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Voor al je Voetbalbenodigheden en teamwear, het juiste adres!

Van de voorzitter
Voetbalvereniging Roden is jarig. Op
1 augustus van dit jaar bereikten we
de prachtige leeftijd van 90 jaar. Een
hele leeftijd voor een vereniging welke
Club-kleuren

in steeds wisselende samenstellingen

Wit-Zwart

door de jaren heen gaat. Toch blijft er

Bestuur
Hans de Vries (vz)
Wietse Rozema (secr)
Tammo Bijl (pm)

één ding hetzelfde. Alles draait om
het mooie en leuke voetbalspelletje.
Voor velen de belangrijkste bijzaak
in het leven.

Henk Brink
Bert v.d. Laan

Ik schrijf dit voorwoord als een trotse

Marianne Hagenauw

voorzitter. Het woord trots heb ik de

Pieter Vos
Ledenadministratie
Carla van Dijk
Uitgave en Aquisitie
vv Roden

afgelopen periode vaak uitgesproken,
en telkens was dit welgemeend. Ik
ben trots op ons eerste dames- en
herenteam en hun behaalde kampioenschap afgelopen seizoen,
trots op onze prachtige accommodatie en de plannen die we

Redactie

nog hebben. Natuurlijk ben ik

Marc Brink

erg trots op de vele vrijwilligers

Bert v.d. Laan
Geert Oosterloo
Wietse Rozema
Grafische verzorging
Tieme Dekker Grafische vormgeving
Foto’s
Roel Lubbers, Wietse Rozema, Erik Brand

die zich inzetten voor onze
vereniging, van onderhoudsploeg tot
elftalleiders en van kantinemedewerkers
tot collega bestuursleden. Trots ben ik op
onze leden, die genieten van het mooie

Voor u ligt de speciale jubileum uitgave

spelletje en samen zorgen voor saam-

van de presentatiegids ter ere van ons 90

horigheid binnen de club. En trots ben ik

jarig bestaan. Met tal van verhalen van

op onze wit met zwarte kleuren!

vroeger, maar ook met verhalen van nu

en Bert v.d. Laan

en de toekomst. Eén van de onderdelen
Voorzitter zijn van een vereniging welke

in deze gids is een top 3 van diverse

het voor de wind gaat is niet zo moeilijk,

leden. Deze top 3 kan bestaan uit bijvoor-

wordt vaak gezegd, maar dit klopt niet

beeld memorabele momenten, favoriete

Sportcentrum de Hullen

helemaal. Maar voorzitter zijn is wel een

trainers of bijzondere spelers, maar ook

Tel: 050-5019268

stuk makkelijker als je de juiste mensen

minder leuke momenten komen voorbij.

om je heen hebt. En dat is bij onze vereni-

Een bonte verzameling van hoogte- en

ging het geval. In alle geledingen van de

dieptepunten uit de historie van

club hebben we mensen die zich met ziel

vv Roden en onze leden.

Sportpark Norgerweg
Tel: 050-5018963

www.vvroden.nl
info@vvroden.nl
FB: facebook/voetbalvereniging.roden

en zaligheid inzetten voor onze mooie
vereniging. Natuurlijk zijn we het niet

Mijn complimenten voor degenen die

altijd met elkaar eens, en dat hoeft ook

de gids hebben samengesteld. Het

helemaal niet, maar we hebben allemaal

is ze wederom gelukt een leuke en

hetzelfde belang voor ogen, namelijk

interessante gids te maken. Ik wens u veel

schriftelijke toestemming van de redactie

onze leden. Zij staan op de eerste plaats.

leesplezier en een gezond en sportief

en vv Roden.

Mijn dank is groot naar alle mensen die

voetbalseizoen!

Twitter: @vvroden
Niets uit deze uitgave mag worden
gekopieerd of vermenigvuldigd zonder

zich inzetten voor vv Roden en ik hoop
dat we dit nog lang gaan volhouden met

Hans de Vries

elkaar.

Trotse voorzitter vv Roden
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We doen dit met vele trainers en leiders en
natuurlijk leidsters. Ook hier zullen we streven
naar gekwalificeerde trainers en leiders. Alles wat
hier voor nodig is is bespreekbaar.
Met meer dan 100 speelsters is de dames / meisjes
groep ook erg belangrijk binnen onze vereniging.
De snelst groeiende tak van sport in Nederland.
We prijzen ons gelukkig dat we in elke
36, 9301 AP Roden
leeftijdsgroepLeeksterweg
een dames/meisjes
team hebben,
– 255 20 303, info@hoveniersbedrijfkuiper.nl
met ook06hier
goede en gekwalificeerde trainers en
www.hoveniersbedrijfkuiper.nl
leiders.
In mijn eerste periode als voorzitter is er een hoop
gebeurd. We hebben de kantine verbouwd en een
face lift gegeven. Hier zijn we bijzonder trots op.
Elke week krijgen we nog steeds vele
complimenten. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan de nieuwbouw van de
kleedkamers. Zes nieuwe kleedkamers en een
scheidsrechters kleedkamer zijn er straks. Zij zijn
voorzien van de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van energie‐ en water besparing.

TA
TAAudio
Audio

De verbouw van de kantine en de nieuwbouw is
Tacoheeft
Amsing
niet iets wat het huidige bestuur alleen
gedaan, maar is al in vorige besturen in gang gezet.
We willen graag een correcte en nette vereniging
reparatie
enuonderhoud
zijn,verkoop,
ook als bestuur
mag
dit van ons van
verwachten.
Er zal
ten alle tijden
meten
respect
voor
professionele
lichtgeluidsapparatuur
scheidsrechters, tegenstanders en supporters
gestreden moeten worden. Iemand die zich hier
J.P. Santeeweg 19
Tel: 0594-580204
niet aan houd zal daarop worden aangesproken.
9312 PB Nietap
www.taaudio.nl

Mob: 06-30890882
E-mail: info@taaudio.nl

Ik hoop dat ik u vanaf deze plaats een idee heb
kunnen geven waar we als vereniging staan en
waar we heen willen. Natuurlijk zijn er meer zaken
die aangepakt moeten worden en ook zullen
worden. Alleen deze heb ik hier niet benoemt, ook
in de toekomst zullen er dingen bij komen en
bijgesteld
moetenwel
worden.
zijn we natuurlijk
een sterkhouder kwijt
geraakt. Jos was wel een leider in het veld.
Met
sportieve
groet,
Nu zullen
anderen
op moeten staan. Wel
hebben we Rik van Dijk aan de selectie
Hans
de Vries
toegevoegd”.
Voorzitter VV Roden

Als laatste komen nog even de vrijwilligers
en supporters aan bod. “Ik zie ontzettend
veel vrijwilligers op het sportpark en ook bij
thuis‐ en uitwedstrijden behoorlijk wat
supporters. En die zijn kritisch, maar enorm
betrokken. En daar houd ik van. Wat dat
betreft staat Roden wel waar ik voor sta,
Grafische
doe maar
normaal, danvormgeving
doe je al gek
genoeg. Roden past wel bij mij”.

Tieme Dekker

RIETDEKKERSBEDRIJF

Veenhuizerweg 7

-

9342 TL EEN

-

Telefoon: 0592 - 656171

Voor al uw rietdekkerswerkzaamheden
nieuwbouw - onderhoud - reparatie

Fotografie
Vestiging Groningen
Webdesign
Osloweg 17, 9723 BE Groningen
Tel: 050 - 368 55 55

www.tiemedekker.nl
Fax: 050 - 368 55 25

Kootstra accountants bv

MensEnWerk

Euroweg 6 Leek
0594-518830
Kanaalstraat 41 Roden Tel. 050‐5018788
www.kootstra.nl
info@quarts.nl www.quarts.nl
PRESENTATIEGIDS 2016 ‐ 2017
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Lucien Sahetapy,
een voetbalcarrière als een jongensboek
De jeugdspelers van vv Roden kennen
Lucien Sahetapy als de trainer van
JO15-1 en als vader van Felino, Joas
en Saffan. Maar onze oudere leden
kennen Lucien als jeugdvoetballer van
Roden die op 17-jarige leeftijd naar FC
Groningen vertrok en daarna via ACV
en Veendam zijn voetbalcarrière bij
vv Roden weer afsloot. We blikken
terug op zijn carrière.
VV Nieuw-Roden
“In mijn jeugd voetbalde ik het liefst op
pleintjes, zoals bij de garageboxen achter
ons huis aan de Geluklaan. Totdat een
vriendje mij vroeg om samen met hem
bij vv Nieuw-Roden te gaan voetballen.
Zo kwam ik bij de F-jes van Nieuw-Roden
terecht”. Daar speelde Lucien samen met
onder meer Arnold & Robert Willems en

jaartjes volgehouden”, lacht Lucien. In de

Het hoogtepunt van zijn jeugd was met

Ronnie Bouwes. “Van achteruit speelden

D1, getraind door Wim ten Damme en Jis

Roden A1, met Willem Maris en Johan

ze mij vaak aan. Ik zorgde ervoor dat

Spaan, speelde hij onder meer met Tieme

Bakker als trainers en de huidige voorzit-

de bal bij Ronnie terecht kwam en die

Klompe, Erik de Jonge en Jente van der

ter Hans de Vries als leider. Roden moest

scoorde vervolgens uit alle standen”. Dit

Heide. Zij waren allen een jaar jonger,

een beslissingswedstrijd spelen tegen

recept ging door tot in de D’s, totdat het

terwijl teamgenoten Paul Meima, Jos

Oosterparkers uit Groningen. Bij winst

moment kwam dat Lucien naar vv Roden

Klompe, Harald Geerts en Bart Kuiper van

zou A1 in de landelijke jeugd gaan voet-

vertrok. “Op een gegeven moment ben

dezelfde lichting waren als hij. “Bij Roden

ballen, destijds de Coca-Cola-competitie

ik naar vv Roden gegaan. Hoewel ik goed

trainen was voor mij wel een omscha-

genaamd. “Nadat we eerder 1-1 hadden

speelde werd ik namelijk nooit gevraagd

keling. Ten Damme en Spaan trainden

gespeeld moest er tijdens een tweede

voor de Drentse jeugd. Dit kwam mede

vooral op de functionele techniek. Ik kon

wedstrijd uitgemaakt worden wie zou

doordat Nieuw-Roden door de scouts

heel goed een mannetje passeren, maar

promoveren. We speelden op Hemel-

werd genegeerd. Op een gegeven

een bal in de voeten passen of aanne-

vaartsdag in Peize en volgens mij waren

moment kwam dit thuis ter sprake en

men, daar schortte het bij mij nog wel

er wel 1.000 man te kijken. Het werd een

ik besloot daarom over te stappen naar

aan. Ik werd echt even met de neus op de

wedstrijd waar alles in zat: spanning,

Roden. Na een half jaar werd ik al voor

feiten gedrukt”. Maar zowel in de D, C, B

goed voetbal en het was bij tijd en wijle

het Drentse jeugdteam van de KNVB

en A-teams vierde Lucien menig kampi-

ook aardig fysiek. We wonnen met 2-1.

uitgenodigd”.

oenschap de daarop volgende jaren.

