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Uit de bestuurskamer
Op donderdag 28 november 2019 heeft de jaarlijkse algemene
ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. In totaal waren ruim 75
leden van de vereniging aanwezig.

Het was een ‘historische vergadering’ omdat
besloten moest worden of s.v. ROAC door middel
van een dertig jarige bruikleen overeenkomst de
velden op het Hertogspark en de bijbehorende
voorzieningen wil overnemen.
De jaarrekening over het seizoen 2018 – 2019,
die werd afgesloten met een prachtig positief
resultaat van € 5.514,-, werd toegelicht en
vastgesteld. Dat geldt eveneens voor de
begroting voor het seizoen 2019 – 2020. Ook
die werd toegelicht en vastgesteld. Het mooie
financiële resultaat is mede een gevolg van de
contributie verhoging waartoe tijdens de vorige
ALV werd besloten en zeker ook door de betere
omzet in het clubhuis dan waar we rekening
mee hadden gehouden. Door de kosten waar de
vereniging in de komende jaren voor komt te
staan is het hebben van een financiële buffer ook
zeker noodzakelijk.
Zoals gezegd waren er ook enkele
belangrijke inhoudelijke onderwerpen aan
de orde, te beginnen bij het voorstel om de

verantwoordelijkheid voor de velden, hekken
en paden die wij gebruiken op het Hertogspark,
over te nemen van de Gemeente. De ALV ging
akkoord met het voorstel van het bestuur om
onder een aantal voorwaarden een overeenkomst
met de Gemeente te sluiten. Op dit moment
van schrijven is nog niet duidelijk of ook al die
voorwaarden zullen worden gehonoreerd.
Ook op het gebied van het verduurzamen
van de accommodatie heeft het bestuur een
voorstel gedaan aan de ALV, namelijk om de
veldverlichting te vervangen door LED lampen
en indien nodig daarvoor een lening aan te gaan.
De ALV ging ook met dit voorstel akkoord. Het
bestuur gaat er vanuit dat door de vervanging
van de verlichting niet alleen een verantwoorder
gebruik van energie gemaakt zal worden, maar
dat ook de energiekosten daardoor aanzienlijk
zullen verminderen. De investering in nieuwe
lampen zal zich dus de komende jaren moeten
terugverdienen.
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VA NUI T D E B E STUUR SKA ME R

Duurzaamheid wordt in veel gevallen in één
adem uitgesproken met energie, toch menen
wij dat duurzaamheid véél meer is dan dat.
Het gaat met name over continuïteit, over
voortbestaan. En in dat verband vragen wij ons
als bestuur af wat er nodig is om de vereniging,
zowel qua organisatie als qua accommodatie
de komende jaren voort te laten bestaan.
Is er dan een probleem zult u zich afvragen,
het gaat toch goed met ROAC? Zeker, het gaat
prima met ROAC, maar wij moeten er met
elkaar voor zorgen dat het ook over een jaar of
tien nog steeds goed gaat met ROAC. Je ziet in
de organisatie kleine barstjes ontstaan als het
gaat om het bezetten van vrijwilligers posities.
Zo is het héél lastig gebleken een trainer voor
JO17 voetbal te vinden, zo zien we vacatures in
commissies ontstaan die lastig zijn op te vullen.
Daar moeten we met elkaar het juiste antwoord
op vinden. Daarom starten wij in het nieuwe
kalenderjaar een discussie in de vereniging over
de ontwikkeling in de komende jaren. Hoe ziet de
vereniging van de toekomst eruit? Heeft die nog
leden, of heeft die slechts ‘likes’? Wordt sport
nog bedreven in verenigingsverband met teams
die in competities spelen of wordt er gesport
door via social media een aantal gelijkgestemden
uit te nodigen om een potje te badmintonnen of
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te handballen. Hoe zal zich dat ontwikkelen? Wie
het weet mag het zeggen. Maar als vereniging
moeten we samen dat antwoord wel gaan
vinden, anders ontwikkelen we een organisatie
met een eigen accommodatie die niet aan de
behoeften van de samenleving voldoet en dat kan
de bedoeling echt niet zijn. ‘Regeren is vooruit
zien’, dus denk samen met ons mee!
Zoals gezegd ‘het gaat prima met ROAC’ ook
op het sportieve vlak. Of we nu kijken naar
ons gepromoveerde badminton team, naar de
handbaldames, onze voetballers en voetbalsters,
biljarters of judoka’s het gaat op vele plaatsen
boven verwachting. Niet alles speelt zich af
in competitie verband, maar ook individuele
sporters ontwikkelen zich en presteren steeds
beter. Afgelopen maand waren er weer judo
examens en je ziet dat iedereen op zijn of haar
niveau vorderingen maakt. Dat zien we door de
hele vereniging. Binnen de handbal ontwikkelt
zich een mooie jeugdafdeling en het is nu zaak
om die handbalsters van de toekomst ook op te
leiden voor de toekomst. Er is helaas qua leeftijd
nog géén aansluiting met onze dameshandbal
selectie daar is het verschil nog te groot voor,
maar er is zeker toekomst.
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De voetbalselectie toont aan een waardige
eerste klasser te zijn. Tot verrassing van de
nodige buitenstaanders, maar niet voor degenen
die wat dichter betrokken zijn bij onze voetbal
afdeling. Het wordt nu zaak om niet alleen dit
seizoen een waardige eerste klasser te zijn,
maar dat naar de toekomst ook te blijven. Daar
moeten we met elkaar aan werken, daar is een
goede opleiding zeker ook een vereiste voor.
Het ligt hier iets anders dan in onze handbaltak.
Er is in beide gevallen sprake van een leuke
jeugdafdeling, maar bij de voetballers is er
qua leeftijd zeker aansluiting, zowel binnen de
selectie als ook in de jeugdelftallen. Het gaat
vooral om de overstap van het jeugdvoetbal naar
het seniorenvoetbal en dat vraagt tijd om aan te
passen, maar er is voldoende perspectief.

