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Vallen, opstaan en doorgaan!

In een fractie van een seconde wordt mijn buitenspiegel door een motorrijder van de auto geslagen… Alles gaat zo 
snel dat ik niet eens een kenteken heb kunnen zien en de spiegel zelf? Die ligt in stukken op straat, niet meer te 
repareren. Verbijstering, boosheid en uiteindelijk acceptatie!

Dit heeft natuurlijk weinig met voetbal te maken zul je denken, maar toch, onverwachte dingen, dingen waar je geen invloed op 
hebt, gebeuren ook bij het voetbal. Een knieblessure of een verzwikte enkel is zo opgelopen. Zo sta je volop in het spel en zo ben 
je weken uitgeschakeld. Tegenslagen zijn er voor iedereen wel; de vraag is hoe we er mee omgaan. Zitten we bij de pakken neer 
of is het vallen, opstaan en doorgaan?

Het kan ook anders: zo begin je met voetballen en zo word je kampioen met je team; het overkwam dit seizoen de JG-1. Over dit 
en andere teams lees je in deze zomereditie van ons clubblad.
Daarnaast lees je over de huldiging van Pepe, blikken we terug op ons recent overleden erelid Wim Deunk (over ‘doorgaan’ 
gesproken..) en de opening van onze ‘vernieuwbouwde’ kantine. 

Maar dat is nog niet alles. Zoals Voorzitter Paul van Gurp aangeeft: vrijwilligers zijn (naast leden) essentieel voor onze vereniging! 
In dit magazine besteden we wat meer aandacht aan één type, misschien wel de meest ondergewaardeerde vrijwilliger, de 
scheidsrechter!
Natuurlijk, ook scheidsrechters zijn niet perfect. Echter, zonder hen zouden er überhaupt geen wedstrijden zijn. Ik denk ook dat 
veel spelers niet beseffen dat je best wat in huis moet hebben om een wedstrijd goed te leiden. Naast spelinzicht, kennis van 
de regels en conditie is helaas soms een ‘dikke huid’ ook nodig, want scheidsrechters krijgen nogal eens wat over zich heen als 
spelers en/of toeschouwers het niet eens zijn met een beslissing. Ook voor hen is het vallen, opstaan en weer doorgaan. Laat 
het je er vooral niet van weerhouden om de scheidsrechtercursus te volgen. Naast meer inzicht in het voetbal vergroot het ook je 
mentale weerstand. Weet je welkom! Verderop lees je hoe je je kunt aanmelden.

En tot slot: iemand die ook jarenlang is ‘doorgegaan’ voor onze vereniging is Wim Korte, Secretaris. Voor hem is het dan ook tijd 
om het stokje door te geven. Oftewel, er is een vacature voor de positie van Secretaris (die onderdeel uitmaakt van het Bestuur). 
Je kunt je hiervoor aanmelden bij Voorzitter Paul van Gurp 
(voorzitter@fcrdc.nl).

Namens de Redactie wensen we jullie veel leesplezier in de zomermaanden en tot in het volgende seizoen!

door Corma Manuhutu en Monique van Galen.
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Van de redactie

Link en QR-code naar de online versie van het magazine: 
https://fcrdc.sportlink-clubsites.nl/wp-content/uploads/fcrdc/FCRDC-magazine2_2022-web.pdf
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We hebben een paar lastige jaren achter 
de rug. Corona heeft erin gehakt. En toch 
waren de afgelopen twee seizoenen niet 
alleen maar lastig. We hebben een paar 
heel positieve ontwikkelingen mogen zien. 
Zoals een constante toestroom van jonge 
leden. Ga eens een keer kijken op een 
trainingsavond. Wat een levendigheid en 
wat een enthousiasme bij de spelertjes. 
En ook bij de trainers en coaches. Dat zijn 
in veel gevallen leden die zelf al jaren bij 
ons voetballen. Zo hoort een vereniging 
te functioneren, maar dat is in de praktijk 
niet altijd eenvoudig en ook niet altijd 
vanzelfsprekend. FC RDC doet het op dit 
gebied gewoon heel goed!

We hebben de renovatie van het clubhuis 
gevierd (met een stijgende kantine-
omzet!), SVO Deventer ‘21 draait als een 
tierelier en we hebben zelfs twee nieuwe 
bestuursleden mogen begroete: ouders van 
jeugdleden die zich willen inzetten voor FC 
RDC. Het eerste mannen-elftal heeft in het 
afgelopen seizoen veel sympathie geoogst. 
Een echt FC RDC-team met een geweldige 
inzet en met veel potentie. 
Er gaat dus veel goed bij FC RDC. En daar 
mogen we best even bij stil staan. Maar 
niet te lang. We willen een volgende stap 
zetten. Als we de positieve ontwikkelingen 
in de komende jaren willen doorzetten, 
moet onze organisatie dit wel aan kunnen. 

We zijn nog steeds teveel afhankelijk van te 
weinig vrijwilligers. Te veel werk komt op te 
weinig schouders terecht. Hier hebben we 
als club echt een stap te zetten. 
Het Bestuur is bezig om een nieuwe 
organisatiestructuur op te zetten. 
Commissies zullen een belangrijke rol 
spelen in die structuur. Met een paar 
mensen een taak uitvoeren. Dan deel je 
de werkdruk en dan is het ook een stuk 
gezelliger! Onze plannen presenteren we 
op de ALV. Daarna willen we in de eerste 
maanden van het nieuwe seizoen deze 
structuur met onze vrijwilligers bespreken. 
Het uiteindelijke doel: alle taken gekoppeld 
aan een commissie en aan personen. De 
juiste poppetjes op de juiste plek. Dat wordt 
dé uitdaging van FC RDC in het komende 
seizoen.
Maar eerst lekker op vakantie en daarna 
gaan we vrolijk verder.  

Paul van Gurp
Voorzitter FC RDC
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Van de bestuurstafel

Het seizoen zit erop. Bij de start schreef ik op deze plek dat het mooi zou 
zijn om na de corona-onderbrekingen weer kampioenschappen mee te 
maken. Niet dat het daar om draait, maar als symbool voor het normaal 
kunnen uitspelen van een competitie. En ja hoor, we hebben het weer mogen 
meemaken. Bij de meiden, bij de pupillen. Ouderwets blijde gezichten! 
Eentje wil ik er uitlichten: het Passend Voetbal-kampioenschap. Ik heb op 
een woensdagavond de spelers, de begeleiders en de (vele!) ouders mogen 
toespreken. Waarom was ik best wel trots op juist dit kampioenschap? FC 
RDC is een vereniging waar we plek willen bieden voor iedereen die wil 
voetballen. En ik merkte die woensdag dat Passend Voetbal in die paar jaar 
een echt onderdeel van de club is geworden. Een groot compliment voor de 
trainers en coaches. 
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Van de bestuurstafel

Ben jij de nieuwe Secretaris van FC RDC?

Na jarenlange trouwe dienst stopt Wim Korte als 

Secretaris van het Bestuur; zodoende is er een 

vacature. Gelukkig blijft Wim op de achtergrond 

actief. De ledenadministratie en facturering van de 

contributies blijft hij doen. Dat houdt voor de nieuwe 

Secretaris in dat hij niet het hele takenpakket van Wim 

over hoeft te nemen. Dat scheelt een hele hoop. 

Wat doet een Secretaris?

• Samen met de Voorzitter de vergaderingen voorbereiden: opstellen van de agenda;

• Notuleren Bestuursvergaderingen en de actielijst bijhouden;

• Verantwoordelijk voor de inkomende ‘post’. In de praktijk betekent dat het beheren van de Secretaris-mailbox. Mails 

van de KNVB, leden, gemeente en andere instanties. Die mails hoeft hij/zij niet allemaal zelf te beantwoorden, maar 

doorsturen naar de juiste persoon of commissie;

• Verantwoordelijk voor de Ledenadministratie (Wim blijft het uitvoerende werk doen);

• Verantwoordelijk voor de correspondentie namens het Bestuur (bijvoorbeeld brieven opstellen en mails versturen);

• Vertegenwoordiging van het Bestuur (bijvoorbeeld op roulatiebasis Bestuursdienst bij wedstrijden van het Eerste Elftal).

Het Bestuur is in de afgelopen periode van samenstelling veranderd. Het is een mix van ervaring en nieuw bloed. Omdat 

we het komende seizoen willen werken aan een nieuwe organisatie is de inbreng van een frisse blik van harte welkom. 

Ervaring is wellicht handig om te hebben, maar voor ons geen voorwaarde. Enthousiasme en teamspirit is belangrijker. 

Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met ondergetekende. Dan leg je je nog niet vast, maar gaan we in 

gesprek. Ook een kennismaking met het voltallige Bestuur is onderdeel van jouw besluit om uiteindelijk ja of nee te 

zeggen. Je moet weten waar je aan begint en met wie! 

Door Paul van Gurp (voorzitter@fcrdc.nl)
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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

Twee keer 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 EUR 45,=, en als donateur wordt uw naam vermeldt in ’t Honderdje, 
op het Vriendenbord in de kantine en op de website. Inmiddels zijn zo’n 160 personen al Vriend van FC RDC en we 

streven naar de magische grens van 200!