Jos Klompe scoorde als eerste en ik
maakte vervolgens de winnende

vv Roden

goal. En toen met elkaar weer terug

De kennismaking bij Roden

naar Roden om het te vieren. Het

zal hij nooit vergeten. “Toen

was ook nog Kleintje Rodermarkt!

ik het sportpark opliep kwam

Wat een geweldig feest!”. Zowel

ik als eerste Piet de Wit tegen.

voor Lucien als vv Roden was dit

“Overloper”, werd mij gelijk

een geweldige prestatie: voor het

toegeroepen. “En die bena-

eerst een team van Roden in de

ming heeft hij nog wel een paar

landelijke competitie. Terecht een
hoogtepunt!

A1
Lucien in Roden
ks)
lin
n
(zittend, 3e va

Ø
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En de wedstrijd kreeg nog een staar-

niet. Die onwetendheid moest voor de

tje want Martin Koeman was die dag

verrassing zorgen. En dat gebeurde ook.

een aandachtig toeschouwer. Hij was

Na 5 minuten verspeelde ik de bal aan

geïnteresseerd in een speler van vv

Van Blerk, maar ik heroverde de bal gelijk

Roden, maar dat was niet Lucien. Zijn

en dat doet het goed in het Oosterpark!

optreden als spits/rechtsbuiten was

Het publiek begon te joelen. Ik ging over

echter dusdanig dat er direct met

de flank en gaf de voorzet waaruit de 1-0

Roden contact werd opgenomen.

werd gescoord. En elke keer als ik de bal

“Toen we de volgende dag op de club

weer had ging het publiek tekeer. Dat

in het zonnetje werden gezet, vroeg

was echt mooi! Het was overigens een

toenmalig voorzitter Jan Kemkers mij

krankzinnige wedstrijd. Het werd uitein-

om even mee te komen naar de oude

delijk 3-1 voor ons, met 3 rode kaarten bij

bestuurskamer. Daar kreeg ik te horen

Go Ahead, waaronder voor de keeper. Ik

dat Martin Koeman mij graag naar

ging alleen op hem af en hij haalde mij

FC Groningen wilde halen. Een paar

gen werd

neer waarop we een strafschop kregen

dagen later zaten we al op kantoor bij

geplaagd door veel blessures en

waaruit gescoord werd. En ik werd die

vv Roden bestuurslid Sjors van der Heide

schorsingen. Wim haalde daarom voor

wedstrijd uitgeroepen tot Man of the

om alles te regelen”.

de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Arjan

Match. Geweldig!”.

Ebbinge en mij bij de selectie. Voor die
FC Groningen

wedstrijd gingen we nog op trainings-

Vervolgens kwamen de geschorste en

“Bij FC Groningen begon ik in een

kamp naar Zeegse. Na het avondeten

geblesseerde spelers weer terug in de

jeugdteam waar ik Ronnie Bouwes weer

kwam de coach bij Arjan en mij op onze

selectie en waren er alleen nog een paar

tegen kwam. Ook Marcel Romijn, Hendrik

kamer. Hij vroeg aan ons hoe wij dachten

wisselbeurten voor Lucien. Het jaar daar-

Oosting en Bas Lulofs waren teamgeno-

dat de opstelling eruit zou zien. Dat wis-

op tekende hij zijn eerste contract. Hans

ten. Onze trainer was Henk Veldmate.

ten wij natuurlijk niet. Jullie zijn aanstaan-

Westerhof begon dat jaar aan zijn tweede

We hadden een goed team maar toch

de zondag allebei basisspelers, kregen

periode als trainer van FC Groningen

volgde degradatie. We wonnen dat jaar

we vervolgens te horen. Op dat moment

en Erwin Koeman was teruggekeerd als

slechts één wedstrijd, van Sportclub

reageerden wij redelijk koel. Maar zodra

speler. Er volgden nog wat invalbeurten

Feijenoord. We speelden verder vaak

hij de kamer verliet sprongen we op onze

maar Lucien werkte zijn wedstrijden

gelijk. De uitwedstrijd tegen Ajax kan ik

bedden en vielen elkaar in de armen, zo

vooral af in het tweede. “Met de weten-

me nog goed herinneren: in het Olym-

ontzettend blij waren we”.

schap van nu, had ik er misschien meer

pisch Stadion stond het lang 1-1. Totdat

uit kunnen halen. Ik weet uiteraard niet of

Ajax met een extra spits ging spelen die

Basisdebuut

ik het gered zou hebben. Ik was denk ik te

het nodig vond om er 2-1 van te maken.

“De wedstrijd werd nog gespeeld in het

veel tevreden met wat ik op dat moment

Ene Kluivert was zijn naam”. De degrada-

Oosterpark Stadion. Aan het begin van

al had bereikt. Ik had natuurlijk voor een

tie betekende dat een groot deel van de

de warming-up was het nog niet zo druk

vaste plaats in het eerste elftal moeten

selectie moest vertrekken. Lucien mocht

en viel de spanning nog mee. Maar je zag

gaan, maar dat is achteraf…”.

echter blijven en kwam terecht in het

het langzaam volstromen. En op het mo-

tweede elftal van FC Groningen. “Dat was

ment dat we in de kleedkamer waren en

ACV en SC Veendam

een geweldig mooi jaar. Wim Koever-

het belletje ging om het veld op te gaan

Hierna volgde een periode van acht jaren

mans, oud-international en oud-speler

klonk er echt een oorverdovend lawaai.

bij ACV in Assen. Het kampioenschap van

van FC Groningen, was een heel goede

Ongelooflijk, echt kippenvel! En dan loop

de Hoofdklasse werd gevierd. Hij speelde

en fijne trainer, zowel op als buiten het

je daar het veld op… Een moment om

er met voormalig vv Roden spelers Rolf

veld. Ik kon goed met hem opschieten.

nooit meer te vergeten”.

de Boer en Ronald Goossensen. “Toen

En we hadden goede spelers, zoals Arjan

ik bij ACV kwam trof ik daar Ron Jans als

Ebbinge, die later met SC Heerenveen in

De positie van Lucien was die dag rechts-

trainer. Die kende ik nog wel en hij mij

de Champions League speelde”.

buiten. Mart van Duren, een ervaren

ook, alleen niet van het voetballen: op

speler, moest op de bank plaatsnemen

de MAVO in Roden was hij namelijk mijn

Het eerste van FC Groningen speelde dat

en daar zat een gedachte achter. “De

leraar Duits”.

jaar wisselvallig. De trainer, Theo Vonk,

trainer had bewust voor mij gekozen. De

werd aan het einde van het seizoen

linksback van Go Ahead, de Australische

Na ACV volgde toch nog een carrière als

ontslagen en Wim Koevermans werd als

international Jason van Blerk, kende

profvoetballer. “Mijn toenmalige werkge-

interim-coach aangesteld. “FC Gronin-

mij niet en daarmee ook mijn snelheid

ver werd hoofdsponsor bij Veendam. De

6
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trainer, Jan Korte, had mij twee jaar daar-

gefietst (Amstel Goldrace) en wordt er

Ik wil de spelers graag wat bij brengen

voor al eens gepolst om naar Veendam te

training gegeven. Vorig jaar nog de JO13-

en ik probeer ook gericht te trainen. Dus

komen, maar dat was toen niet haalbaar.

1 en tegenwoordig de J015-1. “Ik vind

zet ik soms de verdedigers bij elkaar en

Maar dankzij het sponsorcontract kon

het trainen ontzettend leuk om te doen.

gaan we samen kijken hoe we bepaalde

ik via een constructie als semi-prof bij

situaties kunnen aanpakken”.

Veendam gaan voetballen. Ik was toen

Aan het eind van het gesprek volgt er

29 en heb er uiteindelijk vier seizoenen

nog een mooie anekdote. “Met Veen-

gespeeld. Het laatste jaar had ik echter

dam was ik op trainingskamp op Kreta.

veel blessures en was niet zo’n succes”.

Ik kreeg daar een berichtje van Tieme
Klompe. Als ik in Groningen was stuurde

Op zijn 33ste trok toch het oude nest weer.

ik hem wel eens een berichtje om samen

Lucien maakte alsnog zijn debuut in de

iets te drinken. Nu was dat zijn vraag, dus

hoofdmacht van vv Roden en speelde

ik berichtte hem terug dat dat prima was,

nog een kleine twee jaar in het eerste en

maar dat hij dan wel naar Kreta moest

vervolgens recreatief in het vierde elftal.

komen. Dat vond Tieme blijkbaar geen

Momenteel speelt hij af en toe voor oud-

probleem, want 10 minuten later stond

FC Groningen, oud-SC Veendam en het

hij voor mijn neus. Bleek hij toevallig ook

Molukse elftal met onder meer Giovanni

op Kreta te zijn met zijn ploeg RKC. Even

van Bronckhorst en Simon Tahamata.

Roners onder elkaar”.

Naast zijn werkzaamheden bij de sportschool van Hans Tauran, waar hij Boks-

Lucien Sahetapy. Zoals gezegd: een

zaktrainingen, Bootcamp en Personal

voetbalcarrière als een jongensboek.

trainingen verzorgt, wordt er af en toe

Top 3 van Geert Hamstra
1.

De jubileum revue in het kader van het 50 jarig bestaan vv Roden in de

Deze revue werd uitgevoerd en opge-

Brinkhoeve (nu de Pompstee).

voerd door eigen leden o.l.v. de familie
Platje uit Eelde. Het werd een enorm
succes voor 600 aanwezigen met slechts
2 externe artiesten, te weten Rob de Nijs
en Ciska Peters. Rob de Nijs stal daarbij
de show. In mijn ogen was dit een hoogtepunt met name door de grote inbreng
van de leden en hun partners.

2.

Het 1e trainingskamp van PSV op
ons sportpark.

Met o.a. Romario en een wedstrijd tegen
Roden 1 voor meer dan 4000 betalende
bezoekers!! Ik meen me te herinneren
dat we zo’n 100 vrijwilligers in de baan
hadden die dag.

3.

De degradatie van Roden 1 naar
de 4e klas.

