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Achterste rij vlnr: Martijn Visarius, Tycho Dellink, Milan Beumer, Luca Melis, Björn Veltkamp, Marc Brouwer, Koen Wagenvoort, Luuk Helms
Middelste rij vlnr: Daniël Savelkoel, Jaydey Bongers, Anco Jansen van ‘t Laar (keeperstrainer), Bert Wierdsma (teammanager), Kick Maatman (hoofdtrainer), 

Zemir Mujic (assistent-trainer), Jesse Westerweel, Niek Riksten
Voorste rij vlnr: Kai van den Beld, Ronel Antonia, Tom van den Berg, Jesse Klopman, Jeroen Gerrits, Yde Klopman, Victor Evenblij

Op de foto ontbreken: Richard Brugman (verzorger), Stijn Rorije, Joost Brouwer, Bryan Flierman en assistent-scheidsrechters Sem Faber en Jaydey Hansler

Staand vlnr: Lonneke Waaijer, Marissa Zomerhuis, Julia Isrif, Marjet van de Poll, Wesley Ossthof (trainer), Tonnis Pruis (trainer), 
Susan van Kammen, Rowena Zomerhuis, Marisa Sancho - Klunder en Lauren Branderhorst

Zittend vlnr: Monique Smalbrugge, Tulsi Suyal, Maud Roca Longares, Manon Zengerink, Samantha Konkelaar, 
Manuela Wijers, Cindy Hofstede, Anne van Pijkeren en Sophie te Wierik

Niet op de foto: Kitty Terwel, Sharomy Roelvink, Shayella Roelvink en Daphne van Heemsbergen
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Wederom een bijzonder voetbalseizoen. 

Dit keer gelukkig niet vanwege Corona, maar het WK Voetbal! Halverwege november worden alle Europese 
competities vervroegd stilgelegd om ervoor te zorgen dat alle opgeroepen spelers naar Qatar kunnen gaan. 

Uiteraard zijn we benieuwd naar hoe de mannen van Van Gaal het er vanaf brengen. In een poule met gastland Qatar, Senegal 
en Ecuador moeten wij zien te overleven. Om de resultaten bij te kunnen houden, hebben we het speelschema in het midden van 
ons Magazine opgenomen.

In november is er niet alleen het WK, maar verschijnt er ook een nieuwe editie van ons FC RDC Magazine met daarin onder 
andere een interview met Tonnis Pruis, een brief van Ansje Kievit-Bos, Het fluitje van... Roxanna van der Kaaij, een column van 
Robert Heukels en stellen in Het fundament van.... jeugdspelers Jordi Peters en Melvin Hendriks zichzelf voor. 

Daarnaast zijn we als Redactie op zoek naar twee of meer nieuwe Redactieleden. Vind je het leuk om onderwerpen te bedenken, 
te schrijven, interviewen, mensen te benaderen, foto’s te maken et cetera, dan nodigen we je graag uit! Neem dan contact op via 
rdcmagazine@fcrdc.nl of thejodeboer@mailstreet.nl.

Veel leesplezier toegewenst!

Namens de Redactie,
Jorrit Draaijer.
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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-magazine3_2022-web.pdf



“Thuis in 
lekker eten”

Harmsen, keurslager
Dorpsstraat 6a • 7431 CK Diepenveen
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info@brouwerkeukens.nl   
www.brouwerkeukens.nl



Gelukkig blijft Wim op de achtergrond 
actief, maar als Bestuur moeten we echt 
zonder hem verder. En daar zitten we 
dan de eerste vergadering na de zomer: 
“Uh, wie notuleert?” Rouleren dan maar. 
Maar dan is meteen de vraag: ‘Moeten de 
notulen van hetzelfde niveau als die van 
Wim?’ 

Er lag natuurlijk veel op het bordje van Wim. 
We doen ons best om alles op de juiste plek 
onder te brengen. Een nieuwe Secretaris 
zou ons heel erg helpen. Ik heb al eerder 
geschreven: die nieuwe Secretaris neemt 
niet het hele pakket van Wim over. Dus 
nogmaals mijn oproep: als je iets wilt doen 
op bestuurlijk niveau, neem dan contact 
met mij op. Dan gaan we het gesprek aan, 
onder het genot van een kop koffie.

Over koffie gesproken: laatst was op een 
zaterdag het koffieapparaat stuk. Het begon 
in de ochtend met paniek, daarna kwamen 
er oplossingen. Een zaterdag zonder koffie 
is bijna niet voor te stellen. Maar hoe 
het dan toch lukt om iets te regelen, dat 

toont de kracht van onze club. App-jes, 
belletjes en opeens staat er een ouderwets 
filterapparaat in het clubhuis. 
 