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

Erik Holtkamp
E-mail: Vrienden@fcrdc.nl

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

Wordt ook Vriend van FC RDC!
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Terugblik 

FC RDC heeft zaterdag 9 april jl. club-icoon Pepe Jacomé in 
het zonnetje gezet. Pepe is tientallen jaren een onmisbare 
kracht geweest voor de voetbalvereniging, eerst voor de 
CJV’ers en sinds 2013 voor FC RDC. Iedereen, van jong tot oud 
kende Pepe. Want hij was er altijd. Hij opende het clubhuis, 
hij zorgde voor de materialen, hij maakte schoon, stond 
achter de bar, kocht spullen in en masseerde -als verzorger- de 
spieren van menig voetballer. Vanwege zijn gezondheid heeft 
hij een stap terug moeten doen.

Pepe was een grote kindervriend. Hij had altijd een grapje, een 
goocheltrucje of een bekertje ranja met pannenkoeken voor ze. 
Vandaar dat er veel kinderen aanwezig waren bij zijn afscheid, 
net als alle selectiespelers en veel clubmensen. Zij vormden een 
erehaag voor Pepe en zijn vrouw. Op de middenstip van het 
hoofdveld werd hij bedankt voor zijn jarenlange inzet en vooral 
voor de wijze waarop hij dat altijd heeft gedaan. Want Pepe 
was Pepe. Hij ontving een boek vol met herinneringen en een 
FD RDC shirt met zijn naam erop. Daarna onthulde hij, tot zijn 
eigen grote verrassing, de naam die de tribune vanaf nu zal 
dragen: Pepe-tribune. Een passend eerbetoon voor club-icoon 
Pepe Jacomé. Nadien waren er voor de jeugd pannenkoeken in 
het clubhuis onder toeziend oog van Pepe zelf…

Club-icoon Pepe Jacomé geëerd!
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Puzzelen EVEN LACHEN! 

Lekker kleuren!

Een puzzel om van te smullen, 
kun je hier scannen en online 
oplossen. Veel puzzel- en 
vakantieplezier!

Er lopen twee aardappels over straat. De ene is aan het 
huilen, en de andere vraagt waarom hij weent. 

“Mijn papa zit in de puree!”

Welk huis heeft geen dak, geen deur en geen raam?

Een klokhuis



Het seizoen zit er alweer op. Op het moment van schrijven liggen de spelers 
van het Eerste elftal hoogstwaarschijnlijk al in bed na een gezellig weekend 
in Leuven. Een mooi initiatief van de groep en een teken dat het met de 
saamhorigheid en sfeer goed zit. Dat dit zo goed is, vind ik bijzonder. Het is 
algemeen bekend dat we met het Eerste Elftal de laatste jaren niet om de 
prijzen strijden en als je dan ziet hoe ze hiermee omgaan, kun je niets anders 
dan trots zijn en je pet daarvoor afnemen. 

Jonge jongens als een Daniël Savelkoel, 
Ronel Antonia, Luca Melis en Yde 
Klopman voelden zich vanaf het eerste 
moment thuis en werden snel in de 
groep opgenomen. Een pluim voor de 
‘oude’ garde, zoals Niek Riksten, Koen 
Wagenvoort en Michel Voortman. En 
dat hier de kracht ligt van hoofdtrainer 
Paul Roskam werd ook nog maar eens 
bevestigd. Het gehele seizoen was de 
trainingsopkomst bovengemiddeld en 

na trainingen en wedstrijden werd er 
altijd even gezellig nagepraat en vooruit 
gekeken. Dat er regelmatig naar de 
microfoon werd gegrepen in de derde 
helft was ook zeker een meerwaarde 
voor de teambuilding. 

Hierbij moet ook zeker het Tweede Elftal 
van Tom Hemmes niet worden vergeten. 
Zij zitten qua prestaties eigenlijk al tijden 
in hetzelfde schuitje en ook zij hebben 

een fantastisch team. Ook hier wordt 
twee keer in de week fanatiek getraind 
om op zaterdag alles te geven in de strijd 
om de drie punten. Dat de laatste twee 
wedstrijden met 4-0 en 5-1 werden 
gewonnen is dan echt prachtig voor die 
gasten en het is ze, oh zo gegund!

Het Eerste begon stroef aan de 
competitie en bleek veel tijd nodig te 
hebben om aan het voetballen te komen. 
De tegenstanders wachtten hier niet 
op en derhalve werden er in de eerste 
periode slechts vijf punten behaald. Er 
werd gewonnen bij het matige EGVV, 
gelijk gespeeld tegen het campingelftal 
van BWO en bij onze stadsgenoten 
Koninklijke UD. Hierdoor werd de eerste 
periode op een 12e plek afgesloten, 
alleen UD onder ons latend. 

Hierna kwam de schwung er in; dat 
klinkt raar als je naar de eindklassering 
kijkt, maar toch. Zonder bijzonder goed 
te voetballen werden er richting het 
einde van het seizoen goede resultaten 
behaald. Heel vaak kwam de factor 
pech om de hoek kijken en incasseerden 
we drie wedstrijden achter elkaar in 
blessuretijd een beslissend tegendoelpunt, 
waardoor er alsnog verloren dan wel 
gelijkgespeeld werd. De laatste zeven 
wedstrijden werd er echter maar twee 
keer verloren! Kampioen SV Twello 
haalde tegen FC RDC het kampioenschap 
binnen en die andere wedstrijd was 
een ietwat ruimere nederlaag tegen 
gedoodverfde favoriet SV Helios. 
Overtuigende overwinningen tegen onder 
andere Sportclub Deventer en Almen 
stonden hier tegenover. Er werd zoals 
gezegd niet bizar goed gevoetbald, maar 
er werd gestreden voor iedere meter en 
ploeggenoten wisten Kai van den Beld 
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Terugblik FC RDC-1

FC RDC-1: solide basis moet voor 
groei gaan zorgen!



Terugblik FC RDC-1
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opeens goed te vinden. Hij eindigde 
met maar liefst 18 doelpunten op een 
knappe derde plek van de topscorerslijst 
van de 4e klasse E. In de tweede periode 
eindigden we zevende met 15 uit 12 en 
in de eindstand werd uiteindelijk een 10e 
plaats genoteerd. EGVV, OBW en UD 
eindigden onder FC RDC. 

Gedurende het seizoen begon het 
na gesprekken binnen het Technisch 
Hart van de Club (Karel Turfboer, Kick 
Maatman en ondergetekende) steeds 
meer te kriebelen bij Kick Maatman. 
Maatman is dit seizoen gestart als Hoofd 
Opleidingen en is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het technisch beleid. Al 
snel kwamen we overeen dat Maatman 
de komende twee seizoenen eveneens 
hoofdtrainer zal zijn van FC RDC. Dit 
buitenkansje, een Deventer trainer met 
UEFA-A en ervaring als assistent-trainer 
van een BVO, konden we natuurlijk 
niet laten lopen. Daarnaast is de 
bevlogenheid en het enthousiasme van 
Kick aanstekelijk voor andere trainers en 
we zagen hen en de spelers al snel onder 
zijn leiding beter worden. Zemir Mujic 
als assistent en good old Anco Jansen 
van ‘t Laar als keeperstrainer maken 
de trainersstaf compleet en met Bert 
Wierdsma als Teammanager en Richard 
Brugman als verzorger heeft het Eerste 
een staf waar menig eersteklasser een 
puntje aan kan zuigen. 

Door het aanstellen van Kick Maatman 
hielden we rekening met een grote 
aanwas van nieuwe spelers. We hebben 
vrijwel direct besloten dat we willen gaan 
bouwen met het huidige team van  echte 
FC RDC-ers. Door het aan laten sluiten 
van Tycho Dellink en Marc Brouwer 
vanuit het Derde krijgt Maatman 
wat ervaring in de piepjonge ploeg. 

Daarnaast komen van SV Schalkhaar een 
vijftal spelers over. Jesse Klopman, Joost 
Brouwer, Jaydey Bongers, Milan Beumer 
en Stijn Rorije speelden dit seizoen nog 
in de Tweede Klasse, maar kiezen ervoor 
om bij FC RDC samen te gaan spelen 
in het team van Maatman. Deze zeven 
‘nieuwelingen’ sluiten aan in de twintig 
koppen tellende selectie. 

Het afgelopen seizoen stond 
voornamelijk in het kader van 
teambuilding, sfeer, keihard werken en 
doorgaan tot het laatste fluitsignaal. 
Voor komend seizoen wordt hierop 
verder gebouwd en ligt de focus op 
het voetballend beter maken van het 
individu. Er zijn door het Technisch Hart 
(zonder Maatman) geen doelstellingen 
gemaakt ten aanzien van klassering 
en/of promotie. Des te meer op 
bovengenoemde zaken. En dat de 
verwachtingen hoog zijn zal niemand 
ontgaan. 