Wat er in dat jaar allemaal misging op
bestuurlijk, technisch en organisatorisch
niveau had ik nog nooit eerder meegemaakt.

vv Roden Presentatiegids 2019-2020
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Bé en Henk Hagenauw
Als je zo naar het heden en verleden
van vv Roden kijkt kom je vaak de
naam “Hagenauw” tegen. De binding
tussen Roden en de familie Hagenauw
is sterk. Bé en zijn twee jaar jongere
broer Henk Hagenauw zijn twee
prominente én opvallende leden van
de familie en van vv Roden.
Het verhaal van Be en Henk bij vv Roden
begint in feite bij vader Hendrik
Hagenauw, beter bekend als “Velleman”.
In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw
was hij elftalleider van Roden 1, secretaris onder het voorzitterschap van A.A.
Leij en later zelf voorzitter. Oom Harm
Hagenauw, de broer van vader Hendrik, is
in die jaren als penningmeester actief geweest bij de vv Roden. Hoogtepunt in de
jaren 60 voor Hendrik als elftalleider, met
Klep Kuipers als trainer, was de beslissingswedstrijd van Roden tegen Drachten op neutraal terrein in Haren voor de
promotie naar de 2e klasse. Die wedstrijd
werd voor zo’n 6.000 toeschouwers gespeeld en helaas met 0-1 verloren.
In het ouderlijk huis van de “Hagenauws”

In de tijd dat Bé en Henk in de A-juni-

Toch was het betaald voetbal avontuur

aan de Heerestraat, waar nu de Jumbo

oren speelden werd jaarlijks een groot

voor Be niet voorbij. Dat duurde even,

gevestigd is, werd het voetbal bij vv

toernooi bij Roden georganiseerd (vanaf

maar na 8 jaren in het eerste van

Roden met de paplepel ingegoten. In de

de 60-er jaren tot diep in de jaren 70) met

vv Roden te hebben gespeeld, kwam er

jaren 60 was het gebruikelijk dat je eerst

deelname van teams uit het hele land,

de mogelijkheid voor Bé om als semiprof

op gymnastiek ging bij V&L en pas later,

zoals Neptunus Rotterdam, De Foresters

voetbal bij Heracles te spelen. Dat bete-

op 12-jarige leeftijd (eerder kon destijds

uit Heiloo, Go-Ahead Deventer en PEC

kende verhuizen naar Borne en trouwen.

niet), in de jeugd bij de “B-ers” op voet-

Zwolle. De spelers sliepen bij gastouders

Want “samenwonen” zonder boterbriefje

bal. In de tweede helft van de jaren 60

en leden van vv Roden. Bij één van die

was er niet bij in die dagen. Bovendien

werden Bé en Henk lid van vv Roden. Bé

toernooien speelde Bé de sterren van de

moest de Grontmij, werkgever van Bé,

wat eerder dan Henk gezien het leeftijds-

hemel, wat hem een aantal proefwedstrij-

meewerken, zodat hij zijn 100 % baan

verschil. Overigens hebben beide heren

den bij PEC en Go-Ahead opleverde. Met

kon behouden. Dat gebeurde en Bé werd

nooit in één elftal samengespeeld. Dat

name Go-Ahead timmerde in die dagen

in 1975 door de Heracliden uit Almelo

had gekund in de senioren, maar daar

aan de weg met een jeugdinternaat

ingelijfd. De overgang naar het betaalde

over later meer.

en het organiseren van talentendagen.

voetbal was groot, met alle dagen trainen

Bé heeft in dat kader in Deventer twee

naast een volledige baan. Na één seizoen

Beiden hebben in hun begin tijd bij de

wedstrijden gespeeld. Maar de toenma-

in Almelo en in totaal twee wedstrijden

jeugd getraind onder de legendarische

lige trainer van de Deventernaren, Barry

gespeeld te hebben in de eerste divisie

leiding van Ep Piek. Het kleine gymlokaal

Hughes, zag toch van het contracteren

hield Bé het voor gezien. Hij keerde terug

(“waar je je kont nog niet kon keren”) van

van Bé af. Misschien zat de militaire

naar vv Roden, waar hij 2 jaar in het

de Scheepstra-school was vaak de locatie

dienst, die hij toen vervulde, Bé wel een

eerste speelde onder trainer Bé Klaster.

waar getraind werd.

beetje dwars.

Het boterde niet echt tussen de twee
Bé’s. Dit was, naast de degradatie naar de

8
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derde klasse, reden voor Bé Hagenauw
om naar de buren in Leek te verkassen.
Leek had een prima elftal en Bé speelde
daar met veel plezier. Maar uiteindelijk noopten blessures (knie) hem om
een punt achter zijn voetbalcarrière te
zetten.
Na het einde van de actieve voetbalperiode keerde hij terug naar vv Roden, waar
hij 8 jaar secretaris is geweest en 25 jaar
consul van ons terrein aan de Norgerweg.
Als consul en terreinbeheerder vormde
Bé jarenlang een onafscheidelijk koppel

nd, 4e van rechts)

r van vv Roden (staa

ele
Bé Hagenauw als sp

met Piet de Wit, de in 2017 overleden
zeer prominente vrijwilliger van vv Roden. Dag en nacht, en vooral in het week-

de wedstrijden gereden en kreeg extra

FC Groningen. Henk, 19 jaar oud, speelde

end, waren Bé en Piet in de weer voor

keeperstraining van Ab Baas naast de

toen overigens al meer dan een jaar in

vv Roden en aanwezig op het sportpark.

reguliere training van Pop Hummel. De

het eerste van vv Roden. In januari

Veld- en kleedkamerindeling (niet verge-

Drentse jeugdelftallen deden ook mee

1975 werd Henk vaste keeper bij FC

ten dat Roden in die tijd 10 à 11 senioren

aan de jaarlijkse Nederlandse kampioen-

Groningen, dat toen in de eerste divisie

teams had en in het begin alle jeugd ook

schappen in Zeist. Met het team van 14-

speelde, na daarvoor twee keer te zijn

op zondag speelde!), terreinonderhoud

en 15 jaar oude spelers werd Henk 2e en

ingevallen voor Willy Huberts.

en veldkeuring waren een paar van de

met die van 16- en 17 jaar zelfs kampioen

vele werkzaamheden die Be en Piet

van Nederland.

jarenlang samen uitvoerden. Daarnaast

In maart 1975 werd Henk opgeroepen
voor militaire dienst en kon meteen twee

is de staantribune bij het hoofdveld een

Ron Groenewoud was eind jaren 60 en

weken op bivak in Oldebroek. Profvoet-

ontwerp van Bé en heeft hij het speelveld

begin jaren 70 trainer bij de KNVB en na

baller of niet, je moest op bivak. Eenmaal

bij “De Loop” ontwikkeld. Door proble-

die periode tot 1975 trainer van FC Gro-

in dienst kwam Henk ook bij de selectie

men met zijn gezondheid moest Bé een

ningen. In 1974 kreeg FC Groningen wat

van het militair elftal. Wim Beltman was

aantal jaren geleden stoppen met deze

problemen met de toenmalige keeper

toen trainer van dat elftal en die raad-

werkzaamheden. Maar ook de kinderen

Jan Nordström. Ron, als trainer van FC

de Henk aan zich “wat dommer voor

van Bé, Rik en Marije, zijn actief en spelen

Groningen, herinnerde zich uit zijn KNVB

te doen dan hij was” om te zorgen dat

bij vv Roden evenals twee kleinzoons.

tijd Henk nog van het Drentse jeugdteam

hij overgeplaatst werd naar een plaats

en samen met Willy Huberts van Gruno

dichter bij Roden/Groningen. Die tactiek
Ø

Al eerder genoemd heeft ook Henk

ging hij in de tweede helft van 1974 naar

Hagenauw (2,5 jaar jonger dan Bé) alle
jeugdteams bij vv Roden doorlopen.
Als talentvolle keeper viel Henk in de
“smaak” bij de mensen van de toenmalige Drentse Voetbalbond (DVB). Hij werd
uitgenodigd voor het Drents jeugdelftal.
Dat betekende regelmatig wedstrijden
spelen met dit elftal en 1x in de week
een centrale training in Beilen. Henk was
een vaste waarde in het Drents jeugdelftal in de leeftijdscategorieën van 14-15
jarigen en in het team voor 16-17 jarige
spelers. Henk werd door bestuurslid
Hendrik Doedens naar de trainingen en
Henk Hagenauw in actie
als verzorger van FC Groningen

vv Roden Presentatiegids 2019-2020
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lukte schijnbaar, want Henk werd al snel

opereerde. Na hersteld te zijn van de

van FC Groningen. Dit gebeurde o.a. op

overgeplaatst naar Assen. De diensttijd

operaties probeerde Henk bij FC Gronin-

voorspraak van Jan van Dijk en Karel

van Henk heeft overigens niet erg lang

gen via het zogenaamde C-elftal terug te

Een lang gekoesterde wens vanuit de
geduurd. Vanaf januari 1975 werd Henk
komen op het oude niveau. Na een paar
jeugdopleiding is vanaf dit seizoen in
vaste keeper bij FC Groningen zoals
wedstrijden in dat C-team bleek echter
vervulling gegaan door de benoeming
gemeld. Na een aantal wedstrijden kreeg
dat dit niet haalbaar was. Henk Wessels,
van een Hoofd Jeugdopleidingen.

Hiddink, die ook van het C-team naar

hij problemen met de knie en in de

die trainer was van het C-elftal en ook

problemen liggen ten grondslag aan het

nacompetitiewedstrijd thuis in Gronin-

beheerder van het jeugdinternaat,

afscheid van de FC. Maar de betrokken-

gen tegen Eindhoven, op 15 mei 1975,

vroeg Henk om verzorger te worden

heid bij vv Roden blijft natuurlijk, o.a. als

sloeg het noodlot toe. Henk ging “door

van het team. En zo geschiedde en

lid van de Technische Commissie. En ook

de knie” en moest na een uur spelen

startte Henk zijn carrière als verzorger

het nageslacht van Henk heeft voetspo-

worden gewisseld.
Vier dagen
ernaAssen
op 19 en bij
FC Groningen.
n de voetballerij.
Naast clubs
als FC
Nieuw
Roden
mei in
Arnhem
Vitesse probeerde
elopen twee
jaar
in detegen
jeugdafdeling
van onze club. “Ik ben
Henkzelfs
het weer,
maar ook
toende
kon3e
hijdivisie
de
Ondertussen
was Henk ook weer gaan
r, we wisten
promotie
naar
af te dwingen.

SPECIALIST IN BETONVLOEREN
voetballen bij vv Roden in het 8e. Scoor-

wedstrijd niet vol maken. Later bleek dit

Henk’s
het eerste van
rkstelligen
van laatste
langewedstrijd
termijnindoelstellingen,
vandaar
dat ik
de in dat team
veel als spits. Dat viel nach Coördinator
Onderbouw.
Datzorgde
was er
een
keuze.
FC Groningen.
Die blessure
ookgoede
tuurlijk
op enWe
via het 3e kwam Henk in het
n doorgemaakt.
nu willenvan
we
de jeugdopleiding
1e terecht, waar hij onder trainer Geert
voor datEn
de vervulling
debinnen
dienstplicht
housiast. “Het
afgelopen
seizoen
lag de
focus Sannes
met name
in het op
seizoen 1980-1981 in de
voor Henk
tot 3 maanden
beperkt
bleef.
van alle jeugdteams. Het komend seizoen zal spits
naast
het Henk trainde bij het C-elftal
speelde.
opleidenTwee
van knieoperaties
de spelers en
trainers.
Hoofd Jeugdopleiding
van de FC en heeft na het seizoen in de
volgden.
De tweede
m dit te bewerkstelligen”.
spits nog een paar wedstrijden in Roden
operatie werd gedaan door de bekende
arts en kniespecialist uit die tijd dokter

1 gekeept. Totdat hij verzorger werd, als

4 00
al55
mijn deStrikwerda,
focus ook
tezichzelf
liggeneens
op het begeleiden
en Visser, bij het eerste
opvolger van Johny
eenkomen
dokter die
8
Nts.nl
(de trainingsmethode die gebruikt wordt binnen VV

FC Groningen 1 gingen.
En dit jaar, na bijna 45 jaar FC Groningen, is Henk op 1 juli gestopt. Fysieke

ren bij de vv Roden liggen. Zoon Arjen
als voetballer, net als dochter Marianne.
Daarnaast is Marianne al een aantal jaren
bestuurslid. De andere twee dochters zijn
meer het pad van moeders gevolgd bij
het korfbal.
Kortom de naam “Hagenauw” bij vv Roden houdt niet op bij de markante leden
Bé en Henk en zal nog jaren in de analen
van de club te vinden zijn. Een echte
voetbalfamilie welke onlosmakelijk met
vv Roden verbonden is.

dan ook éénwww.theconcretefactory.nl
van mijn hoofdtaken worden dit seizoen”.
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Kies je altijd dezelfde frisdrank? Probeer er eens een met minder calorieën,
zonder toegevoegde suikers of met natuurlijke ingrediënten.
Dat is niet alleen beter voor je, maar ook net zo lekker!
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Top 3 van Gert van Dijken
1.