Maar soms is de flexibiliteit niet meer 
mogelijk. Dan is ‘de rek eruit’. Met name 
op de zaterdagmiddag hebben we 
een uitdaging. In de ochtend heeft het 
Jeugdbestuur alles onder controle: de 
organisatie van de wedstrijden, voldoende 
aanspreek-mensen en de barbezetting. In 
de middag is het een ander verhaal. De 
barmensen zijn er. Dat is prima geregeld. 
Maar deze vrijwilligers worden niet alleen 
gevraagd om iets in te schenken, maar ook 
in welke kleedkamer (bijvoorbeeld) Teuge 
4 moet zitten, waar de scheidsrechter van 
het Eerste zich moet melden, waarom de 
aangewezen kleedkamer van IJsselstreek 
vol zit, of er nog een scheidsrechterfluitje 
voorhanden is……. en ga zo maar door. 

We missen op de zaterdag mannen 
of vrouwen die hier een rol in kunnen 
spelen. Aanspreekpunt zijn, verwijzen, 
rust bewaren, even rondlopen, iemand 

aanspreken, iemand vragen even te helpen. 
De Barcommissie heeft de noodklok geluid. 
Er moet iets gebeuren op de zaterdag. 

Het liefst hebben we een pool van een 
aantal mensen die beurtelings een middag 
voor hun rekening nemen. Dat kunnen ook 
tweetallen zijn per keer. Wel net zo gezellig. 
Dus ook hier een oproep om contact met 
ons te zoeken. Als het ons niet lukt om dit 
knelpunt op korte termijn op te lossen, dan 
moeten we andere oplossingen bedenken. 
En die gaan geld kosten. Hopelijk kunnen 
we dat voorkomen. Bel me of mail me: 
06-41076739 / commissies@fcrdc.nl.

Paul van Gurp
Voorzitter FC RDC
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Van de bestuurstafel

Het Bestuur moet het sinds de zomer doen zonder Wim Korte. Wim is 
jarenlang bestuurlijk actief geweest binnen FC RDC en daarvoor binnen de 
CJV-ers. Een schat aan ervaring en ook nog een plezierig mens. Wat wil je nog 
meer? 
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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!

mailto:Vrienden%40fcrdc.nl?subject=
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Van de redactie

Gezocht: nieuwe Redactieleden Clubmagazine FC RDC!
We weten het allemaal: Lukas, ons symbool voor de FC RDC-vrijwilligers, kan het niet alleen. Het Bestuur, de 
scheidsrechters, trainers en ook de Redactie van ons Clubmagazine: allemaal kunnen we een paar extra handen 
goed gebruiken. 
Het is een cliché en daarom o zo waar: vele handen maken licht werk. Als elk lid een bijdrage zou leveren, hoe 
klein ook, kost het niet veel tijd. En je krijgt er veel gezelligheid voor terug!

In deze oproep zijn we op zoek naar nieuwe Redactieleden voor ons Clubmagazine. Na vele artikelen, interviews 
en foto’s hebben Corma Manuhutu en Jorrit Draaijer besloten de Reactie te verlaten. We willen hen dan ook 
hartelijk bedanken voor hun inbreng en hopen dat ze op de achtergrond nog lang betrokken blijven.

Dit betekent dat de Redactie momenteel 
uit drie personen bestaat: Thejo de Boer, 
Bart Riksten en Monique van Galen. 
Zij willen het FC RDC Magazine graag 
voortzetten en vragen daarbij om hulp 
van nieuwe Redactieleden, minimaal 
twee maar meer leden zijn altijd welkom. 
Immers, vele handen…

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.

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.

Namens de redactie,
Thejo de Boer en Monique van Galen.
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EVEN LACHEN! 

Lekker kleuren!

Dokter: “Weet u dat we tijdens de operatie dertig theelepeltjes in uw maag gevonden 
hebben?”
Patiënt: “Natuurlijk, dat was uw recept. Tien dagen lang drie keer per dag één theelepel!”

https://kids.flevoland.to 

Een 5-jarige jongen komt thuis van het voetballen. Vraagt zijn vader: “En, heb je een goal 
gemaakt?” De jongen antwoordt: “Nee papa, die stond er al en was niet kapot!”
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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)

Begin juni mag FC RDC de bekerfinaledag van NoordOost organiseren, grootse happening.
Exacte datum en info volgt nog.

Gezocht:

Nieuwe redactieleden voor ons 

mooie magazine.

Zie pagina 9 voor meer informatie.

Noteer:
14 januari 2023 (onder voorbehoud) 

zal de snertloop plaatsvinden.
Nadere info volgt, 

Houdt de website in de gaten.



november
2022

13        

Het fundament van FC RDC

Jordi Peters
V: Stel jezelf eens voor
A:  Jordi Peters. Ik ben 15 jaar en woon in 

Deventer.

V: Waar voetbal je? 
A:  Ik speel in de JO17-1.

V: Wat is jouw positie?
A: Ik ben keeper. 

V:  Wat is de jouw favoriete 
voetbalclub?

A:  Mijn favoriete club is ADO Den Haag. Ik 
kom daar uit de buurt en ga al sinds ik 
me kan herinneren met mijn opa naar 
wedstrijden.

V:  Wie is de beste voetbalspeler of 
-speelster?

A:  Ik vind Robert Lewandowski een van de 
beste spelers van dit moment, omdat 
het altijd gevaarlijk wordt voor het goal 
als hij de bal krijgt. Zelfs nu hij wat 
ouder is, blijft hij maar scoren.