Ik wil Paul Roskam en Jan Demmers 
hartelijk danken voor hun inzet. Paul 

is twee jaar hoofdtrainer geweest en 
dat was in de coronaperiode geen 
makkelijke job. Paul, hartelijk dank en we 
weten allebei dat we je nog regelmatig 
op ons mooie sportpark gaan zien! 
Jan Demmers was de afgelopen vier 
jaar keeperstrainer van de selectie en 
zijn bevlogenheid, professionaliteit en 
vakkennis is ongekend geweest voor 
onze keepers. Jan, mega bedankt dat 
je destijds de stap hebt gemaakt en ik 
hoop van harte je nog regelmatig bij ons 
langs de kant te zien. Dat mag vanaf nu 
zonder iPad. 
Maar ook Bert, Richard en Tom, duizend 
maal dank! Gasten als jullie maken de 
club FC RDC en ik ben trots om het met 
jullie te mogen doen! Karel, bedankt 
voor je luisterend oor en vice versa, voor 
je oneindig naar het Bestuur stappen 
met mijn onmogelijke wensen en voor 
het al vijf jaar met me uithouden. Kick, 
bedankt voor het blijven opnemen van 
de telefoon waardoor je uiteindelijk bij 
FC RDC bent ingestapt. Bedankt dat je 
inziet dat het hier allemaal wel meevalt 
en dat je de potentie van  onze jeugd en 
jonge selectie ziet! 

Tenslotte de toeschouwers bedankt! 
Ouders, sponsoren, vrienden en 
vriendinnen, maar ook de zogenoemde 
oude garde met onder andere Roel en 
Cees, Fred Zandkamp met z’n rondje om 
het veld, Thejo en Richard die altijd even 
positief zijn op het balkon en nog vele 
anderen! 

Graag tot ziens op 27 augustus bij de 
finaledag van de vijfde Pepe Cup op ons 
Sportpark Borgele.

Roy Beumer



Bezorgen 7 dagen p.w. van 17.00-1.00 uur
Deventer, Diepenveen, Schalkhaar, 

Colmschate, Vijfhoek, Epse en de Worp

Pizza’s - Shoarmabroodjes
Snacks en vleesschotels

UTOBEDR I J F

Het juiste adres voor uw auto

Westfalenstraat 12
7418 DB Deventer
Tel:  0570-633000
Fax: 0570-606275

info@akif.nl
www.akif.nl

Relatiekaart Akif 22 01 2008 10:23 Pagina 1

WINKELCENTRUM BORGELE
Voor al uw inkopen naar onderstaande winkeliers

Arkelstein 71
7414 ER Deventer
T:  0570 - 640 229

elke woensdag de lekkerste kibbeling
en spartelverse vis 

 bert en maria 
op de markt 
winkelcentrum Borgele

Alphega Apotheek Borgele 
staat voor zorg en service in uw wijk

Openingstijden maandag tot vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
 zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Wij verkopen ook hulpmiddelen voor sportbeoefening

Dreef 140E
7414 EJ Deventer

Adverteren in dit blad?

Meer weten:

Neem contact op met

sponsoring@fcrdc.nl 
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Het fundament van FC RDC

Jayden Buseni
V: Stel jezelf eens voor
A:  Ik ben Jayden Buseni, 11 jaar en woon 

in Deventer.

V: Waar voetbal je? 
A:  JO11-1 volgend jaar ga ik naar de  

JO13-1.

V: Wat is jouw positie?
A: Ik sta rechtsvoor. 

V:  Wat is de jouw favoriete 
voetbalclub?

A: Manchester United

V:  Wie is de beste voetbalspeler of 
-speelster?

A: Kylian Mbappé.

V: Wat is jouw droom?
A:  Ik hoop dat ik altijd kan blijven 

voetballen, want dat is het leukste dat 
er is. 

V:  Wat wil je later worden? En 
waarom? 

A:  Profvoetballer worden is mijn droom. 
Het liefste bij Manchester United. 

V: Wat zijn jouw andere hobby’s?
A:  Eigenlijk voetbal ik gewoon het liefst 

elke dag!

V:  Wat is jouw favoriete eten? En 
waarom?

A:  Wraps vind ik echt super lekker!

V:  Wie is jouw favoriete Youtuber en 
waarom?

A: Ik kijk nooit echt meer YouTube. 

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

A:  Heel veel (voetbal)schoenen kopen! En 
een huis kopen, waarvan de tuin zo 
groot dat ik er een eigen voetbalveld in 
kan maken. 

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 Jayden Buseni.
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Geen spel zonder regels, maar wie bewaakt die regels? 

KNVB-bijeenkomst voor verenigingsscheidsrechters
Op dinsdag 29 maart jl. zijn Richard Stam en ondergetekende 
als afgevaardigden van FC RDC naar een KNVB-bijeenkomst voor 
verenigingsscheidsrechters geweest. Bijkomend voordeel was dat we de 
wedstrijd Jong Oranje - Jong Zwitserland mochten bekijken in onze geliefde 
Adelaarshorst. 

Onder de leiding van Betaald 
Voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot 
hebben we een leuke en educatieve 
avond meegemaakt, waarin we voor de 
wedstrijd een aantal punten bespraken:

- Wat zijn eigenschappen van een goede 
scheidsrechter?

- Hoe zorgt een bepaalde hoek ervoor 
dat je als scheidsrechter een ander 
beeld kunt hebben van een bepaalde 
situatie?

- Verder kregen we een aantal ‘moeilijke’ 
scheidsrechtersituaties vanuit het 
Betaalde Voetbal te zien, waarbij 
onder andere het voordeel van een 
onpartijdige lijnrechter werd besproken.

Voor de wedstrijd kregen we een kleine 
opdracht mee: we moesten letten op het 
volgen en positie kiezen van de Noorse 
scheidsrechter, het toepassen van de 
spelregels en zijn wedstrijdmanagement. 
Wat ons hierbij het meeste opviel was de 
tweede gele kaart voor Wouter Burger; 
deze was op appèl van de lijnrechter, 
terwijl de scheidsrechter zichtbaar 
twijfelde over zijn beslissing. Gelukkig 
zorgde dit ervoor dat Jong Oranje 
opleefde, mede door de gouden wissel 
van Elayis Tavsan, die twee keer scoorde.

Als afsluiting werden er nog een flink 
aantal scheidsrechtersituaties besproken 
en wat mij het meeste is bijgebleven 
is dat Jeroen Manschot een aantal 
keer herhaalde dat hij het als Betaald 
Voetbalscheidsrechter makkelijker heeft 
dan wij als verenigingsscheidsrechters, 
aangezien hij gebruik kan maken van 
onpartijdige lijnrechters, een vierde 
official en een VAR. 

Dit neemt niet weg dat wij het vak 
verenigingsscheidsrechter met veel 
plezier uitoefenen en ieder lid op willen 
roepen om zich aan te melden als 
scheidsrechter, want helaas is er nog 
steeds een schaarste. Er is vanuit FC RDC 
volop begeleiding mogelijk van ervaren 
scheidsrechters, mocht je het spannend 
vinden om er mee te beginnen. Ik 
besef me dat ik vroeger ook niet op het 
voetbalveld had kunnen staan zonder de 
hulp van vrijwilligers en dat is voor mij de 
reden dat ik me heb aangemeld, want 
alleen samen sta je sterk!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Gerrits.
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Geen spel zonder regels, maar wie bewaakt die regels? 

Het fluitje van… Kelvin Janssen
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!

V:  Wat is je naam? 
A: Kelvin Janssen

V:  Vertel eens iets over jezelf.
A:  Ik ben 32 jaar en woonachtig te Deventer. Ik woon samen 

met mijn vriendin en we hebben trouwplannen voor dit jaar.. 

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

A:  Ik kan me niet precies herinneren wanneer ik ben begonnen 
met fluiten, maar ik geloof dat dat nu anderhalf jaar geleden 
is en altijd met plezier. 
Ik heb vijf jaar lang met plezier gevoetbald bij FC RDC 
maar helaas moest ik met voetballen stoppen om financiële 
redenen. 

V:  Aan welke wedstrijd wordt je liever niet herinnerd?
A:  Ik word liever niet herinnerd aan, tsja.... Dat weet ik zo even 

niet. Volgens mij al best lang geleden haha. 

V:  Aan welke wel?
A:  Ik word wel leuk herinnerd aan de twee wedstrijden die ik 

afgelopen seizoen bij FC RDC met het Vijfde heb gewonnen. 
Wat een prestatie . 

V:  Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
A:  Je kunt mij in de nacht wakker maken voor een heerlijke 

kom erwtensoep. Mmmmmm. Hier ben ik echt dol op en 
pannenkoeken denk ik ook nog wel.

V:  Hoe kijk je tegen onze vereniging aan?
A:  Niet zo heel veel over te zeggen maar wel een mooie en 

leuke club!

V:  Wat is je mening over de VAR?
A:  Ja, de VAR. Goed dat ze dat gebruiken, zo kan je nog eens 

ingrijpen als de scheidsrechter een foute beslissing maakt, 
maar je hoort ook wel eens coaches die er niet altijd blij mee 
zijn.

