondersteuning 
van onze damesafdeling. Ook zullen wij bijdragen aan het in stand houden van traditionele evenementen, zoals 

Thomasvaer en Pieternel, de Stampottraining, het Sinterklaasfeest en de Snertloop.

Informatievoorziening en activiteiten

Eenmaal per jaar ontvangen onze donateurs “’t Honderdje” met allerlei wetenswaardigheden over de club en 
geplande en ondernomen activiteiten. Daarnaast communiceren wij via e-mailberichten en treft u ons aan op de 

website. Voor onze donateurs organiseren wij minimaal eens per jaar een activiteit, waarbij u kunt denken aan een 
prominente gastspreker of een verrassende voetbaltrip. Kortom, De Vrienden van FC RDC is een gezelschap waarbij 

het aangenaam toeven is en waar u ziet waar uw bijdrage aan besteed wordt!

 
Donateurs

Het jaarlijkse contributiebedrag bedraagt slechts € 45,-, en als donateur wordt uw naam vermeldt in ’t Honderdje. 
Inmiddels zijn zo’n 120 personen al Vriend van FC RDC en we streven naar de magische grens van 150!

Wanneer u ook Vriend wilt worden van FC RDC, dan kunt u zich wenden tot:

Erik Holtkamp
E-mail: Vrienden@fcrdc.nl

Naast Erik Holtkamp kunt u ook de overige bestuursleden benaderen: Barry Stegeman, Lammert van Keulen en 
Richard Stam. Daarnaast hebben wij diverse ambassadeurs die u zeker zullen aanspreken!

Wordt ook Vriend van FC RDC!



G E Z O C H T

In de Redactie zijn verschillende taken. Sommige doen we met z’n allen, zoals het 
bedenken van onderwerpen, en andere taken liggen weer meer bij één persoon. 

Dat heeft met interesse en mogelijkheden te maken. Zo zorgt Thejo er onder andere 
voor dat het Magazine wordt geprint en verzonden, Bart verzorgt de gehele opmaak 

en Monique redigeert veelal de artikelen. Bijgaand overzicht geeft een indruk van 
wat we zoal doen:

•  Het FC RDC Clubmagazine verschijnt drie 
keer per seizoen;

•  Er zijn zes Redactie-overleggen die meestal 
in het Clubhuis plaatsvinden;

•  De Redactie als geheel bepaalt de 
onderwerpen voor de komende editie;

•  Vervolgens worden de onderwerpen 
onder de Redactieleden verdeeld. Dat 
kan verschillende dingen inhouden: 
mensen vragen om berichten (‘content’) 
aan te leveren (bijvoorbeeld voor de 
Column, berichten van de Jeugd, 
Scheidsrechterscommissie enzovoort), 

zelf iemand interviewen en het interview 
uitwerken, zelf een artikel(tje) schrijven en 
het redigeren van de aangeleverde content;

•  De Redactie bepaalt gezamenlijk waar in het 
Magazine welke bijdrage wordt geplaatst, en 
welke bijdragen naar een volgende uitgave 
worden doorgeschoven mochten we teveel 
content hebben;

•  Het Magazine wordt opgemaakt;
•  Het Magazine wordt geprint, van adressen 

voorzien en verstuurd;
•  Daarnaast wordt er een digitale versie op de 

website van FC RDC gepubliceerd.

VOOR HET MOOIE CLUBMAGAZINE VAN FC RDC!
R E D A C T I E L E D E N

Denk je na het lezen hiervan: “Dat is ècht iets voor mij!” of lijkt het je leuk om een bijdrage te 
leveren of misschien heb je nog vragen, stuur dan een mail naar rdcmagazine@fcrdc.nl of 

naar thejodeboer@mailstreet.nl.
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Voetbalquiz
Natuurlijk is er niets leuker dan om zelf 
te voetballen. Alleen zijn er soms van
die momenten dat je thuis lekker op de 
bank zit en wat is er dan leuker om
een voetbalquiz te doen? 

De antwoorden worden in het volgende 
Magazine bekend gemaakt

Vraag 1:
Wat is het minimum aantal nodige spelers (per ploeg) om te mogen spelen?
 

Vraag 2:
Welke kaart krijgt een speler die, tijdens de wedstrijd, beledigende taal gebruikt?
 

Vraag 3:
Welke speler werd ook wel de Pitbull genoemd?
 

Vraag 4:
Hoeveel WK-finales heeft Nederland gespeeld?
 

Vraag 5:
Welk dier is het symbool van Oranje?

Vraag 6:
Kan de keeper voor hands zorgen?
 

Vraag 7:
Welke speler van Go Ahead Eagles deed mee aan WK?
 

Vraag 8:
Welke twee spelers van Oranje zie je in dit plaatje?
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Prikbord

Gezocht:
Voor de verbouwing van de keuken 

zoeken we (professionele) tegelzetter(s). 

De werkzaamheden vinden 

eind april/medio mei plaats. 

Men kan contact opnemen met 

Ronald Savelkoel (06-54752607)

Gezocht:

Nieuwe redactieleden voor ons 

mooie magazine.

Zie pagina 9 voor meer informatie.

KNVB Bekerfinaledag 3 juni 2023 
Het wordt een dag waarbij we acht finales mogen organiseren. 1 of 2x een JO13, JO15, JO17, JO19 en 2 senioren finales. 

De Vrienden van FC RDC zijnbezig om voor de afloop van dit lopende seizoen nog een avond te organiseren met boeiende sprekers uit het betaald voetbal. En daarnaast is Richard Stam druk doende om voor het najaar weer een trip te organiseren met zowel een sportief als gezellig aspect. Wordt vervolgd!
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Het fundament van FC RDC

Jasmijn Weener
V: Stel jezelf eens voor
A:  Ik ben Jasmijn Weener. Ik ben 13 jaar en 

woon in Deventer.

V:  Waarom ben je bij de Redactie van 
het FC RDC Magazine gekomen? 

A:  Het lijkt me erg leuk, omdat het een 
goed begin is om journalist te worden. 

V: Waar voetbal je? 
A:  Ik speel in de MO13 van SVO Deventer 

’21, dat is een samenwerkingsverband 
voor meiden en dames van FC RDC en 
Sportclub Deventer.  

V: Wat is jouw positie?
A: Ik ben verdedigende middenvelder. 

V:  Wie is de beste voetbalspeler of 
-speelster?

A:  Ik was al toen ik klein was een fan van 
Lieke Martens. Met mijn vriendinnen 
had ik altijd discussie wie deze keer 
Lieke Martens mocht spelen. 

V: Wat is jouw droom?
A:  Ik wil journalist worden. Dit is mijn 

eerste stap in die richting.

V: Wat zijn jouw andere hobby’s?
A:  Ik ben graag thuis creatief bezig: 

schilderen tekenen, ik vind het allemaal 
leuk.

V:  Wat is jouw favoriete eten? En 
waarom?

A:  Mijn favoriete eten is kaasfondue. Ik 
vind het een leuke manier van eten (je 
eten in een pan dippen). Verder maakt 
het mij niet uit wat ik eet, als ik maar bij 
familie of vrienden ben!

V:  Wat zou je doen als je heel rijk was 
(bijvoorbeeld € 1.000.000,-)?

A:  Ik zou een deel uitgeven aan een goed 
doel en de rest overhouden om op 
vakantie te gaan met vrienden.

Het zijn grote woorden: ‘het fundament van’. Hoewel alle leden belangrijk zijn voor onze mooie club hebben onze 
jeugdspelers een bijzondere positie. Immers, zij zijn de toekomst van FC RDC. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren 
de nodige nieuwe jongere leden mogen begroeten. Zodoende hoog tijd om kennis met een aantal van hen te maken. 
Aan het woord is ons - tevens nieuwe Redactielid - Jasmijn Weener.
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VOOR DE KLEDINGCOMMISSIE / KLEDINGLEASE 

VRIJWILLIGERS MAKEN ONZE CLUB! 

Onze spelers lopen stuk voor stuk in verzorgde kleding. 
Dit gaat niet vanzelf en vraagt om coördinatie. 

 

Wij hebben jou nodig! Wil je ons helpen met de uitgifte en  
het beheer van de kleding van FC RDC en de kledinglease?   