V: Wat is jouw droom?
A:  Mijn droom is om net zo’n mooi kapsel 

te hebben als Andrew Tate.

V:  Wat wil je later worden? En 
waarom? 

A:  Ik weet nog niet zeker wat ik wil 
worden maar waarschijnlijk iets wat te 
maken heeft met architectuur en met de 
inrichting van steden.

V: Wat zijn jouw andere hobby’s?
A:  Ik padel veel en spreek graag af met 

vrienden.

V:  Wat is jouw favoriete eten? En 
waarom?

A:  Mijn favoriete eten is lasagne omdat het 
gewoon heel lekker is.

V:  Wie is jouw favoriete Youtuber en 
waarom?

A:  Mijn favoriete YouTubekanaal is Beta 
Squad, omdat ze video’s maken met 
veel humor en leuke concepten.

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

A:  Ik zou een huis kopen in Spanje en daar 
een restaurant beginnen.

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 Jordi Peters.
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KIES ZEKERHEID,
KIES AARNINK

Aarnink kunststof kozijnen
Paderbornstraat 2
7418 BP  DEVENTER

Tel. 0570 67 66 00
info@aarnink.nl
www.aarnink.nl

Kunststof kozijnen specialist
Al meer dan 30 jaar

Wij produceren, 
monteren en leveren:

Kunststof kozijnen 

Kunststof deuren

Kunststof schuifpuien

Gevelbekleding

Een zeer uitgebreid aanbod in stijlen, maten en kleuren.

styleandtrendyhair.nlstyleandtrendyhair.nl

Sport- Sportmedische groothandel

Hamburgweg 10
7418ES DEVENTER
Tel: 0570 594272

msm@mullersport.com

www.mullersport.com
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Vrijwilliger uitgelicht

Tonnis Pruis
Tonnis Pruis (26) is lid van de vereniging sinds 2012, aanvankelijk 
bij de CJV-ers en daarmee later FC RDC. Hij is begonnen bij SV 
Schalkhaar waar hij de jeugdteams heeft doorlopen. Daarna is 
hij gevraagd om bij de CJV-ers te komen voetballen en sindsdien 
is hij niet meer weg te denken binnen poorten van FC RDC. 
Afgelopen seizoen heeft Tonnis helaas moeten besluiten om 
te stoppen met voetballen. Blessures met als dieptepunt het 
scheuren van zijn kruisband zijn de oorzaak.

Buiten het voetbal om zet Tonnis zich ook in als vrijwilliger 
binnen de vereniging: “Ik sta regelmatig achter de bar om de 
mensen te voorzien van een hapje en een drankje. Daar begon ik 
mee op mijn zeventiende. Toen mocht ik alleen nog maar openen 
en dat deed ik om de week. Zodra ik achttien werd mocht ik 
ook eindelijk sluitdiensten draaien en dat deed ik standaard op 
de donderdagavond. Tegenwoordig doe ik veel bardiensten op 
zaterdagen.” 

Naast de bardiensten is hij ook te vinden op het veld als trainer/ 
coach van Dames 1. Dit doet hij nu vier jaar met veel plezier. 
Hoe is dat tot stand gekomen? “Een kameraad van mij trainde 
de dames en toen viel ik af en toe al in als hij er niet kon zijn. 
Zodoende ben ik er eigenlijk een beetje ingerold”. 

Menig jeugdspeler heeft de droom om profvoetballer of 
profvoetbalster te worden, zo ook Tonnis. Echter, is het bij een 
aantal wedstrijden bij het eerste van FC RDC gebleven: “Op een 
gegeven moment ging ik van de junioren naar de senioren en 
speelde ik in het Tweede Elftal. Na een aantal maanden mocht 
ik met het Eerste Elftal mee trainen, omdat ik een aantal goede 
trainingen bij het Tweede had gehad. Dan komt er een moment 
dat je bij de wedstrijdselectie zit en begin je op de bank. Op een 
gegeven moment werd er twee keer gezegd dat ik moest gaan 
warmlopen. Ik had het de eerst keer helemaal niet gehoord. 
Ongeveer tien minuten later zei de trainer dat ik mij moest 
gaan klaarmaken. Toen heb ik mij klaargemaakt en mocht ik 
vijftien minuten invallen”. Het begin van een mooie carrière in 
de hoofdmacht van FC RDC. Toch verliep het anders. Door vele 
blessures heeft Tonnis afgelopen seizoen besloten om te stoppen 
met voetballen. 

In het dagelijks leven is Tonnis werkzaam bij Aarnink 
kunststofkozijnen. “Ik werk daar nu twee-en-half jaar als 
Werkvoorbereider op de Expeditie. Daar bereid ik het werk 
voor de jongens voor en zorg ik dat alles in goede banen word 
geleid”. 

door Jorrit Draaijer.

