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Het is onmogelijk deze tekst niet te beginnen 
met een paar zinnen over waar we het eigenlijk 
allemaal voor doen; dat besturen en dat 
vrijwilligerswerk. Namelijk om met elkaar een 
goede sportvereniging te kunnen zijn. Natuurlijk 
moet je dan werken aan een visie, aan beleid, 
aan een goede verenigingsstructuur, aan 
financiële stabiliteit, aan duurzaamheid, aan een 
mooie accommodatie, aan het met elkaar zijn 
van een hechte sociale gemeenschap. Maar….
als je dan in een weekend, zoals het weekend 
van 16 en 17 februari, eerst op zaterdagavond 
kunt genieten van een zinderend spannende 
en dus aantrekkelijke handbalwedstrijd 
en op zondagmiddag van een hele goede 
voetbalwedstrijd, dan weet je als bestuurslid 
en vrijwilliger weer waarvoor je die vrije uren 
eigenlijk besteedt. Het was echt genieten, van 
het niveau van beide wedstrijden, maar ook van 
de passie en de inzet. Dank daarvoor dames en 
heren. Degenen die er niet waren hebben echt 
iets gemist!

Kunnen sporten en een sportvereniging kunnen 
zijn, vraagt ook de beschikbaarheid van allerlei 
faciliteiten. Zonder die faciliteiten is sporten 
niet mogelijk, of bijna niet goed mogelijk. 
Velden, sporthal, trainingsaccommodatie, 
kleedkamers, trainings- en wedstrijdmaterialen, 
clubhuis, sponsoren, het moet er allemaal zijn 

om als vereniging goed te kunnen functioneren. 
In die voorwaarden scheppende onderwerpen 
gaat veel van het vrijwilligers- en bestuurlijke 
werk zitten.

De gemeentelijke buitensportverenigingen 
hebben inmiddels op hoofdlijnen 
overeenstemming met een ambtelijke delegatie 
bereikt over de condities waaronder de 
accommodaties door de verenigingen van de 
Gemeente zullen worden overgenomen. Die 
hoofdlijnen zijn van belang om elk van de 
verenigingen in een gelijke vertrekpositie te 
brengen. Vandaar uit zal per vereniging gewerkt 
gaan worden aan maatwerkafspraken tussen de 
betreffende vereniging en de Gemeente. Immers 
de situatie is per vereniging verschillend en aan 
dat verschil moet natuurlijk ook recht worden 
gedaan. De daadwerkelijke overdracht van het 
maatschappelijk vastgoed aan de verenigingen 
-en dus ook de overdracht van de sportvelden 
aan sv ROAC- zal in de komende maanden 
moeten worden geconcretiseerd. Er wacht ons 
dus een flinke klus.

Uit de bestuurskamer
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Ondertussen is ook de uitkomst van de quick 
scan duurzaamheid bekend. Die quick scan 
(eigenlijk energie scan) is uitgevoerd door ‘de 
Groene Club’, een initiatief van de KNVB. Het 
rapport bevat drie grote onderwerpen waarop 
ROAC duurzame energie ‘winst’ kan behalen. Die 
onderwerpen zijn:

• Ledverlichting aanbrengen op de trainings- 
en handbalvelden;

• Ledverlichting aanbrengen in de Hertogshal;
• Zonnecollectoren plaatsen op de 

sportaccommodatie om zo een aanzienlijk 
deel van de energiebehoefte zelf te kunnen 
opwekken.

Het bestuur heeft aan ‘de Groene Club’ gevraagd 
om deze drie onderwerpen nadrukkelijker uit te 
willen werken en daarbij uiteraard aan te geven 
wat de investeringen zijn die met elk van deze 
onderwerpen gepaard gaan en aan te geven 
wat de besparingen zijn die wij daarmee in de 
kosten voor de vereniging kunnen realiseren. 
De uitkomsten van die nadere uitwerking zijn 
nog niet bekend, maar ondertussen bereidt het 
bestuur gesprekken voor met de Gemeente en de 
Rabobank om te onderzoeken hoe enerzijds het 
resultaat van onze duurzaamheids inzet verder 
kan worden verhoogd (is het wellicht mogelijk 
om meer energie op te wekken dan wij zelf nodig 
hebben en kunnen we het overschot dan wellicht 
binnen Oud Ade en Rijpwetering aanwenden 
om huishoudens van energie te voorzien?) en 

anderzijds hoe de benodigde investeringen 
kunnen worden gefinancierd zonder de financiële 
stabiliteit van de vereniging en de sporthal in 
gevaar te brengen.

Precies vóór het vrijwilligersfeest werd het 
clubhuis voorzien van prachtige foto collages en 
een briljante tekening van Toon de Tijger. Jasper 
Anker heeft op initiatief van de Supporters van 
ROAC echt mooi werk geleverd. De uitstraling 
van het interieur van het clubhuis is er zeker 
aanzienlijk door verbeterd. Stap voor stap 
wordt de beoogde sfeerverhoging in het clubhuis 
gerealiseerd. 