V:  Wat is jouw favoriete binnenlandse voetbalclub?
A:  Natuurlijk als echte Deventenaar is dat Go Ahead Eagles. Heel 

knap ook dat ze dit seizoen in de Eredivisie zijn gebleven met 
dank ook aan de trainer Kees van Wonderen, die helaas is 
vertrokken naar Heerenveen.

V: En buitenlandse?
A:  Buitenlandse club heb ik eigenlijk niet maar als ik zou mogen 

kiezen is dat denk ik FC Barcelona.

V:  Welke spelregel zou volgens jou aangepast moeten 
worden?

A:  Dit is een lastige vraag. Ik denk eigenlijk dat alle spelregels 
wel goed zijn in het voetbal.

V: Wil je verder nog iets kwijt?
A:  Ik hoop ooit weer te kunnen voetballen, maar voor nu blijf 

ik lekker wedstrijden fluiten want ja, dit is gewoon erg leuk 
om te doen want elke wedstrijd is anders 

V: Aan wie geef jij het fluitje door?  
A: Roxanna van der Kaaij.

Scheidsrechters gezocht!!!
 
In het vorige magazine plaatsten we deze oproep, 
en ook via andere kanalen en posters in de kantine. 
Gelukkig hebben we daar enkele reacties op 
ontvangen. Dit is helaas bij lange na niet voldoende 
om ons fluitkorps op sterkte te houden.
Graag doe ik hierbij nogmaals een dringend 
beroep, ook aan ouders en trainers/leiders, om je 
kind/speler/speelster deze unieke mogelijkheid te 
bieden om mooie ervaringen op te doen door het 
leiden van een wedstrijd. Een (korte) opleiding en 
begeleiding wordt door de club verzorgd. Je kind 
leert beslissingen te nemen en ergens voor te staan. 
Uiteraard houden we rekening bij het indelen met 
zijn/haar eigen wedstrijd en voorkeuren. Ook in dit 
magazine kun je weer lezen welk plezier de huidige 
(jeugd)scheidsrechters hier uit halen. Dus meld je 
(alsnog) aan bij: Erik van Luttikhuizen (06 - 4233 
0133) of Richard Stam (06 - 2204 1346), ook voor 
meer informatie.
 
Dan nog een paar huishoudelijke mededelingen:
 
• Het valt op dat de spelersadministratie niet consequent 

en op tijd wordt ingevuld door met name onze eigen 
teams. Dus LEIDERS/TRAINERS/AANVOERDERS: graag 
spreken we hierbij af dat minimaal een uur voor 
aanvang van de wedstrijd de spelersopgaaf (inclusief 
een assistent-scheidsrechter!) wordt aangeleverd via de 
KNVB Wedstrijdzaken-app bij de official van dienst;

• En met name voor de jeugdleiders/trainers: het is een 
mooi gebruik dat de teams elkaar na afloop een hand/
boks geven; vergeet daarbij ook de Jeugdscheidsrechter 
niet!

 
 Namens de clubscheidsrechters,

Richard Stam.



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
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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



Wim was geboren en getogen 
in Winterswijk, als telg van een 
bakkersfamilie. Hij heeft ook meegewerkt 
in de zaak van zijn vader. Later, toen 
hij getrouwd was, begon hij een eigen 
supermarkt in Winterswijk; ondernemen 
zat hem in zijn bloed. Dat was in de tijd 
dat er busladingen Duitsers naar Nederland 
kwamen om hier boodschappen te doen, 
want hier waren veel inkopen goedkoper. 
Dat is tegenwoordig wel anders. Wim 
vertelde ook graag hoe hij klanten aan 
zich wist te binden. Het binnenhalen van 
de Duitse klanten uit de bus liet hij graag 
over aan zijn vrouw. Dat was niet zijn ding. 
Maar prijslokkertjes voor de klanten, dat 
regelde hij zelf. Pallets met servies liet hij 
persoonlijk uit China aanrukken. Dat kostte 
volgens Wim weinig en de klanten waren 
er dol op. Kon men voor sparen of kreeg 
men extra bij de inkopen.

Naast zijn werk bij het familiebedrijf en 
later de supermarkt had hij een druk 
verenigingsleven bij de plaatselijke 
voetbalvereniging WVC. Hij was actief 
als keeper, maar ook als officieel 
scheidsrechter. Hij werd bij WVC als dank 
voor zijn inzet benoemd tot Erelid. 

Begin jaren 70 kwam hij met zijn 
gezin in Deventer wonen en werken. 
Uiteindelijk werkte hij in Deventer bij 
een automobilisten belangenvereniging. 
Daardoor was hij ervaren in het 
verzekeringswerk en ook in schade- en 
andere afhandelingen/ bemiddelingen. 

December 1973 werd hij lid van de 
CJV-ers, omdat zijn zoons daar gingen 
voetballen. In augustus 1976 werd hij 
bestuurslid in de functie Jeugdsecretaris 
en later Jeugdvoorzitter. September 
1979 werd hij Penningmeester en in 
september 1986 werd hij Voorzitter tot 
augustus 1998. Ook bij de CJV-ers werd 

hij benoemd tot Erelid voor het vele, 
vele werk, dat hij had verricht. Naast de 
bestuursfuncties runde hij vele jaren de 
kantine, al dan niet samen met anderen. 
De inkoop en verkoop wilde hij zelf in de 
hand houden. Toch weer die kruidenier!!!

Wim was duidelijk een man, die alle 
touwtjes in handen wilde hebben. Dat was 
soms ook wel lastig voor andere (bestuurs-)
leden. Maar soms ook wel gemakkelijk. 
Wim wilde het liefst Voorzitter, 
Penningmeester, Kantinebaas zijn en dan 
ook nog verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud. Wim was een duizendpoot. In 
zijn werkzame leven was hij tijdens en na 
het werk altijd bezig met de vereniging en 
dat bleef ook na zijn pensionering. Wim 
kon ook goed ‘doorgaan’. Als hij iets op 
een bepaalde wijze wilde regelen en er 
toch anders beslist werd, bleef hij rustig 
proberen om de zaak opnieuw aan te 
kaarten, soms meerdere keren. Soms lukte 
dat, maar regelmatig ook niet. Dan nam hij 
wel morrend zijn verlies.

Ook kon hij doortastend optreden. Zo 
was hij op bezoek bij HHC uit Hardenberg 
en hoorde in de Bestuurskamer, dat die 
vereniging een aantal jaren geleden zelf 
lichtmasten had geplaatst, maar dat 
de gemeente nu ook lichtmasten ging 
plaatsen. Daardoor hadden zij lichtmasten 
over. Wim zag zijn kans schoon en kocht 
ter plaatse de lichtmasten van HHC. Hij 
zorgde voor transport van de lichtmasten 
naar Deventer. Vervolgens bood hij ze 
aan in het Bestuur en kregen de CJV’ers 
lichtmasten op het hoofdveld. 

Nog een kenmerk van Wim was zijn 
zuinigheid. Opruimen en weggooien zat 
niet in z’n bloed. Niets werd zo maar 
weggegooid. Alles werd gesorteerd en 
bekeken of het nog te gebruiken was. 
Spullen, die werden opgeruimd bij de 

vereniging vond je daarna 
terug in de garagebox 
of schuur bij Wim thuis. 
Kennelijk moest toch nog 
eens goed gekeken worden 
of het nog van waarde kon 
zijn. Ook over geld kon je 
met Wim goed praten. En als 
hij iets graag wilde kopen, 
dan moest er afgedongen 
worden. Hij had een prijs in 
het hoofd en voor die prijs 
moest hij het ook hebben. 
Zo was hij bezig met de koop 
van een camper, die hij graag 
wilde hebben en waarop 

hij al veel van de prijs had afgedongen. 
Wim wilde de camper graag hebben en de 
koop was bijna rond, maar er moest van 
Wim nog 100 gulden af. Hij kreeg de 100 
gulden er niet af, dus ging de koop niet 
door. Dat was Wim ten voeten uit.

Bij de fusie van de CJV-ers met FC 
RDC in 2013 werd hij benoemd als 
Penningmeester, een functie die hij tot 
december 2014 vervulde. Daarnaast bleef 
Wim zich bezighouden met onder andere 
de inkoop voor de kantine. Altijd zo goed 
en voordelig mogelijk inkopen voor de 
vereniging. Daar was hij goed in!!!

Ook heeft Wim jaren deel uitgemaakt van 
de Deventer Sportraad, die zich onder 
andere inzette voor een verbetering van 
de sportvoorziening in Deventer. Hij wist 
de weg te vinden binnen de gemeente 
Deventer, zowel bij ambtenaren als 
wethouders. 

Wim had een groot rechtvaardigheids-
gevoel en hielp graag belangeloos mensen 
met problemen, ook op financieel gebied. 
Die sociale kant zag niet iedereen, maar 
was wel degelijk aanwezig. En hij deed dat 
uit volle overtuiging en in alle stilte.

Het leven van Wim heeft voor een 
groot deel in het teken gestaan van de 
verenigingen. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd.