Nog een week en de kerstdagen en Oud- en
Nieuw wachten ons. Een paar weken voor enige
rust, al hoewel het badminton toernooi en de
loting voor de Jeugd Olympiade al weer hun
schaduw vooruit werpen.
Wij wensen u een gezellige periode toe, geniet
van elkaar en maak van 2020 een mooi jaar in
goede gezondheid.
Namens het bestuur,
Rob van der Hoorn

Het gaat ook prima als we kijken naar de acties
te we ontketenen. De veiling in oktober was
een groot succes en dat geldt ook voor de Grote
Club Actie, de Fancy Fair (waartoe een relatief
kleine gemeenschap met 2.500 inwoners in één
weekend in staat is!), de Dikke Brokken verkoop
en Rabo Club Support. Alle acties brachten een
record omzet op. Prachtig, maar met de zaken
die voor ons liggen – zoals de LED verlichting en
de toekomstige vervanging van het kunstgrasveld
– is een stevige financiële basis zeker gewenst.
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ROAC Badmintontoernooi 2019
vrijdagavond
27 december
19:30 uur
Per tweetal inschrijven
vóór 21-12-2019
via badminton@svroac.nl
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Update vanuit de
Badminton
■ Door: Angelique van den Berg

De competities zijn in volle gang; alle teams zijn aan de returns
begonnen.
De senioren staan na zeven wedstrijden op
de vijfde plaats. Echter kan er nog van alles
gebeuren, aangezien de uitslagen zeer dicht bij
elkaar liggen.

De jeugd gaat in het voorjaar met twee teams
reguliere competitie spelen. Er zal een mixteam
U15 en een jongensteam U17 gaan strijden om de
prijzen.

Er spelen ook drie jeugdteams in de
najaarscompetitie. Zij doen mee aan een nieuwe
vorm van competitie spelen ( kleinere teams en
minder partijen in een wedstrijd). Team 1 staat
na zeven wedstrijden op de zevende plaats;
team 2 staat na 5 wedstrijden op de vierde
plaats en team 3 staat na 6 wedstrijden op de
derde plaats.

Maar eerst gaan we nog 2019 feestelijk
en sportief afsluiten met het ROACbadmintontoernooi: vrijdagavond 27 december
bent u van harte welkom om de kerstkilo’s er
af te sporten. De zaal is open vanaf 19.00 uur
en we starten om 19.30 uur. Op het moment
van schrijven is de inschrijving geopend. U
kunt meedoen aan dit toernooi in teams van
twee (maximaal één badmintonner, om het
voor iedereen leuk te houden). Inschrijven via
badminton@svroac.nl vóór 21 december 2019.
Iedereen is welkom, ook als u nog nooit een
racket in uw handen heeft gehad.

Allemaal succes met de laatste wedstrijden in de
najaarscompetitie.
Terwijl zij nog volop bezig zijn met de
najaarscompetitie, zijn we achter de schermen
alweer volop bezig met de voorjaarscompetitie.