 

Meld je dan aan en maak deel uit van het enthousiaste  
en gezellige team van vrijwilligers. 

 

Wil je meer informatie?  
Bel dan met Paul van Gurp op 06 410 76 739. 

 

Aanmelden kan via: vrijwilligers@fcrdc.cl  
 

G E Z O C H T 
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FC Roda, Daventria, CJV’ers, oftewel FC RDC heeft veel leden die hun 
‘cluppie’ al jaren trouw zijn. Lidmaatschappen van 25 - 50 jaar zijn niet 
ongebruikelijk, maar één lid spant de kroon: de 78-jarige Otto Albers is 
maar liefst 72 jaar lid! Door de ogen van Thejo de Boer maken we nader 
kennis met deze markante man.

In 2021 was Otto Albers precies 70 
jaar lid van FC RDC; een memorabele 
gebeurtenis waar destijds vanwege de 
corona-pandemie geen aandacht aan kon 
worden besteed. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie afgelopen 
januari is alsnog van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om Otto in het zonnetje 
te zetten, zij het dan voor zijn 72-jarige 
lidmaatschap.
Nu wil het toeval dat Otto mijn buurman 
is, dus toen Voorzitter Paul van Gurp 
vroeg of we hem vanwege zijn jubileum-
lidmaatschap wilden interviewen voor het 
FC RDC Magazine, voelde ik aankomen 
dat mij de eer hiervoor te beurt zou 
vallen.
We hadden afgesproken op dinsdag 
16 februari jl. en aan de keukentafel 
begon Otto gelijk te vertellen, op de 
achtergrond gesouffleerd door zijn 
echtgenote Marijke.

Samen met Marijke heeft hij drie 
kinderen: Alex, Steven en Jorilet. Alleen 
Alex woont ook in Deventer. Inmiddels 
is het paar de trotse oma en opa van vijf 
kleinkinderen, vier jongens en één meisje. 
Daarnaast is Otto een neef van een ander 
bekend FC RDC-lid, Gerard Holtkamp. 

De families Holtkamp en Albers kennen 
elkaar goed, zijn bevriend met elkaar 
en hebben beide hun voetbalwortels bij 
Daventria.
Otto is een trouw lezer van ons FC RDC 
Magazine; hij vindt het er mooi verzorgd 
uitzien. Daventria had vroeger ook een 
mooi clubblad: De Daventriaan (gedrukt 
door Ovimex). Het mooiste blad werd 
echter gemaakt door Koninklijke UD, Het 
Kanon.

Het begon zo
Otto is een geboren en getogen 
Deventernaar, opgegroeid in de 
Cartesiusstraat. Zijn vader, Otto Albers Sr., 
was lid bij Daventria en dus werd zoonlief 
Otto op zesjarige leeftijd ook lid gemaakt 
van deze vereniging. Verliefd op de bal 
was hij echter al eerder…
Pa voetbalde zelf niet, want hij werkte als 
Competitieleider bij de KNVB,  afdeling 
Gelderland (GVB) en dan mocht je niet 
voetballen. Daarnaast deed hij veel 
vrijwilligerswerk bij de club. Zo was hij 
Hulp-Sint bij, en de eerste Prins Carnaval 
van Daventria met de bijzondere naam 
‘Prins Pommerans de Eerste’. Alsof dat 
nog niet genoeg was, was Otto Sr. ook 
verslaggever bij het Deventer Dagblad ten 

tijde van Wil van der Plas en ging hij altijd 
mee naar de thuis- en uitwedstrijden van 
Go Ahead Eagles.

Als jong jochie 
ging Otto Jr. vaak 
kijken naar het 
Eerste Elftal van 
Daventria. Hij 
en zijn vriendjes 
sloopten dan 
de bel van de 
voordeur en 
namen die mee 
naar de wedstrijd 
om lawaai mee 
te maken. Otto 
loopt even naar de 
garage en komt 
terug met de bel 
die hij bedoelt, al 
die jaren bewaard.

Otto Sr. kende internationaal 
scheidsrechter en Deventernaar Willem 
Beltman goed. Toen deze een keer een 
interland floot van Engeland, nam hij 
een gesigneerde foto van Sir Stanley 
Matthews mee, die tot op de dag van 
vandaag eveneens met zorg wordt 
bewaard. 

WK 1974
In 1974 was Otto’s vader 40 jaar 
werkzaam voor de KNVB. Ter ere van 
dit jubileum kreeg hij kaarten voor de 
WK-finale in München, voor de wedstrijd 
Nederland - Duitsland. Een fantastische 
ervaring waar hij samen met zijn vader, 
Piet Peet - wie kent ‘m niet, een echte 
CJV’ers-man en KNVB-bobo - en Joop de 
Jonge naar toe is geweest.

Interview

Otto Albers, voetballende volleyballer, 
72 jaar lid van FC RDC!
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De voetballende volleyballer
Hoewel Otto (Jr.) tot zijn 40e heeft 
gevoetbald, was volleybal zijn eerste 
sport. Daar waar hij voetballend nooit 
echt op niveau heeft gespeeld (reserve 
bij het Tweede Elftal van Daventria was 
zijn hoogtepunt), deed hij dat wel met 
volleyballen bij eerst Be Fair en daarna 
fusieclub Isala in de Eerste Divisie 
(Tweede Niveau). Na Isala volgde Avior, 
waarvan hij tot op de dag van vandaag 
nog wel eens een wedstrijd in De Scheg 
bijwoont. Voetballen deed hij op zondag 
ernaast. 
Bij het volleyballen heeft Otto diverse 
vrijwilligersfuncties bekleed: voorzitter bij 
Isala, trainer bij dames en heren, coach, 
leider, hij was overal voor te porren. 
Wegens zijn grote staat van dienst is hij 
nog steeds Erevoorzitter bij Avior. 
Naast vrijwilligerswerk voor de 
verschillende volleybalverenigingen 
heeft Otto ook het nodige gedaan voor 
het wielrennen (waarover verderop 
meer). In de voetballerij is het er 
nooit van gekomen. Otto kent wel 
vrijwilligers van FC RDC, met name in de 
maandagmiddagploeg. Zij zijn welkom 
voor advies!  In het algemeen zou FD 
RDC sowieso best veel kunnen leren van 
alle ervaring die Otto in het volleyballen 
en wielrennen heeft opgedaan.

‘Voetbalcarrière’
Voor wat betreft het voetbal speelde 
Otto meestal in het Vierde Elftal, op die 
ene keer na dan dat hij reserve was bij 
het Tweede. 
Hij werd daar echter weggehaald 
door Jan van Noessel voor een 
volleybalwedstrijd bij notabene DBS. Hij 
was geen lid van deze vereniging maar 
Jan had spelers nodig en dus ging hij 
maar.
Op latere leeftijd speelde Otto in 
elftallen met veel oud Eerste Elftal-

spelers, zoals Theo Kopman, Rudy van 
Goor, Rudy Beumer, Piet Bonda en oud-
betaald voetballers als Gerrit Niehaus, 
Wim Weijers  en Appie Langevoort. 
Hierdoor speelde hij zo toch op redelijk 
niveau, hoewel hij zelf altijd de minst 
getalenteerde speler was. De enige 
prestatie die Otto ooit op het voetbalveld 
heeft geleverd, was een mooie corner 
die hij dusdanig nam dat Gerrit Niehaus 
vanaf de 16 meter de bal in een keer 
op de slof kon nemen en scoorde. Dat 
was mooiste goal die hij op het veld 
meemaakte.

Favoriete betaald voetbalclub
Otto noemt gelijk Go Ahead Eagles, waar 
hij regelmatig wedstrijden heeft bezocht, 
meestal op uitnodiging. Als hij de kans 
krijgt, gaat hij graag nog weer eens naar 
de Adelaarshorst. Ook De Graafschap 
draagt hij een warm hart toe. De 
Rabobank, zijn voormalig werkgever, was 
jaren hoofdsponsor en zodoende heeft 
hij veel wedstrijden van de Superboeren 
bezocht. 
Sowieso kijkt Otto nog steeds graag en 
veel voetbal, onder meer Ajax.
Als het gaat om amateurwedstrijden 
bezoekt hij af en toe een 
volleybalwedstrijd; we zien hem echter 
zelden naar een voetbalwedstrijd gaan, 
maar wie weet komt daar nu verandering 
in.