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 deze editie van Vrijwilligers uitgelicht maken we kennis met 
een echte all-rounder binnen FC RDC, namelijk Tonnis Pruis.
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Scheidsrechters 

Afgelopen zaterdag 1 oktober hebben we als vereniging 
stilgestaan bij de inzet van onze (jeugd)clubscheidsrechters in het 
kader van De Week van de Scheidsrechter. Want, zoals je weet: 
zonder scheids, geen wedstrijd! Helaas waren veel scheidsrechters 
om diverse redenen verhinderd, maar om 14.30 uur konden we 
toch negen (oud-)scheidsrechters verwelkomen met koffie/thee en 
een slagroomsoes. 

Kort voor 15.00 uur werden zij buiten 
onthaald en geëerd door een erehaag 
van spelers en tegenstanders van ons 
Eerste Elftal. Erik (Luttikhuizen) sprak 
mooie woorden en de jongste (Mert 
Turan) en oudste (Roel ????) aanwezige 
scheidsrechter werden (symbolisch voor 
al hun collega’s) verrast met een fraai 
boeket bloemen, een eer die ook de 
scheidsrechter van dienst (Wim van der 
Velde uit Hardenberg) ten deel viel. 

Laatstgenoemde was ook in de 
Bestuurskamer bij ontvangst al gefêteerd 
met een smakelijke groet uit Deventer, 

verzorgd door onze hoofdsponsor. 
Deze lekkernij gaat ook naar al onze 
clubscheidsrechters als bedankje voor 
hun wekelijkse inzet. Wat zou het fijn 
zijn als we hen ook af en toe vrij konden 
geven, maar gezien de krapte moeten we 
wekelijks een beroep op hen doen. 

Dus: lijkt het je wat of ken je iemand 
die het leuk zou vinden, help ons dan! 
Een wedstrijd in goede banen leiden 
kan veel voldoening geven en zo blijf je 
lekker betrokken bij jouw kluppie. Ook 
begeleiders zijn meer dan welkom.

Na een spannende wedstrijd van ons 
Eerste (uitslag 3 - 3) konden we met 
een goed gevoel terug kijken op een 
mooi event voor deze vrijwilligers. De 
scheidsrechter van dienst was ook
vereerd en is inmiddels van de nodige 
foto’s voorzien, die hij graag deelt met 
zijn eigen scheidsrechtersvereniging (goed 
voorbeeld doet volgen!).

Met sportieve groet,
de Scheidsrechterscommissie. 

Scheidsrechters in het zonnetje
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Scheidsrechters

Het fluitje van… Roxanna van der Kaaij
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: Mijn naam is Roxanna van der Kaaij.

V:  Vertel eens iets over jezelf.
A:  Ik ben 14 jaar en zit op De Marke Noord in mijn vierde jaar 

MAVO. Ik voetbal bij SVO Deventer ‘21 (de meiden- en 
damesvereniging van FC RDC en Sportclub Deventer). Naast 
voetballen vind ik het leuk om met mijn familie en vrienden 
leuke dingen te doen. 

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

A:  Ik voetbal nu ongeveer zes jaar. Vijf jaar daarvan bij FC RDC 
en nu één jaar bij SVO Deventer ‘21. Tijdens die vijf jaar bij FC 
RDC heb ik heel veel geleerd en begon ik alles met voetbal 
steeds leuker te vinden. Tijdens de training werd er gevraagd 
of er mensen waren die het leuk vonden om te gaan fluiten 
en mij leek dat leuk! Toen heb ik met een groepje een 
scheidsrechtersopleiding gevolgd, mijn diploma gehaald en zo 
ben ik begonnen met fluiten. 

V:  Wat vind je leuk aan wedstrijden fluiten?
A:   Het leuke aan fluiten is dat jij de baas bent in het veld en dat 

je anderen een plezier doet, want zonder scheids is er geen 
wedstrijd. Soms kan fluiten ook lastig zijn, want er zijn altijd 
mensen langs de lijn die denken dat ze het beter weten en 
dan is het lastig om een beslissing te nemen, maar je moet 
doen wat jij denkt dat goed is want jij ben de scheids.  

V:  Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
A:  Mij kun je ‘s nachts wakker maken voor een voetbalwedstrijd 

van de Oranje Leeuwinnen!

V:  Hoe kijk je tegen onze vereniging aan?
A:  FC RDC is de club waar ik ben begonnen en van alles heb 

geleerd! FC RDC is een topclub met super lieve mensen waar 
alles goed wordt geregeld. Nu ik bij SVO zit is het soms wat 
lastiger in verband met waar je training hebt of waar een 
wedstrijd wordt gehouden. Los daarvan zit ik nu in een leuk 
team met aardige trainers en gaat het super goed.

V:  Wat zou er beter kunnen volgens jou?
A:  Ik heb nu geen verbeterpunten.

V:  Wat is jouw favoriete voetbalclub?
A:  Ik heb niet perse een favoriete voetbalclub. Als de Oranje 

Leeuwinnen spelen, vind ik dat wel super leuk om te kijken 
en dat inspireert me ook wel.

