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Uit de bestuurskamer
Een in velerlei opzichten sportief toch al geslaagd seizoen, kreeg
maandag 10 juni 2019 nog eens een mooiere glans door de
promotie van ROAC heren voetbal 1 naar de eerste klasse van de
KNVB.
In sportief opzicht kunnen we door alle takken
van sport heen constateren dat er dit seizoen
echt mooie wedstrijden zijn geweest, met
veel passie en strijd, spannend dikwijls. Soms
resulterend in een mooie middenmoot positie in
de competitie, soms met een kampioenschap.
Zowel de sporters zelf als de vele (soms
hondstrouwe) supporters hebben dikwijls staan
of zitten genieten van wat op de velden werd
gepresteerd.
Wij denken dat wat ROAC 1 die maandag
Tweede Pinksterdag presteerde, illustratief is
voor onze gemeenschap. Een hechte club, goed
georganiseerd, zeer bewust van de eigen sterke
en zwakke kanten en met die wetenschap ook
handelen. Zelf bewust, niet arrogant, maar
wel op eigen wijze (en dat is iets echt anders
dan ‘eigenwijs’). Met dit fraaie resultaat zijn
daarom niet alleen de selectiespelers en staf te
complimenteren, maar is aan de hele vereniging
en aan alle bij de vereniging betrokken mensen
en bedrijven, oprecht een felicitatie te geven.