Werk en pensionering
Otto heeft zijn hele werkzame leven 
voor de Rabobank gewerkt; gestart 
bij de Interne Accountantsdienst, 
daarna interim en crisismanagement 
en zijn laatste functie was Directeur 
Rabobank Gendringen/ Ulft. Naar eigen 
zeggen heeft Otto veel ervaring uit zijn 
sportieve carrière meegenomen naar 
zijn werkzaamheden bij de Rabobank, 
denk aan zaken als teambuilding, 
teammanagement et cetera. In 2005 is 
hij op 61-jarige leeftijd met pensioen 
gegaan. Hij had/ heeft een geweldige 

‘bucketlist’; alleen heeft hij tot nu toe 
weinig afgevinkt. Geen tijd, altijd druk 
met van alles en nog wat, als vrijwilliger 
of anderszins.
Naast zijn vrijwilligersactiviteiten voor de 
diverse volleybalverenigingen is hij ook 
jarenlang Voorzitter van het Plaatselijk 
Comité Wielerronde Gendringen voor 
betaald wielrenners geweest. Eerst vanuit 
de Rabobank als sponsor en na zijn 
pensionering nog zo’n tien jaar op eigen 
titel. Deze ronde werd gezien als een 
klassieker in het Nederlandse wielrennen. 
Op een gegeven moment is de ronde 
onderdeel geworden van de Olympia’s 
Tour en bestaat nog steeds op lager 
niveau (zie foto).
Over zijn periode als Voorzitter had 
Otto nog een leuke anekdote. Joop 
Zoetemelk was eregast en Otto kwam 
als begeleider tijdens het evenement 
met hem in gesprek. Hij vertelde Joop 
dat de Italiaanse sprinter Alessandro 
Petachi ook meedeed, maar volgens Joop 
kon dat niet omdat Petachi nooit mee 
deed aan dit soort rondes. Alleen, wie 
won er uiteindelijk? Juist ja, Alessandro 
Petachi. En hij was niet de enige van de 
buitencategorie die eregast was, ook 
Eddy Merkx, Jan Janssen, Peter Post, 
Rudi Altig en Hennie Kuiper zijn eregast 
geweest bij de Ronde van Gendringen, 
weet Otto vol trots te melden. 

Hobby’s
Vragend naar zijn hobby’s vertelt Otto dat 
hij zich nooit verveelt. Hij heeft eigenlijk 
te weinig tijd voor alles wat hij leuk vindt, 
maar als hij de kans krijgt besteedt hij zijn 
vrije tijd graag aan wielrennen, voetbal en 
voorheen ook golf. Krant lezen, tuinieren 
en koken zijn ook dingen die hij graag 
doet. Over dat laatste: eenmaal per jaar 
verzorgt Otto het stamppotbuffet voor 
de buurt en die smaakt fijn, ik kan het 
weten! De laatste jaren rijdt hij graag 
in zijn Saab cabrio, die hij naar eigen 
zeggen eerder had moeten aanschaffen, 
aldus een enthousiaste Otto. 
Ook gaan hij en Marijke regelmatig op 
vakantie naar Texel, waar ze een caravan 
hebben staan; tevens trekken ze ook 
graag met de caravan door Europa.

Herinnering aan Daventria 
springlevend!
Na een paar uur praten, wordt het tijd 
voor een afsluitend drankje. Alleen 
voordat we het gesprek beëindigen, 
wil Otto nog één ding vertellen. Hij 
komt nog maandelijks bij de Deventer 
Scheidsrechter Vereniging met een groep 
oud-Daventrianen. Ze zingen dan nog 
steeds het Daventria-clublied. Ook neven 
Gerard en Peter (Holtkamp) laten hun 
gezicht daar graag zien. De herinnering 
aan Daventria wordt springlevend 
gehouden. Zo hoor je nog eens wat…

Interview: Thejo de Boer
Nabewerking: Monique van Galen

Interview

Sir Stanley Matthews
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Scheidsrechters

Het fluitje van… Eelko van Pluuren
De Scheidsrechter. Misschien wel de belangrijkste 
deelnemer aan een voetbalwedstrijd. Immers, zonder 
hem of haar is er geen wedstrijd. Alleen waar we onze 
medespelers meestal goed kennen, is dat bij de man-of-
vrouw-in-het-zwart lang niet altijd het geval. De hoogste 
tijd om daar verandering in te brengen!
Aan het einde van het vraaggesprek geeft de 
geïnterviewde scheids het fluitje door aan een collega.

V:  Wat is je naam? 
A: Eelko van Pluuren.

V:  Vertel eens iets over jezelf.
A:  Ik ben getrouwd, heb twee dochters van 18 en 20, en ik 

ben zelf 53 jaar. Ik werk als psychomotorisch therapeut, 
bewegingsagoog en oriëntatie- & mobiliteitstrainer bij 
Koninklijke Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. Dit is een 
revalidatiecentrum voor slechtziende en blinde mensen. 
Ook ben ik CrossFit instructeur bij CrossFit Deventer, 
waar ik zelf ook een aantal trainingen volg. Naast deze 
betaalde banen doe ik vrijwilligerswerk bij de Leo Halle 
Schoolvoetbalcommissie als Penningmeester en ben ik actief 
betrokken bij het Roparun-team uit Deventer, Run for Cancer, 
als fietser en Secretaris. 

V:  Hoe lang fluit je al en ben je naast het fluiten verder 
nog actief (geweest) binnen de club? 

A:  Ik geloof dat ik nu zo’n vier jaar fluit bij onze club. En 
uiteraard voetbal ik ook op de zondagochtend bij het tweede 
team van de Veteranen. Een aantal jaren geleden heb ik 
zitting gehad in het bestuur van FC RDC als Penningmeester. 

En als ik nog verder terugga in het verleden, ben 
ik jeugdleider en -trainer geweest van verschillende 
jeugdelftallen. Ik loop vanaf mijn zesde levensjaar al 
rond bij deze club (met een paar jaar afwezigheid), ben 
een echte Roda-man en heb alle selecties van de club 
doorlopen (tot en met het Eerste Elftal). Tenslotte ben ik 
ook lid van de Vrienden van FC RDC.

V:  Wat vind je leuk aan wedstrijden fluiten?
A:   In het veld tijdens een wedstijd ben ik niet de makkelijkste 

speler voor een scheidsrechter, dus dacht ik bij mezelf: 
“Ik wil het wel eens vanaf de andere kant ervaren. Ik ben 
gewend om voor een groep te staan en leiding te geven. 
Het leukste aan het scheidsrechter zijn, vind ik het feit 
dat je niet opvalt in een wedstrijd en dat je dan na afloop 
wordt gecomplimenteerd voor het fluiten. Dat is volgens 
mij de essentie van het fluiten; dat je anderen een plezier 
doet en zelf een goed gevoel hieraan over houdt. 

V:  Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
A:  Ik ben een hele vaste slaper, dus je moet veel moeite doen 

om mij wakker te maken. Mocht dat je toch lukken, dan 
ben ik altijd in voor een glaasje Jägermeister.

V:  Hoe kijk je tegen onze vereniging aan?
A:  FC RDC is zonder twijfel de mooiste amateurclub van 

Deventer. Toen ik in 2014 overwoog om weer op het veld 
te gaan voetballen en ik een oud-ploeggenoot tegenkwam, 
was de keus niet heel moeilijk en heb ik me weer 
aangemeld. Ik merk dat onze vrijwilligers (maakt niet uit 
wat ze doen) een zeer betrokken hart hebben voor de club 
en dit maakt de club groot en warm. 

V:  Wat zou er beter kunnen volgens jou?
A:  Dan kom ik toch weer terug op de vrijwilligers waar een 

vereniging (en dus ook onze club) afhankelijk van is. Ik ben 
opgevoed met het idee dat vrijwilligerswerk altijd loont, 
dus bij deze mijn oproep: doe iets voor FC RDC en meld je 
aan! Het maakt niet uit wat, het kan ook iets heel kleins 
zijn, samen staan we sterker. 