Riekus van de Velde

Toen ik als 23 jarige een vaste basisplaats kreeg in Roden 1 was Riekus van
der Velde net grensrechter. In de loop
der jaren heb ik hem leren kennen als
een clubman pur sang.
Betrouwbaar. Altijd aanwezig, ook na
de wedstrijd. En met een wit-zwart hart.
Als grensrechter is hij bij het eerste 25
jaar actief geweest en daarna betrokken
gebleven als leider.

2.

Kampioenswedstrijd Derde
klasse B (1983) Nieuw Roden –
Roden 1 – 3

Wedstrijden waarin je kampioen wordt

Mark van der Linde (gehurkt, 1e van links) met zijn kampioensteam

zijn natuurlijk altijd bijzonder. Maar
kampioen worden in een uitwedstrijd

trainde. Vervolgens werden André en ik

leider te zijn. Mark op zijn vertrouwde

tegen Nieuw Roden is des te meer speci-

leider van F8, het eerste competitieteam

positie als rechtsachter.

aal. Nieuw Roden had in deze jaren een

voor de voormalige puppies. Met ook

prima elftal, ook al speelden ze dat jaar

Mark in het team en Rob als ouder ie-

Het werd een geweldig seizoen, 2 wed-

in de onderste regionen. We hadden het

dere wedstrijd langs de zijlijn. Mark was

strijden voor het einde werd het kampi-

meestal moeilijk. Duizend toeschouwers

geen begenadigd talent maar een harde

oenschap behaald door WTTC met 6-2

omzoomden het veld met veel Roden

werker die veel plezier in het voetbal

te verslaan. Rob was er niet bij. Hij was te

supporters. Het leek wel een thuiswed-

had. Rob was een enthousiaste vader die

nerveus en had de coaching over gela-

strijd. Na het laatste fluitsignaal was het

er ook iedere uitwedstrijd bij was.

ten aan medeleider Tonnie Vlaar. Zo was

feest. Een rondrit door het dorp op een

Rob ook. Het kampioenschap viel samen

boerenwagen en daarna een kampi-

Zoals het binnen een voetbalvereni-

met het bezoek van de Ajax truck (zie

oensfeest in clubcafé “Onder de Linden”.

ging gaat waaien de spelertjes op een

foto, met Mark linksonder). Een prachtig

gegeven moment uit over verschillende

einde van een seizoen gevolgd door een

teams. Soms kom je elkaar dan na jaren

dramatische vliegramp. Een gebeurtenis

weer tegen. En dat gebeurde in D3. Rob

die op een ieder die hen kenden een

was leider geworden van D3. Hij vond

geweldige impact heeft gehad en die

dat, ondanks dat hij geen voetbalkenner

we nooit zullen vergeten.

was, het een keer zijn plicht was om

3.

De ramp met de MH17
(17 juli 2014)

Helaas waren er onder de slachtoffers
van de MH-17 ook leden van de voetbalvereniging Roden. Jeugdspeler Mark
van der Linde (D3), vader Rob (leider
D3), moeder Erla en zus Merel waren op
weg naar hun vakantiebestemming toen
het noodlot toesloeg. Ik leerde Mark en
Rob kennen toen ik samen met André

Roden 1 in 1983, met Gert van Dijken (staand, 6e van rechts)

Steenbergen de puppies (5/6 jarigen)

en Riekus van der Velde (staand, 3e van links)
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ELKE DINSDAG VAN
18:00 TOT 19:00 UUR
GRATIS INLOOP SPREEKUUR
OP DE CLUB!
Blessure?

U bent bij Fysiotherapie Beuzenberg
in goede handen.
Wij maken in onze praktijk gebruik van
de meest innovatieve onderzoeks- en
behandeltechnieken. Gespecialiseerd in oa.
Echografie, Shockwavetherapie, Dry needling,
Sportrevalidatie en Manuele therapie.
Maak een afspraak
via WhatsApp 06-15544791

Locaties Groningen:
Westerhaven 64
9718 AC Groningen
Noorderhaven 18
9712 VK Groningen
050-3111827

Locatie Peize (Medisch Centrum Peize)
Kleveringastraat 101-C
9321 CK Peize
050-5536659

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon: 050-3111827
email: info@fysiotherapiebeuzenberg.nl
website: www.fysiotherapiebeuzenberg.nl

Lunchroom-snackbar De Berk
Familiebedrijf is trouw sponsor van vv Roden

A
dressen
Adressen
Simone Giezen en Martijn Hoekstra

zijn sinds januari 2008 eigenaar van
Lunchroom-snackbar de Berk aan de
Albertsbaan
MO13-1 in Roden. Een klein, maar

leider
Marco horecabedrijf
van Rellum dat in de zomer
veelzijdig

leider
Robert van Putten
zeven
en Cocomartin
in de winter zes dagen pertrainer
week
Flora
trainer
Daan
Kahman
geopend is. “In de zomer is het volop

.................
.................
.................
.................

marcorellum@icloud.com
Robertvanputten@home.nl
.................
.................

06-30803240
06-25374816
06-46697056
06-33589524

.................

.................

06-44010700

genieten van versbereid schepijs of softijs
Trainer
Jeugdkeepers
op ons
zonnige
terras. In de wintermaan-

.................

Zeferino Benthem

den hebben we eigengemaakte erwtensoep op de kaart staan. Maar ook voor

de bestelling en gewenste bezorgtijd
“Roden is een prachtig dorp, met fantas.................
050-5779772
Pupillenscheidsrechters
.................
henkpetra@ziggo.nl
warmeen koude
tische clubs en verenigingen.
vv Roden is
. . . . . . . . .worden
. . . . . . .doorgegeven.
.
050-5016988
Thomas
Brink broodjes, luxe koffie,
. . . . . . . Niet
. . . . veel
. . . .later
. . zal
info@marcbrink.nl

.................
0594-632595
Thijs
. . . . . . . . . . dan
. . . .voor
. . de
m-brugge@home.nl
plates
of Brink
snacks kan men bij ons terecht.
onze prachtige.bezorgauto
daar zeker één van! Voor ons
dan ook niet
.................

Danielle Brugge

.................

mariadouwes@home.nl

050-5010652

. . . . . . . . .deur
. . . . staan.
. . . . We .maken
Niemand
heeft
in Roden zo’n uitgebreid
050-5018413
meer dan logisch dat onze
zoon na de
Thomas
Douwes
. . . . . .het
. . . onze
. . . . .klanten
..
bvangrevenhof@hetnet.nl
.................

050-5010585

Iris van Grevenhof
.................
mnederhoed@ziggo.nl
ijsassortiment:
24 smaken schepijs, softijs,
mogelijk. Ook voorlucas.oost@gmail.com
geboorte meteen lid werd050-5413157
van deze club,
. . . . . . . . .graag
. . . . . zo
. . .makkelijk
Julia Nederhoed
.................
. . . . . . . . .feestjes
. . . . . . .en
. partijen
Lucas Oost
. . . . kunnen
. . . . . . . we
. . . vaak
. . . iets
treaknol@gmail.com
10 smaken
milkshakes, slush ijs en uiterwat hem op dat moment 050-5011198
uiteraard het
Merijn Thijs

.................

.................

rodenburgkarin@gmail.com

050-5016203

Thom Jonkman

.................

.................

kevinenjordy@home.nl

050-5013087

aardNina
ookWesterbeek
het raketje en magnum ontbrejongste lid maakte. Ondertussen
is ook
. . . . . . . . .lekkers
. . . . . . en
. . moois
06-50477169
. . maken.
. . . . . . .Te
. . denken
. . . . . . valt
bjorn-kamp@hotmail.com
. . . . . . . . .aan
. . . verschillende
.....
Kamps
. . . salades,
. . . . . . . buffetten
. . . . . . . enwillekedoedens@home.nl
ken Bjorn
niet op
onze ijskaart”, vertelt Martijn.
onze dochter spelend lid 050-4030775
bij de club. Maar
Simone
hem aan: “Na de Rodermarkt
koude
we hadden dan ook weinig
keuze”, lacht
. . . . . . . . .warme
. . . . . . en/of
..
06-12697755
Jordyvult
Willems
. . . . .hapjes.
. . . . . . Eigenlijk
. . . . . . kan
l.hoff@hetnet.nl
Mark
Hoff
wordt
onze
schepijsvitrine vervangen
bijna alles! Hou vooral onze facebookpaMartijn. “Met vv Roden-man Jan Giezen
door een uitgebreid assortiment van

gina in de gaten voor de laatste nieuwtjes

als opa hadden we voor onze kinderen

Pupillen- enbonbons
juniorenscheidsrechters
handgemaakte
en chocolade.

en acties” aldus Martijn.

ook niet voor een andere club kunnen

gen. Via de bestel App (te downloaden

kunnen we niet!”

Simone en Martijn .

.................
050-5016001
Thiemo Vlaar
.................
tvlaar@home.nl
Vooral
inOldenburger
de decembermaand zijn we
kiezen natuurlijk!”, vult Simone
aan. “We
. . dan
...............
050-3643890
Arno
.................
ruurd-joke@hetnet.nl
. . . . . . . . .“Wat
. . . . ons
. . . .werk nou
Vrancianu
. . . . zo
. . .leuk
. . . .maakt?
. . . . . . Veelivrancianu@hotmail.com
drukVictor
met het
maken van kerstpakketten/
proberen ons steentje bij050-5019642
te dragen door
.................
06-40748048
Max Wolff
.................
s.wolff@ziggo.nl
relatiegeschenken
sponsor te zijn, want een 0594-696693
club heeft
. . . . . . . . .natuurlijk,
. . . . . . . . maar. .het
Robert van Dijk en het drukken van
. . .omgaan
. . . . . . . met
. . . . mensen
.
H.van.Dijk1@kpnplanet.nl
.................
050-5013907
Marnix
de Vries Dit doen we al een
. . .nummer
. . . . . . . .1”,
. .vertelt
....
hdevries1967@kpnmail.nl
logo’s
op bonbons.
staat toch wel op
behalve leden en vrijwilligers
ook spon.................
050-5012329
Marco Wijkhuys
.................
jl.wijkhuijs@home.nl
paarSander
jaar enPostema
de mensen weten ons steeds
de. .klanten
soren nodig om te kunnen
bestaan. Het
. . . . . . . . .Simone.
. . . . . . .“Dat
.
050-5010094
. . . . . . .tevreden
. . . . . . . .zijn jkpostema@home.nl
.................
050-5010739
Jordy Evers
.................
d.m.evers@wxs.nl
beter
te vinden. Het begint ondertussen
en
positief
over
je
praten
is
het
grootste
is
toch
prachtig
dat
we
met
ons bedrijf
.................
050-5012329
Jos Wijkhuys
.................
jl.wijkhuijs@home.nl
. . . . . . . . dat
050-5012228 die
bijna
een bedrijf
op zich te worden”.. . . . . . . . .compliment
Tarick
Kalfsbeek
. .je
. .kunt
. . . . krijgen.
. . . . . . .Daar
. . doe
a.kalfsbeek@home.nl
een vereniging kunnen ondersteunen
.................
050-5016001
Tonny Vlaar
.................
tvlaar@home.nl
“Al enige
tijd
kunnen
klanten
vanaf
16.00
je
het
voor,
de
sfeer
en
de
gezelligheid.
zo’n
belangrijke
rol
vervult
binnen Roden.
.................
050-5011198
Piet Thijs
.................
piet@gemeenteoplossingen.nl
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mijland
. . . . . . . . want
. . . . .zonder
. . . . hen
p.mijland@planet.nl
uur Paul
ook hun
bestelling thuis laten bezorOok met het personeel,
Daar zijn we best trots op”,06-38285225
besluiten

via Google Playstore) of per telefoon kan

RIETDEKKERSBEDRIJF

Veenhuizerweg 7

-

9342 TL EEN

-

Telefoon: 0592 - 656171

Voor al uw rietdekkerswerkzaamheden
nieuwbouw - onderhoud - reparatie

Vestiging Groningen
Osloweg 17, 9723 BE Groningen
Tel: 050 - 368 55 55
Fax: 050 - 368 55 25
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90 jaar vv Roden in vogelvlucht