Of het aan die betere sfeer ligt weten we niet, 
maar het vrijwilligersfeest van zaterdag 9 
februari was zeker weer geslaagd te noemen. 
Op basis van een concept dat we nu reeds 
enkele jaren hanteren, was er voor iedereen 
gelegenheid om zich te vermaken en bij te praten 
onder het genot van een borrel en een maaltijd. 
‘Vrijwilligers maken de vereniging, maar zeker 
ook dit feest!’

Over het clubhuis en met name de exploitatie 
daarvan nog totaal ander onderwerp. Wij hebben 
in het bestuur besloten tot de zomervakantie aan 
te kijken wat de verhoging van het zogenaamde 
lage btw tarief (van 6 naar 9%) moet betekenen 
voor de prijzen in het clubhuis. We vergelijken 
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in die periode ook onze tarieven met die van 
andere verenigingen. Vanaf begin dit seizoen is 
het ook mogelijk om in het clubhuis te pinnen. 
Heeft dat iets te maken met die btw verhoging 
zult u denken. Nee, niet direct, maar wel 
indirect. Een pintransactie kost vier centen. Op 
een kop koffie van € 1,00 komen die paar centen 
overeen met 4% extra kosten, op een dropsleutel 
van € 0,10 met 40%! Of te wel, kijk even welke 
bedragen we pinnen. Op wat grotere bedragen 
zijn de transactiekosten naar verhouding laag, 
maar op kleine bedragen, zoals in het voorbeeld 
hierboven zijn ze hoog. Want anders kunnen we 
wel proberen de btw verhoging zoveel mogelijk 
NIET door te laten werken in onze prijzen, maar 
worden we om een andere reden toch gedwongen 
tot prijsverhogingen.

De tekst van dit artikel begon bij de sport, daar 
willen we ook eindigen. Met name bij sport, 
sportiviteit en respect. Als vereniging streven wij 
naar sportiviteit en respect met en naar elkaar 
toe. Dus discriminerende opmerkingen, grove 
beledigingen, bewust toebrengen van lichamelijk 
letsel, horen niet in de sport thuis! Als bestuur 
zullen wij tegen onsportief en respectloos 
gedrag ook optreden. Blessures kunnen ook 
ontstaan zonder dat er een tegenstander direct 
bij betrokken is, een recente knieblessure bij 
een handbalwedstrijd en een beenbreuk op het 
voetbalveld zijn daar voorbeelden van, maar 

elkaar bewust schoppen en slaan en daarmee 
blesseren of verwonden horen niet op een 
sportveld thuis, horen niet bij ROAC en zullen wij 
ook niet accepteren. Leden van sv ROAC behoren 
zich aan de gedragsregels van de club te houden. 
Met scheidsrechters maken wij afspraken om 
voorvallen van ernstige onsportiviteit te melden 
en daar tegen ook op te treden en in dug outs 
of op de bank langs het speelveld zitten geen 
mensen die géén functie hebben binnen het team 
of in de begeleiding.

Namens het bestuur,
Rob van der Hoorn
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Veenderveld 13, 2371 TS  Roelofarendsveen  
T (071) 332 01 10

www.vinkinstallatiegroep.nl

Totaal Installateur 

Service en 
onderhoud

Sanitaire
installaties 

Klimaat
installaties 
Verwarming 
Airconditioning
Luchtbehandeling

Elektro
techniek 
Data- en beveiligings-
installaties 
Meet- en regeltechniek 

TOTAALOPLOSSINGEN OP HET 
GEBIED VAN ICT EN MEDIA

E X P E R T  C E N T E R

Verdel ICT & Media  |  Veenderveld 32  |  2371 TV Roelofarendsveen
071-7440053  |  webshop@verdel.nl  |  webshop.verdel.nl

Business Consult

• Het leveren van management ondersteuning aan startende 

en doorstartende innovatieve bedrijven;

• Het verder brengen van organisaties in hun ontwikkeling

en veranderings- en innovatiebehoefte;

• Het leveren van tijdelijk (algemeen) management;

• Het adviseren en leveren van diensten op het terrein van 

financieel economische of strategische vraagstukken

in organisaties;

• Begeleiding/ondersteuning MKB/familiebedrijf in ruime zin.

Dit overzicht is slechts een greep uit ons aanbod. Voor organisatorische

ondersteuning op maat kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Hobéon Business Consult 

is onderdeel van:

Scheveningseweg 46

2517 KV  Den Haag

T (070) 30 66 800

F (070) 30 66 870

www.hobeon.nl

Eerst zaaien,
dan oogsten...

Bedrijfsbegeleiding en -ontwikkeling en tijdelijk management

Groep

Zuidweg 10B  2375 AP  Rijpwetering  Telefoon (071) 501 84 93 

Met een kampioensboeket

scoor je altijd!
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Deze dag gaan ze het opnemen tegen de 
andere kampioenen in de regio zuid-west. Deze 
voorronde wordt gespeeld in de Limes-hal in 
Alphen aan den Rijn. Veel succes!

Op zondag 10 maart worden de eerste 
wedstrijden in de voorjaarscompetitie gespeeld. 
Drie teams gaan proberen om het net zo goed te 
doen als het mix-team. 