Mocht u zich hebben verbaasd over 
het feit, dat er na het overlijden van 
ons Erelid Wim Deunk namens FC RDC 
geen rouwadvertentie is geplaatst 
in de regionale krant; dit heeft een 
goede reden. In overleg met de familie 
zijn de kosten van een dergelijke 
advertentie niet daaraan uitgegeven, 
maar in naam van de familie Deunk 
gedoneerd aan Stichting Kinderen 
Kankervrij (KIKA). Geheel in de 
levensvisie van Wim Deunk. 

Door Wim Korte, Secretaris
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Op dinsdag 8 maart 2022 ontvingen wij het bericht, dat ons ERELID Wim 

Deunk op de leeftijd van 88 jaar is overleden. Dit was een groot verlies voor 

FC RDC. Wim is eigenlijk tot het laatste moment actief gebleven binnen 

onze vereniging... tot een paar jaar geleden zijn gezondheid hem parten 

begon te spelen en ook nog corona intrede in ons leven deed, waardoor 

voorzichtigheid was geboden. Maar wie was Wim eigenlijk? Wat weten wij 

van hem? Bijgaand een portret van Wim dat tevens een eerbetoon is.

In memoriam Wim Deunk



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
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Het zit er weer op. Competitie 2021 - 2022 zit er op. Een apart seizoen 
waarin met name de senioren moeizaam op gang zijn gekomen. De 
coronajaren hebben hun tol geëist, terugkomen in het ritme is toch minder 
eenvoudig dan dat men deed voorkomen. Voetbal is anders dan hardlopen 
of de sportschool. Het korte werk en zeker op kunstgras geeft een enorme 
belasting van spieren en gewrichten. Maar ook de coronakilo’s bleken 
moeilijker weg te werken dan gehoopt en hebben dus een negatieve impact 
op de spieren en gewrichten. Hopelijk gebruiken we de zomer om weer 
lekker fit te worden.
 
Voor de heren van Zaterdag 1 was het 
een wisselvallig seizoen. Het begin was 
moeizaam maar langzaam maar zeker 
werden de wedstrijden beter. Vaak zaten 
we net aan de verkeerde kant van het 
geluk, maar de potentie die dit jonge 
team heeft werd steeds meer duidelijk. 
De eindreeks was indrukwekkend op de 
uitglijer tegen Helios na. Uiteindelijk zijn 
we geëindigd  op een tiende plaats. Er 
had in mijn ogen meer ingezeten als we 
iets meer geluk hadden gehad. Ook voor 
Zaterdag 2 was het een zwaar seizoen. 
Maar ook daar een indrukwekkende 
eindspurt van het team van Tom.
 
Zowel Jan Demmers als Paul Roskam 
stoppen bij FC RDC. Jan kiest voor 
weekenden met zijn vrouw, hetgeen hem 
zeer is gegund. Jan is een zeer bedreven 
en kundig keeperstrainer. We zijn hem 
dankbaar dat hij ons de afgelopen jaren 
heeft geholpen. Paul wordt trainer bij 
Overwetering 2. Hij werd trainer bij FC 
RDC na een aantal onrustige jaren en 
zijn taak was om rust te brengen en een 
fundament neer te leggen om verder te 
groeien. Dat is hem gelukt; dank hiervoor 
Paul, en succes bij Overwetering!
 
Het is mooi te zien (WhatsApp) hoe 
enthousiast de 7x7 groep is. Regelmatig 
spelen ze op vrijdagavond partijen op één 
helft van het veld in toernooivorm tegen 
andere teams. Het enthousiasme is vooraf 
erg groot en gaat vaak over naar de 
derde helft. Maar ook zij hadden het niet 
makkelijk om op te starten en dat gold 
niet alleen voor ons team.
 
Over de zaalteams valt niet veel te 
melden. Die bedruipen zichzelf. 

 
Ik kan het niet laten om een opmerking 
te maken over de toeschouwers van de 
wedstrijden bij FC RDC. Iedereen hartelijk 
dank voor de gezellige sfeer! Dat geeft 
FC RDC toch iets extra’s.
Ook maak ik even gebruik om de 
vrijwilligers te danken die het voetbal 
mogelijk maken. Denk aan de mensen 
achter de bar, (wedstrijd)secretariaat, 
lijnentrekkers, trainers, leiders, vlaggers 
en ook het Bestuur. Dank je zonder jullie 
was er geen voetbal mogelijk!
 
Nee, ik ben ze niet vergeten, de 
clubscheidsrechters. Jullie hebben het 
niet altijd makkelijk bij deze emotionele 
sport. Mijn dank en waardering is enorm! 
Hopelijk zien we jullie volgend seizoen 
weer op de velden.
 
Seizoen 2022-2023
Een trots gevoel overheerst en daarnaast 
moet ik mijn enthousiasme temperen 
voor dit komende seizoen. Na moeilijke 
jaren staat er nu een mooie ambitieuze 
jonge selectie en daarnaast een mooi 
en sterk team van trainers. Kick en Roy 
hebben hier hard aan gewerkt en met 
succes.
 
Bij FC RDC blijft het uitgangspunt 
gelden dat we het willen doen met 
spelers die door ons zijn opgeleid of een 
sterke band hebben met de vereniging. 
Deze uitgangspunten hebben we ook 
gehanteerd als er zich nieuwe leden aan 
dienden. En dat waren er veel. Kick heeft 
veel gesprekken gevoerd waarbij elke 
keer is getoetst aan het uitgangspunt. 
Voor komend seizoen hebben we 
ongeveer 50 spelers die in aanmerking 
komen voor een plekje in de selectie, 

en wederom gezegd ‘onze jongens’. Dit 
gaat hoogst waarschijnlijk leiden tot drie 
selectieteams (ZA1 tot en met 3). Dit 
is een ideale situatie voor jongens die 
doorstromen vanuit de jeugd en willen 
voetballen op niveau en groeien. Hiermee 
gaat een lang gekoesterde wens in 
vervulling.
 
Naast deze drie selectieteams zijn er 
naar verwachting nog drie andere 
zaterdagteams (ZA4 tot en met 6). Fijn 
dat er groei is, grotendeels dankzij onze 
jeugd. Het oude JO19-1 gaat komend 
seizoen ook seniorenvoetbal spelen en 
wederom onder de bezielende leiding 
van Chris.
 
Op zondag blijven we twee 
veteranenteams houden. Er is plek op 
de zondag. Dus ben je 35+, sluit je aan 
en speel heerlijk uitdagende potjes. 
Wenselijk is dat we eens weer gaan 
groeien op de zondag.
 
De jeugd is verknocht op kunstgras, 
graag zouden we er een tweede 
kunstgrasveld bij hebben. We zijn 
op zoek naar een vrijwilliger die dit 
project wil trekken. Meld je aub aan bij 
Commissie@FCRDC.nl.
 
Voor het komende seizoen hebben 
we weer een Zaalcoördinator in de 
persoon van Remco Buschers. Remco 
deed de afgelopen jaren al veel achter 
de schermen. We zijn blij met de extra 
aandacht voor het zaalvoetbal.
 
Nu zou ik toch bijna het beste paard van 
stal vergeten: onze ex-spits, keeper van 
ZA1, heeft zich opgeworpen om de niet-
selectie teams te coördineren. Jeroen, 
dank je wel. Ik ben hier zeer blij mee!
 
Ik wens jullie allen een fijne vakantie en 
hoop jullie weer snel te zien bij het begin 
van de trainingen! 

 
Door: Karel Turfboer,

Voetbalcommissie
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Terugblik competitie 2021 - 2022



Het einde van het seizoen nadert en dat vraagt om een terugblik. Als ouders 
en verzorgers hebben we eindelijk weer kunnen kijken langs de velden; voor 
het eerst in twee jaar... We hebben de jeugd mogen aanmoedigen, wat een 
heerlijk gevoel! Tijdens de wedstrijden en ook daarna was alles fijn geregeld 
in ons clubhuis. Een gezellige plek waar we konden (na)genieten.

Zaterdag 9 april jl. was een bijzondere 
dag. We hebben als club Pepe Jacome 
gehuldigd en de opening van het 
clubhuis gevierd. De Pepe-tribune is, 
meer dan verdiend, die dag officieel 
geopend. De metamorfose van het 
clubhuis is een succes! Dank, ook namens 
de Jeugdcommissie, aan alle mensen die 
daaraan een bijdrage hebben geleverd!

Als Jeugdcommissie kijken we met plezier 
terug op Pasen met een leuke activiteit. 
De  Paashaas is langs geweest bij FC 
RDC en reken maar dat er veel eieren zijn 
gevonden langs de velden. De kinderen 
hebben - met dank aan de Vrienden van 
FC RDC! - een verkapt Sinterklaas-cadeau 
gekregen (gevuld met paaseitjes) omdat 
dit destijds niet door kon gaan. 

(Foto(‘s) Pasen ontvang je van Suzanne) 

Dit seizoen sluiten we af met veel 
succesverhalen;  sommige teams zijn 
kampioen geworden. De JO8-3, JO9-2 
en ook Passend Voetbal hebben een 
geweldige prestatie geleverd! Blije en 
trotse kinderen, een fantastisch gezicht!