V:  Wat is jouw favoriete voetbalclub?
A:  Wanneer je een getogen Deventernaar bent (ik ben 

geboren in Wageningen), kan het niet anders dan 
dat je fan bent van Go Ahead Eagles. Ik ben ook 
seizoenkaarthouder en ben elke twee weken te vinden op 
de IJsseltribune.

V: Wat wil je in de toekomst doen?
A:  Een wens van mij is om een keer terug te keren naar het 

geboorteland van mijn beide dochters (China, ze zijn 
beiden geadopteerd) en hen kennis te laten maken met 
deze fascinerende (en ook een beetje hun) cultuur.

V: Wil je verder nog iets kwijt?
A:  Wees eerlijk en respectvol naar elkaar, ook al bestaan er 

meningsverschillen.

V: Aan wie geef jij het fluitje door?   
A: Gert-Jan Wiltink.
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Dankzij Corona werd de spaarpot overvol en besloten de spelers van het 
zaalvoetbalteam 2 Londen als bestemming voor een uitje te kiezen. De 
organisatie regelde een groot huis met tien bedden en twee duels in een fris 
weekend in januari.

Het is vroeg op de vrijdagochtend als er 
een blikje bier wordt losgetrokken. Het 
wachten op de KLM duurt gelukkig niet 
al te lang. De vlucht naar Londen is kort 
en het gezelschap zoekt de weg naar de 
trein vanaf de luchthaven. Als ruim een 
uur later de bus stopt in een wijk buiten 
het centrum dromt de gezellige groep 
samen in een lokale pub. De verhalen zijn 
iets minder energiek na enkele biertjes, 
waarna de kamers van het huis worden 
ingenomen. 

De gang naar de bus is snel gevonden 
en Londen centrum wordt verkend. De 
foto’s en filmpjes worden genomen langs 
de Theems en onder de Big Ben. Londen 
is donker en koud, maar wel gezellig. 
De pub blijkt enorm groot en achterin is 
er plek voor iedereen. Het lalt en schalt, 
de sfeer is geweldig en het bier vloeit 
rijkelijk. Niet ieder biertje is een succes, de 
Engelsen blijken geen meesterbrouwers…

De zaterdag staat in het teken van 
voetbal, de zondag overigens ook. Hoe 
kan het ook anders… The Valley is 
het doel, de thuishaven van Charlton 
Athletic. Ooit het grootste stadion van 
Engeland, een plek waar 75.000 mensen 
samendromden. De busreis er naar toe is 
vermakelijk, de regen begint te vallen. We 
lopen de heuvel af en het stadion torent 
plots achter de burgerhuisjes op. We zijn 
vroeg en lopen langs de immense muren 
op zoek naar de fan-store. 
Bij de hoofdentree maken we wat foto’s 
en spreken enkele Engelse fans, tien man 
uit Nederland, uitbundig en enthousiast, 
dat valt wel op. We vinden de fan-store 
en het team dartelt langs de vele shirtjes 
en shawls. Met name de mutsjes vinden 

Een reisverslag van Zaal 2

Memories
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gretig aftrek en de helft is snel getooid 
met een felrood breiwerk op het hoofd. 

Marc en Tom besluiten een shirt te 
kopen, het wordt het uitshirt, een 
mooi design. Marc wil liever een naam 
achterop zijn shirt en we praten met de 
vrijwilligers in de shop. Dobson is hun 
ster, maar Marc is een avonturier. Hij vind 
een shirt met de naam Peacock achterop 
en volgens de mensen van Charlton is dat 
een clublegende. Trots loopt aanvoerder 
Marc de fanshop uit met dat shirt aan. 
De regen komt met bakken uit de lucht 
en het team duikt snel de dichtst bij 
zijnde club-bar in, die zich onder de 
hoofdtribune bevindt. 

De biertjes gaan al snel rond en 
het gesprek met de Engelsen wordt 
aangegaan. De fans van Charlton zijn 
niet echt gewend buitenlanders op 
bezoek te krijgen en al snel komt een 
medewerker in stropdas op ons af. Na 
de kennismaking biedt de clubofficial ons 
aan plaats te nemen in een lounge waar 
hij een rondje weggeeft en voor eten zal 
zorgen.

Ook zal er een interview voor TV 
worden gedaan en zal de clublegende 
langskomen voor een praatje. Inderdaad 
Peacock! De grijsaard Keith Peacock glimt 
van trots bij zoveel belangstelling. Zeker 
als een jonge Nederlandse voetbalfan 
het shirt draagt met zijn naam achterop. 
Marc weet wel raad met de aandacht en 
flamboyant steelt hij de show. Peacock 
vertelt over zijn carrière die in Engeland 
louter bij ‘zijn’ Charlton plaatsvond. Meer 
dan 550 duels, waarna hij 
een avontuur in Amerika 
aanging: gespeeld met 
en tegen wereldsterren 
als Pelé, Beckenbauer en 
Cruyff. 

Nadat de foto’s zijn 
gemaakt zoeken we onze 
plekken op de tribune 
op. Het stadion is nog 
steeds groot en ligt langs 
een heuvel middenin de wijk. Tegen de 
heuvel op zijn de tribunes gebouwd, 
enkele schoorstenen roken achter de 
lichtmasten. De regen is gestopt en 
het voetbal op het derde niveau is 
vermakelijk. Tegenstander Barnsley is 
voetballend beter, maar de thuisclub 
komt al snel op voorsprong. 
Halverwege eten we pie, drinken 
een biertje en genieten we van de 
gastvrijheid. De wedstrijd eindigt in een 
2-0 zege die na afloop goed gevierd 
wordt in de lounge. Een onvergetelijk 
avontuur door de gastvrijheid van de The 
Addicks.

Na een lange kroegnacht en een stevig 
ontbijt kruist het team door Zuid-Londen 
op weg naar Stamford Bridge. Daar zijn 
meer toeristen, dus geen ‘Koninklijk 
ontvangst’. Voor aanvang is er een 
emotioneel afscheid van, de veel te vroeg 

gestorven, oud Chelsea-ster Vialli. De 
wedstrijd is wel van een hoger niveau 
dan de dag ervoor, en Ziyech draait een 
hele goede eerste helft vlak onder ons. 
Een vol stadion is imponerend, echter 
is het fanatisme ver te zoeken. Het 
bioscooppubliek juicht wel uitbundig voor 
de winnende treffer van Havertz. Het was 
een belevenis die in het geheugen gegrift 
blijft, evenals de vermakelijke avond die 
volgde. 

Via een veel te dure Italiaan zakken we 
door in onze ‘stamkroeg’ waar velen 
het frambozenbier kunnen waarderen, 
menig darttalent opstaat en spits Oscar 
uitstekend blijkt te kunnen poolen. Het 
slotstuk is in het gehuurde huis zelf 
waarna iedereen voldaan gaat slapen. 
De volgende dag toont Reinier zich 
een prima klusser en helpt Oscar met 
het wegwerken van zijn golfonkunde. 
Het team ziet een andere kant van 
elkaar, van een schetenlatende keeper 
tot een afwassende middenvelder, de 
droge humor van Kevin tot de kundige 
reisleiding van Reinier en Eric. 

Een onvergetelijk weekend en de eerste 
bijdrages zijn alweer in de teampot 
gestort, op naar een nieuw weekend 
ergens in Europa.

Erik van Luttikhuizen

Memories
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Geen spel zonder regels

Dit seizoen zijn er weinig spelregelwijzigingen. Na de stortvloed van 
wijzigingen in de laatste vijf jaar was er geen noodzaak om veel te veranderen. 
De corona-aanvulling om bij standaardelftallen vijf wissels toe te staan, blijft 
ook nu nog van kracht. Wel met de beperking dat er - naast wisselen in de rust 
- maximaal drie wisselmomenten per wedstrijd zijn. Tenzij er sprake is van een 
hoofdblessure, dan mag deze speler extra worden vervangen.

In sommige competities wordt 
proefgedraaid met bijvoorbeeld een intrap 
in plaats van een ingooi. Als dit experiment 
slaagt, kan het op een later moment in de 
spelregels worden overgenomen. Het kan 
de snelheid van het spel ten goede komen.