Als eerste gaat er een team van vijf heren spelen 
in de mannencompetitie. Bij de jeugdgroep zijn 
er twee teams ingeschreven. Een jongensteam 
(U15) en een mixteam in de opstapcompetitie 
(U15). Omdat we zelf wat moeite hadden om 
complete teams te maken, hebben we contact 
gezocht met Smash ’70, een recreatieve 
vereniging uit Woubrugge. Zij zijn geen lid van 
Badminton Nederland, dus konden zij hun jeugd 
niet mee laten doen met de competitie. Door 
deze samenwerking is dat nu dus wel mogelijk.  
Voor veel jeugdspelers wordt dit de eerste 
kennismaking met wedstrijden spelen, dus een 
beetje aanmoediging kunnen ze wel gebruiken.  
De eerste wedstrijden worden, zoals gezegd, 
op zondag 10 maart gespeeld. Tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur wordt er volop gebadmintond in 
de Hertogshal. U bent van harte welkom om te 
komen kijken. 

We wensen al onze competitiespelers veel succes 
en plezier met hun wedstrijden.

Uiteraard is badminton niet alleen leuk als je 
wedstrijden speelt. Ook recreatief badmintonnen 
is een goede optie. Badminton is een sport, 
waarbij je niet alleen lichamelijk intensief bezig 
bent. Ook je reactievermogen wordt op de proef 
gesteld.  Wil je dit zelf eens ervaren? Kom dan 
eens een keer meetrainen. Onder leiding van 
trainer Aad kun je kennismaken met alle facetten 
van het badminton. Voor meer informatie kun je 
mailen met badminton@svroac.nl  of loop eens 
binnen tijdens een van onze trainingsmomenten.

Namens de commissie badminton

Angelique van den Berg

Na een zeer succesvol seizoen in de najaarscompetitie is het 
mixteam ongeslagen kampioen geworden. Op zaterdag 16 maart 
hopen ze dit een vervolg te geven bij de eerste voorronde van de 
regionale/nationale kampioenschappen.   

■ Door: Angelique van den Berg

Spannende tijden voor 
de afdeling badminton.
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Clubkleding • Voetbalschoenen • Sporttassen • Trainingskleding

SPONSOR van ROAC 
exclusief leverancier van:
ROAC wedstrijdkleding ,

teamkleding en sporttassenlijn

Veenderveld 57 - 2371 TT Roelofarendsveen
071-3319107 - www.bovotours.nl

Voordelig lenen met 
een gerust gevoel. 
Dat is het idee. 
Rabo HuisVoordeelKrediet is een krediet tegen een 

scherp rentetarief, speciaal voor mensen met een 

eigen huis. Want uit de praktijk blijkt dat eigen  

huisbezitters goede betalers zijn. En dat wordt bij 

Rabobank beloond!

Neem contact op met uw adviseur of ga naar 
www.rabobank.nl/lenen.

Sluit nu Rabo HuisVoordeelKrediet af. 
Rabobank. Een bank met ideeën.

Lucas van Leydenlaan 2B
2371 RW Roelofarendsveen
071-3313450

Veenderveld 116
2371 TX Roelofarendsveen

T  (071) 331 29 74
F  (071) 331 51 60

                      •  Transport  •  Opslag  •  Handling        www.dobbetransport.nl     

Clubkleding • Voetbalschoenen • Sporttassen • Trainingskleding

SPONSOR van ROAC 
exclusief leverancier van:
ROAC wedstrijdkleding ,

teamkleding en sporttassenlijn

Veenderveld 57 - 2371 TT Roelofarendsveen
071-3319107 - www.bovotours.nl

Voordelig lenen met 
een gerust gevoel. 
Dat is het idee. 
Rabo HuisVoordeelKrediet is een krediet tegen een 

scherp rentetarief, speciaal voor mensen met een 

eigen huis. Want uit de praktijk blijkt dat eigen  

huisbezitters goede betalers zijn. En dat wordt bij 

Rabobank beloond!

Neem contact op met uw adviseur of ga naar 
www.rabobank.nl/lenen.

Sluit nu Rabo HuisVoordeelKrediet af. 
Rabobank. Een bank met ideeën.

Lucas van Leydenlaan 2B
2371 RW Roelofarendsveen
071-3313450

Veenderveld 116
2371 TX Roelofarendsveen

T  (071) 331 29 74
F  (071) 331 51 60

                      •  Transport  •  Opslag  •  Handling        www.dobbetransport.nl     

Clubkleding • Voetbalschoenen • Sporttassen • Trainingskleding

SPONSOR van ROAC 
exclusief leverancier van:
ROAC wedstrijdkleding ,

teamkleding en sporttassenlijn

Veenderveld 57 - 2371 TT Roelofarendsveen
071-3319107 - www.bovotours.nl

Voordelig lenen met 
een gerust gevoel. 
Dat is het idee. 
Rabo HuisVoordeelKrediet is een krediet tegen een 

scherp rentetarief, speciaal voor mensen met een 

eigen huis. Want uit de praktijk blijkt dat eigen  

huisbezitters goede betalers zijn. En dat wordt bij 

Rabobank beloond!