FC RDC JG1 Kampioen 
Najaarscompetitie 2021/2022
Er zijn twee dingen als voetballer die je 
nooit meer vergeet: je eerste wedstrijd 
en een kampioenschap! Voor de spelers 
van JG1 zijn beide het afgelopen seizoen 
uitgekomen.

“EVERYBODY HAS TALENT, BUT 
ABILITY TAKES HARD WORK”

Bovenstaande tekst slaat precies op de 
voetballers van JG1, Ze hebben allemaal 
een talent maar om het eruit te halen 
moeten ze net iets harder werken dan de 
gemiddelde voetballer.
En dat hebben ze het afgelopen seizoen 
gedaan! Hard werken, soms met veel 
tegenwind en teleurstellingen, maar vaak 
met veel plezier en inzet zijn deze kanjers 
steeds beter gaan voetballen met als 
resultaat, gepassioneerd voetbal en een 
kampioenschap.
Als technische staf kunnen wij alleen 
maar trots zijn! En een bedankje laten 
uitgaan naar de mensen die dit binnen FC 
RDC mogelijk hebben gemaakt. 
Op naar een nieuw seizoen en wie weet 
volgen er nog meer mooie momenten.

Kristel, Kevin, Fleur, Erick, Danique en 
Yentl.

Wij willen alle vrijwilligers die dit allemaal 
mogelijk maken bedanken. Zonder jullie 
zouden we niet de Club zijn die we 
vandaag zijn! Ik hoop dan ook van harte 
dat jullie verbonden blijven aan FC RDC.

Ook kijken we alvast vooruit naar volgend 
seizoen. We hopen ook volgend jaar 
nieuwe jeugdleden te begroeten en een 
aantal leuke activiteiten te organiseren. 

Binnen de Jeugdcommissie gaan we aan 
de slag met een nieuwe taakverdeling. 
Zo kunnen we de werkzaamheden beter 
verdelen en makkelijker organiseren. Ik 
wil graag benadrukken dat we ons best 
doen om dit zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Loopt iets niet goed? Meld dit 
dan op een positieve manier. Dit gebeurt 
nu niet altijd en dat vind ik  moeilijk. 
We zijn allemaal betrokken bij de Club, 
willen er allemaal iets moois van maken 
en zetten oprecht ons beste beentje voor. 
Wij kijken uit naar een geweldig nieuw 
seizoen!

Dirk Medema.
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Berichten van de Jeugdcommissie
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Berichten van de Jeugdcommissie

JO8-2

Feestje voor onze kampioenen van onze JG1 spelers 
Passend Voetbal
Een klein kampioenschap feestje na de wedstrijd was natuur leuk. Dit hebben we intiem gevierd op 21 mei na een 
uitwedstrijd. Maar een echte huldiging is het allerleukste en zo gebeurde het. Woensdag 15 juni onder de training werden 
de spelers van JG1 onder het oog van ouders, broers zussen opa’s oma’s en iedereen die verder bij het team betrokken is 
door de voorzitter van FC RDC toegesproken.

Zo trots als een pauw stonden de spelers te luisteren wel grappig om te zien dat onze doelgroep nu niet het etiket “rustig 
stil staan heeft” geboeid stonden te luisteren!
Na de toespraak konden wij genieten van een heerlijke taart die aangeboden werd door De Vrienden van FC RDC !! 
daarvoor onze dank. 

Maar om een feest ook echt een feest te maken was er na de training voor ons nog patat, frikandellen en kipnuggets. 

Alles bij elkaar was het een super leuke huldiging en willen wij iedereen binnen FC RDC bedanken die het mogelijk heeft 
gemaakt je als speler van Passenvoetbal gewaardeerd te voelen.

Team Passend voetbal FC RDC
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FC RDC organiseert Mini League
Bij de Mini’s wordt er met regelmaat een Mini League georganiseerd.  Op 
30 april jl. werd deze georganiseerd bij FC RDC. Meer dan 100 kinderen van 
verschillende verenigingen, FC RDC, Koninklijke UD, V.V. Diepenveen, SV 
Schalkhaar, D.V.V. Sallandia en V.V. Holten waren van de partij. Het was prachtig 
voetbalweer en er stonden veel supporters langs de lijn; kortom een groot feest 
voor voetballiefhebbers. 

Begeleid door de klanken van het  Champions League ‘anthem’ betraden de 
deelnemers door een erehaag van ouders, opa’s en oma’s, trainers en andere 
belangstellenden het veld. De teams kregen een veldje toegewezen en het 
startsignaal klonk. Geweldig om te zien hoe deze groep voetballertjes plezier 
beleeft aan een ochtendje spelen met elkaar. Het veld werd aan het eind van de 
ochtend met rode koppies en een lach en een traan weer verlaten. Een groot 
succes; op naar de volgende League!

Een voetballiefhebber. 

MINI
l e a g u e
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Vrouwenvoetbal in Deventer Noord

MO17-1: super kampioenen!
Zaterdag 21 mei jl. heeft de MO17-1 de voorjaarscompetitie afgesloten door kampioen te worden. Het team, 
getraind door Ard van Lochem en Albert Broekhuis, heeft een fantastische prestatie neergezet door zonder 
puntenverlies het kampioenschap binnen te halen!

Een mooi spandoek hing aan de hekken te pronken: KAMPIOENEN! Eigenlijk waren de dames dinsdag 17 mei 2022 al 
officieel kampioen geworden, maar wat is er mooier als het kampioenschap op eigen terrein kan worden gevierd?!?

Tegenstander V.V. Vorden toonde respect voor de dames van SVO Deventer’21; de speelsters maakten een erehaag voor de 
presentatie van onze kampioensspeelsters. Tevens riep Erik van Luttikhuizen de namen van de speelsters om en deed verslag 
van de wedstrijd.
Een wedstrijd waarin de meiden van de SVO de boventoon voerden; na tien minuten stond het 3-0 en met een 4-0 
voorsprong klonk het signaal voor de rust. De meiden konden even bijkomen. Door ouders werden er al wat voorbereidingen 
getroffen om er later een mooi feestje van te maken.

De Vrienden van FC RDC hebben ook een steentje bijgedragen. Zij zorgden voor een fantastische fototaart die wachtte om 
aangesneden te worden. Bedankt hiervoor!

Ook de tweede helft werd door de SVO-meiden met glans gespeeld en na 7-0 klonk het eindsignaal; er kon gefeest worden!

De tegenstanders overhandigden onze kampioenen twee flessen champagne en daar werd een heuse doop mee gedaan! 
Lachende en springende meiden kwamen met elkaar richting de tribune en daar werden ze gehuldigd. Een kampioens T-shirt, 
een beeldje, medailles en uiteraard de 0,0% champagne waarmee werd getoast. De trainers werden bedankt, de ouders voor 
het rijden en het wassen van kleiding, en de supporters van vandaag, want dat waren er een heleboel! In de kleedkamer en 
in de kantine zette het feestje zich nog even voort. 

We kunnen en mogen trots zijn op het eerste team dat in het eerste jaar dat SVO Deventer ‘21 bestaat kampioen is 
geworden en we hopen dat er nog vele kampioenschappen volgen!

Suzanne van Lochem.
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Geen spel zonder regels, maar wie bewaakt die regels? 

Het fluitje van… Mert Turan
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!

Bij FC RDC vinden we het belangrijk om jeugdscheidsrechters te hebben. 
Dat is om meerdere redenen een win-win-situatie. Voor de jonge speler een 
ideale mogelijkheid om zich te ontwikkelen door het mede verantwoordelijk 
zijn voor het sportieve verloop van een wedstrijd en het leren durven 
beslissingen/keuzes te maken. Voor ouders fijn dat ze niet zelf de fluit 
hoeven te hanteren en kunnen genieten van de prestatie van hun kind 
en voor de club fijn om een ‘kweekvijver’ te hebben voor toekomstige 
clubscheidsrechters. Graag stellen wij deze jeugdscheidsrechters, die allen 
een korte opleiding hebben gehad, dan ook voor. Aan het einde van het 
vraaggesprek geeft de geïnterviewde scheids het fluitje door aan een collega.

V:  Wat is je naam? 
A: Mert Turan

V:  Vertel eens iets over jezelf.
A:  Ik ben 15 jaar en zit op de Marke 

Noord in de derde klas. Ik voetbal bij 
FC RDC in de JO15-1. Naast voetballen 
hou ik ook erg van lekker eten. 

V:  Hoe ben je bij FC RDC 
terechtgekomen? 

A:  Mijn broer voetbalde bij FC RDC en ik 
ging altijd mee kijken bij de trainingen 
en wedstrijden. Meestal stond ik dan 
langs de lijn met de bal te spelen. 
Toen ik bijna vijf jaar was ben ik 
begonnen bij de Mini’s. Toen waren er 
nog heel weinig Mini’s en was ik vaak 
de enige Mini op de training. Ik kreeg 
dus eigenlijk privé training maar kon 
nooit een partijtje spelen. 