V: Wat wil je in de toekomst doen?
A:  Later wil ik graag sportdocent worden in het speciaal 

onderwijs. Ik vind sport gewoon super leuk en waarom 
speciaal onderwijs? Mijn broertje zit op speciaal onderwijs 
en ik weet hoe je met kinderen om moet gaan die iets 
hebben en ik vind het super leuk om dat soort kinderen te 
helpen!

V: Wil je verder nog iets kwijt?
A:  Ik wil FC RDC bedanken voor hoever ik ben gekomen in 

het voetbal!

V: Aan wie geef jij het fluitje door?   
A: Eelco van Pluuren.



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

Melvin Hendriks
V: Stel jezelf eens voor
A:  Ik ben Melvin Hendriks, woon in 

Deventer en ben 16 jaar.

V: Waar voetbal je? 
A:  Ik speel in de JO17-1.

V: Wat is jouw positie?
A: Ik ben Centrale Verdediger. 

V:  Wat is de jouw favoriete 
voetbalclub?

A: Go Ahead Eagles.

V:  Wie is de beste voetbalspeler of 
-speelster?

A:  Iemand die individuele skills heeft maar 
ook goed in een team kan spelen.

V: Wat is jouw droom?
A:  Werken in de motorsport.

V:  Wat wil je later worden? En 
waarom? 

A:  Aerodynamics-designer bij een Formule 
1-team, omdat het me al een lange tijd 
een realistische en leuke baan lijkt om 
met Formule 1-auto’s te werken. En het 
verdient goed. 

V: Wat zijn jouw andere hobby’s?
A:  Voetbal kijken. Ik ga al sinds 2011 

naar Go Ahead Eagles, zowel naar 
uit- als thuiswedstrijden en ik vindt 
het een prachtige club om wekelijks 
naartoe te gaan. Al sinds 2016 ga 
ik mee met uitwedstrijden met de 
Supportersvereniging. Daarnaast 
draai ik ook bardiensten bij 
Supportersvereniging.

V:  Wat is jouw favoriete eten? En 
waarom?

A:  Bitterballen, niks is een betere 
combinatie dan een lekkere bitterbal en 
een drankje.

V:  Wie is jouw favoriete Youtuber en 
waarom?

A:  Heb ik niet echt, maar als ik moest 
kiezen dan is het wel IShowSpeed. Het 
is wel geinig hoe dom die kerel kan zijn.

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

A:  Investeren om in de toekomst ruim en 
luxe te kunnen leven.

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 Melvin Hendriks.



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.
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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



VALANS Accountancy B.V. 

VALANS weet als geen ander hoe belangrijk de sponsorgelden voor een club zijn. 
Al meer dan 35 jaar verzorgen wij alle facetten van de accountancy voor onze klanten. 
Onze klanten zijn ondernemers in het MKB, ZZP’ers, startende ondernemers, agrariërs, 
stichtingen, verenigingen en particulieren. We zijn gevestigd in het dorpshart van 
Bathmen. Ons team bestaat uit 20 professionals van verschillende leeftijden en 
ervaringsniveaus. 

Stichtingen en 
verenigingen hebben 
als belangrijkste bron 
van inkomen, het geld 
dat zij ontvangen van 
hun leden, overheden 
(subsidies) en (sponser) 
donateurs. Het is de 
taak van het bestuur dat 
dit geld op de juiste 
wijze wordt besteed. De 
bestuurder van een 
stichting of vereniging 
heeft daarbij een grote 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

Grote stichtingen en 
verenigingen doen qua 
administratie zeker niet 
onder voor een 
gemiddeld MKB bedrijf. 

Vaak wordt daarom ook 
voor verenigingen en 
stichtingen de hulp van 
een accountant 
ingeschakeld. VALANS 
heeft jarenlange 
ervaring en expertise 
betreffende stichtingen 
en verenigingen! 

Binnen VALANS is een 
groot deel van de 
collega’s aangesloten bij 
een sportclub of 
vereniging in hun buurt. 
Het biedt een prettige 
vrijetijdsbesteding na 
een de werkdag 
natuurlijk veel 
gezelligheid!  

www.VALANS.nl 

Wat kunnen we voor jou betekenen? 
Administratieve afhandeling 
zoals inboeken en facturatie; 
Advies en ondersteuning bij 
inrichting van de administratie; 
Btw aangiftes; 
Periodieke controles. 
 

Wat we voor ondernemers doen? 
Controleren van de 
bedrijfsadministratie; 
De (verplichte) jaarrekeningen 
samenstellen en toelichten; 
Periodieke rapportages; 
Publicatiestukken klaarmaken 
en deponeren bij de Kamer 
van Koophandel; 
Het adviseren over, en het 
inrichten van de 
administratieve organisatie; 
Alle financiële analyses. 

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 ‘product’ en anderzijds hoe de binding met de 

club is ontstaan. In deze aflevering staat Valans in de spotlights!
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Sponsor in de spotlights!



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



Er zijn waarschijnlijk niet veel (jeugd)leden die haar niet kennen: Ansje Kievit-
Bos. Een hart van goud. Streng maar rechtvaardig. Privé-omstandigheden 
dwingen haar te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor FC RDC. 
Hieronder haar brief.
 