Roden 1 in 1930

Het eerste land waar georganiseerd voetbal werd gespeeld is zoals algemeen
bekend Engeland. In 1863 werd daar de Football Association opgericht. In

opstaan, waarbij de club meerdere keren

Nederland werd in 1889 een soortgelijke organisatie opgericht, de Nederlandse

werd ontbonden en weer opgericht. In

Voetbal Bond. Sinds 1929 (hetzelfde jaar waarin vv Roden is opgericht) werd

1926 had men er weer eens genoeg van

de naam gewijzigd in Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). De oudste

en werd de club opgedoekt en drie jaar

voetbalvereniging in Nederland is Koninklijke HFC uit Haarlem, opgericht in

lang was er geen voetbalclub in Roden,

1879. In het noorden, wat nu het KNVB district Noord heet, is LAC Frisia uit

tot 1 augustus 1929.

Leeuwarden (opgericht in 1883) de oudste.
In 1929 werd dus de huidige voetbalIn Roden werd het voetbal in de periode

vereniging. Het was meer een kwajon-

vereniging Roden opgericht. Er werd

van de Eerste Wereldoorlog geïntrodu-

gensclub die af en toe bij zogenaamde

aansluiting gezocht bij de Groninger

ceerd. De allereerste aanzet kwam van

seriewedstrijden in toernooivorm tegen

Voetbal Bond (GVB). Omdat daar al

het Engelse Kamp in Groningen, waar

andere clubs speelde. Het draaiende

een vereniging met de naam Hercules

Roners voetbalwedstrijden zagen tussen

houden van de club ging met vallen en

bestond moest een nieuwe naam worden

geïnterneerde Britse marine soldaten.
Wellicht geïnspireerd door Groninger
clubs Be Quick (1887) en Velocitas (1897)
werd in 1917 de Roder Football Club
(RFC) opgericht en werden de eerste
partijtjes voetbal o.a. gespeeld op een
vlak gemaakt stuk heide tussen Roden
en Nieuw Roden. In 1927 veranderde de
naam van RFC in Hercules. In de periode tussen 1917 en 1929 moet de club
niet vergeleken worden met de huidige
Ingang sportpark aan de Norgerweg in 1955
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bedacht. Dat werd voetbalvereniging
(v.v.) Roden. In de beginperiode werd er
gespeeld bij het Germs Kaampie en later
volgde de verhuizing naar Busschers
Kaampie, aan de Lieverseweg naast
het Sterrebos. In 1931 ging Roden over
van de Groninger Voetbalbond naar de
Drentse Voetbal Bond (DVB) en kreeg het
een nieuw veld aan de Haven in Roden.
En daar werd in dat seizoen gelijk het
eerste kampioenschap gevierd. En het
bleef goed gaan met de vereniging. In
1935 werd de overstap gemaakt naar de

Het kampioensteam van Roden 1 in 1975

grote bond, de KNVB. Al snel werd het
terrein aan de Haven (waar nu Snow & Co

gen in Nederland vier teams in de KNVB

Naast sportieve hoogtepunten kent de

is gevestigd) te klein. In 1936 werd er een

competities. Ook was er een steeds gro-

club ook vele andere hoogtepunten. Het

kleine tribune gebouwd en het terrein

tere rol voor de vrijwilligers weggelegd,

sportpark van vv Roden was ook zeer in

vergroot.

zichtbaar in de begeleiding en training

trek bij betaald voetbalclubs. PSV sloeg in

van de jeugdteams. Maar natuurlijk ook

de jaren 90 van de vorige eeuw drie keer

In de oorlogsjaren 1940-1945 werd er in

bij het onderhoud en schoonmaak van de

haar trainingskamp op in Roden. Er werd

een noodcompetitie gespeeld en daalde

kantine, kleedkamers en velden.

dan ook gevoetbald tegen de plaatselijke

het ledental door de oorlog tot een mini-

trots, waarbij iedere wedstrijd minstens

mum. Na de oorlog werd de draad weer

In de begin jaren 80 van de vorige eeuw

3.000 toeschouwers aanwezig waren.

opgepakt en groeide het ledental ge-

promoveerde het eerste van Roden weer

Heel veel vrijwilligers bij en rond de club

staag. In 1955 werd het huidige veld aan

eens naar de tweede klasse. Dat team

maakten mogelijk dat Roden een uitste-

de Norgerweg betrokken. De karakteris-

werd tevens sportploeg van het jaar in de

kend gastheer was. En dat gastheerschap

tieke tribune is daarbij van het veld aan

gemeente Roden. FC Groningen kwam

viel kennelijk zo goed in de smaak, dat

de Gedempte Haven overgebracht naar

op bezoek in 1984 als onderdeel van de

in 1993 en 1995 FC Barcelona met Johan

de nieuwe locatie. En nog steeds is die

oefencampagne voor het nieuwe seizoen.

Cruijff in Roden verbleef. Vanuit het

tribune hét symbool van ons sportpark

De wedstrijd werd met 10-1 verloren

Langewold Hotel fietsten topspelers als

en dat de uitslag niet hoger uitviel was

Ronald Koeman, Romario, Pep Guardiola,

In de jaren 50 en 60 speelde het eer-

mede te danken aan de keepers Henk Ha-

Laudrup en al die andere sterren van de

ste elftal meestal in de derde en soms

genauw en Harold van Leeuwen. Het ei-

Catalaanse topploeg naar ons sportpark

in de vierde klasse van de KNVB. Daar

gendom van de kantine en kleedkamers

aan de Norgerweg.

kwam in 1970 een einde aan. In dat jaar

op het sportpark aan de Norgerweg ging

promoveerde het eerste van Roden naar

op 1 januari 1987 over van de gemeente

Organisatorische hoogtepunten in de

de tweede klasse, voor het eerst in het

naar vv Roden. Ook werd in deze jaren

geschiedenis van de vv Roden en een

bestaan van de club. Ook werd in dat jaar

gestart met het vrouwenvoetbal.

Ø

de supportersvereniging opgericht om
de band tussen de club en de buitenwacht te bevorderen.
In de jaren 70 van de vorige eeuw had
Roden zo’n 600 leden waarvan bijna de
helft bestond uit pupillen. Het eerste
elftal van Roden speelde in die jaren vijf
keer in de derde en even zovele keren
in de tweede klasse. In de breedte was
er zeker kwaliteit, want in die jaren had
Roden als één van de weinige vereniginJohan Cruijff met Barcelona
op trainingskamp in Roden

vv Roden Presentatiegids 2019-2020

15

fantastische periode voor alle vrijwilligers
die dit mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast was ook FC Groningen regelmatig
te bewonderen op ons sportpark met het
spelen van oefenwedstrijden en tegenwoordig is Roden tevens thuisbasis van
één van de vijf regionale voetbalscholen
van FC Groningen.
In het begin van de 21e eeuw was de
realisatie van het jeugdstadion voor de
E- en F-pupillen een belangrijke mijlpaal.
Er werd onder meer een loterij georgani-

Het kampioensteam van Roden 1 in 2019

seerd voor de financiële ondersteuning.
Het jeugdstadion werden met ingang

Ambities waren er altijd om in de eerste

Nadat in 2016 die kantine is gerenoveerd

van het seizoen 2004-2005 in gebruik

klasse van het zondagvoetbal uit te

en er nieuwe kleedkamers zijn gerea-

genomen. Sportief succes was er weer in

komen. In het afgelopen seizoen,

liseerd, is het dit seizoen tijd voor een

het seizoen 2001-2002 toen het eerste

2018-2019, werd eindelijk de stap naar

kunstgrasveld. De laatste jaren heeft de

elftal kampioen werd in de derde klasse.

de eerste klasse gemaakt door het

club een tekort aan capaciteit voor trai-

Helaas volgde twee seizoenen later weer

kampioenschap van de tweede klasse L

ningen en wedstrijden. Door de aanleg

een degradatie, waarna er drie jaren in

te behalen. Een mooiere manier om het

van een kunstgrasveld en het opnieuw

de derde klasse werd gespeeld. Na het

90 jarig bestaan van de club te vieren

inrichten van een deel van het sportpark

kampioenschap in 2007 werd Roden van-

bestaat bijna niet.

moeten deze problemen tot het verleden

af dat seizoen weer een stabiele tweede

behoren en is vv Roden klaar voor de

klasser.

toekomst.

dven.nl
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Persoonlijk Jan Louwes
Naam: Jan Louwes

Favoriete speler: Ik heb niet één
favoriete speler. Ik kan genieten

Leeftijd: 67 jaar

van spelers die presteren naar zijn
of haar mogelijkheden.

Geboren: 14 november 1951 te Leek
Oranje: Vind ik een mooie kleur
Burgerlijke staat: Sinds 2005 geluk-

en draag ik met trots.

kig getrouwd met Royana Hottaïda
Mooiste doelpunt: Teveel om

Sidabutar. Haar roepnaam is Ani.

op te noemen.
Familie: Kom uit een ondernemersgezin met 7 jongens, waarvan ik de

Andere sporten: Vrijwel alle

jongste ben.

sporten vind ik leuk. Alleen met
sporten waarbij je anderen

Beroep: Sinds 1 mei 2019 ben ik met

fysiek kunt beschadigen, heb

pensioen. Ik heb meer dan 25 jaar als

ik weinig.

beleidsmedewerker sport bij diverse
gemeenten, 4 jaar bij FC Groningen en

Hobby’s: Golfen, voetbal en

7 jaar bij een adviesbureau gewerkt. In

administraties waar ik verantwoordelijk

2009 ben ik mijn eigen bedrijf - Jan Lou-

Hoogtepunt/Dieptepunt:

wes Advies & Beleid - begonnen en heb

Hoogtepunten zijn de geboorte van

sindsdien voor een groot aantal gemeen-

mijn zoon en het in 2003 in Indonesië

Vakantie: Daar hou ik van. Heb al heel

ten opdrachten op gebied van sport- en

ontmoeten van mijn huidige vrouw en

veel van de wereld gezien en hoop dat

accommodatiebeleid uitgevoerd.

dochter. Dieptepunten zijn er wel ge-

nog een poosje te kunnen volhouden.

voor ben op orde houden.

weest maar praat ik niet snel over. Ik ben
Verleden als voetballer en/of trainer:

een optimistisch mens.