Rest mij nog iedereen fijne feestdagen toe te
wensen.

Bij de senioren gaan er twee teams meedoen in
een nieuwe vorm van competitie spelen. In deze
vorm worden er alleen maar dubbels en mixen
gespeeld. Niet alleen ons huidige competitieteam
gaat hier aan meedoen, maar ook een team met
recreanten.
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Namens de commissie badminton
Angelique van den Berg
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en veranderings- en innovatiebehoefte;
•

Het leveren van tijdelijk (algemeen) management;

•

Het adviseren en leveren van diensten op het terrein van

•

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

A DV E www.hobeon.nl
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ondersteuning op maat kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
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Klimaat
installaties
E X P E R T

Sanitaire
installaties

Verwarming
Airconditioning
Luchtbehandeling

C E N T E R

Elektro
Service en techniek
en beveiligingsonderhoud Datainstallaties
Meet- en regeltechniek

TOTAALOPLOSSINGEN OP HET
GEBIED VAN ICT EN MEDIA
Verdel ICT & Media | Veenderveld 32 | 2371 TV Roelofarendsveen
071-7440053 | webshop@verdel.nl | webshop.verdel.nl
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Veenderveld 13, 2371 TS Roelofarendsveen

T (071) 332 01 10

www.vinkinstallatiegroep.nl

Totaal Installateur
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Foto’s Judoexamen
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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!

Veenderveld 116
2371 TX Roelofarendsv

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

A DV E RT E NTI ET (071) 331 29 74
F (071) 331 51 60

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

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

• Transport • Opslag • Handling

www.dobbetransport.nl

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

gskleding
Clubkleding • Voetbalschoenen • Sporttassen • Trainingskleding

OAC

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

van:
ng ,
senlijn

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

ROAC Badmintontoernooi 2019
vrijdagavond
27 december
19:30 uur
Per tweetal inschrijven
vóór 21-12-2019
via badminton@svroac.nl
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Paarse Pet laat ROAC
niet zakken
Uit het Leidsch Dagblad Sport

Foto’s: Orange Pictures en Eef Verhaar

Leuk artikel uit het Leidsch Dagblad in de column Balletje met
n.a.v. de wedstrijd van 22 september tegen Olympia. Dammes van
der Poel over het Paarse Petje dat al jaren in de koffer van de
selectie zit.
Het is geen mooi petje. Het is eigenlijk gewoon
een verwassen en stinkend petje. Toch bestaat
er voor ROAC-doelman Dammes van der Poel
geen twijfel wanneer de zon laag staat: dat
paarse petje gaat op.
“Het petje hoort al jaren bij de selectie. Al
zeker een jaar of tien zit het in de koffer van de
verzorger voor als de keeper ’m nodig heeft. Er
zijn dus best wat keepers van ROAC die hem op
hebben gehad.
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Daarom is het ook een eer om hem te dragen”,
vertelt Van der Poel over het Rijpweteringse
voetbalrelikwie.
Afgelopen zondag bij de wedstrijd tegen Olympia
was het weer zover: een laagstaande zon die bij
hoge ballen wel eens voor problemen kan zorgen.
“Als dan voor de wedstrijd die koffer opengaat
en dat petje eruit komt, wordt daar ook zeker
weer even met heel het team om gelachen. Hij
moet ook iedereen even langs.

DECEMBER 2019

Iedereen ruikt er even aan en benoemt hoe lelijk
die is. Alle namen van de dragers komen nog
even langs en dan zet ik hem op”, zegt Van der
Poel lachend.

En als ik dit seizoen even terugdenk: dit was de
derde keer dit seizoen dat ik hem op had. Die
wedstrijden hebben we allemaal niet verloren.
Hij laat ons dus in ieder geval niet zakken.”

Bijgeloof kan bij sport en zeker bij voetbal in de
kleinste dingen zitten. Sommige spullen of
gewoontes zijn voor spelers of teams essentieel
om te kunnen presteren. Die status heeft ‘de
paarse pet’ van ROAC nog niet per se verworven,
maar daar kan volgens Van der Poel zeker
verandering in komen. ”Tegen Olympia heeft hij
z’n werk weer gedaan.

Er is in al die jaren ook nog nooit een keeper
geweest die het gevoel had dat het hoofddeksel
ongeluk bracht. Het ding maakte zelfs de opmars
van de vijfde naar de eerste klasse mee. Zolang
de paarse pet er is, schijnt de zon voor ROAC.
Van der Poel: “Ik denk dat ik hem in de winter
ook maar op doe.”