Verder is er op enkele spelregels een 
nadere toelichting gegeven:

•  Als een keeper, door het spelen van 
de bal met de hand in zijn eigen 
strafschopgebied een aanvaller een 
scoringskans ontneemt, dan is dat 
toegestaan, tenzij hij… voor de bal met 
de hand te raken, door zijn actie deze 
aanvaller ten val brengt. Dan is het een 
overtreding en volgt er een strafschop en 
een waarschuwing (geel) of verwijdering 
(rood), waarbij de scheidsrechter 
beoordeelt of het een voetballende 
overtreding is (geel) of niet (rood). 
Ook als een keeper in zijn eigen 
strafschopgebied een, door zijn 
medespeler op hem toegespeelde, bal 
in de handen neemt om een aanvaller 

een scoringskans te ontnemen, 
moet hij - afhankelijk van plaats en 
omstandigheden - een waarschuwing 
ontvangen of van het veld verwijderd 
worden. De spelhervatting is dan een 
indirecte vrije schop voor de aanvallende 
partij;

•  Als een scheidsrechter het spel 
onderbreekt vanwege een overtreding 
begaan door een speler, 
binnen of buiten het 
speelveld, tegen invloed 
van buitenaf (publiek en 
dergelijke), dan wordt 
het spel hervat met een 
scheidsrechtersbal, tenzij 
er een indirecte vrije schop 
moet worden gegeven 
indien deze speler zonder 
toestemming van de 
scheidsrechter het veld 
heeft verlaten. Deze vrije 
schop wordt genomen op 
de plaats op de doel-of 
zijlijn waar deze speler het 

speelveld verliet;

•  Als bij een strafschop de bal wordt 
getrapt, moet de doelverdediger van 
de verdedigende partij tenminste een 
deel van één voet op of achter de 
doellijn hebben. Om oneerlijk voordeel 
te voorkomen mag een doelverdediger 
niet voor of achter de doellijn staan. In 
het eerste geval staat hij te dichtbij en 
beïnvloedt hij de strafschopnemer, in 
het tweede geval staat hij te veraf en 
vergroot zo zijn reactiemogelijkheid;

•  Tenslotte is ook de buitenspelregel 
verduidelijkt. Aanleiding is een situatie 
uit het vorige seizoen, toen Mbappé bij 
Spanje - Frankrijk in buitenspelpositie 

een bal ontving, die half geraakt was 
met verdedigende sliding. Het doelpunt 
werd toen toegekend omdat de bal 
van de verdediger kwam. In de geest 
van het spel is daarom de uitleg van 
de buitenspelregel aangepast. Als nu 
een speler in buitenspelpositie staat 
en de op hem gespeelde bal wordt 
geraakt door een verdediger, dan moet 
de scheidsrechter beoordelen of het 
buitenspel staan strafbaar is op het 
moment van ontvangen. Speelt de 
verdediger bewust de bal en heeft hij 
controle over zijn actie dan is er geen 
sprake van buitenspel.  
Heeft de verdediger geen controle 
over zijn actie, dan zal ondanks het 
spelen van de bal door een verdediger 
het buitenspel staan van de aanvaller 
strafbaar zijn.

Han Marsman,
oud-docent Arbitrage KNVB.

Het is de oplettende lezer wellicht opgevallen dat het enige tijd geleden is dat oud-docent Arbitrage KNVB, 

Han Marsman, ons in zijn rubriek Geen spel zonder regels bijpraatte over de meest recente spelregelwijzigingen 

in het (amateur) voetbal. Gelukkig brengt hij ons in dit magazine weer helemaal op de hoogte.



WIJKVERENIGING BORGELE-PLATVOET

De wijkvereniging Borgele-Platvoet is een sociaal-culturele 
vereniging met een eigen gebouw n.l. wijkcentrum ”De Schalm”. 
Wij zijn een zelfstandige vereniging en het in 1996 na door brand 

te zijn verwoest, onder architectuur herbouwde centrum in de wijk 
Borgele, is gelegen in een van de meest groene delen van Deventer. 

De vereniging stelt zich ten doel: het in stand houden en bevorderen 
van de leefbaarheid van de wijken Borgele en Platvoet en tevens 

het verrichten van dienstverlening bij maatschappelijke en sociaal-
culturele vorming. Ook de vrijetijdsbesteding van jeugdigen en 

volwassenen in het kader van wijkwerk zien wij als onze taak. Binnen 
ons gebouw worden veel activiteiten georganiseerd op het gebied 
van Educatie, Creativiteit, Vorming en Activiteiten voor specifieke 
doelgroepen als jeugd, volwassenen, ouderen en allochtonen en 

als recreatieve activiteiten sport, biljart, bridge, klaverjas en schaken. 
Daarnaast is er een aantal taakgroepen (wijk-bewoners) die zich 

bezig houden met de grotere projecten binnen onze beide wijken 
om de leefbaarheid te bevorderen, gefaciliteerd en ondersteund 

door de wijkvereniging.

Wijkcentrum de Schalm
Dreef 1, 7414 EA Deventer, tel. 0570-670731

 www.deschalm-deventer.nl

Al 50 jaar sterk in buitengroen

Buitenplantencentrum
Vakkundig advies
Ruime keuze
Persoonlijk en gezellig

GGOOIKER.NL

Wechelerweg 38a,  
7431 PC DIEPENVEEN
Tel:  0570-592133, 

Open: ma t/m vrij 9:00 – 17:30 
zaterdag 9:00 – 17:00

Wij verkopen planten in pot, maar ook 
uit de volle grond van de kwekerij. Het 
seizoen om planten uit de volle grond 
te planten loopt van half november 
tot ongeveer half april. Vanaf april 
hebben we heel veel soorten in pot, 
zodat u gedurende het hele jaar de 
mogelijkheid heeft planten te kopen 
en te planten.

RO

BERT DRAAĲ ER

V
ERK E E R S O P L E I D I N

G
EN

Rĳ school met aandacht voor de leerling

Het Vlier 17, 7414 AR Deventer • T: +31 (0)6 4099 1311
E: robert.draaĳ er@online.nl • I: draaĳ erverkeersopleidingen.nl

Albert Heijn Supermarkt Middeldorp
Dorpsstraat 27, Diepenveen, Tel. 0570 59 12 63

Albert Heijn
Middeldorp
Albert Heijn

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 08.00 tot 18.00 uur
Zondag 12.00 tot 17.00 uur
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VOOR DE SCHOONMAAK VAN ONZE KANTINE 

VRIJWILLIGERS MAKEN ONZE CLUB! 

Een schoon clubgebouw is niet vanzelfsprekend. 
Daarvoor hebben wij jou nodig! 

 

Wil jij ons 1 of 2 x per maand helpen  
op ma-di-wo- of donderdagavond? 

 

Meld je dan aan en maak deel uit van het enthousiaste  
en gezellige team van vrijwilligers. 

 

Wil je meer informatie?  
Bel dan met Petya Petrova op 06 383 52 250. 

 

Aanmelden kan via: vrijwilligers@fcrdc.cl  
 

G E Z O C H T 

V R I J W I L L I G E R S  
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Speelgerechtigdheid is een 
belangrijk onderwerp onder clubs 
in het amateurvoetbal. Hoeveel 
wedstrijden mag een voetballer in 
een hoger elftal meedoen voordat 
deze is vastgespeeld? In dit artikel 
de belangrijkste regels voor het 
veldvoetbal.

Jeugd en Meiden
•  Je bent vastgespeeld als je in 15 (na)

competitiewedstrijden bent uitgekomen 
in een hoger team van de eigen 
leeftijdsklasse;

•  Je bent vastgespeeld als je in 15 (na)
competitiewedstrijden bent uitgekomen 
in een elftal dat behoort tot een 
competitie op zaterdag. Dan mag je 
niet meer uitkomen in beker- en (na) 
competitiewedstrijden op zondag en 
omgekeerd; 
Speler(s) mogen dus, als een vereniging 
hierover beschikt, in zowel het 1e elftal 
op zaterdag als 1e elftal op zondag 
uitkomen;

•  Speler(s) kunnen zonder gevolgen voor 
de eigen leeftijdsklasse (dus onbeperkt) 
in oudere leeftijdsklassen uitkomen. Dus 
ook bij de senioren. 