Neem contact op met uw adviseur of ga naar 
www.rabobank.nl/lenen.

Sluit nu Rabo HuisVoordeelKrediet af. 
Rabobank. Een bank met ideeën.

Lucas van Leydenlaan 2B
2371 RW Roelofarendsveen
071-3313450

Veenderveld 116
2371 TX Roelofarendsveen

T  (071) 331 29 74
F  (071) 331 51 60

                      •  Transport  •  Opslag  •  Handling        www.dobbetransport.nl     



MAART 2019 9

Op die avond vond de ROAC Veiling plaats. De 
ruim 130 kavels gingen voor een bruto totaal 
bedrag van ruim 20.000 euro onder de hamer. 

Recent is de veilingcommissie weer 
bijeengekomen. En wel om ervoor te zorgen dat 
de vereniging wat extra vet op de botten kan 
krijgen om het onderhoud van de accommodatie 
te kunnen financieren. Zo het er nu naar uitziet, 
zal de gemeente de voetbal- en handbalvelden 
overdragen aan de vereniging. Dit betekent 
ook dat het onderhoud volledig voor rekening 
van ROAC zal komen. Aangezien het kunstgras 
over niet al te lange moet worden vervangen, 
betekent dit een forse investering. Het is mede 
daarom dat we andermaal een geweldige veiling 
gaan organiseren. 

Het duurt nog even, maar noteer alvast in de 
agenda vrijdag 11 oktober 2019! 

Op deze avond gaat het wederom gebeuren. 
Nu alvast aan eenieder de oproep: heb je een 
leuke kavel of weet je een leuke kavel? Of heb je 
wellicht een geweldig idee voor de veiling? Laat 

het ons weten! Stuur een e-mail naar veiling@
svroac.nl of geef je idee door aan één van de 
commissieleden. 

We zien jullie natuurlijk heel graag op 11 oktober 
en we houden jullie tot die tijd zeker op de 
hoogte van de mooiste, meest bijzondere en 
grappige kavels. 

Groeten namens de Veilingcommissie, 

Frans, Jacqueline, Joost, Sabine,
Thijs, Inge en Walter

Weten jullie nog? Die fantastische vrijdagavond in maart 2016, 
de 18de van maart om precies te zijn. In de kantine van ROAC 
gebeurde toen iets bijzonders.  

Eenmaal, andermaal… 
op 11 oktober 2019



10 MAART 2019

 ADVERTENTIE

Veenderveld 51
2371 TT Roelofarendsveen 
T: 071 - 3315278
F: 071 - 3315380
E: info@hansvanderpoel.com
www.hansvanderpoel.com

Verkoop en reparatie van land- en tuinbouwmachines

 Ontwikkeling en fabricage van tuinbouwmachines

neem contact op met: of

sponsoring@svroac.nl of

communicatie@svroac.nl of

uw 
  advertentie 
  
  hier? 
Dat kan!

Tennis - squash
Sporthal en gymzalen
Sportcafé
Zwembad

Lucas van Leydenlaan 2, 2371 RW Roelofarendsveen,

tel. (071) 331 32 22, info@detweesprong.nl

www.detweesprong.nl

Groene Hart Landwinkel Castelijn

Uw adres voor ambachtelijke
producten van de boerderij

Pastoor van de Plaatstraat 40
2375 AL Rijpwetering
071 501 25 59
www.groenehartlandwinkel.nl

H.P. van der Poellaan 20
2375 XH Rijpwetering
Tel. (071) 501 84 44
Fax (071) 501 88 78

Website: www.vemasoft.nl
E-mail: info@vemasoft.nl

Korte Oostweg 16 - 2376 AW Nieuwe Wetering - tel.: 071 331 17 02
fax: 071 331 17 03 - internet:www.wdtuinen.nl - e-mail:info@wdtuinen.nl

Westeinde 13 - 2371 AS Roelofarendsveen - Telefoon (0710 331 25 50

MELK- EN ZUIVELPRODUKTEN
FIJNE VLEESWAREN
SLIJTERIJ-WIJNHANDEL
DELICATESSEN

Rotterdam, Rijpwetering, Voorschoten, Moerdijk  
telefoon: 071 5012808 - fax: 071 5012809

DELTA Milieu
Groencompost B.V.
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071-3319798
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Helaas is ons gewaardeerde lid Martien 
Biemans overleden. Martien was al lid van onze 
biljartvereniging toen er nog in “De Vergulde 
Vos” werd gespeeld. Hij heeft op een hoog 
niveau gespeeld, maar door zijn ziekte werd het 
de laatste jaren steeds minder. Hij bleef toch 
graag komen en genoot van het samenzijn en zijn 
biertje. Wij hebben in hem een zeer fijn mens 
verloren.

Hoe gaat het met onze teams in de diverse 
competities? ROAC A10, driebanden groot, spelen 
in de middenmoot van hun poule de wedstrijden. 
ROAC B6 en B23, driebanden klein, staan 3de 
3n 2de in hun poule en spelen nog steeds mee 
voor een finale plaats in het district Veen- en 
Rijnstreek. Mannen ga zo door het eind van de 
competities is reeds in zicht.