Inmiddels zijn we 2 maanden verder en doet het
petje nog steeds zijn werk. Tijdens de wedstrijd
ROAC – CVV Zwervers op zondag 24 november

kwam het petje opnieuw uit de tas en ook deze
wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. En zondag 8
december was dat opnieuw het geval.
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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

uw

advertentie

hier?

Dat kan!

neem contact op met: of
sponsoring@svroac.nl of
communicatie@svroac.nl of
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Van de biljarttafel
Hoe gaat het met de biljarters van sv ROAC?

Hoe gaat het met de biljarters van sv ROAC?
Ik moet zeggen het gaat goed. De sfeer op de
biljartmiddagen en avonden, in het clubhuis,
zit er goed in. Het doet mij veel genoegen als
ik telkens weer zie dat er een fijne samenhang
binnen onze vereniging is en dat er ook fanatiek
gespeeld wordt.
Hoe doen onze teams het in de competities uit
geschreven door het district Veen- en Rijnstreek?
Wij zijn bijna halverwege de competitie en het is
tijd om een tussenstand op te maken.
De 2 driebanden teams, die hun thuiswedstrijden
op de dinsdagavonden spelen, staan 4de en 8ste
in hun poule. De moyennes zijn goed, maar dat
vertaald zich niet altijd in wedstrijdpunten. De
tweede helft van de competitie ligt hier nog een
uitdaging die aangegaan kan worden. Succes
mannen.
Op de vrijdagmiddag spelen wij met drie teams
in de recreantencompetitie. In deze competitie
wordt gestreden door 42 teams en de sv ROAC
teams spelen mee in de midden moot. Met het
A team als 14de, het B team als 18de en het
C team als 25ste op de ranglijst. Ook hier ligt

nog een uitdaging om in de tweede helft van de
competitie naar boven op te schuiven. Het moet
mijns inzien kunnen.
Het open biljart kampioenschap voor alle leden
van sv ROAC komt er ook weer aan. Piet Volwater
en ikzelf zijn met de voorbereidingen bezig enin
overleg met Grace zijn het de volgende dagen
geworden, op 4 april de voorronde en op 18 april
de finale . Ga alvast in training zodat het weer
twee mooie dagen worden.
Op 7, 14 en 21 Januari zullen er in ons clubhuis
voorrondes bandstoten worden gehouden. Wij
faciliteren, voor het district Veen- en Rijnstreek,
deze persoonlijke kampioenschappen. Kom gerust
even kijken, de aanvang van de wedstijden is
13.00 uur.
Daar het jaar 2019 alweer bijna voorbij is
wil iedereen bedanken voor de inspanningen
geleverd in het afgelopen jaar en een
voorspoedig 2020 toewensen.
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Groeten,
Jos Heemskerk
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VAN DER GEEST
T R A P P E N

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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KNVB ‘Shirtje ruilen’
Om het 130-jarig jubileum te vieren trok de KNVB in de afgelopen
weken het land in om ‘shirtje te ruilen’ met alle verenigingen van
Nederland.
Het is vandaag (8 dec 2019) op de kop af 130 jaar
geleden dat de KNVB werd opgericht door Pim
Mulier. Een gedenkwaardig moment natuurlijk,
dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Het
jubileum wordt dit seizoen gevierd met een
ode aan het georganiseerde voetbal en alle
voetbalshirts die wekelijks de velden kleuren.
Om die reden trok de KNVB in de afgelopen
weken het land in om ‘shirtje te ruilen’ met alle
verenigingen van Nederland. Het resultaat was
overweldigend.