Senioren mannen en vrouwen 
•  Je bent vastgespeeld als je in 15 (na)

competitiewedstrijden bent uitgekomen 
in een hogere klasse. Onderscheid in 
speeldag wordt niet gemaakt;

•  Je bent vastgespeeld als je als speler 
hebt deelgenomen aan een beker- of 
(na)competitiewedstrijd van het 1e 
elftal op zaterdag. Dan mag je niet 
meer uitkomen in een beker en (na) 
competitiewedstrijd van het 1e elftal op 
zondag en omgekeerd (van toepassing 
op verenigingen met een 1e elftal op 
zaterdag en zondag);

•  In de Categorie A senioren mannen 
Tweede divisie, Derde divisie en Vierde 
divisie speelt een speler zich bij 18 
wedstrijden vast.

JO23 en MO20 
•  Je bent vastgespeeld als je in 15 (na)

competitiewedstrijden bent uitgekomen 
in een hoger team van de eigen 
leeftijdsklasse;

•  Je bent vastgespeeld als je 15 (na)
competitiewedstrijden bent uitgekomen 
in een elftal dat behoort tot een 
competitie op zaterdag. Dan mag je 
niet meer uitkomen in beker- en (na) 

competitiewedstrijden op zondag en 
omgekeerd; 
Speler(s) mogen dus, als een vereniging 
hierover beschikt, in zowel het 1e elftal 
op zaterdag als 1e elftal op zondag 
uitkomen;

•  Speler(s) kunnen zonder gevolgen voor 
de eigen leeftijdsklasse (dus onbeperkt) 
in andere seniorenklassen uitkomen;

•  Voor de JO23 gelden deze regels ook 
voor doelverdedigers die op of na 1 
januari 1998 geboren zijn.

Goed om te weten: 
•  Bovenstaande regels gelden alleen 

voor het uitkomen in categorie A. 
Voor speler(s) die alleen in categorie B 
uitkomen gelden geen beperkingen;

•  Het is niet toegestaan om in een lagere 
leeftijdsklasse uit te komen dan die van 
je eigen leeftijd;

•  De minimale leeftijd om bij de senioren 
uit te komen is 15 jaar;

•  Onder een hoger team wordt verstaan: 
een team dat in een hogere divisie of 
klasse is ingedeeld.

Bronvermelding: Voetbal.nl

Wanneer ben ik vastgespeeld?

Nieuws van de KNVB
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Zaterdag 14 januari 2023 zou de 42e editie van de Snertloop met aansluitend de 
Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Helaas waren er slechts 27 aanmeldingen voor de 
Snertloop, waardoor de organisatie genoodzaakt was deze af te blazen. 
Conclusie: FC RDC is geen hardloopclub maar meer een feestvereniging!

De Nieuwjaarsreceptie ging uiteraard gewoon door! Naast de huldiging van Otto Albers, 
die maar liefst 72 jaar lid is van onze vereniging, was er spetterende live muziek en een 
bingo. Er waren mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door enkele sponsoren. Een 
boodschappenpakket van Plus Kolkman, twee vleespakketten door Slagerij Harmsen, een uur 
padellen door Deventer Padel, Glowgolf bij Multi Fun Bussloo en nog meer mooie prijzen van 
Goal Promotions en Huishoudkoopjes.nl

Karin Bugter.

Nieuwjaarsreceptie 2023



PASSEND VOETBAL
• Passend voetbal is er voor kinderen vanaf 

6 jaar met autisme en aanverwante 
stoornis (ADHD, ADD enz.)

• Leren voetballen in teamverband
• Indien mogelijk doorstroming in een 

regulier elftal
• Voetballen op een manier die bij jou past

Passend voetbal is opgericht omdat is gebleken dat er veel 
kinderen zijn die tussen wal en schip vallen, ze passen niet in 

een regulier elftal, maar ook niet in een G-team. 
Met passend voetbal vullen wij dit gat op.

passendvoetbal@fcrdc.nl

• Ervaren trainers en begeleiders die 
affiniteit met en kennis hebben van de 
doelgroep

• Trainen in kleine groepjes
• Individuele aandacht en training
• Niveau gerichte oefeningen

Passend-voetbal.indd   1Passend-voetbal.indd   1 03-10-20   18:1003-10-20   18:10



FC RDC kent vele sponsoren die de club een warm hart toedragen. In de rubriek Sponsor in de spotlights komt 

steeds een van hen aan het woord, waarbij deze enerzijds vertelt over zijn/ haar bedrijf en anderzijds hoe de binding 

met de club is ontstaan. In deze aflevering spreken we Nancy Pasman, eigenaresse van Purify.
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Sponsor in de spotlights!

Purify is sinds 1 januari 2021 de nieuwe 
naam van ons schoonmaakbedrijf 
en om meer bekendheid aan deze 
naamsverandering te geven, zijn wij 
sponsor geworden van het damesvoetbal 
bij FC RDC (en Sportclub Deventer - SVO 
Deventer ’21 - Red.).
Zoals zo veel dingen is Purify (voorheen 
tedel cleaning) ontstaan uit een idee, dat 
in de positieve zin van het woord ‘een 
beetje uit de hand is gelopen’. Inmiddels 
hebben wij een mooie orderportefeuille 
en zijn we actief in zowel Deventer als 
Apeldoorn.

Purify is opgezet vanuit het bedrijf tedel 
BV dat actief is als elektrotechnisch 
aannemer in de spoorwegbranche; 
tedel staat dan ook volledig los van 
schoonmaak!
De oorsprong: het kantoor moest wel 
een beetje schoon blijven en ach, dan 
kunnen we de buren van dat kantoor 
ook wel meenemen et cetera. Van het 
een kwam het ander en zo is het een 
zelfstandige onderneming geworden 
die een behoorlijke groei door heeft 
gemaakt. Die groei was dusdanig dat 
tedel cleaning op eigen benen moest 
gaan staan en een eigen gezicht moest 
krijgen. Na enkele brainstormsessies 
hebben we gekozen voor de naam Purify 
en het daarbij behorende logo.

Waarom sponsering?
Damesvoetbal heeft door de jaren 
heen een enorme boost gekregen. 

Dit natuurlijk mede door de Oranje 
Leeuwinnen die in 2017 zeer 
verdienstelijk ons land de Europese 
kampioenschapstitel wisten  te bezorgen. 
De dames spelen op dit moment in 
uitverkochte stadions en genieten een 
enorme populariteit; dit was tot enkele 
jaren geleden wel anders!
Wij zijn nog bij wedstrijden geweest 
dat de dames die momenteel bij de 
Oranje Leeuwinnen voetballen nog bij 
bijvoorbeeld bij FC Twente voetbalden 
en na afloop op hun gemakje even 
een praatjes maakten met de (weinige) 
aanwezige supporters. Nu zijn deze 
dames onderhand ook grote sterren op 
het veld en kent iedereen ze.

Dit was het moment dat bij ons, 
Purify, de interesse werd gewekt in het 
voetbal, en dan voornamelijk door het 
enthousiasme van de dames. Het was 
voetbal zoals voetbal hoort te zijn: plezier 
op het veld en geen knokpartijen, een 
gezellige sfeer, dames op het veld die 
tegen een stootje kunnen en gewoon 
weer opstaan en doorgaan zonder 
gepiep of overdreven schwalbes.

Wij als oprichters hebben altijd al een 
band gehad met het damesvoetbal: 
twee voetballende dochters, wedstrijden 
van de FC Twente-dames bezoeken en 
wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen 
kijken - in het ‘echt’ en op televisie. En 
niet omdat ‘vader’ elke wedstrijd keek, 
maar omdat dochters en moeder alle 

WK’s en EK’s volgden! Dit resulteerde 
uiteindelijk ook in een vader die 
de trainingen van de dochters ging 
verzorgen en een moeder die als 
leiding langs de lijn heeft geholpen. De 
zaterdagen stonden in het teken van 
voetbal!

Het is toch mooi als de sponsoring van 
Purify het damesvoetbal een stapje 
hogerop kan brengen!

En misschien kunnen voetballende 

dames (en heren!) Purify helpen 

met doorgroeien, want we zijn nog 

op zoek naar mensen die een paar 

uur in de week willen bijverdienen. 