Er was aan dit laatste grote wapenfeit natuurlijk
al het nodige vooraf gegaan. Voor de winterstop
werd het senioren badmintonteam al kampioen,
dit voorjaar konden we een biljartteam
feliciteren, werden diverse individuele leden
van onze gym afdeling winnaar van hun
leeftijdscategorie bij de Kaag en Braassem
Cup. Enkele wedstrijden voor het eind van
de competitie vierde ons damesvoetbal team
het kampioenschap, vierden we stiekem
(want de KNVB houdt geen standenlijsten bij
van onze jongste voetbaljeugd) ook bij de
jeugdvoetballers een kampioenschap en in
de laatste competitiewedstrijd van zowel het
tweede als het eerste heren voetbalteam werden
promotiewedstrijden veilig gesteld.
Tussen al dit fraais door was er de klap van
het volslagen plots overlijden van Froukje de
Winter, vooral moeder van Floris, maar zeker
ook tot zeer recent jarenlang fysio van onze
handbalselectie. Zij was voor Floris en het
eerste elftal bovendien nog eens een uiterst
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trouw supporter en voor de handbalselectie een
stille altijd aanwezige betrouwbare verzorgende
kracht. Bij haar afscheid van de handbalselectie
wilde zij daaraan (geheel in haar stijl) geen
aandacht besteden, maar een mooi boompje
ergens op het sportpark zou wel bij haar passen.
Die wens werd uiteraard vervuld en wij hopen dat
de appelboom op de grens tussen het voetbalveld
en de handbalvelden goed mag gaan groeien
als herinnering aan Froukje maar zeker ook als
symbool van de verbinding tussen alle sporten
in onze vereniging, zoals Froukje die verbinding
(ook met HCA) persoonlijk symboliseerde.
De promotiewedstrijden vielen samen met
de JeugdOlympiade. Dat geeft voor iedere
direct betrokkene een dubbel gevoel. Beide
evenementen en de Hanepoelloop wil je voluit
beleven, maar organisatorisch is dat eigenlijk
ondoenlijk. Een thuiswedstrijd om promotie
op het ene veld en op het andere veld de
finales van de Olympiade. Dat is eigenlijk niet
te combineren. Natuurlijk weet je dat het zou
kunnen dat je als vereniging in de nacompetitie
terecht kunt komen. Maar om daar een half
jaar tevoren al rekening mee te houden in de
planning van activiteiten, dat hebben we niet
gedaan. Ondanks wat kleine schoonheidsfoutjes
die we inmiddels goed hebben geregistreerd,
kunnen we terugkijken op een goed geslaagde
JeugdOlympiade en een positief resultaat -na
penalty’s- bij de promotiewedstrijd tegen SVV.
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Ook de Hanepoelloop verliep prima, de nieuwe
opzet kon rekenen op mooie complimenten van
deelnemers en verdient het om rustig verder uit
te bouwen. Dat actief recreëren wat eigenlijk
gebeurt bij de wandeltocht is iets wat wij maar
één keer per jaar aanbieden. Wellicht ligt hier
een kans voor wat regelmatiger aanbod. En
misschien wel in combinatie met verenigingen uit
omliggende dorpen.
Uiteindelijk speelden zowel ROAC 2 als
ROAC 1 beide op Tweede Pinksterdag hun
promotiewedstrijd. Dat is met de vele blessures
in de selectie ten koste gegaan van het resultaat
bij ROAC 2. Heel jammer, want promotie van
het tweede was ook zeker welkom geweest voor
de ontwikkeling van jonge voetballers in de
selectie. Maar dit verlies werd als snel naar de
achtergrond gedrongen door de promotie van
ROAC 1. In een geweldige sfeer die in belangrijke
mate werd bepaald door de initiatieven van
de Supporters van ROAC. Met drie bussen,
confettikanon, paarse rookpotten en vooral veel
clubtenues was duidelijk dat we aanwezig waren.
Over het gedrag van die rijke supportersschare
werd ook lovend gesproken door het bestuur van
sv Voorschoten.
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We hebben nog een paar mooie evenementen te
gaan, zoals de badmintonclinic en het toernooi
om het Slechtste Team van ROAC en dan kunnen
we tijdens de verdiende zomerstop af toe nog
even wegdromen bij het prachtige afgelopen
seizoen en als we dan wakker schrikken, ons
realiseren wat er allemaal weer moet gebeuren
om als vereniging door te blijven ontwikkelen.
Inmiddels is de tweede fase ingezet van de
renovatie van de kleedkamers op de kop van de
accommodatie en fysioruimte. De planning is
er op gericht om dit project, waar we ook een
donatie vanuit het Rabo Stimuleringsfonds voor
hebben gekregen, af te ronden vóór aanvang van
het nieuwe seizoen.
Ondertussen praat een projectgroep verder
met de Gemeente over de overdracht van
het maatschappelijk vastgoed. Alles is er wat
ons betreft op gericht om in de algemene
ledenvergadering van november een voorstel op
de agenda te hebben waarin we dat concreet
kunnen besluiten.
Inmiddels is ook een projectgroep ingesteld
om de verdere verduurzaming van de gehele
accommodatie ter hand te nemen. Dat is een
project wat op kortere termijn zou moeten
leiden tot LED verlichting op onze velden en in
de sporthal en op wat langere termijn tot het
gebruik van duurzame energie en andere energie
besparende maatregelen.

In de afgelopen bestuursvergadering is de balans
opgemaakt van de verenigingsbijdrage van de
actie van PLUS. Die actie heeft onze vereniging
het mooie bedrag opgeleverd van ruim € 1.200,. Wij willen zowel de initiatiefnemers als onze
winkelende leden hartelijk danken voor hun inzet
om deze actie tot een succes te maken.
In die vergadering hebben wij ook de btw
verhoging en de inzet van pinapparaten in het
clubhuis geëvalueerd. Onze conclusie is dat
door de btw verhoging de inkoopprijzen van
alle artikelen zodanig zijn gestegen dat de
winstmarge aanzienlijk is verlaagd. Daarom
zullen wij in de zomerperiode in overleg met
de kantinecommissie de prijzen in het clubhuis
aanpassen. De btw verhoging is overigens
niet de enige oorzaak van de verlaging van
de winstmarge. De afgelopen jaren hebben
we geprobeerd de prijzen in het clubhuis niet
te verhogen, tegen alle maatschappelijke
ontwikkelingen in. Maar nu ontstaat een situatie
dat dat beleid niet langer verantwoord meer is.
Het betaalgemak van de pinautomaten wordt
door velen gewaardeerd. De aanloop van
de introductie kostte wat tijd, maar nu de
mogelijkheid er is, wordt er veel gebruik van
gemaakt.
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Wij zijn met de constatering in de voorgaande
alinea over de noodzakelijke prijsverhoging,
wel weer van onze roze ‘promotie wolk’ af. We
moeten ons voorbereiden op een nieuw seizoen
en zoals eerder gezegd op het verder ontwikkelen
van de vereniging. Daar horen ook minder leuke
maatregelen bij zoals de eerder dit seizoen
doorgevoerde contributie aanpassing en dus ook
de toekomstige verhoging van de prijzen in het
clubhuis.