2014 is het jaar dat ik met FC RDC in 
aanraking ben gekomen, omdat mijn 
zoon Willmar hier ging voetballen. Ik ben 
begonnen als enthousiaste moeder langs 
de lijn en van het een kwam het ander: 
Jeugdcoördinator, Jeugdcommissie, 
regelen van bardiensten voor de 
zaterdagochtenden, sleutels, kleding, 
coördineren van de facilitaire zaken in 
het Clubhuis en nog heel veel meer. ‘Als 
we het niet meer weten, dan bellen we 
Ansje’, leek het motto van de laatste 
jaren binnen FC RDC!

FC RDC is een club waar ik trots op ben. 
Ik heb de Club zien groeien qua niveau 
van voetballen en in het ledenaantal. 
Ook het plezier bij de voetballers zelf is 
groter geworden. En ik ben trots op alle 
spelers die, ieder op zijn of haar niveau, 
het beste uit zichzelf weten te halen.  
Trots ben ik op de trainers die er elke 
keer maar weer staan in weer en wind. 
Trots ben ik ook op ons mooie Clubhuis 
en op alle vrijwilligers die met elkaar de 
vereniging in stand houden. 
Kortom, ik ben een trotse moeder en 
vrijwilliger die jaren klaar heeft gestaan 
voor ‘mijn club’, want zo voelt het, als 
een thuis. Zoals we met elkaar omgaan, 
klaar staan en lief en leed delen. In al 
die jaren heb ik veel mensen mogen 
leren kennen, waaronder ook mijn man 
Henk Kievit. Het zijn ook bijzondere jaren 
geweest, zoals voetballen tijdens de 
coronamaatregelen.

Helaas is de tijd aangebroken dat ik al 
mijn taken als vrijwilliger neer ‘moet’ 
leggen.  Dit is geen gemakkelijke 
beslissing geweest. Zoals de meesten 
wel weten gaat het niet goed met mijn 
gezondheid. De artsen hebben mij op 
het hart gedrukt dat het tijd is om aan 
mijzelf te denken en dat dit ook beter is 
voor mijn herstel.  Ik heb besloten hier 
eindelijk gehoor aan te geven. Daarbij 
komt dat zoon Willmar aan het begin 
van het seizoen besloten heeft om te 
stoppen met voetballen bij FC RDC; dit 
om dichter bij huis te gaan voetballen. 
We wonen immers in Epse en dat is ook 
makkelijker voor het heen en weer reizen. 
Dit verzachtte voor mij de keuze wel iets, 

want ik kwam uiteraard grotendeels voor 
hem bij de club.

Ik heb aangegeven bij het Bestuur dat 
ik per 1 januari 2023 stop met al mijn 
vrijwilligerswerk bij FC RDC. We zijn aan 
het kijken hoe en door wie mijn taken 
overgenomen kunnen worden, zodat ik 
deze mensen nog kan inwerken. Mocht 
iemand interesse hebben in een van mijn 
taken, dan horen we dit natuurlijk graag! 
Vergeet niet, je helpt de Club ermee!

We denken nog over hoe ik mijn laatste 
dag bij FC RDC een passende invulling 
kan geven, aangezien ik niet zomaar wil 
vertrekken. Misschien  dat jullie mij nog 
een hand of knuffel willen geven en dat 
zou ik fijn vinden. Ik heb in al die jaren 
zoveel mensen leren kennen, en lief en 
leed met hen gedeeld. Wanneer ik  meer 
weet over datum en tijd, horen jullie dit 
van mij. 

Voor nu nog een mooi en goed 
voetbalseizoen gewenst!

Veel liefs, 
Ansje Kievit-Bos
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Mooie jaren bij FC RDC! 

Afscheid Ansje Kievit-Bos
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Berichten van de Jeugdcommissie

Pieten-training Mini’s, JO-8- en JO-9-teams
Hoera!!! Sint en zijn Pieten zijn 
weer in het in het land. En uiteraard 
komen de Pieten ook langs bij FC RDC 
voor een heuse Pieten-training! Op 
woensdag 30 november 2022 kunnen 
de Mini’s, JO-8- en JO-9-teams samen 
met Sints Pieten trainen. 

Mini’s: 
• 17:00 - 17:30 training op het veld;
•  17:30 - 18:00 in de kantine.

JO-8 en JO-9:
• 18:00 - 18:30 training op het veld;
• 18:30 tot 19:00 in de kantine.

Wij wensen de kinderen veel 
plezier!!!
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Graag praat ik jullie in dit nummer 
weer bij over het wel en wee van de 
Jeugd van FC RDC:

•  Inmiddels zijn alle Beker-wedstrijden 
gespeeld; veel teams moesten in een 
lagere of hogere klasse spelen. Dat 
was balen. Gelukkig wordt dit door 
de KNVB in de competitie volgens het 
speelniveau aangepast. Fijn dat het 
weer klopt!