Was als jeugdvoetballer redelijk talent-

nieuws en spelprogramma’s.

vol. Heb in de 1e elftallen van Roden en

Dag ruilen met: Ben niet zo’n voorstan-

Velocitas (destijds hoofdklasser) ge-

der van ruilen. Ben wel tevreden met

speeld. Moest helaas op mijn 24e door

mezelf.

als jeugd- en seniorentrainer werkzaam

Ontmoeten: Mensen die eerlijk en op-

geweest bij o.a. vv Roden, BVO Veendam

recht zijn en zaken willen verbeteren.
Ergeren: Aan mensen die afspraken niet

Functie bij vv Roden: Sinds januari 2018

nakomen en zich belangrijker voordoen

voorzitter Technische Commissie Jeugd.

dan ze zijn.

Dit seizoen voorlopig ook trainer van

van. Maar wel met mate.
Drinken: Koffie, thee en cassis. Weinig
alcohol.

Bewondering voor: Top- en amateursporters die er alles voor over hebben om

v.v. Roden: Tja, had niet verwacht op

hun doel te bereiken.

mijn leeftijd nog zo intensief bij de club

rijke rol in mijn leven heeft gespeeld en
blijft boeien.

boekenlezer.
Eten: Gezond en lekker eten, daar hou ik

(assistent-trainer) en Nieuw Roden.

Voetbal: Een spelletje dat een belang-

Film: Ik ben geen filmkijker.
Lezen: Ik ben meer een kranten- dan een

knieproblemen stoppen. Vervolgens

JO13-3/4 en JO15-5.

Televisie: Ik volg vooral actualiteit, sport,

betrokken te zijn. Het is een club met poVrouwen: Mijn eigen vrouw Ani en onze

tentie. Maar met elkaar op één lijn komen

dochter Noni.

is en blijft een uitdaging.

Man: Mijn zoon André.

Tenslotte: Zet mezelf niet zo graag op

Kunstgras: In mijn ogen noodzakelijk
om ook in de herfst- en wintermaanden
continuïteit in trainingen en wedstrijden
te kunnen aanbieden.

de voorgrond. Heb voor deze rubriek een
Favoriete club: FC Groningen.

uitzondering gemaakt.
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Uw oﬃciële Kia dealer

Havik Auto: nieuwe naam, vertrouwd gezicht!
Rostockweg 12, 9723 HG Groningen | (050) 588 56 00 | info@havikauto.nl | www.havikauto.nl

eentweetje
Wij zijn 100% fan van vv Roden en combineren dat met onze hypotheekservice.
Dus dat is goed nieuws voor alle fans van vv Roden die ook weleens willen scoren.
Hoe? Gewoon even binnenlopen.

Vestiging Leek
Boveneind 21, 9351 AP Leek
T (0594) 581 333
E info@hypotheekservice.nl
I www.hypotheekservice.nl

Vestiging Roden
Nieuweweg 5a, 9301 GP Roden
T (050) 50 11 858
E info@hypotheekservice.nl
I www.hypotheekservice.nl

LIEWES RODEN,
al vele jaren verbonden met vv Roden

“Eind jaren 80 kregen wij de mogelijkheid
om hoofdsponsor van de vv Roden te
worden. Die mogelijkheid hebben we
gelijk aangegrepen en 10 jaar lang pronkte onze bedrijfsnaam op de shirts van
het 1e elftal. In die periode zijn er mooie
contacten ontstaan en waren we tevens
hofleverancier bij FC Groningen voor mobiliteit. Spelers zoals Jos Roossien, John
de Wolf, Henny Meyer en vele anderen
reden in een Opel van Liewes rond. We
In de prachtige showroom van Liewes Ro-

autobedrijf voor de verkoop van nieuwe

hebben ons steentje bij kunnen dragen

den aan de Ceintuurbaan Noord in Roden

Opels, occasions en onderhoud. We be-

aan mooie evenementen in Roden, zoals

vertelt eigenaar Wim Liewes

gonnen met 5 medewerkers,

de trainingskampen van PSV en Barce-

met trots over zijn bedrijf en

maar zijn inmiddels gegroeid

lona. Zelfs sterspeler Romario wist onze

over vv Roden. “In 1924 werd

naar een autobedrijf met 17

showroom te vinden!”, vertelt Wim trots.

door opa Koert Liewes een

medewerkers. Enkele jaren

smederij opgericht in hartje

gelden hebben we onze

“Toen onze zonen Hendrik en Laurens

Tolbert. Dit bedrijf groeide

naam aangepast naar Liewes

begonnen te voetballen, hebben mijn

later uit tot een autobedrijf.

Roden. Naast verkoop en

vrouw Jelleke en ik diverse functies

De tweede vestiging van

onderhoud zijn vandaag de

vervuld bij de club, zoals jeugdcommis-

dag verhuur, lease en private

sie werkzaamheden, hoofdbestuur en

het bedrijf werd geopend
in Roden. Dat was in 1979, nu alweer 40

lease ook onderdeel van Liewes Roden”,

kantine. Dit hebben we altijd met veel

jaar geleden. Voorheen waren we vooral

aldus Wim Liewes.

plezier gedaan. Nog steeds trappen we

bekend als Opel Liewes, een volwaardig

als familie graag een balletje (recreatief )
en hebben de verrichtingen van het 1e
elftal onze interesse. Roden is inmiddels
gegroeid tot een bloeiende club op een
prachtig sportpark. Als onderneming in
de regio zijn wij uiteraard ook aanwezig
bij de clubs in onze regio als sponsor, in
welke vorm dan ook. Wij feliciteren vv
Roden met het 90 jarig bestaan en wensen iedereen die verbonden is aan deze
club alle succes toe, zowel sportief als
organisatorisch!”, besluit Wim zijn verhaal.
Spelers van FC Groningen voor de showroom
van Opel Liewes, v.l.n.r. Jan van Dijk,
Ulrich Wilson, Edwin Olde Riekerink, Henny Meijer,
René Eijkelkamp en Jos Roossien
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Jacco Brink, supersupporter!
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van vv Roden was het
dubbel feest voor hem. Hij vierde die dag niet alleen zijn 50e verjaardag,
maar kreeg ook nog uit handen van voorzitter Hans de Vries het speldje
uitgereikt voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de vv Roden. Over wie
we het dan hebben? Niemand minder dan Jacco Brink. Een graag
geziene gast op ons sportpark, en al sinds jaar en dag aanwezig bij de
thuiswedstrijden van Roden 1.
Vader Willem Brink was destijds lid van

Wat weinig mensen weten is dat Jacco

het jeugdbestuur, en onder meer actief

zelf ook actief is geweest als voetballer.

als redactielid van het clubblad met

Henk Gorter was destijds voorzitter van

opzichte van de andere spelers, is Jacco

onder meer Gezienus en Arie van Zon-

het jeugdbestuur en toen broer Marc lid

gestopt met actief voetballen.

neveld en Klaas Kiemel. Als vader Willem

werd, was Henk van mening dat Jacco

verplichtingen had op het sportpark

niet kon achterblijven en dus ook maar

In 1984 was het hoofdtrainer Joop

ging Jacco mee, en dan moest hij zichzelf

lid moest worden. Vader werd overge-

maar even redden. Meestal was Gerard

haald en Jacco debuteerde in de toen-

Oldejans, oud betaald voetballer van o.a.
SC Veendam, die Jacco bij het 1e elftal

Veenstra op het sportpark aanwezig,

malige F-pupillen. Jacco heeft toen nog

betrok. Jacco was daarvoor al bij elke

hij bekommerde zich dan om Jacco.

samengespeeld met onder meer Tieme

thuiswedstrijd aanwezig langs de lijn als

Hierdoor ontstond een mooie en hechte

Klompe, oud speler van SC Heerenveen

fanatiek supporter. Van trainer Oldejans

band tussen deze twee voetballiefheb-

en FC Groningen. Training kreeg hij

mocht hij op de bank plaatsnemen

bers. Dat één van de gevolgen was dat

van Jaap Oosterloo, Gert van Dijken en

tijdens de wedstrijd om het team nog

Jacco wat meer drinken, snoep en patat

Willem Maris. Jacco stond bekend om

beter aan te kunnen moedigen. Rieks

van Gerard kreeg dan eigenlijk goed voor

zijn enorm harde schot. Vanwege zijn

Drewes was toen verzorger van het 1e

hem was, nam de familie op de koop toe.

beperking heeft Jacco maar liefst 8 jaar in

en zat naast Jacco in de dug-out. Hij

En Jacco zelf, die had er al helemaal geen

de F-pupillen gespeeld. Toen het verschil

was ook degene die het idee bedacht

problemen mee…

in leeftijd en lichaam te groot werd ten

om Jacco een Mars te geven als Roden

Jacco Brink en Rieks Drewes samen in de dug-out

voor de eerste keer scoorde tijdens een
wedstrijd. Het was een leuk gebaar, maar
Jacco ging er steeds meer op rekenen.
Als de openingstreffer te lang uit bleef
werd Jacco wat onrustig, waarna Rieks
besloot om de Mars na uiterlijk een half
uur maar aan Jacco te geven. Jacco werd
steeds meer een echt onderdeel van het
1e elftal. Een uitnodiging voor de bruiloft
van Frank Hattu en zilveren huwelijk van
terreinknecht Henny Rozema bevestigde
dat alleen maar.
Gevraagd naar zijn hoogtepunten denkt
Jacco met veel plezier terug aan een zaalvoetbalwedstrijd waarbij hij tegen een
team van FC Groningen speelde. Over zijn
favoriete voetballers van vv Roden hoeft
Jacco niet lang na te denken: Jos Klompe
en Bart Giezen. Beide goede voetballers,
maar voor Jacco nog belangrijker, het
waren hele aardige jongens die erg leuk
met Jacco omgingen.
Geert Oosterloo en Jacco Brink tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2018
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Tegenwoordig is Jacco nog altijd zeer betrokken bij het 1e elftal. Voor de wedstrijd
en in de pauze aanwezig in de kleedkamer en tijdens de wedstrijd beheert Jacco
de afsluiting van het veld voor de tribune
zodat spelers en staf het veld goed
kunnen betreden en verlaten. Dat er
wit-zwart bloed door zijn aderen stroomt
zal niemand verbazen, zijn familie al
helemaal niet. Het is zelfs zo, dat Jacco
bijna altijd wel iets van clubkleding aan
wil, bij welke gelegenheid dan ook. Een
voetbalshirt of jas van de club, het maakt
niet uit. Zolang Jacco maar kan laten zien
wat zijn club is: vv Roden!

Top 3 van Marc Brink
1.

Trainingskampen van

het in zeer goede banen. Ook Piet de

de jaren 60 en 70 was hij degene die de

FC. Barcelona in 1993 en 1995

Wit was bij onder andere Johan Cruijff

grondlegger was van het jeugdvoetbal

Zeer bijzondere gebeurtenissen. Nadat

zeer geliefd door al zijn activiteiten. Veel

van vv Roden. Ook voor de KNVB heeft

PSV driemaal hun trainingskamp in Ro-

publiek en wat ik mij vooral herinner

hij zijn sporen meer dan verdiend. Een

den hadden opgeslagen was FC Barce-

waren de bosloopjes van de selectie in

waar clubicoon.

lona aan de beurt. In Odoorn konden Jo-

het Mensingebos, de fietsende spelers

han Cruijff en consorten niet terecht en

door Roden, de wandelende spelers bij

toen kwam organisator Jan Wardenburg

mij door de straat (ik woonde achter

bij ons aankloppen. Veel organisatie

Hotel Langewold) en een interview voor

door bestuur en niet in het minst door

het clubblad met Johan Cruijff (samen

de toen zeer fanatieke Supportersver-

met Alex Wekema).

eniging, met Jan Buiring, Rinus de Vries,
Wim Niemeijer, Dorus v.d. Schans, Jan

2.