Daarvoor werkt de Gemeente met Buurboek.
Buurboek is een systeem om mensen met anderen
via onder andere vrijwilligers activiteiten in
verbinding te brengen.
Er is nog genoeg te doen, maar eerst vieren we
de zomer en genieten regelmatig nog even na.
Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage
aan de vereniging in het afgelopen seizoen,
wensen jullie een mooie zomer en zien jullie
graag weer terug in het nieuwe seizoen.

Bij het ontwikkelen van de vereniging kunnen
wij extra handjes gebruiken. Gelukkig hebben
wij vele vrijwilligers, maar de coördinatie
daarvan gaan we naar het bestuur halen door
met een vrijwilligerscoördinator voor de hele
vereniging te gaan werken. Hij of zij zal ook de
verbinding gaan vormen met alle gemeentelijke
activiteiten op het terrein van de uitvoering van
de Maatschappelijke Agenda; de zogenaamde
MAG. Een van die activiteiten is om mensen uit
hun sociale isolement te halen en te houden.
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Namens het bestuur,
Rob van der Hoorn

Update vanuit de
Badminton
■ Door: Angelique van den Berg

Aan het eind van het tweede seizoen badminton bij s.v. ROAC
kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jaar.

In september begon team 1 aan de competitie
volgens de nieuwe opzet. Al snel bleek dat de
trainingen niet voor niets zijn geweest: alle
wedstrijden werden met overmacht gewonnen
en zo werd na tien wedstrijden al duidelijk ,
dat ze niet meer in te halen waren door de
andere teams. Het kampioenschap werd dan
ook uitbundig gevierd. Door het behalen van de
titel, mocht team 1 naar de voorrondes van het
nationaal kampioenschap. Ondanks het harde
werken op deze lange dag, konden ze helaas
niet op tegen de andere kampioenen. Nipt
verloren, maar wat zijn we trots op de eerste
badmintonkampioenen van SV ROAC.
In het voorjaar startten er drie teams met
de competitie. Een jongensteam onder 15,
een mixteam onder 15 en een mannenteam.
Met wisselende resultaten werden er mooie
wedstrijden gespeeld. Het jongensteam werd
zeer knap derde in een zware poule; het
mixteam en het mannenteam werden beide
laatste in hun poule. Voor de jeugdteams

werd contact gezocht met Smash’70, een
badmintonvereniging uit Woubrugge. Door een
mooie samenwerking konden we de teams
compleet maken en toch competitie spelen.
De samenwerking is goed bevallen en hopelijk
kunnen we komend seizoen hier een vervolg aan
geven.
Komend seizoen starten we in september niet
alleen met de seniorencompetitie, maar ook
met de jeugdcompetitie. Om het badminton
naar een hoger niveau te tillen en om de jeugd
meer wedstrijden aan te bieden, start Badminton
Nederland met een verlengde jeugdcompetitie.
Hopelijk kunnen we daar net zo’n succes van
maken als afgelopen seizoen.
Maar voordat het nieuwe seizoen start,
moeten we uiteraard ook het lopende seizoen
afsluiten. Voor de jeugd hebben we een aantal
leuke activiteiten gepland. Begin juni hebben
we gymlessen verzorgd op basisschool De
Kinderbrug. Naar aanleiding hiervan hopen we