Interesse? Kijk dan even op onze 

website www.purify.nl of stuur een 

mail naar info@purify.nl.
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Vrijwilliger Uitgelicht

Voorzitter Paul van Gurp: 
solide ‘back’ die geen gekke dingen doet

Vrijwilligers. Zonder hun belangeloze inzet zouden veel verenigingen niet 
kunnen bestaan. Daarom laten we je in deze rubriek kennismaken met de 
mensen die ervoor zorgen dat FC RDC blijft draaien, want zoals Lukas al 
zei: hij kan het niet alleen! In dit nummer maken we nader kennis met onze 
Voorzitter Paul van Gurp.

Als we op een zonnige zaterdagmiddag 
de Bestuurskamer binnen lopen, begint 
ons gesprek over de studie op het 
gebied van ‘strategisch leiderschap 
met betrekking tot de autonomie van 
onderwijsteams’, die Paul momenteel 
volgt bij AOG School of Management. 
Een hele mond vol. In eenvoudiger 
woorden gaat dit over het begeleiden 
van (kleine) teams om ze te leren 
zelf beslissingen te nemen en/ of 
voorstellen te doen, die goed zijn voor de 
‘organisatie’ op korte en langere termijn. 
Een ‘organisatie’ kan een school zijn maar 
ook een voetbalvereniging zoals FC RDC. 
En hiermee is gelijk de link naar onze 
vereniging gelegd.
In zijn rol als Voorzitter van FC RDC 
is Paul een groot voorstander van het 
hebben van verschillende commissies 
die zich bezig houden met een bepaald 
onderwerp, denk aan de Barcommissie,  
Verbouwingscommissie, Jeugdcommissie, 
Activiteitencommissie et cetera. Deze 

commissies vormen ideeën over hun 
aandachtsgebied en doen een voorstel 
waarover het Bestuur een beslissing moet 
nemen. Zijn gedachte hierachter is dat het 
werk wordt verdeeld en niet afhankelijk is 
van een of enkele vrijwilligers.

Tot zover over Paul in zijn rol als 
Voorzitter. De rubriek Vrijwilliger 
Uitgelicht is er juist voor om de persoon 
achter de vrijwilliger te leren kennen. 
Paul (1963) is geboren en getogen op 
een boerderij in Lettele. Hij is de jongste 
van acht kinderen, zeven jongens en 
één meisje. De kinderen Van Gurp 
hielpen allemaal mee op de boerderij. 
Paul had er naar eigen zeggen ‘weinig 
feeling voor’; hij kon goed leren. Dat laat 
onverlet dat hij een echte dorpsjongen 
was en is, die op zijn achtste levensjaar 
is gaan voetballen bij V.V. Lettele. Sterker 
nog, het gezin Van Gurp had de meeste 
kinderen gelijktijdig in dezelfde vereniging 
aan het voetballen! En nog altijd heeft 

Paul contact met voetballers en voormalig 
dorpsgenoten uit Lettele.

Op zijn achttiende ging Paul geschiedenis 
studeren in Groningen. Voetballen 
deed hij bij de, nog steeds bestaande, 
studentenvereniging The Knickerbockers. 
Op het veld heeft hij op verschillende 
posities gestaan, wel altijd in de 
verdediging: laatste man, voorstopper 
en back. Dat wil zeggen, er was een 
uitzondering die de regel bevestigde: bij 
Oranje Nassau heeft hij één seizoen als 
spits gespeeld en zeven goals gemaakt!
Paul karakteriseert zichzelf als een 
voetballer die zijn kwaliteiten kende 
en geen gekke dingen deed. Goede 
voetballers waardeerden hem omdat 
hij bereid was de bal af te geven. 
Desalniettemin heeft hij mee gedaan 
aan het Nederlands Kampioenschap voor 
Vijfde Elftallen (Derde Klasse). Mensen 
die de flegmatieke Voorzitter kennen, 
weten dat hij als mens niet anders in het 
leven staat: solide en geen ‘gekke dingen 
doen’.
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Na zijn studie Geschiedenis in Groningen 
is Paul tien jaar (1988 - 1998) leraar 
Geschiedenis in Leeuwarden geweest. 
In 1987 heeft hij Irene, zijn partner, 
leren kennen. Vervolgens zijn ze samen 
naar Deventer verhuisd, alwaar Paul 
tien jaar bij een trainingsadviesbureau 
heeft gewerkt. Om wat mensen in 
Deventer te leren kennen, ging hij 
voetballen bij Daventria. Daar hadden 
ze de opvatting dat ‘alles van buiten 
beter is’ en zodoende werd hij al snel 
gevraagd om Leider van de A1 te zijn, 
en daarna om een rol in het Bestuur 
te vervullen. Dit verzoek kreeg Paul via 
een handgeschreven briefje, hetgeen 
hij helaas niet meer kan terugvinden. In 
2001 is Paul Voorzitter geworden van 
het toenmalige RDC, hetgeen hij vijf jaar 
heeft gedaan.

Paul en Irene zijn inmiddels 25 jaar samen 
en hebben een zoon, Colin, van 19 jaar. 
Hij is lid van FC RDC vanaf de Mini’s. 
Daarnaast was hij scheidsrechter en heeft 
ook Mini’s getraind. Hij  studeert nu 
International Business in Groningen en 
heeft het roeien ontdekt; desalniettemin 
speelt hij nog steeds in het Zesde.
Irene, Directeur bij Saxion (Hospitality 
Business School), heeft niets met voetbal; 
haar hobby is onder meer zingen. Ze 
begrijpt echter hoe belangrijk voetbal 
voor Paul is.

Als Paul wordt gevraagd naar zijn diepte- 
en hoogtepunt in de voetballerij is het 
antwoord op het dieptepunt kort: de 
corona-pandemie. Het hoogtepunt was 
de kampioenswedstrijd van de Veteranen 

in 2004, waarbij hij voetbalde tegen zijn 
neven en met 3-2 het kampioenschap 
veroverde.
Het meest trots is hij op het tenue van FC 
RDC: geweldige Engelse (voetbal)kleuren! 
Het was een bewuste keuze om te kiezen 
voor totaal nieuwe kleuren, symbolisch 
voor een nieuwe start, en mede gekozen 
door de leden.

Het interview eindigt ietwat abrupt. 
Immers, de wedstrijd van het Eerste is al 
25 minuten bezig en onze Voorzitter kan 
nauwelijks zijn ongeduld verbergen .
Hij wil gaan kijken. De wedstrijd eindigt 
gelukkig in 2-1 voor FC RDC!

Monique van Galen

Vrijwilliger Uitgelicht
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Eenmaal boven begroeten de vriendelijke 
mensen achter de bar mij hartelijk, 
het koffieapparaat maakt overuren en 
de mensen wachten geduldig op hun 
beurt. De koffie geurt heerlijk en warmt 
mijn koude handen op. Even schurk 
ik tegen de CV voor het raam en zie 
buiten de voorbereidingen voor een 
wedstrijd. Oudere clubjeugd peppen, 
vol enthousiasme, de jongste jeugd op. 
Genieten van al die vrijwilligers die, met 
een glimlach op hun gezicht, de jongeren 
vol passie begeleiden. 

Ouders schurken samen langs de lijn, een 
rij van winterjassen en bontmutsen kleurt 
vrolijk tegen de grauwe winterkleuren. 
Drie wedstrijden op het hoofdveld: als 
een mierenhoop duiken spelers op de 
bal, ouders stoten elkaar aan, trainers 
roepen nerveus. De scheidsrechter in 
het midden verstopt zijn handen in 
zijn hoody, liever had hij zijn muts ook 
opgezet, maar dat gaat hem te ver. 

Ik loop buitenlangs naar beneden terwijl 
de koude wind mij vangt op de trap. Het 
geroezemoes langs de lijn is verslavend, 
de koude wind deert de voetballende 
jeugd niet, de honger naar de bal 
overheerst. Ik wandel naar veld twee 
waar de dames op het gras hun kunsten 
vertonen. Aan de zijlijn wat minder 
ouders, maar dat mag de pret niet 

drukken. De meiden voeren een heerlijke 
strijd, soms gaat het er stevig aan toe. 
Opvallend is dat zij kunnen incasseren, 
daar kunnen vele heren nog een 
voorbeeld aan nemen. Er valt een goal 
die uitbundig wordt gevierd, de dame 
in kwestie scoort blijkbaar niet veel en is 
dolblij. Ouders aan de zijkant klappen, 
een applaus wat ietwat dof klinkt door 
de vele handschoenen. 