V:  Je hebt de opleiding voor 
Jeugdscheidsrechter gevolgd. Wat 
vind je waar je zelf goed in bent 
als scheidsrechter?

A:  Ik kan best goed overzicht houden en 
durf op belangrijke momenten ook 
cruciale beslissingen te nemen. Zo 
heb ik bij een wedstrijd die ging om 
de eerste en tweede plek in de poule 
een penalty gegeven toen er een 
overtreding in het strafschopgebied 
was.  het zelf een leuke wedstrijd 
vond, maar ook omdat dit een van de 
eerste keren was dat beide trainers mij 
complimenten gaven.

V:  Dat moet je maar durven om 
dan een penalty te geven. Hoe 
reageerden de spelers daarop?

A:  Dat viel heel erg mee. Er was maar 
één speler die daar op reageerde en 
de rest accepteerde het gewoon.

V:  Wat vind je het minst leuke als 
scheidsrechter?

A:  Het vroege tijdstip van de wedstrijden 
en ik ga dan liever zelf voetballen.

V:  Wat vind je het leukste van FC 
RDC?

A:  Ik heb bij FC RDC veel vrienden en 
spreek daar ook regelmatig mee af 
buiten de trainingen en wedstrijden 
om. Meestal gaan we dan ergens 
voetballen of chillen.

V:  Zou je ooit scheidsrechter in het 
betaalde voetbal willen worden?

A:  Als het goed betaalt wel.

V:  Wil je verder nog iets kwijt?
A:  Nee.

V:  Aan wie geef jij het fluitje door?  
A:  Roxanna Van der Kaaij.
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Tesh en Anke Ros
Wie regelmatig rondloopt bij RDC kent ze in elk geval van gezicht: Tesh en Anke Ros. Een van de bekendste FC RDC-
echtparen! Zij hebben elkaar bij onze Club leren kennen en delen nu hun leven samen. Lees snel verder om meer te 
weten te komen over dit relaxte stel.

De in Colmschate opgegroeide Anke 
komt uit een (h)echt voetbalgezin; ze is als 
het ware opgegroeid in de kantine bij de 
club waar haar vader vroeger voetbalde. 
Anke is de oudste van de kinderen en 
heeft nog twee zussen. Zelf speelde ze 
als linksbuiten, samen met een van haar 
zussen, bij Puck. Daarna heeft ze nog 
zeven jaar bij Helios gevoetbald. Nadat 
bleek dat de jarenlange relatie met haar 
toenmalige vriend, niet stand zou houden, 
kwam Anke, samen met haar kinderen 
(Nikki en Tygo) in Borgele te wonen. 
Omdat het voetballen haar in het bloed 
zit en haar kinderen ook graag wilden 
blijven voetballen, stuurde ze een open 
sollicitatie naar FC RDC. We spreken over 
2014. Anke wilde graag zelf voetballen 
en betrokken zijn bij de Club. En tja, bij 
onze Club valt er altijd wel iets te doen 
natuurlijk. Vanaf 2015 werd ze trainster 
van dochter Nikki en nu is ze leidster van 

SVO MO15-3. Samen met Tesh is ze ook 
leidster van JO12-1 alwaar haar zoon Tygo 
speelt. 

Tesh is binnen de Club natuurlijk geen 
onbekende. Op de vraag welke taken 
hij heeft en heeft gedaan, konden we 
beter vragen wat hij NIET heeft gedaan! 
Eerst iets over zijn achtergrond. Tesh is 
de oudste van het gezin en heeft nog 
drie zussen, hetgeen betekent dat hij de 
‘stamhouder’ is; in Nederland wellicht iets 
minder belangrijk, maar in Cambodja (en 
veel andere Aziatische landen) zeer zeker 
wel. Als achtjarige jongen is hij samen 
met zijn ouders en twee zussen vanuit 
Cambodja naar Nederland gekomen, de 
jongste zus is hier in Nederland geboren. 
Na acht jaar in een vluchtelingenkamp 
te hebben doorgebracht, kwam het 
gezin in 1988 in Deventer terecht, in de 
wijk Borgele. Natuurlijk was het leven in 

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!

Vrijwilligers uitgelicht
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een gezinswoning in de stad compleet 
anders dan de vrijheid die er in het 
kamp was. Gelukkig was er voetbal als 
uitlaatklep. Vanaf zijn tiende jaar is Tesh 
al op de velden te vinden; eerst van Roda, 
daarna de Roda Daventria Combinatie 
en uiteindelijk FC RDC. Zijn talent werd 
al vroeg ontdekt en bij de jeugd heeft 
hij steeds in de Selectie gespeeld  tot 
aan Heren-1 toe. Vanaf  zijn achttiende 
pakte hij ook steeds meer taken op als 
assistent-trainer bij de F-jes en daarna als 
trainer van diverse elftallen, terwijl hij zelf 
ook nog voetbalde. Zijn voorkeurspositie 
is middenvelder, maar uiteindelijk is hij in 
de spits terecht gekomen, waar hij menig 
doelpunt heeft gescoord! Na zo’n 20 
jaar Selectievoetbal en door gewoonweg 
‘ouderdom’ is Tesh vorig jaar gestopt in 
de Selectie en is gaan voetballen bij de 
veteranen. Dit seizoen traint hij nog de 
JO12-1.

Zoals gezegd hebben Tesh en Anke  
elkaar ontmoet bij onze Club in 2015 
omdat ze in dezelfde vriendengroep 
zaten. Eerst ontstond er vriendschap, 
maar al snel ontstond er meer. Na de 
reis van Tesh (een hele maand!) naar 
Cambodja kwamen ze er beide achter 
dat ze elkaar wel erg misten. Toen Xavi 
geboren was, hebben ze vrij snel een 

trouwdatum gepland en in 2019 was het 
huwelijk een feit. Een hele verandering, 
ook voor Nikki en Tygo natuurlijk, maar 
wie het gezinnetje nu ziet kan zich niet 
voorstellen dat het ooit anders geweest is. 
Het gezin leeft voor de voetbal; is het niet 
het voetballen van de kinderen, dan is het 
wel als trainer/leider van een voetbalteam. 

En laten we ook de voetbalwedstrijden op 
de TV niet vergeten… Andere hobby’s, 
zoals een terrasje pikken, dagjes uit en 
zo af en toe motorrijden, zijn allemaal 
ondergeschikt aan de voetbalwedstrijden 
bij FC RDC. 

Waar Anke een echt avondmens is, is 
Tesh zowel een ochtend- als avondmens. 
Hij moet er voor zijn werk ook vaak 
vroeg uit, want als magazijnbeheerder 
bij Liander (netwerkbeheerder) moet hij 
regelmatig op pad naar diverse provincies. 
Anke werkt in de zorg bij Villa Molenenk; 
vlakbij huis maar wel met onregelmatige 
diensten. De organisatie binnen het gezin 
moet dus tiptop in orde zijn. 
Qua eten hebben ze niet echt een 
uitgesproken voorkeur, alleen de 
Cambodjaanse noedelsoep a-la-mama is 
toch wel echt favoriet. Als ze al eens uit 
eten gaan, zijn ze te vinden bij Sjampetter 
in de Deventer binnenstad. 

Helaas stoppen Anke en Tesh het 
komende jaar met hun taken bij FC RDC, 
omdat ze een sabbatical nemen. Uiteraard 
zullen ze nog regelmatig langs de lijn te 
zien zijn, omdat hun kids hier voetballen, 
dus een afscheid is het niet, maar wel 
even een rustpauze als vrijwilligers.

Tesh en Anke, hartelijk bedankt voor jullie 
openheid en voor de jarenlange inzet!

door Corma Manuhutu

Vrijwilligers uitgelicht
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Want voor Corona deed onze Club al erg 
veel moeite, zelfs met campagnes, om 
vrijwilligers te werven. En met succes, 
vele enthousiastelingen beseften dat 
enkele uurtjes per maand een oplossing 
biedt voor het speelplezier van jeugd 
en senioren. En dat is prettig, want met 
meer nieuwe vrijwilligers neemt de druk 
af op de bestaande groep. Want als die 
groep afhaakt, kan de poort op slot.

Dat Corona effect heeft gehad op 
sporters en vrijwilligers hebben we 
allemaal wel meegekregen. Neem nu 
de KNVB die de noodklok heeft geluid 
aangaande scheidsrechters. In de 
laagste klasses van de standaardteams 
zijn er regio’s die ook daar een 
clubscheidsrechter voor moeten inzetten. 
Geen onafhankelijke die de leiding neemt 
over een duel van het eerste, dat is een 
fikse uitdaging.
Ruim één derde van het 
scheidsrechterskorps is afgehaakt en de 
aanmeldingen zijn minimaal. Dat terwijl 
het een heerlijke hobby kan zijn. Ikzelf 
heb vele jaren voor de KNVB mogen 
fluiten en met erg veel plezier. Vanaf het 

moment dat ik fysiek de 
bal niet meer uit 

de onder hoek 
kon tikken, ben 
ik gestopt met 
veldvoetbal 
en heb mij 
aangemeld bij 
de voetbalbond.