JUNI 2019

7

en veranderings- en innovatiebehoefte;
•

Het leveren van tijdelijk (algemeen) management;

•

Het adviseren en leveren van diensten op het terrein van
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Groep

financieel economische of strategische vraagstukken

Scheveningseweg 46

in organisaties;

2517 KV Den Haag

Begeleiding/ondersteuning MKB/familiebedrijf in ruime zin.

T (070) 30 66 800

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

F (070) 30 66 870
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Veenderveld 13, 2371 TS Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10

www.vinkinstallatiegroep.nl

Totaal Installateur
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op vrijdag 14 juni een schooltoernooi te houden
(op moment van schrijven is de inschrijving nét
geopend).
Op vrijdag 28 juni sluiten we het seizoen
voor de jeugd af met een spetterende clinic,
gegeven door Nick Fransman (nummer drie
van Nederland) en Jordy Hilbink (nummer tien
van Nederland). Voor deze avond worden niet
alleen onze eigen jeugdleden uitgenodigd, maar
ook kinderen van verenigingen uit de directe
omgeving. Zo hopen we de saamhorigheid
tussen de verenigingen te vergroten. Tenslotte
hebben we allemaal een gezamenlijk doel: het
badminton in Nederland (en voor ons specifiek in
Rijpwetering…) populairder te maken.

Zo aan het eind van het seizoen wil ik nog een
compliment geven aan de vrijwilligers binnen
de vereniging en dan speciaal de mensen achter
de bar. Zonder jullie inzet zou er een heleboel
niet mogelijk zijn binnen de vereniging. Dank
hiervoor!
Op naar volgend seizoen! Wij hebben er zin in.
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Namens de commissie badminton
Angelique van den Berg
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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!

Veenderve
2371 TX R

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

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

A DV E RT E NTI E
• Transport • Opslag • Handling

www.dobbetransport

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

ng
Clubkleding • Voetbalschoenen • Sporttassen • Trainingskleding

SPONSOR van ROAC
exclusief leverancier van:
ROAC wedstrijdkleding ,
teamkleding en sporttassenlijn

Lucas van Leydenlaan 2B
2371 RW Roelofarendsveen
071-3313450

Veenderveld 57 - 2371 TT Roelofarendsveen
071-3319107 - www.bovotours.nl
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Lucas van Leydenlaan 2B
2371 RW Roelofarendsveen
071-3313450

Geschiedenis!
Dat maken wij vandaag, trots op ons kleine dorpen Oud Ade en
Rijpwetering en vandaag met een fantastische selectie en een
meer dan hondstrouw publiek , dankbaar daarvoor promotie naar
1e klasse.
Dat lukte, want zijn elftal won uiteindelijk met
3-0 door twee doelpunten van Sam van der Geest
en eentje van A-junior Bart Hogenboom. De
goals vielen voor ROAC op een prettig moment.
„De 1-0 maakten we vlak voor rust en de 2-0
in een fase waarin zij echt aan het drukken
waren. Daarna was de wedstrijd wel gespeeld.
Uiteindelijk was het een verdiende overwinning.
Dit duel was voor mij de weerspiegeling van het
hele seizoen. Goed voetbal en spelend vanuit de
discipline.’’
Eenmaal aangekomen in Rijpwetering barstte er
een groot feest los. „Ik had dinsdag maar even
vrij genomen, maar dat deed het grootste deel
van de selectie ook’’, zei de trainer lachend.
Voorzichtig ging de blik al even naar volgend jaar,
want nu de club zich eenmaal eersteklasser mag
noemen, wil het z’n huid ook duur verkopen.
Volgens Leliveld is handhaving mogelijk. „Wij
kunnen ons goed instellen tegen ploegen die
eigenlijk beter zijn dan wij. Vorig jaar hebben
we de kwartfinale in de Districtsbeker gehaald
waarin we ook teams uit de Eerste Klasse hebben
uitgeschakeld. Ik ben er echt van overtuigd dat
wij onszelf kunnen handhaven.’’