Oosterhuis en Fokke Neef. Of misschien

De bekende melkboer uit Roden. Ik heb

vergeet ik nu nog een paar. Zij leiden

geen training van hem gehad, maar in

Ep Piek

Ep Piek ontvangt een onderscheiding tijdens
de Algemene Ledenvergadering in 1969

3.

Beslissingswedstrijd Roden
A1 – Oosterparkers A1 in Peize
(begin jaren 90)

Roden A1 kon bij promotie promoveren
naar de tweede klasse van de landelijke
Coca-Cola-competitie. Een fantastische
wedstrijd, maar ik ken het verloop eigenlijk niet meer. Maar het was mooi weer
en er was ontzettend veel publiek. Nooit
heeft het veld in Peize er mooier uitgezien dan die dag. Roden won en vierde
flink feest na afloop bij Piet en Griet.
Lucien Sahetapy verdiende aan die wedRomario op fiets onderweg naar de training van Barcelona

strijd zijn overgang naar FC Groningen.
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Dé specialist in bedrijfskleding
en promotionele kleding

Aangenaam herkenbaar
mwbedrijfskleding.nl

Top 3 van Roel Lubbers
1.

Revue gezelschap

Ongeslagen wer-

“De zwart-witters”

den we kampioen,

Revue gezelschap “De zwart-witters” met

kregen een glas

onder andere: Roel Brink, Hans Noord,

ranja en kwamen

Gezienus van Zonneveld, Jetty Drewes,

op de foto voor het

Jikke Hamstra en ondergetekende staan

huis van onze leider

op de planken in een overvolle “De

Ep Piek aan de

Brinkhoeve” in het kader van het 50-jarig

Nieuweweg. Ook

bestaan vv Roden onder regie van

de trotse voorzitter

Herma Stroetinga om een spetterende

Jo Borgman was

revue met als titel “Avondje Speciaal” op

daarbij aanwezig.

te voeren. De artiesten Rob de Nijs en
Ciska Peters zorgden er mede voor dat

3.

er over deze bonte avond, op 1 septem-

Sjoerd Piek was de

ber 1979, nog vaak met heel veel plezier

kleurrijke man die

wordt nagepraat.

enkele jaren leider

2.

Kampioen in de jeugd

Sjoerd Piek
Roel Lubbers hangt zijn voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke wilgen

was bij Roden 4, waarin ik samenspeelde

Schelto Groenier, was bij deze sportie-

met onder andere Berend Woldhuis,

ve wedstrijd aandachtig toeschouwer.

In 1964 mocht ik mij gelukkig prijzen in

Jaap Oosterloo, Piet Thijs, Jan van der

Sjoerd Piek was niet alleen leider bij Ro-

een pupillenelftal te spelen met onder

Tuin, Lammert Liewes, Benny Hattu

den 4, maar trainde dit team eveneens,

andere: Bé Hagenauw, Jan Visser, Henk

en Henk Frederiks. Op 24 april 1988

met de rest van de senioren. Er stond

Bakker, Jan Piek, Henk Hagenauw en

werden we door een 0 – 1 overwinning

de spelers elke keer een gevarieerde

Jannes Meijer. De uitwedstrijden naar

in en tegen Nieuw-Roden ongeslagen

training te wachten. Een grote rol hierin

Leek, Peize en GOMOS gingen per fiets.

kampioen. Zelfs de trainer van Roden 1,

speelde het denkbeeldige touw, waar
we overheen moesten springen………!!
Een onverwacht Sinterklaasfeest bij
Sjoerd en Pieterdien, waarbij de spelers
één voor één bij hun woning aan de
Hulst binnenkwamen en door een hulpsinterklaas met schitterende toepasselijke presentjes werden verrast, was een
ongekend hoogtepunt!!
Als toegift wil ik nog graag terreinknecht
Hennie Rozema in het zonnetje zetten.
Hennie was op het sportpark aan de
Norgerweg, waar tegenover hij met z’n
echtgenote Jantje ook woonde, van
’s morgens vroeg tot vaak ’s avonds
laat op de velden te vinden om deze
te onderhouden en na de trainingen
werden de kleedkamers ook nog eens
schoon gemaakt. Ook sociaal gezien
was Hennie een kei. Waren er eens wat
probleempjes, dan werd dat altijd naar
ieders tevredenheid opgelost. Thans
wonen Hennie en Jantje in zorgcentrum
Kornoeljehof te Vries.
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De trainer en oud-trainers van vv Roden
In de afgelopen 90 jaar zijn een flink aantal trainers bij vv Roden werkzaam

Hoe zou je jouw periode als trainer bij

geweest. Otto Bonsema en G.J. Franssen (vader van FC Groningen legende Piet!)

Roden omschrijven?

zijn twee legendarische trainers van voor 1940. Gemiddeld bleven de trainers

Rode draad bij de antwoorden is dat de

3 jaar bij de club. Dat zegt niet alles, maar geeft wel aan dat de samenwerking

trainers het over het algemeen goed naar

tussen de club, spelers en de trainers over het algemeen goed verliep. Een aantal

hun zin hebben gehad bij vv Roden en

trainers blikken aan de hand van een paar vragen terug op hun periode bij vv

succes hebben beleefd in de vorm van

Roden. Ze vertellen iets over zichzelf, en kijken naar de verwachte toekomst.

een kampioenschap en/of een onver-

Aan het woord komen onze oud trainers Geert Oosterloo, Martin Koops, Wim

wacht goed seizoen hebben gedraaid. En

Bakering en Wietze de Jong én onze huidige trainer Harry Zwiers.

Harry voegt daaraan toe, dat hij zich als
trainer verder kon ontwikkelen, met als

Wat waren de redenen waarom je trai-

noemen. “Verder hadden we het als team

toevoeging: “En hoe ik het heb gedaan

ner bij Roden bent geworden?

ook altijd erg gezellig in de 3e helft”, zegt

laat ik aan anderen over”. Minder vond

Harry Zwiers zag vv Roden als een sta-

Wim. “Vooral tijdens de Rodermarkt praat

Wietze het ontbreken van een tweede

biele vereniging met een familie gevoel

ik altijd graag even bij met alle spelers

elftal en Martin vond het niet uit mogen

en een grote jeugdafdeling. En wie de

en stafleden maar ook bestuursleden,

zitten van zijn contract bij vv Roden een

jeugd heeft, heeft de toekomst. Wietze

supporters en andere betrokkenen uit

dieptepunt in zijn trainersloopbaan.

de Jong zit in dezelfde richting en noemt

die tijd”. Geert noemt de wedstrijd tegen

Geert beschouwt het als een prettige

de goede reputatie en het prachtige

Oosterparkers, die gelijk werd gespeeld

periode, waarin elk jaar de prestaties

sportpark. Martin Koops zag een uitda-

met 1-1. “Bij winst waren we kampioen

beter werden. Van een derde plaats in het

ging na GOMOS getraind te hebben en

geweest. Het was een wedstrijd van de

eerste jaar, tweede plaatst in het tweede

de potentie van de toenmalige selectie.

gemiste kansen. Wat mij ook bijgebleven

jaar en kampioenschap in het laatste jaar.

Wim Bakering zag vooral een uitdaging

is, is dat wij een seizoen later afgetekend

Geert: “Drie jaar heb ik het genoegen ge-

om een prestatieklimaat te creëren naast

kampioen werden. En er werd een fantas-

had om vele jeugdspelers/jonge talenten

de het al aanwezige technisch verzorgd

tisch kampioensfeest gevierd, want feest

in te passen in het eerste elftal. Het was

voetbal. “Een gezellige club en een goede

vieren is geen probleem in Roden.”

een fijne mix tussen jong en oud”.

combinatie tussen plezier en presteren”,
zegt Wim Bakering. Geert Oosterloo viel
voordat hij trainer werd, 6 weken in voor
Martin Koops, die door een knie operatie
tijdelijk uit de roulatie was.
Welke momenten zijn je bij gebleven
in jouw periode bij Roden?
Harry noemt het missen van de promotie in de wedstrijd tegen Noordster, de
grootste teleurstelling die hem is bijgebleven, maar die worden overvleugeld
door de positieve momenten, zoals de
trainingskampen in Spanje, de feesten na
de wedstrijden tegen Peize en natuurlijk
de allermooiste, het kampioenschap naar
de 1e klasse afgelopen seizoen. Wietze
en Martin noemen eveneens promotie
(naar de 2e klasse) een memorabele
periode, waarbij Wietze net als Wim
ook een, tegen de verwachtingen in,
goed seizoen in 2e klasse topprestaties
Foto uit de presentatiegids van 2014, v.l.n.r.
Geert Oosterloo, Wietze de Jong en Wim Bakering
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Is het beeld dat je van Roden had

grote werk, en dat zal met Roden 1 op

veranderd in de periode dat je er

eersteklasniveau vaker het geval zijn, een

trainer was?

goed podium te kunnen bieden voor hun

Alle trainers, behalve Geert Oosterloo,

ontwikkeling. Sommige jongens hebben

geven aan dat er wel wat veranderd is in

iets meer tijd nodig om door te stromen

het beeld dat ze hadden van Roden ge-

en ideaal is dan een Roden 2 dat op

durende de tijd dat ze daar trainer waren.

niveau speelt. Je behoudt hiermee ook

Wietze en Wim hadden een beeld van vv

op langere termijn de eigen identiteit.

Roden als een wat hautaine, arrogante
club. En dat is niet waar gebleken c.q.

“Voor mij moeilijk in te schatten”, zegt

in het geval van Wim veranderd. Wietze

Wietze de Jong. In feite sluiten de andere

geeft daarbij aan dat Henk Hagenauw bij

trainers zich daarbij aan, waarbij Wim

zijn aanstelling aangaf dat die typering

toevoegt: ”Ik zie Roden nog steeds als

van Roden niet de waarheid is, en “hij had

gemoedelijke en gezellige club. De am-

helemaal gelijk” zegt Wietze. Harry vindt

bities en plannen van de club ken ik niet,

dat er wel wat meer prestatiegericht mag

maar zou het interessant vinden of het

worden gekeken en Martin ging met een

streven er is om de club sportief op een

slecht gevoel bij vv Roden weg, maar

nog hoger niveau te krijgen om te willen

heeft die nare ervaring afgesloten en bij

presteren”.

het laatste bezoek met Asser Boys was

Martin Koops op een foto uit
de presentatiegids van 2002

de ontvangst prima en heeft hij met veel

Kun je iets vertellen over je

mensen gesproken. “En het was ook wel

trainerscarrière tot nu toe?