•  We hebben vele nieuwe leden mogen 
verwelkomen de afgelopen maanden. 
Iets waar we uiteraard heel blij mee 

zijn, en ook trots op. Dit heeft als 
gevolg dat sommige teams te vol raken. 
We kijken waar het mogelijk is om 
nieuwe teams samen te stellen; 

•  Binnen de Jeugdcommissie hebben 
we twee nieuwe leden mogen 
verwelkomen: Tamara Vrieling, moeder 
van Charissa die speelt bij de JO8-3, en 
Arjen Rus, vader van Ole, die ook speelt 
bij de JO8-3. Hier zijn we erg blij mee! 
Van harte welkom! 

•  Per 1 Januari 2023, legt Ansje Kievit 
haar taken binnen de Jeugdcommissie 

en als Jeugd Coördinator neer. We zijn 
haar enorm dankbaar voor alles wat ze 
voor RDC heeft gedaan! 

Laten we genieten van de komende 
competitieperiode!

Veel plezier,

Dirk Medema,
Voorzitter Jeugdcommissie FC RDC.

Berichten van de Jeugdcommissie



Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond

Advertentie Berghuis:Opmaak 1  19-02-2009  12:14  Pagina 1

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond

Advertentie Berghuis:Opmaak 1  19-02-2009  12:14  Pagina 1

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond

Advertentie Berghuis:Opmaak 1  19-02-2009  12:14  Pagina 1

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond

Advertentie Berghuis:Opmaak 1  19-02-2009  12:14  Pagina 1

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a

Vrijdagavond: koopavond

Advertentie Berghuis:Opmaak 1  19-02-2009  12:14  Pagina 1

Ruime parkeergelegenheid
via ingang Oerdijk 21a
Vrijdagavond: koopavond

•	 Onderhoud	en	reparatie	van	alle	merken
•	 Verkoop	&	leasing	van	nieuwe	en	gebruikte	auto’s
•	 SAAB	Service	Center
•	 Erkend	APK-keuringsstation
•	 Erkend	Airco-servicestation
•	 Schadeafwikkeling
•	 Banden	&	Uitlijncenter

GROUWSTRA AUTO’S DEVENTER

ALTIJD MEER DAN 200 BOVAGOCCASIONS

Maagdenburgstraat	1	 7421	ZA	Deventer	 Tel:	0570-621600	 E-mail:	info@grouwstra.nl
Revalstraat	12	 7418	BJ	Deventer	 Tel:	0570-677870	 E-mail:	klunder@grouwstra.nl 

Koop bij onze adverteerders
Zij steunen onze voetbalclubZij steunen onze voetbalclub



Als ik wakker schiet en besef dat die 
kinderjaren lang vervlogen zijn, voel 
ik altijd spijt dat de droom me heeft 
verlaten. Het geluk van het jeugdvoetbal 
vergroot naarmate je grijzer, strammer 
en beperkter wordt. Als vader kijk ik 
weemoedig naar de jeugd van nu. Ze zijn 
sneller, mooier, beter dan wij ooit waren, 
maar het hele beeld is ook wat klinisch 
soms. De geur van kunstgras is neutraal, 
de kleedkamers zijn veelal supersonisch 
en schoon, het is een andere tijd. 
Maar in de ogen van de superkids van 
nu glinstert hetzelfde verlangen. Dat 
net moet bollen. Het gevecht moet 
gewonnen, de kleuren verdedigd.

Als zaterdag komt, dromt het geluk van 
generaties samen. Mijn moeder die op 
de Dreef woont, hoort het nog altijd van 
verre. Als de wind goed staat, waait het 
gejuich richting Borgele. Mijn telefoon 
piept, Michel Boerebach meldt zich om 
vol ingehouden trots te melden dat zijn 
Sportclub Deventer-boys weer gewonnen 
hebben. ‘Lyns twee keer’, en dan weet 
ik genoeg. Ik sluit mijn ogen en zie ons 
spelen, met die Adelaar op het witte 
shirt, die glimmende rode broeken en 
allemaal met andere kousen, want die 
hadden we per ongelijk bij John Oude 
Wesselink verkeerd ingeslagen. Ja, we 
waren selectie en ja, we droomden ons 

al in de eredivisie, maar van sponsoren 
hadden we nog nooit gehoord, we 
liepen er bij als schooiers van acht jaar 
oud.
Roda, Daventria, Go-Ahead, dat 
waren de clubs van toen. Veel beter 
dan Sportclub Deventer, Sallandia, 
UD, regen we de titels aaneen. De 
tijden veranderen, de geuren worden 
verdrongen, de beelden toveren zich 
modern. Maar als ik aan FC RDC denk, 
denk ik aan de jeugd, de belofte van 
-wie-weet-ooit-zien-we-hem-wel-terug-
bij-de-Eagles. Het getik van de noppen, 
de opwinding van een actie, het gejuich 
dat wegwaait. Voetbal is en blijft zo 
allemachtig mooi. Besef dat maar, daar 
bij mijn ouwe kluppie en koester ze, 
die nieuwe helden met hun nieuwe 
dromen…

Robert Heukels.