De potjes tegen DOSR, Teylingen en vooral
Foreholte gaan gemist worden in Rijpwetering.
Maar daar weet Leliveld wel een oplossing voor
te vinden. „We gaan aan de KNVB vragen of
we tegen die ploegen uit mogen komen in de
Districtsbeker’’, zei de trainer met een knipoog.
Ook voor de coach zelf was het natuurlijk een
groot succes. Waar hij drie jaar geleden met
VVSB als assistent-trainer in de halve finale van
de KNVB Beker kwam, kon hij nu als hoofdcoach
een promotie naar de Eerste Klasse op zijn CV
bijschrijven.
„Maar die prestaties zijn voor mijn gevoel
van een totaal andere orde, want ik had in
beide gevallen een andere rol. Een promotie
heb ik nog nooit meegemaakt, dus dit gaf een
onbeschrijflijk gevoel.’’

Toch is er één punt waarom ROAC liever nog
in de Tweede Klasse had willen voetballen.
JUNI 2019
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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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hier?

Dat kan!

neem contact op met: of
sponsoring@svroac.nl of
communicatie@svroac.nl of

12

JUNI 2019

Van de biljarttafel
Het biljartseizoen is afgesloten met de jaarvergadering voor
de biljartleden van sv ROAC. Het was weer een gezellige
constructieve bijeenkomst.
De bekers zijn uitgereikt aan de winnaars van de
onderlinge competities. De winnaars waren:
• Dagbiljarten libré: Cor Turk
• Avondbiljarten driebanden: Jaap van Velzen
• Avondbiljarten libré: Cor Turk
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om
enkele leden speciaal te bedanken voor hun
grote bijdrage om het seizoen succesvol te laten
verlopen.

Het nieuwe seizoen gaat half Augustus van
start. Na een aantal oefenweken starten de
wedstrijden begin September.
Ik wil iedereen bedanken voor het afgelopen
seizoen en succes toewensen in het seizoen dat
voor ons ligt. Maar allereerst wens ik iedereen
een prettige vakantie toe.

Tevens zijn de competitie teams voor het
nieuwe seizoen 2019/2020 samengesteld en bij
het district Veen- & Rijnstreek ingeschreven.
Wij gaan in het nieuwe seizoen met 2 teams
driebanden klein en 3 teams libré dagbiljarten
van start. Mannen succes in het nieuw seizoen.

Groeten,
Jos Heemskerk

Ook heeft er een evaluatie van het sv ROAC open
kampioenschap plaats gevonden. De gewijzigde
aanpak, met meer deelnemers naar de finale
dag, is aangeslagen en dat zal dus volgend jaar
gecontinueerd worden. Wel zullen op de finale
dag hele partijen worden gespeeld.

JUNI 2019
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VAN DER GEEST

advertentie

T R A P P E N

hier?

Dat kan!

neem contact op met: of
sponsoring@svroac.nl of
communicatie@svroac.nl of

Nijverheidsweg 21
2382 NM Zoeterwoude
T. 071 - 541 7338
F. 071 - 582 0860
E. info@trappenmakerij.nl
www.trappenmakerij.nl

Plan je
k
afspraa
online!
www.kapsalonlesley.nl

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09:00
09:00
09:00
08:30

-

17:30
21:00
15:00
15:00

Zuidhof 2 • 2375 AN Rijpwetering • 071 501 21 75
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Van het handbalfront
De zomer is aanstaande en dus ook de zomerstop. Zondag 23-6
spelen wij de laatste wedstrijden van seizoen 2018-2019. Er is weer
een hoop gebeurd en er gaat ook komend seizoen weer een hoop
gebeuren.