In de dagcompetitie spelen wij met 3 teams 
op de vrijdagmiddag. Voor de 2de helft van de 
competitie, die uit 16 wedstrijden bestaat, staan 
de teams na 7 wedstrijden op de  1ste , 20ste en 
31ste  plaats van de 40 teams. Voor ROAC-B de 
uitdaging  om zich proberen te kwalificeren voor 
de districtsfinale.

Cor en Jan Turk hebben de districtsfinale 
gespeeld van de persoonlijke kampioenschap 
(PK) driebanden klein 2de klasse. Helaas gaan zij 
niet door naar de gewestelijke finale. Toch goed 
gespeeld mannen.
Het s.v. ROAC biljartkampioenschap komt 
er weer aan. Tot op heden ongeveer 30 
inschrijvingen, maar er kunnen nog mensen bij. 
Geef je gerust op. Het is naast het biljarten ook 
erg  gezellig. De datums zijn  13 en 20 april. Zie 
ook de aankondiging in het clubhuis en in de 
nieuwsbrief.

Iedereen nogmaals bedankt voor het eerbetoon 
bij Martien.

Groeten,
Jos Heemskerk

Hierbij weer een bericht van wat er op onze mooie biljarts zoal is 
gebeurd.

Van de biljarttafel
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De lente is vroeg dit jaar. Heerlijk! Laat het 
zonnetje maar komen wat mij betreft.

Maar wat een schok hè mensen?! Piet Paulusma 
weg bij SBS6. Ze zeggen dat hij vanwege zijn 
leeftijd niet meer bij de zender past. Volgens 
mij is de ware reden gewoon dat hij een 
Elfstedentocht heeft voorspeld die er niet kwam. 
Kortom: Piet Paulusma verkeert in zwaar weer.
Kinderen mogen nu officieel de achternaam van 
beide ouders krijgen. Daarmee is het probleem 
van kinderen van een anonieme donor ook 
meteen opgelost.

Oud gebruikers van het antidepressivum Seroxat 
dienen een claim in bij de fabrikant van het 
middel. Daar word ik nou persoonlijk depressief 
van! Allerlei bijwerkingen en we zijn niet 
gewaarschuwd. Mijn advies: Even de bijsluiter 
lezen.

Wat ik een goede zet vind is dat binnenkort alle 
snorfietsers ook aan een helm moeten. Dit kan 
echter pas over een jaar, want de wet moet 
veranderd worden. ‘Hoezo regeltjes’.
Manchester United betaalde 22 miljoen aan 
Mourinho na zijn ontslag. Echt te gek voor 
woorden!

Persoonlijk vind ik dat de VAR wel weer 
afgeschaft mag worden. Er is totaal geen lijn te 
bekennen in de beslissingen.

We hebben al veel leuke Champions League 
wedstrijden gezien. Wat een tempo. Echt leuk 
om naar te kijken.

In België zijn alle melkpakken uit de schappen 
gehaald. De tekst ‘hier openen’ moet worden 
vervangen door ‘thuis openen’.

Twee sneeuwvlokken komen elkaar tegen in de 
lucht. Vraagt de een aan de ander: ‘Waar ga 
jij naar toe?’ Zegt de ene sneeuwvlok tegen 
de ander: ‘Ik ga naar Oostenrijk, een feestje 
bouwen’. Antwoordt de ander: ‘Ik ga naar 
Nederland, paniek zaaien.’

Een jongen vraagt aan de leraar: ‘Mag 
iemand gestraft worden voor iets wat hij niet 
heeft gedaan?’ Leraar: ‘Nee, dat zou heel 
onrechtvaardig zijn.’ Jongen: ‘Mooi, ik namelijk 
mijn huiswerk niet gemaakt.’

Nou beste mensen ik ben weer exit of is het toch 
Brexit?

Vriendelijke groet,
‘Pom’

Column van Pom 
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Stipdonk 
int. transport

Buitenweg 46
2375 XT Rijpwetering
071-5012410

adres:

tel.

Heeft u computerproblemen?
Wij lossen ze voor u op in onze

werkplaats, maar ook bij u op lokatie!

Voor al uw computers, randapparatuur
en supplies kunt u natuurlijk in

onze winkel terecht!

Adres: Veenderveld 32
 2371 TV Roelofarendsveen
E-mail: info@verdelpcs.nl
Tel. werkplaats: 071-3310184
Tel. winkel: 071-3314070

clubkleding
voetbalschoenen

sporttassen
trainingskleding

VEEHANDEL

Past. Görtzstraat 10
Oud Ade

Tel. (071) 501 84 02
Fax (071) 501 83 36

Hét adres voor:

• Inkoop
• Verkoop
• Commissiehandel
• Taxaties van alle soorten runderen,

kalveren en schapen

Nederlandse 
Bond van
Handelaren in
Vee

Al uw vee via de veehandel
naar de juiste plaats.
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Hoe heet je en hoe oud ben je?
Tim, 12 jaar.

Wat vind je heel leuk bij de voetbal?
Wedstrijden.

Waar ben je heel goed in?
Voetbal. Ik sta het allerliefste rechtsmidden.