Achter mij parkeren enkele jongeren hun 
fiets in de stalling en begroeten elkander 
allerhartelijkst. Nieuwe vriendschappen 
worden gesloten, voetbal verbindt. 
Het gaat zo uren door, het enige wat 
veranderd is de leeftijd, de sfeer blijft. 
Het slechte weer blijft helaas ook, de 
senioren mopperen dat voetbal eigenlijk 
een wintersport is. De ramen van de 
kantine op de eerste verdieping beslaan, 
er komt rook uit de schoorstenen, 
douches draaien op volle toeren, de tap 
ondertussen ook. In de kantine ontwaar 
ik mooie verhalen terwijl het eerste op 
het hoofdveld warm loopt.

Als de scheids fluit voor aanvang van het 
duel, stroomt de tribune toch behoorlijk 
vol. Gewapend met shawls en mutsen 
kijkt men naar een temporijk duel. Het 
eerste biedt weer perspectief, er zit lijn 
in het spel en de mengeling van kwaliteit 
en talent is vermakelijk. De trainer 

schreeuwt eens flink en geeft instructies 
mee aan zijn manschappen. De fysio 
loopt mee met een geblesseerde 
speler terwijl op de achtergrond de 
scheidsrechter de wissel noteert in zijn 
boekje. Weer een geblesseerde er bij, de 
hoofdtrainer staart even roerloos naar 
het kunstgras. 

In de rust is het druk aan de bar, 
ik ontwaar bij die medewerkers 
zweetdruppeltjes op de neuzen. Na de 
storm, die exact een kwartier duurde, 
kijkt het barpersoneel voldaan naar 
elkaar. Even drie kwartier rust grapt een 
dame. Buiten wordt het al wat donkerder 
als het duel van het vlaggenschip 
vordert. Een lange zaterdag op Sportpark 
Borgele nadert zijn einde, fietsers 
sprinten de poort uit, achter mij zie ik 
de kantine weer volstromen terwijl de 
ramen verder beslaan. 

Het is maandag, de geur van zweterige 
scheenbeschermers hangt nog in 
menig kleedkamer, de achterkant 
van het clubleven toont zich. IJverige 
senioren zijn druk in de weer, menig 
zweetdruppeltje parelt over de 
verweerde gelaten. Een lachsalvo volgt 
en ik ruik koffie. Ik sluit aan maar moet 
dan wel meehelpen. 

Als we de deur van het clubgebouw 
sluiten is alles weer schoon, van de 
zanderige gangen tot aan de pikkerige 
bar. Alles glimt en wacht op de volgende 
speeldag. Vrijwilligers maken de club, het 
is genieten van elkaar en van al die kids. 

Erik van Luttikhuizen

Column

Genieten langs de lijn
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Zomaar een zaterdag bij FC RDC. De hemel huilt, de koude wind pakt de 
miezerregen beet en smijt het over de wijk Borgele. Mistroostig en nat 
arriveer ik in het clubhuis waar het warm en gezellig is. De gang is vol en 
druk, kinderen rennen door elkaar heen op zoek naar hun kleedkamer. 
Trainers benen nerveus de trap af, hun bespreking gaat zo beginnen. Luide 
muziek galmt uit een kleedkamer, meiden peppen elkaar op en lopen stoer 
naar het veld. Ik snuif de geur van zweetvoeten op en snak naar koffie.



De eerste helft van het seizoen 2022-
2023 zit er alweer op en we gaan 
weer richting de lente! Alle teams 
zijn van locatie gewisseld: de teams 
die voor de winterstop op de velden 
van Sportclub Deventer speelden, 
zijn de tweede seizoenshelft bij FC 
RDC te vinden zijn en vice versa. 

Het is goed om te zien en te horen dat 
ook de wedstrijden van de SVO-teams 
steeds meer toeschouwers trekken. Alle 
dames, van klein tot groot, genieten van 
de aanmoedigingen en het enthousiasme 
van de supporters!

Dames 1 heeft een goede seizoenstart 
gemaakt en maakt met zichtbaar plezier 
een mooie ontwikkeling door. Niet alleen 
op het veld zijn ze aanwezig: ook op de 
verschillende social media presenteren zij 
zich goed. Hierdoor krijgen we een mooi 
inzicht in de sportieve prestaties en de 
gezelligheid rondom het team. Ga vooral 
zo door!

Door de vorming van SVO Deventer ’21 
willen we op (de langere) termijn zorgen 
voor een stabiele doorstroming naar 
ons Eerste Elftal, zodat we kunnen laten 
zien dat Deventer ook op het gebied van 
Damesvoetbal haar ‘mannetje’ staat!

De komende maanden kijken we alweer 
voorzichtig richting het volgende seizoen. 
Het blijft elk jaar een flinke puzzel om 

alle teams op een zorgvuldige manier 
samen te stellen en soms ontkom je 
er niet aan om met elkaar in gesprek 
te gaan om ‘de juiste’ oplossing te 
vinden. Gelukkig kunnen we voor onze 
technische zaken leunen op de kennis en 
ervaring van Albert Broekhuis. 

Naast zijn rol als Technisch Coördinator 
heeft Albert afgelopen seizoen, samen 
met Ard van Lochem, de begeleiding van 
de MO20-1 voor zijn rekening genomen. 
Dit jonge team is gepromoveerd naar 
de Eerste klasse en begint de schroom 
van zich af te werpen. In deze nieuwe 
leeftijdscategorie zie je soms dat twee 
jaar leeftijdsverschil het verschil kan 
maken. De dames gaan, naast hun 
technische kwaliteiten, met goede 
moed en inzet de tweede seizoenshelft 
tegemoet.

De overige teams doen het overigens 
ook uitstekend. De meeste staan in de 
middenmoot en een aantal zelfs in de 
top drie van hun competitie. Plezier is 
waar het in hoofdzaak om gaat en dat 
daarnaast goed wordt gepresteerd is 
altijd leuk! Vanaf deze plek willen we 
alle teams, van de MO11 tot en met de 
7x7-dames, veel succes wensen in de 
tweede fase van dit seizoen!!

Er is één speler die we in het in het 
bijzonder in het zonnetje willen 
zetten: Roxanna van der Kaaij (speelt 

in de MO17-1 en is tevens 
Jeugdscheidsrechter). Met 
79 stuks heeft zij, namens 
SVO Deventer ’21, de meeste 
loten verkocht voor De 
Grote Club Actie!! Hiervoor 
ontvangt ze een mooie prijs. 
Ook de MO13-1 is inmiddels 

beloond voor het verkopen van in totaal 
257 loten met het hele team. 

In totaal heeft De Grote Club Actie maar 
liefst € 2.280,- voor de SVO opgeleverd. 
Met dit bedrag hebben we een mooie 
stap gemaakt om de speelsters te 
kunnen voorzien van een presentatiepak. 
Hiermee willen we de eenheid en 
zichtbaarheid van SVO Deventer ’21 nog 
meer vergroten. We zoeken echter nog 
sponsoren om de financiering helemaal 
rond te krijgen. 
Kortom, als er nog bedrijven of personen 
zijn die SVO Deventer ’21 een warm 
hart toedragen en bij willen dragen aan 
het vergroten van de naamsbekendheid 
(en ook reclame willen maken voor 
zichzelf): neem dan contact op met: 
sponsorcommissie@SVODeventer21.nl.

Met sportieve groet,
Thimo Huisman en Suzanne van Lochem.
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De meiden en dames van SVO Deventer ’21

Elk magazine worden we bijgepraat over het wel en wee van 
SVO Deventer ’21, de unieke samenwerking tussen FC RDC en 
Sportclub Deventer op het gebied van meiden- en damesvoetbal. 

De MO20-2

Teamuitje 7x7

Dames 1 -  Teamuitje
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