Vorig seizoen is DS1 gedegradeerd uit de
hoofdklasse en de grote vraag was hoe zij zich
staande zouden weten te houden in de 1e
klasse. Vaak zie je dat er na een degradatie een
volgende volgt. Maar niet bij Roac. Na een stroef
begin zijn zij keurig in het linker rijtje geëindigd.
En alle doelstellingen zijn gehaald.

belangrijk is dit helemaal? Ze draaien allemaal
lekker mee in hun competities. Wat wij wekelijks
zien tijdens de trainingen en de wedstrijden, is
plezier en de groei in de diverse teams. Wij zijn
dit jaar met 3 teams gestart en hebben in de 2e
helft van het veldseizoen zelfs een 2e E-team in
kunnen schrijven.

DS2 heeft het in het begin van de competitie erg
moeilijk gehad. Maar na een gewenningsperiode
hebben ook zij met enige regelmaat hun punten
gehaald. Het grote sluitstuk was de gelijkmaker
tegen SV Zeeburg in de “dying seconds” van de
laatste competitiewedstrijd.

Volgend seizoen gaan wij starten met een
F-E-D- en een C-team. Voor het eerst sinds
jaren dus weer een team in 4 verschillende
leeftijdscategorieën. De grote uitdaging voor ons
allen is om dit zou te houden en van onderaf voor
nieuwe aanwas te blijven zorgen.

En dan hadden wij dit seizoen een primeurtje.
DSMW wat zoveel betekent als dames senioren
midweeks. Een midweekse competitie voor
eenieder die geen selectie meer wil of kan
spelen. Een heel mooi initiatief met als enige
minpuntje dat een paar meiden een zware
blessure opgelopen hebben. Maar ook volgend
seizoen kunnen wij weer een team inschrijven.

Om een sportcommissie draaiende te houden heb
je bestuurders nodig. In de handbalcommissie
zouden wij nog wel wat handjes kunnen
gebruiken. Ik zou zeggen denk er eens over na.
Of wat ook kan is om je gewoon op te geven voor
een snuffelstage.

En dan onze jeugdteams. Geen
kampioenschappen dit seizoen maar hoe

Wat ook nodig is, zijn vrijwilligers op allerlei
vlakken. Als trainers, als leider, scheidsrechter,
achter de bar, het draaien van velddiensten.
Er is heel veel te doen en daar hebben wij dus
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VEEHANDEL








Hét adres voor:

•
•
•
•

Inkoop
Verkoop
Commissiehandel
Taxaties van alle soorten runderen,
kalveren en schapen

Nederlandse
Bond van
Handelaren in
Vee

Past. Görtzstraat 10
Oud Ade
Tel. (071) 501 84 02
Fax (071) 501 83 36

Al uw vee via de veehandel
naar de juiste plaats.

Stipdonk
int. transport
adres:
tel.

Buitenweg 46
2375 XT Rijpwetering
071-5012410

Heeft u computerproblemen?
Wij lossen ze voor u op in onze
werkplaats, maar ook bij u op lokatie!

voe
s
tra

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
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ook heel veel mensen bij nodig. Wij hebben een
geweldig enthousiaste groep van vrijwilligers
maar zouden dit nog breder willen trekken.
Vooral bij de velddienst zouden wij graag
versterking zien. Aan het begin van het nieuwe
seizoen willen wij vooral hier jullie hulp gaan
inzetten. Dit uiteraard in goed overleg.

respect van ons allen. Wilt u vooral dit respect
niet vergeten? Zij doen dit tenslotte allemaal op
vrijwillige basis.
Dan wil ik U allen namens mijzelf en de
handbalcommissie een hele fijne vakantie
toewensen.