Als je thuis komt van de voetbal wat ga je 
dan het allereerste doen?
Gamen.

Ga je deze voorjaarvakantie wat leuks doen?
Nee, dat weet ik nog niet, maar mijn moeder 
verzint altijd iets leuks.

In welke groep zit je op school?
Groep 8.

Hoe heet je juf of meester?
Meester Sjoerd en juf Helma.

Als jij mag bepalen wat je gaat eten 
vanavond, wat wordt het dan?
Pizza.

Wat is jouw grootste wens?
Op vakantie.

Dankjewel Tim voor dit interview!

■ Door: Zillah Heij

Interview met
               Tim Betgen
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Zuidhof 2 • 2375 AN Rijpwetering • 071 501 21 75

www.kapsalonlesley.nl

Dinsdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

09:00 - 17:30
09:00 - 21:00
09:00 - 15:00
08:30 - 15:00

Plan je 

afspraak

online! 

Nijverheidsweg 21
2382 NM Zoeterwoude

T. 071 - 541 7338
F. 071 - 582 0860
E. info@trappenmakerij.nl

www.trappenmakerij.nl

VAN DER GEEST
T R A P P E N

neem contact op met: of

sponsoring@svroac.nl of

communicatie@svroac.nl of

uw 
  advertentie 
  
  hier? 
Dat kan!
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De diverse sportbonden hebben hun eigen app, 
waarin het altijd de laatste wedstrijdinformatie 
te vinden is. Hoe zit het tegenwoordig met het 
clubblad?

Wanneer je dit leest, heb je ons clubblad niet 
alleen open geslagen en doorgebladerd, maar 
neem je ook de moeite het te lezen. Bij ons als 
redactie leeft de vraag: Hoeveel mensen nemen 
deze moeite nou eigenlijk?

Wanneer wij zo nu en dan eens om ons heen 
informeren, krijgen we hele verschillende 
reacties op bovenstaande vraag. Zo zijn er leden 
die het clubblad altijd volledig lezen, maar ook 
heel veel reacties van mensen die niet eens de 
moeite nemen om het open te slaan. Of dat ze 
slechts de berichten lezen die hun interesse 
hebben.

Dit roept bij ons als redactie de nodige vragen 
op.

• Is het nog zinvol om veel tijd en moeite in 
het clubblad te steken? 

• Kunnen we ons beperken tot een digitaal-
clubblad? (Daarmee worden flink wat kosten 
bespaard.) 

• Welke onderwerpen moeten in het clubblad 
aan de orde komen?

• Mocht uiteindelijk blijken dat het clubblad 
zijn langste tijd gehad heeft, wat dan?

Daarom gaan we de komende tijd zelf actief op 
zoek gaan naar de mening van onze lezers.
Maar je mag je reactie ook nu direct al geven, 
dat kan door die te mailen naar communicatie@
svroac.nl of ons er persoonlijk op aan te spreken. 

Overigens wordt het beschikbaar stellen van een 
digitaal-clubblad al opgepakt. Van dit clubblad is 
exemplaar op onze website te vinden. Net zoals 
voor de weekbrief en de nieuwsbrief, staat er 
op de homepage een balk waarmee je naar de 
digitale versie van het clubblad wordt geleid. 
Bekijk dit eens!

Goede communicatie is van belang voor het goed 
functioneren van een levendige vereniging als 
de onze. Maar waar hebben jullie onze leden 
behoefte aan, is wat wij willen weten.

Namens de Cie. Communicatie

Roy van der Hulst, Erik van Zeil, 
Tim van den Ing en Ina van der Hoorn

Waar voorheen het clubblad het voornaamste communicatiemiddel 
was, hebben we tegenwoordig veel meer communicatie kanalen, 
denk aan de website, facebook, twitter en instagram. 

Hoe goed lees jij het 
clubblad? 
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Subside Sports behoort tot de grootste spelers ter wereld op het gebied 
van voetbalmerchandising. Het assortiment bestaat uit meer dan 5000 

verschillende producten, verdeeld over 700 rubrieken. Alle items die in de 
webshop worden aangeboden, zijn daadwerkelijk op voorraad, zodat er snel 
geleverd kan worden. Daarbij beschikken wij over eigen drukstudio’s waarin 
de voetbalshirts voorzien kunnen worden van een naam en nummer, zowel de 

officiële bedrukking van bestaande spelers als eigen namen en nummers.

voor 10% korting op al uw bestellingen

HET GROOTSTE AANBOD VOETBALSHIRTS WERELDWIJD

WWW.SUBSIDE.NL

Kortingscode: SUBSIDESPORTS2010

NLA5flyer-07-10.indd   1 06/09/2010   08:49

Subside Sports behoort tot de 
grootste spelers ter wereld op het 
gebied van voetbalmerchandising. 

Het assortiment bestaat uit meer 
dan 5000 verschillende producten, 
verdeeld over 700 rubrieken.