Het was 8 december 1889 dat Pim Mulier de
Nederlandschen Voetbal- en Athletischen Bond
(NVAB) oprichtte. Zo veel mogelijk Nederlanders
laten voetballen, zo luidde zijn doelstelling. En
dat lukte! 130 jaar na de oprichting telt de KNVB
– zoals de voetbalbond sinds haar veertigjarig
bestaan in 1929 is gaan heten – ruim 1,2 miljoen
leden. Daarmee is het volkssport nummer één.
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Speciaal shirt
Om het jubileum te vieren is aan de start
van dit seizoen een speciaal shirt ontwikkeld
voor alle verenigingen van Nederland. Het
patroon op het shirt bestaat uit een samenspel
van vormen en vlakverdelingen die ook zijn
terug te vinden op de shirts van diezelfde
Nederlandse voetbalverenigingen. Zo is een
uniek jubileumexemplaar ontstaan, dat 130 jaar
voetbal in één shirt verenigt.
In de traditie van het shirtje ruilen zijn de
afgelopen maanden tal van KNVB-medewerkers,
ledenraadsleden en ambassadeurs op pad gegaan
om het jubileumshirt te ruilen met de ruim 2800
verenigingen in Nederland tegen het tricot van de
verenigingen zelf. Het leverde een hoop goede
gesprekken en bijzondere shirtwissels op. Het
grootste deel van de verenigingen is inmiddels
bezocht.
Ook bij ons is er shirtje geruild. KNVB
medewerker Jozef van der Vooren is hiervoor
speciaal bij een wedstrijd van de Helden van
ROAC 5 langs gekomen. Verzameling op de KNVB
Campus
De verzamelde shirts uit het Nederlandse voetbal
krijgen een plaats op de KNVB Campus in Zeist.
Hoe dat er precies uit gaat zien, wordt op een
later moment bekendgemaakt.
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Foto’s ROAC 1
■ | Foto: Eef Verhaar

Meer foto’s van de ROAC-CVV Zwervers kun je vinden op
de ROAC-website onder -Activiteiten/Beeldmateriaal
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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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‘Column van Pom’
De maximumsnelheid op de snelwegen gaat terug
naar 100 kilometer per uur. Iedereen in paniek.
Ik snap niet waar men zich druk om maakt. Je
staat in Nederland toch alleen maar in de file!
Sinterklaas is ook weer voorbij. Geen zwarte Piet
meer, maar dan wel weer ‘Black Friday’. Racisme
kan echt absoluut niet, maar ik ben toch bang
dat sommige culturen voor zichzelf toch een
slachtofferrol op zullen eisen. Vroeger zongen
wij op school het liedje: ‘Afrikaantje zo zwart
als roet, ging eens wandelen zonder hoed. De
zon scheen op zijn bolletje, want hij had geen
parasolletje’. Ja mensen, tijden veranderen.
Dan het voetbal. Over de VAR zal ik deze keer
geen woorden meer vuil maken. Wat ik al eerder
heb gezegd, zeggen de ‘wijze mannen’ nu ook.
Het belooft een mooie voetbalzomer te worden
met het Nederlands Elftal. Lekker veel voetbal
voor de liefhebbers.

Nog even lachen.
Meneer Jansen kan niet slapen, omdat de buren
een feestje geven. Tevergeefs staat hij urenlang
op de muur te bonken. De volgende middag
komt hij de buurman tegen. ‘Zeg, heb jij me
vannacht niet op de muur horen bonken?’ Waarop
de buurman antwoordt: ‘Geeft niet hoor! Wij
hadden toch een feestje!’
Een Belg komt bij de Blokker en ziet een
thermofles staan. Hij vraagt de verkoopster wat
het is. ‘Nou’ zegt de verkoopster. ‘Alles wat je
hier warm in stopt blijft warm en alles wat je er
koud in stopt blijft koud’. Terug in België neemt
hij de thermosfles mee naar zijn werk. Zijn
collega’s vragen hem: ‘Wat is dat?’ ‘Dit product
komt uit Nederland en is revolutionair. Alles wat
je er warm in stopt blijft warm en alles wat er
koud in gaat blijft ook koud.’ Dan vraagt een
collega: “Wat heb je er nu inzitten dan?’ ‘Nu 2
kopjes koffie en een Magnum.’
Nou dit was het weer. Rest mij nog iedereen
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te
wensen.
Groet ‘Pom’
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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
Leonore Chauvet
■ Door: Zillah Heij

Hoe heet je en hoe oud ben je?
Leonore, 8 jaar.
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5. De Kinderbrug.
Waar beginnen jullie in de gymles altijd mee?
Opwarming, nou dat je tikkertje gaat doen.
Wat vind je het allerleukste en het minst leuke
in de les?
Allerleukst zijn de ringen. Minst leuke met de
touwen.
Vind je de gym juf stoer, lief of wild?
De juf is stoer.
Doe je nog aan andere sporten?
Nee.
Heeft Sint en Piet al iets in je schoen gegeven?
Ja, chocolade munten (zegt ze heel blij).
Ga je nog Sinterklaas vieren met je familie?
Ja, met pakjesavond.
Wat eet je het liefst, pepernoten, marsepein,
speculaas of chocolade?
Chocolade.
Hoeveel heb je daar al van gesnoept?
Vijf keer al gegeten.
Wat wil je later worden?
Denkt even heel hard na en zegt: Wat was het nu
ook alweer? Juffrouw!
Dankjewel Leonore voor dit interview!
DECEMBER 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