Wij zijn reeds in het bezit van een grote
groep enthousiaste vrijwilligers. Met elkaar
maken zij het mogelijk dat uw kinderen onder
gediplomeerde begeleiding kunnen sporten.
Hiervoor verdienen zij een groot applaus en

JUNI 2019

Namens de handbalcommissie,
Ronald de Jong
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HET GROOTSTE AANBOD VOETBALSHIRTS WERELDWIJD

WWW.SUBSIDE.NL

Sports behoort
grootste spelers ter wereld op het gebied
NL
BSIDtotE.deHet
.SU
W
WWSubside
van voetbalmerchandising.
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
Subside
Sports
tot de beschikken
Het
bestaat uit
meer
geleverd
kanbehoort
worden. Daarbij
wijassortiment
over eigen drukstudio’s
waarin
de voetbalshirts
worden
van5000
een naam
en nummer, zowel
de
grootste
spelers tervoorzien
wereldkunnen
op het
dan
verschillende
producten,
bedrukking van bestaande spelers
als eigen
namen
nummers.
gebiedofficiële
van voetbalmerchandising.
verdeeld
over
700 en
rubrieken.

Kortingscode:SUBSIDESPORTS2010
voor 10% korting op al uw bestellingen

NLA5flyer-07-10.indd 1
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Interview met
Anton Ruys
■ Door: Zillah Heij

Hoe heet je en hoe oud ben je?
Anton, 9.
Hoe kom je aan z’n mooie voetbal met
allemaal namen erop?
Toen ik, pupil van de week was.
Waar sta je in het voetbalveld?
Middenveld.
Wie is jouw lievelingsvoetballer?
Euh, Robin van Persie.
Wat wil je later worden?
Nee, weet ik niet.
Waar gaan jullie naartoe verhuizen?
Amsterdam.
Ga je daar ook op voetbal?
Ja.
Hoe heet de club in Amsterdam?
GeuzenMiddenmeer.
Wie is jouw beste vriend/vriendin?
Steef.
Wat is je lievelingseten?
Pizza.
Kan papa of mama beter voetballen?
Papa!
Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt
bij Roac?
Jeugdolympiade.
Wat is je mooiste prijs die je hebt gewonnen
bij Roac?
Mini WK.
Wat ga je het meeste missen bij Roac?
De jeugdolympiade.
Dankjewel Anton voor dit interview!
Heel veel voetbalplezier bij je nieuwe club.

JUNI 2019
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DONDERDAG 13
DONDERDAG
13
HEMELVAARTSDA
HEMELVAARTSDA

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

Onder leiding van de afdeling gy
voor de
39e keer
Onder
leiding
van de
de Hanepoello
afdeling gy
Vanwege
het
succes
van
de vori
voor de 39e keer de Hanepoelloo
georganiseerd
met weer
een
ko
Vanwege
het succes
van de
vorig

Bestellingen:
ikwil@rotteveelboerenkaas.nl

www.rotteveelboerenkaas.nl

georganiseerd met weer een kor

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

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
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Adres

Past. v.d. Plaatstraat 107

Plaats

2375 AK Rijpwetering

Tel.
Adres
Mobiel
Plaats

071 501 26 30
Past. v.d. Plaatstraat 107
06 201 378 49
2375 AK Rijpwetering

Tel.

071 501 26 30

Mobiel

06 201 378 49

W

ROAC Veiling
We kijken als SV ROAC terug op een fantastisch seizoen. We hopen
dat je net zo hebt genoten als wij. We kijken als vereniging niet
alleen terug, maar kijken ook vooruit. Zowel op sportief gebied
als milieutechnisch willen we komend seizoen bouwen aan een
duurzame vereniging.
S.v. ROAC ziet het als haar verantwoordelijkheid
om bij te dragen aan een duurzame samenleving.
Dit betekent dat de vereniging wil over gaan tot
de aanschaf van LED verlichting op het tweede
veld, het handbalveld, het trainingsveld en
zonnepanelen op het dak van kleedkamers en
eventueel in samenwerking met de Hertogshal
op het dak van de sporthal. Bijkomend voordeel
van de aanschaf van dergelijke voorzieningen, is
dat het op de langere termijn bijdraagt aan een
financieel gezonde vereniging.
Om deze lange termijn voordelen te realiseren,
moet de vereniging op korte termijn een forse