Via lagere 
elftallen heb 
ik toen mijn 
weg omhoog 
gevonden om 
uiteindelijk 
zelfs te fluiten 
op Tweede 
Klasse-niveau. 
De weg ernaar 
toe was 
uitdagend, 

want als scheidsrechter doe je het 
eigenlijk nooit goed. Tegenwoordig is de 
maatschappij verder aan het verharden 
en hebben scheidsrechters het niet 
eenvoudig, vandaar ook dat er velen niet 
meer zijn teruggekeerd na de Corona-
periode. Dit zorgt voor een enorme druk 
op de bestaande groep mensen die de 
wedstrijden op ons sportpark in goede 
banen willen leiden.

Richard (Stam) heeft mij gevraagd 
aan te sluiten aangaande 
scheidsrechtercoördinatie. Marjan doet 
de planning, wij fluiten zelf ook nog 
duels en daarnaast begeleiden we de 
aanstormende talentvolle scheidsrechters. 
Met name de jeugdscheidsrechters 
die vanaf 08:30 uur fluiten. Dankbaar 
om te doen, mooi om die vreugde 
en onbevangenheid te voelen op 
het veld. Gelukkig is er nauwelijks 
druk vanaf de zijkant, waardoor de 
jeugdscheidsrechters zich goed kunnen 
ontwikkelen. Zonder fouten geen 
leerproces en we leren iedere dag 
immers weer bij.

Pijnlijk is het dan te horen dat een 
clubscheidsrechter overweegt te stoppen 
om een reden waarmee meerdere 
clubmensen al zijn gestopt: namelijk 
het verbale geweld. Alhoewel voetbal 
een sport is waar fouten vaak het 
verschil maken, lijkt een leidsman die 

fouten niet te mogen maken. 
Als dan twee FC RDC-
teams het tegen elkaar 
opnemen in de competitie 
op zaterdagmiddag, twee 
elftallen met volwassen 
mensen, verwacht je wel wat 

wijsheid en respect.
Na afloop zat de aangewezen 
scheidsrechter er sip bij, natuurlijk was 
ook hij niet foutloos. Maar hij had 
moeite met het respectloze gedrag. Dat 
kwam dan ook nog van een elftal van 
FC RDC, van de eigen club! Verward 
overwoog de beste man te stoppen; 
een sociaal mens dat bijna de gehele 
zaterdag langs de lijn is terug te vinden 
op ons sportpark. Mensen bemoedigt, 
altijd positief ingesteld. Voor mij de 
druppel en dus een reden in een column 
hier aandacht aan te besteden.
Er is nooit een excuus om een 

scheidsrechter af te vallen; het is 
respectloos als je een beslissing niet 
kunt accepteren. Fouten maken we elke 
dag, het getuigt zelfs van moed, want 
er is een beslissing genomen. Hiermee 
begrijpen de betreffende personen 
moeiteloos op wie ik doel. Want als 
we straks geen scheidsrechters meer 
hebben, kunnen we net zo goed het hek 
op slot draaien.
Want uit eigen ervaring weet ik, dat 
het fluiten van wedstrijden erg leuk is. 
Natuurlijk worden er dingen gezegd in 
emotie en moet je als scheidsrechter 
soms een dikke huid hebben. Maar 
zolang de zaken in balans zijn, is alles 
te overzien. Scheidsrechter zijn is erg 
leuk, kinderen plezier te zien hebben, 
het proeven ervan als je er tussen 
loopt; ik kan het iedereen aanbevelen! 
En we begeleiden je goed, geven 
de scheidsrechters-in-spe de ruimte 
om zich te ontwikkelen, hebben 
cursussen in petto die we organiseren 
met andere clubs, de Deventer 
Scheidsrechtervereniging en de KNVB. 
Alles halen we uit de kast om het 
speelplezier van alle leden te kunnen 
waarborgen. Bedenk je dan als je de 
dame op zaterdagochtend ziet fluiten, 
dat ze er echt moeite voor heeft gedaan. 
Om zich aan te melden, om cursussen 
te doen, bijscholing en begeleiding 
langs het veld heeft staan. Als je een 
jongeman zo neutraal mogelijk ziet 
rondrennen in een verhitte voetbalstrijd 
of jouw potje later op de zaterdag. De 
scheidsrechter doet het ook voor zijn lol.

Deel eens een complimentje uit in 
plaats van jouw frustratie te uiten; een 
schouderklopje volstaat al. Samen zijn 
we FC RDC en dat behoud je op deze 
manier. En denk jij nu zelf, ik wil ook 
wel eens een wedstrijdje fluiten? Schiet 
Richard of mij aan en we informeren 
je over de mogelijkheden. Sommigen 
fluiten iedere week, anderen één keer 
per maand. Alle hulp is welkom en 
we houden rekening met  de manier 
waarop jij jouw tijd wil invullen. Bedenk 
je in ieder geval de volgende keer als 
jouw adrenalineniveau erg hoog is, 
dat de scheidsrechter ook recht heeft 
op het maken van fouten en respect 
meer waard is dan het uiten van jouw 
frustratie!

Erik van Luttikhuizen

Column

Hey scheidsie!
juli
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De Club kan alleen maar bestaan dankzij vrijwilligers, daar kunnen we kort 
over zijn. Maar vrijwilligers zijn schaars, zeker na de Corona-periode. 



In ons eerste jaar als SVO Deventer ’21 
kunnen we zeggen dat we een goed 
eerste seizoen hebben gehad, omdat:

• het ledenaantal stabiel is gebleven 
ondanks corona;                                                                                                  

• alle teams in de competitie goed 
hebben gepresteerd;

• de teams elkaar goed hebben 
ondersteund met het uitlenen van 
speelsters;

• we hebben een kampioenschap 
hebben mogen vieren met de MO17-1;

• we heel veel complimenten krijgen 
over ons prachtige tenue;

• we met elkaar heel actief zijn op social 
media;

• we steeds zichtbaarder worden bij 
beide moederverenigingen: FC RDC en 
Sportclub Deventer.

Daarnaast het goede nieuws dat Albert 
Broekhuis volmondig ‘ja’ heeft gezegd 
op de vraag of hij aankomend seizoen als 
Hoofd Technische Zaken door wil gaan. 
Hij heeft genoten van het afgelopen 
seizoen en is tevreden over de prestaties 
die eenieder geleverd heeft op en 
rondom het veld. Ook zijn er zaken waar 
we van geleerd hebben en die voor 
verbetering vatbaar zijn. Deze worden 
meegenomen voor het komend seizoen. 

De indeling van de teams voor komend 
seizoen zijn waarschijnlijk inmiddels 
bekend gemaakt en ook dit heeft heel 
wat voeten in aarde gehad. Het is altijd 
lastig om het voor iedereen naar de 
zin te maken, omdat er met meerdere 
factoren rekening moet worden 
gehouden. Daarbij speelt ook dat het 
invullen van de trainers bij de teams een 
grote klus is. 

Voor het komend seizoen heeft de KNVB 
een nieuwe opzet voor de competitie 
van het meidenvoetbal uitgewerkt. De 
competitie is vanaf seizoen 2022-2023 
in fases ingedeeld. Na elke fase vindt 
een herindeling plaats op basis van 
de wedstrijdresultaten. Verder wordt 
het mogelijk om als een team geen elf 
speelsters op de been kan krijgen in 
overleg met de tegenstander 9 tegen 
9 te spelen. Daarnaast heeft de KNVB 
besloten dat de leeftijdscategorie MO19 

komt te vervallen en de categorie MO20 
hiervoor terugkomt. Dit om de stap naar 
de senioren te verkleinen. Uitgebreide 
informatie over de wijzigingen vanaf 
seizoen 2022-2023 kun je vinden op 
KNVB.nl

Een vereniging draait om vrijwilligers en 
ook bij de SVO Deventer ’21 zijn we hier 
afhankelijk van. Hoe enthousiast we ook 
zijn, als Bestuur kunnen we niet alles 
oppakken.  Te denken valt aan trainers, 
leiders, vlaggers, scheidsrechters, bij 
activiteiten helpen en/of organiseren. 
Als je het meiden- en vrouwenvoetbal 
een warm hart toedraagt en je graag 
als vrijwilliger iets voor ons zou willen 
betekenen, in welke vorm dan, ook mail 
ons: info@svodeventer21.nl 

Ook voor vragen, opmerkingen, advies of 
sponsoring kun je altijd contact met ons 
opnemen via:
 
Website: www.svodeventer21.nl
Facebook: @SVODeventer
Instagram: svodeventer21
Bestuur SVO Deventer’21 

door Suzanne van Lochem

juli
2022
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Vrouwenvoetbal in Deventer Noord

SVO Deventer’21
Het seizoen 2021/2022 is klaar. De competitie is ten einde, het kampioenschap 
is gevierd en de teams sluiten af met een teamuitje.  Sommigen trainen nog 
even door en voor anderen is de zomerstop al ingegaan. 
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