Column

Van alle tijden: het geluk van voetbal
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Nog altijd droom ik veel over de kleedkamers van Daventria. De jaren 
zeventig en tachtig, het ommetje naar veld 2 of 3, het looppadje naar veld 
1, het gemopper van de oude Spijker die de ballen oppompte. De noppen 
tikten op de vloer van ongeduld en alles wat je rook was tijgerbalsem en leer. 
Modder en het schuim van gedouchte lieden vochten om voorrang, er stond 
een bezem om alles op te vegen, de bankjes voelden hard en koud. Ome 
Fré Klein Ovink en Jan Drent, onze betrokken leiders, gingen rond met een 
rood pakje Stimorol. Mijn teamgenoot Alfred Knippenberg deed nog wat gel 
in zijn kort gewiekte haren (hij had op zijn Deventers gezegd stekkels), een 
enkeling had al zoiets moderns als scheenbeschermers. Die zaten niet lekker, 
maar wij van Daventria waren sneller en beter dan de rest, dus kregen we 
flinke schoppen. Zeker buiten de stad.



De start van het seizoen verliep helaas 
niet vlekkeloos. Daar waar de KNVB 
de teams niet goed had ingedeeld 
bij de moederverenigingen FC RDC 
en Sportclub Deventer, liepen wij 
ertegenaan dat we nog niet bij beide 
verenigingen zichtbaar waren in de 
Voetbal.nl-app/ Sportlink. Ook had 
de KNVB de velden niet juist vermeld 
staan bij FC RDC (vier in plaats van 
drie), waardoor er teveel teams tegelijk 
moesten spelen terwijl er geen veld 
beschikbaar was. Daar kwam nog bij 
dat de gemeente het onderhoud van de 
velden bij beide moederverenigingen nog 
niet had afgerond vanwege de enorme 
droogte, waardoor de grasvelden niet 
beschikbaar waren bij de start van de 
competitie. Hierdoor moesten veel 
wedstrijden worden afgezegd en verzet, 
hetgeen veel werk en stress veroorzaakte 
bij de organisatie van de verenigingen. 
Er is hard gewerkt om alles rond te 
krijgen, zodat er toch lekker kon worden 
gevoetbald. 

Helaas was er voor de MO17-2 nog 
geen vast kader beschikbaar en hadden 
zij te weinig speelsters. Gelukkig is er, 
sinds dit seizoen, de mogelijkheid om 
9x9 te spelen, waardoor het team toch 
in de competitie kon starten. Echter, na 
een aantal trainingen en een overleg 
met de speelsters en de ouders, is er 
besloten om het team op te heffen en 

de speelsters onder te 
brengen in andere teams. 

De jongste aanwas, de 
MO11, is inmiddels (met 
wat vertraging) voorzien 
van onze mooie tenues. 
Dus hebben zij de laatste 
wedstrijden kunnen 
laten zien dat ook zij tot 
Deventer ’21 behoren. 

De besturen van FC RDC, 
Sportclub Deventer en 
Deventer ’21 hebben 
met elkaar rond de tafel 
gezeten om het eerste jaar 
te evalueren en vooruit te 
kijken. Allen waren heel 
positief met betrekking 
tot de behaalde 
resultaten in 2021/2022 

en de onderlinge samenwerking in het 
afgelopen jaar. 

Ondanks corona is alles stabiel gebleven: 
daar waar een enkel lid zich uitschreef, 
om welke reden dan ook, hebben 
we ook veel nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 

Wat zeker een vermelding waard is, is dat 
Jill Broekhuis - voorheen lid van Deventer 
’21 - haar droom om profvoetballer te 
worden enigszins dichterbij ziet komen, 
doordat zij de keuze heeft gemaakt om 
weer met jongens te gaan voetballen 
en gescout is voor het belofteteam van 
FC Twente. Wij wensen haar heel veel 
succes toe!

Inmiddels is de 
eerste fase van 
de competitie 
uitgespeeld. 
Er zijn mooie 
resultaten 
behaald en 
we kunnen 
tevreden zijn 
over de verlopen 
wedstrijden. Voor 
wat betreft de 
eerste fase zijn 
de MO17-1 en 
de MO20-1 op 

de eerste plek geëindigd, en daarmee 
‘winterkampioen’. Zij zullen hierdoor in 
de tweede fase in de competitie hoger 
worden ingedeeld. Op 29 oktober jl. is 
de tweede fase van start gegaan en is 
ieder team naar eigen niveau ingedeeld.
 
We kijken weer uit naar mooi voetbal op 
de velden! 

Namens het Bestuur SVO Deventer ’21,
Suzanne van Lochem.
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Vrouwenvoetbal in Deventer Noord

SVO Deventer’21
Vanzelfsprekend mag in ons Magazine een update van SVO Deventer ’21, 
de meiden- en damesvoetbal niet ontbreken! Suzanne van Lochem praat 
ons namens het Bestuur van SVO Deventer ’21 bij.

De MO151

Gezelligheid bij de Vr1 In de kleedkamer

Geen wedstrijd? 
Dan een gezelligteamuitje voor de MO13-1
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