investering doen. Om deze investering mogelijk
te maken, organiseren we op vrijdag 11 oktober
2019 de tweede editie van de SV ROAC Veiling.
In maart 2016 organiseerden we de eerste editie
van de s.v. ROAC Veiling. De 136 aangeboden
kavels leverden destijds een bedrag op van maar
liefst € 20.771! Hiermee is de fundering van de
kleedkamers hersteld en zijn de kleedkamers ook
aan de binnenkant opgeknapt. Met deze tweede
editie van de .v. ROAC Veiling hopen we wederom
een stap te zetten in de toekomstbestendigheid
van onze vereniging.

JUNI 2019
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De veilingcommissie wil van de tweede s.v.
ROAC veiling wederom een succes maken. De
voorbereidingen zijn begonnen en de eerste
veilingitems (kavels) zijn binnen.

op het circuit van Zandvoort. Ook dan mag je
contact opnemen met een van ons. Uiteraard
wordt jouw naam of bedrijf gemeld in het
kavelboekje van de veiling.

Want is het niet super gaaf om na de hoogst
spelende ook de duurzaamste vereniging van
de gemeente Kaag en Braassem te zijn? Daarom
willen wij jou, als supporter, speler of ouder van
spelers van s.v. ROAC, vragen of je een leuke,
unieke, mooie of ludieke kavel beschikbaar wilt
stellen. Dit kan van alles zijn: van een taart tot
kaartjes voor een voetbalwedstrijd. Van een
mooie plant tot een weekend weg en van een fles
wijn tot een diner. Of vraag bij je werkgever of
zij iets willen aanbieden? Alles is welkom.

Om iedereen die s.v ROAC een warm hart
toedraagt alvast lekker te maken voor de
veiling, maken we de komende periode met
enige regelmaat veilingitems bekend via Twitter,
Facebook, onze website en de weekbrief.
Misschien kunnen we binnenkort ook jouw
veilingitem via deze kanalen bekend maken.
Graag horen we binnenkort van je en hopelijk
zien we je bij de veiling op vrijdag 11 oktober as.
Met vriendelijke groet,

Als je iets wilt aanbieden voor de veiling, dan
kun je dat laten weten via veiling@svroac.nl of
je kunt het persoonlijk melden aan één van onze
commissieleden.
Ook bestaat er een mogelijkheid om samen met
andere sponsoren, geld te schenken zodat wij
daar prachtige kavels voor kunnen aanschaffen.
Wij denken dan aan bijvoorbeeld een bezoek aan
een voetbalwedstrijd in Engeland of Spanje. Of
een bon waarmee je mag rijden in een Ferrari

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

De Veilingcommissie
Joost van Hoorn, Frans de Haas,
Thijs van Seggelen, Jacco den Hollander,
Walter Koek, Jacqueline Boere,
Sabine van Velzen en Inge van der Hoorn

Verkoop en reparatie van land- en tuinbouwmachines
Ontwikkeling en fabricage van tuinbouwmachines

JUNI 2019
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Histor en Sigma met 25% korting - Epifanes Jachtlakken - Wijzonol - Behang van o.a. Eijﬃnger, Noordwand, Studio Onszelf en Dutch
Website:

www.heinschoo.nl

E-mail:

heinschoo@gmail.com
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G. VAN SEGGELEN
Oud Ade,
Tel (071) 501 20 40
Fax (071) 521 99 11

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

Reparateur huishoudelijke
apparaten

Restaurant
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