WWW.SUBSIDE.NLWWW.SUBSIDE.NL

HOGA
RIJPWETERING 071-5018524

BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW              VERBOUW               AANBOUW                O
NDERHOUD

HOGA
RIJPWETERING 071-5018524

BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW              VERBOUW               AANBOUW                ONDERHOUD

HOGA
RIJPWETERING 071-5018524

BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW              VERBOUW               AANBOUW                ONDERHOUD

RIJPWETERING ● 071-5012455

NIEUWBOUW       VERBOUW       AANBOUW       ONDERHOUD
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Dat kan geen straf zijn als dit zonnige weer van 
de afgelopen dagen zich door blijft zetten!

Het zaalseizoen
ROAC Dames 1 is ongeslagen thuis en heeft ook 
de 7e thuiswedstrijd tegen VELO gewonnen. Het 
was een wedstrijd om van te smullen waarin 
ROAC in de slotfase van de wedstrijd nog weet 
te winnen met 20-19, na een achterstand van 
15-18 met nog 4 minuten te spelen! Alhoewel het 
vrij zeker is dat DS1 5e in de competitie blijft, 
gaat het erg goed met het team, het spelplezier 
en fanatisme speelt de boventoon en met nog 
drie wedstrijden te gaan, hopen we het seizoen 
winnend af te sluiten!

ROAC Dames 2 ziet ook een stijgende lijn en 
hebben in de afgelopen periode de eerste twee 
wedstijden gewonnen! Zij raken ook steeds meer 
op elkaar ingespeeld en spelen op 10 maart de 
derby uit tegen Saturnus in Leiden om 12.10uur. 
Daar proberen ze, net als bij alle wedstrijden, 
natuurlijk een winst te behalen! ROAC DMW 
hebben 15 februari thuis gespeeld en hebben 
met 14-7 gewonnen. Zij draaien goed mee in 
de competitie en spelen op 8 maart hun laatste 
thuiswedstrijd om 20.00h tegen EHC. Alhoewel 

blessures hier mee spelen, hopen we dat de 
meiden er snel bovenop komen! 
Daarnaast draait de D jeugd dit jaar ook goed 
mee in hun competitie! Trainingen werpen hun 
vruchten af en tijdens de teambespreking werd 
hun teamgevoel en handbalplezier duidelijk. De 
E’tjes en F’jes hebben er dit jaar veel nieuwe 
aanwinsten bij! Daar spat het spelplezier 
ook vanaf. Spelenderwijs beginnen ze het 
handbalspelletje steeds beter te leren. En dat 
is erg leuk om te zien! Alhoewel de jeugd nu 
geniet van de krokusvakantie, heeft de D een 
gezamenlijke training gehad met de C/D van 
Lotus en hebben de E en F korte wedstrijdjes 
gespeeld tegen de E en F van Lotus. Een leuk 
initiatief wat de meiden ook een leuke uitdaging 
gaf. Bovendien hebben zij niet alleen de 
jeugdolympiade in het vooruitzicht maar ook een 
KDO toernooi op 20 april!

Het is inmiddels 27 februari 2019 en het zaalseizoen voor de 
handbalsters zit er eind maart/begin april al weer op! De jeugd 
speelt daarentegen nog een buitenseizoen en zij zullen vanaf april 
weer buiten gaan trainen en wedstrijden spelen. 

Van het handbalfront
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Laatste thuiswedstrijden van 
Dames 1 en 2 – komt allen!
De laatste thuiswedstrijden van Dames 1 en 
Dames 2 zijn op zaterdag 23 maart. DS2 speelt 
om 19.00h tegen SV Zeeburg en DS1 speelt 
daarna om 20.45h tegen Gemini. De F-jeugd komt 
ons aanmoedigen om te zien hoe dat (harde en 
leuke) handbalspelletje er uiteindelijk uit komt 
te zien. 

Namens de damesselectie, willen we ook het 
support voor het afgelopen seizoen bedanken en 
regelen we daarom iets lekkers voor na afloop 
bij de borrel! We hopen jullie in grote getalen te 
zien en te proosten op de goede afsluiting van 
het seizoen!
 
Volgend seizoen
Zoals gezegd, de jeugd heeft nog een heel 
buitenseizoen voor de boeg, maar de 

damesselectie begint al te denken aan het 
nieuwe seizoen in oktober (en de voorbereiding 
daarvan). Elsa gaat een super mooie reis maken 
en we zullen haar komend seizoen daarom 
erg missen! Daarentegen zijn we wél weer 
erg blij dat Marije van der Poel Dames 1 gaat 
versterken! Na te hebben geschitterd in Dames 
2 als veldspeelster, met mooie afstandsschoten, 
verheugen we ons op de terugkomst van Marije 
onder de doelpalen bij Dames1! We zijn blij dat 
deze fanatieke teamspeelster DS1 weer komt 
versterken! 

Rest mij nog jullie veel leesplezier te wensen in 
het clubblad en tot in de ROAC kantine, langs de 
velden of in de zaal!

Groetjes namens de commissie handbal,
Lisa Langezaal

Veenderveld 51
2371 TT Roelofarendsveen 
T: 071 - 3315278
F: 071 - 3315380
E: info@hansvanderpoel.com
www.hansvanderpoel.com

Verkoop en reparatie van land- en tuinbouwmachines

 Ontwikkeling en fabricage van tuinbouwmachines
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DONDERDAG 13 MEI 2010
HEMELVAARTSDAG RIJPWETERING

Paul Boere
 Timmer- en schilderwerken,
badkamers en kunststof kozijnen.