Van het handbalfront…
Er is alweer een hoop gebeurd sinds de laatste
keer dat ik de pen opgepakt heb. Wij hebben de
officiële seizoen openingen gehad. Op zondag 8
september hebben wij alweer voor het 3e jaar
op rij ons eigen toernooi gehad. De senioren
en de junioren zijn op trainingsstage geweest
en de jeugdteams hebben het eerste deel
van het veldseizoen alweer afgerond. Dit met
wisselende resultaten maar met een aanstekelijk
enthousiasme.
Ik kijk naar buiten en het is nat en donker. De
bomen hebben hun bladeren reeds een aantal
weken terug laten vallen. Als u een trouwe kijker
bent van ROAC-tv, heeft u trouwens kunnen
zien dat die bladeren op een herfstachtige
zondagochtend voor heel veel werk, last en
blaren kunnen zorgen.
“Herfstachtig” is misschien ook wel een juiste
omschrijving na een blik op de ranglijst van
DS1 als je even 2 weken terug in de tijd gaat.
Ondertussen ziet die stand er na 2 prachtige
overwinningen ineens weer veel “zomerser” uit.
De weg omhoog is door ons vlaggenschip weer
ingeslagen. DS2 doet het wat dat betreft iets
beter, want die staan vooralsnog op een keurige
3e plek. Onze midweekse dames zijn ook weer
begonnen en hebben inmiddels 2 wedstrijden

gespeeld en gewonnen. En niet geheel
onbelangrijk is dat onze jeugdteams het goed
doen en in alle competities een lekker partijtje
mee blazen.
Is het dan allemaal hosanna? Die vraag moet
ik helaas negatief beantwoorden. Toen ik
6 jaar geleden begon als voorzitter van de
handbalcommissie, bestond die uit 7 personen.
Inmiddels zijn wij nog slechts met 3 personen
over. Tijdens de kick off met de jeugd heb ik
hier iets over gezegd en had ik de hoop dat er
misschien wat mensen zich vrijwillig aan zouden
melden, maar dat is tot op heden niet gebeurd.
In het stukje “Uit de bestuurskamer”
refereert Rob vd Hoorn aan “wat barstjes in
de organisatie” en bovenstaand is daar zo een
voorbeeld van. Daar komt bij dat de schrijver van
dit stukje heeft besloten om aan het einde van
dit seizoen te stoppen met zijn vrijwilligerswerk
bij ROAC. Er zijn dus nog wat vacatures die
ingevuld zullen moeten worden. Tijdens de
feestdagen heeft u alle tijd om hier eens rustig
over na te denken. Na de feestdagen gaan wij
serieus op zoek om alle posities weer ingevuld
te krijgen. Is dit iets voor U? Misschien krijgt u
ook wel een uitnodiging, maar u mag ook zonder
deze uitnodiging altijd naar ons toe komen.
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offsetdruk printen foliedruk preegdruk stansen lamineren

vormgeving desktop publishing web-to-print mailing warehousing

al 137 jaar
een vaste
basis...

071 531 10 21
info@bink.nl
www.bink.nl

Adv_DB_ROAC.indd 1
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Wanneer u ook naar ons of beter gezegd naar ROAC
toe mag komen, is op de dagen dat er gespeeld
wordt. Iedere 2 weken spelen de jeugdteams op
zondagochtend in de Hertogshal. Dat is niet helemaal
juist, want wegens een overvolle zaal moeten wij
de komende weken ook een aantal keren naar een
andere hal uitwijken. En dan zijn er nog een aantal
zaterdagavonden dat zowel DS1 als DS2 thuis spelen.
De volgende datums moeten jullie echt in je agenda
zetten: 4 januari; 18 januari; 8 februari ( alleen DS1 )
en op 7 maart.
Dan wil ik u tot slot hele gezellige feestdagen en
alvast een goed en gezond 2020 toewensen,
Namens de handbalcommissie,
Ronald de Jong
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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.nl

E-mail:

KANTOOR
TIE

heinschoo@gmail.com

Een vertrouwd adres voor al uw
administratieve- en belastingzaken.

V.
B.

ADMINISTRA

Website:

Pastoor van der Plaatstraat 105A
2375 AK Rijpwetering
071-5018849
contact@jvdpk.nl

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

Reparateur huishoudelijke
apparaten

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

Restaurant
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