Adres  Past. v.d. Plaatstraat 107

Plaats  2375 AK Rijpwetering

Tel.  071 501 26 30

Mobiel  06 201 378 49

WANDELLIEFHEBBERS
            OPGELET!

Onder leiding van de afdeling gymnastiek van s.v. ROAC (voorheen g.v. GYVERO) vindt 
voor de 39e keer de Hanepoelloop hardloopwedstrijd plaats.
Vanwege het succes van de vorige jaren wordt voor de 5e keer een wandeltocht
georganiseerd met weer een korte (ca. 12,6 km.) en een lange (20,5 km.) wandelroute.
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Tennis - squash
Sporthal en gymzalen
Sportcafé
Zwembad

Lucas van Leydenlaan 2, 2371 RW Roelofarendsveen,

tel. (071) 331 32 22, info@detweesprong.nl

www.detweesprong.nl

Groene Hart Landwinkel Castelijn

Uw adres voor ambachtelijke
producten van de boerderij

Pastoor van de Plaatstraat 40
2375 AL Rijpwetering
071 501 25 59
www.groenehartlandwinkel.nl

H.P. van der Poellaan 20
2375 XH Rijpwetering
Tel. (071) 501 84 44
Fax (071) 501 88 78

Website: www.vemasoft.nl
E-mail: info@vemasoft.nl

Korte Oostweg 16 - 2376 AW Nieuwe Wetering - tel.: 071 331 17 02
fax: 071 331 17 03 - internet:www.wdtuinen.nl - e-mail:info@wdtuinen.nl

Westeinde 13 - 2371 AS Roelofarendsveen - Telefoon (0710 331 25 50

MELK- EN ZUIVELPRODUKTEN
FIJNE VLEESWAREN
SLIJTERIJ-WIJNHANDEL
DELICATESSEN

Rotterdam, Rijpwetering, Voorschoten, Moerdijk  
telefoon: 071 5012808 - fax: 071 5012809

DELTA Milieu
Groencompost B.V.

Decorette Roelofarendsveen
Noordeinde 17
2371 CM Roelofarendsveen
071-3319798
info@decoretteroelofarendsveen.nl

Winkel:
Zuidweg 1A, Rijpwetering
Open: wo en za 8.30 tot 16.00 

Bestellingen:
ikwil@rotteveelboerenkaas.nl

www.rotteveelboerenkaas.nl
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Door de leden kan er gespaard gaan worden 
voor FAN-artikelen, waarop het clublogo en de 
foto in ROAC voetbalkleding worden afgedrukt 
op bijvoorbeeld een prachtige posters, mokken, 
slippers, telefoonhoesjes, bidons, tasjes, 
placemats etc. 

De actieperiode start 9 maart 2019 en loopt tot 4 
mei 2019. Hierbij krijgen de leden bij iedere 10 
euro aan boodschappen een kosteloze zegel voor 
deze Club-Fund actie. Tegen inwisseling van deze 
zegels kunnen dan de gewenste FAN-artikelen 
met jouw naam en foto erop worden besteld.

Iedere deelnemer krijgt een fotokaart met zijn 
eigen unieke inlogcode zodat de AVG-wetgeving 
veilig is gesteld. Met deze unieke inlogcode en 
via jouw mailadres kan je daar dan je eigen FAN-
artikelen mee bestellen.

Ook de club deelt mee in de totale opbrengst 
en ontvangt een bijdrage per verkochte en 
ingeleverde FAN-zegel. Er zitten totaal geen 
kosten aan deze actie voor zowel de deelnemer 
als de vereniging. Super leuke actie dus!

Veel spaarplezier!

Supermarkt PLUS Van Dijk Roelofarendsveen start 9 maart 2019 
een ClubFund actie voor de leden en de club.

Sparen voor je eigen FAN-
artikelen bij Plus Van Dijk 
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Restaurant

Voor al uw dagelijks verse boodschappen
Stap eens binnen in één van onze vier winkelwagens, slijterij 

of verswinkel aan het Westeinde 13 te Roelofarendsveen

Voor de gehele verzorging van uw feesten en partijen
Bel 071-331 25 50 of kijk op poelvers.nl
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RJos v.d.

 Pouw Kraan

Pastoor v.d. Plaatstraat 105a
2375 AK Rijpwetering
Telefoon (071) 501 88 49
Fax (071) 501 85 64
E-mail contact@jvdpk.nl

• Boekhouding
• Belastingzaken

• Financiële zaken
• Loonadministratie

Een vertrouwd adres voor uitvoering en advisering van:
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Histor en Sigma met 25% korting - Epifanes Jachtlakken - Wijzonol - Behang van o.a. Eijffinger, Noordwand, Studio Onszelf en Dutch 

www.heinschoo.nlWebsite: heinschoo@gmail.comE-mail:

Oud Ade, 
Tel  (071) 501 20 40
Fax (071) 521 99 11

G. VAN SEGGELEN

Reparateur huishoudelijke 
apparaten