Wietze de Jong: “Ik ben 26 jaar trainer ge-

lekker dat de 3 punten toen mee naar

Geert Oosterloo: “In 2000 ben ik begon-

weest: 1991-1994 Jeugdtrainer vv Rolder

Assen gingen”, zegt Martin.

nen bij VKW , twee kampioenschappen

Boys, 1994-1996 Hoofdtrainer Tynaarlo,

meegemaakt, eerste klasse gespeeld. Ver-

1996-1999 Hoofdtrainer VAKO, 1999-2005

Hoe zou jij de sfeer bij Roden willen

volgens bij vv Roden aan de slag gegaan.

Hoofdtrainer Rolder Boys, 2005-2013

omschrijven?

Daarna drie jaar Twedo (Nieuw-

Hoofdtrainer Annen, 2013-2015 Hoofd-

Wietze verwoordt het als volgt: “Gemoe-

Amsterdam-Veenoord). In het seizoen

trainer Roden, 2015-2017 Hoofdtrainer

delijke sfeer, zoals een dorpsclub in de

2010-2011 oefenmeester 1 gehaald , met

Asser Boys. Na die laatste job bij Asser

goede zin van het woord. Ik heb altijd

een stage bij PEC Zwolle. Vervolgens drie

Boys ben ik gestopt.”

erg genoten van de sfeer op de zondag-

jaar vv Zuidwolde. 2016-2017 een jaar

middagen, de vele supporters die de club

Nieuw-Buinen. In de nacompetitie nog

Martin Koops: “Ik ben sinds een jaar

steunen. Een gastvrije , gemoedelijke

gespeeld om een plaats in de hoofd-

gestopt. Na 35 jaar rennen en vliegen was

sfeer en sportief. De betrokkenheid is

klasse. En nu op dit moment trainer,

het voor mij wel genoeg. Bovendien was

groot , trouwe supporters . Kritisch maar

bezig met het tweede seizoen, in mijn

ik ook wel klaar met de beleving van de

wel realistisch”. En zo denken alle trainers

woonplaats Wijster.

huidige generatie voetballers en ik mis

er eigenlijk over. “Een fantastische club

Ø

met een familie gevoel”, voegt Harry er
aan toe.
Hoe zie jij de toekomst voor Roden?
“Rooskleurig”, zegt Wietze. “Op korte
termijn een eerste selectie die qua
leeftijd nog wel een aantal jaren mee kan
volgens mij. Jeugd O-19 en O-17 spelen
op hoofdklasseniveau, dus dit zou voor
de langere termijn ook aanwas voor het
eerste kunnen betekenen. Ik hoop en
denk dat een stabiel eerste klasseschap
tot de mogelijkheden behoort. Belangrijk
daarbij naar mijn idee is om jonge spelers
die bij hun overgang naar de senioren

Harry Zwiers

nog niet helemaal klaar zijn voor het
vv Roden Presentatiegids 2019-2020
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het geen moment. Ik ben nog wel volop

Wim Bakering: “Ik heb getraind bij Peize

Harry Zwiers: “Tot nu toe ben ik heel te-

betrokken bij de voetballerij als docent

(1 jaar), GOMOS (4 jaren), VKW (2 jaren),

vreden over mijn trainersloopbaan. Ik heb

KNVB TC 3 en kijk wanneer ik de tijd

Roden (2 jaren), Achilles 1894 (2 jaren)

veel jeugd getraind en 12 jaar senioren

ervoor vind nog wel eens een wedstrijdje.

en wederom GOMOS (4 Jaren). Op dit

bij Helpman en vv Roden. En ik hoop nog

Ik ben na Roden trainer geweest bij ONR,

moment heb ik een sabbatical“.

een lange tijd trainer te mogen zijn.“

Leek, SGV, Dwingeloo en Asser Boys”.
Wil je nog iets toevoegen wat je niet
kwijt kon in de beantwoording van
bovenstaande vragen?
Wietze de Jong: “Ik heb enorme waardering voor de grote groep vrijwilligers
van Roden die mede de voorwaarden
voor goede prestaties creëren. In mijn
trainerstijd heb ik bijvoorbeeld nooit
tevergeefs een beroep gedaan op de
clubmannen die de velden verzorgen. Erg
belangrijk voor een trainer.” Wim Bakering
vult daarbij aan: “Iedere club heeft zijn
eigen identiteit. Ik kijk met veel plezier
terug op mijn periode bij vv Roden en
heb nog steeds veel contact met diverse
Rodenaren”.

28

vv Roden Presentatiegids 2019-2020

Hypotheek Service,
100% supporter van vv Roden
Sinds afgelopen seizoen is Hypotheek Service toegetreden tot het team van
sponsoren van vv Roden. “Sinds 2003 zijn we met ons bedrijf gevestigd in Leek”,

Vestiging Roden

vertelt directeur/eigenaar Tjebbo Postma. “En vanaf 2016 hebben we ook een

Nieuweweg 5a

vestiging in Roden, aan de Nieuweweg 5a. Omdat we sport en bewegen erg

9301 GP Roden

belangrijk vinden, en graag lokaal betrokken zijn, zijn we sinds afgelopen seizoen

T (050) 501 18 58

betrokken bij vv Roden als sponsor”.
Vestiging Leek
“Iedereen kan bij ons terecht voor een

“Teamprestaties zijn ook belangrijk bij

Boveneind 21

100% onafhankelijk advies. Met een goed

een club als vv Roden. Kijk maar naar

9351 AP Leek

getraind team van hypotheekadviseurs

het behaalde kampioenschap van het

T (0594) 581 333

en financiële specialisten helpen we op

1e heren- en damesteam afgelopen

het gebied van hypotheken, verzekerin-

seizoen. Een prachtige prestatie waar

gen, pensioenen, sparen en beleggen.

wij als supporter erg blij mee zijn. Als

Bovendien zijn we niet gebonden aan

100% fans juichen we onze club met veel

een bank, een verzekeringsmaatschappij

plezier vooruit. Door de week zijn we te

of een andere financieringsinstelling.

vinden op onze vestigingen in Roden

Dat is plezierig voor de klant, want dat

en Leek. Maar grote kans dat men ons in

maakt dat we iedereen op verschillende

het weekend aantreft langs de lijn bij vv

manieren kunnen helpen en altijd met

Roden. Ook andere fans helpen we graag

een persoonlijk advies en maatwerk. Bij

natuurlijk. Wilt u ook scoren en uw hypo-

Hypotheek Service zijn we persoonlijk,

theek- of financiële zaken goed geregeld

vakkundig en betrokken. Klanten kunnen

hebben? Spreek ons gewoon aan, of loop

daarbij rekenen op een 100% persoon-

eens binnen in Roden of Leek”, besluit

lijk, vakkundig en betrokken advies. Wij

Tjebbo zijn verhaal.

www.hypotheekservice.nl

zijn niet de enigen die dat zeggen, maar
wij maken het wel echt waar. Zo waren
we maar liefst vier jaar op rij het beste
kantoor van Noord-Nederland. Een teamprestatie waar we onverminderd trots op
zijn”, vertelt Tjebbo trots.
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Top 3 van Nico Borgman
1.

Realisatie E en F velden

2.

Kampioenschap in 2003

Na Ter Apel waren wij de tweede vereni-

Roden 1 werd in 2003 kampioen met

ging in Nederland, die twee permanente

bijna geen verliespunten. Ik geloof dat

E en F velden in gebruik gingen nemen.

we dat seizoen maar één keer hebben

Alle geledingen (bestuur, vrijwilligers,

verloren.

jeugdcommissie, supporters, KNVB en
gemeente) binnen en buiten de vereniging waren enthousiast. Er is destijds

3.

Missen van het kampioenschap
bij Oosterparkers.

heel veel werk verzet en het heeft een

Naast het gedwongen ontslag van

positieve invloed gehad. De realisatie

trainer Martin Koops is dit mijn absolute

heeft er mede voor gezorgd dat we de

dieptepunt. Roden 1 had nog drie pun-

jaren erna enorm veel jeugdleden erbij

ten nodig om kampioen te worden. We

kregen.

moesten alleen nog maar winnen tegen
het inmiddels gedegradeerde Oosterparkers. Maar Oosterparkers maakte een

Nico Borgman op een foto uit

doelpunt en wat we ook probeerden, we

de jubileumgids van 2004

kregen de bal er maar niet in. Alles was
al geregeld (kampioensbus, bloemen
etc.), maar het feest ging niet door.

www.convident.nl

WWW.TRASEC.NL
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Voormalig Roden 8 nog wekelijks fanatiek
In het 90-jarige bestaan van voetbalvereniging Roden is “Roden 8” een begrip

min met zijn leeftijd van 53. Vroeger op

geworden. Dit roemruchte team trok jarenlang, in figuurlijke zin, een spoor van

het grote veld een goede keeper. Nu nog

vernieling over de Noordelijke voetbalvelden. Tenminste….. als je de verhalen

altijd een pijlsnelle aanvaller met een

mag geloven. Deze verhalen worden in de nazit natuurlijk steeds sterker en de

uitstekende conditie. Aan de creatieve

doelpunten steeds mooier.

linksbenige oud-burgemeester Hans van
der Laan kun je zien dat hij vroeger op

Zondagmorgen tien uur

een ander stelt het team samen door de

hoog niveau heeft gespeeld. Legt nog

In de periode dat er wedstrijden werden

oranje hesjes uit te delen. Hierbij wordt

met gemak de bal bij een medespeler op

gespeeld was Piet Hars de befaamde

onze GroenLinks politicus Bertus Jan

de stropdas.

leider van het team. Het team dat, in de

Epema, die graag op rechts speelt, altijd

Harry Winkel is het type Gerd Müller of

tegenwoordige tijd, vrijwel elke zondag-

overgeslagen omdat hij altijd in een oran-

Mariano Bombarda. Al dan niet met de

morgen samenkomt om een balletje te

je shirt binnen komt fietsen. Het is geen

rug naar de goal, pikt hij wekelijks zijn

trappen. Nu een groep mannen tussen de

Walking Football, want er wordt nog

doelpuntjes mee. Eedse Rozema is nog al-

50 en 75 jaar. De meeste spelers hebben

behoorlijk hard gelopen. Maar niemand

tijd de super snelle aanvaller van weleer.

hun 40-jarig voetbaljubileum al gevierd.

heeft scheenbeschermers voor. Echte

Als hij het op de heupen heeft, zet hij de

Ervaring genoeg dus. Joop Hummel en

slidings zie je niet meer. Er is respect voor

brommer aan en stormt op het vijandelij-

Germ van Wijk zijn de regelaars van het

elkaars ledematen. Maar fanatiek is het

ke doel af.

stel. In ieder geval moeten zondagmor-

nog steeds! Ook al is de stand 7 tegen 4.

Mark Boersma, die jarenlang beroepshal-

gen 10 spelers aanwezig zijn, wil het feest

Om elf uur wordt het signaal gegeven dat

ve ons land en de overzeese gebiedsde-

doorgaan.

het om het winnende doelpunt gaat.

len heeft verdedigd, denkt nu meer aan

Dan meldt Germ zich in de teamapp met

aanvallen in plaats van verdedigen. In de

een opmerking als: ‘tot zondag’ of ‘it giet

De nestor, de benjamin, de uitblinker

nazit heeft hij altijd wel een goede me-

aon, we hebben er 10!’ En in de maand

en de rest

ning over de vraag hoe Poetin en Trump

maart bij “Meert Moand Dialectmoand”

Oud Roden 1 speler Gelmer Venekamp

vreedzaam naast elkaar kunnen leven.

lees je “t geit deur”.

is de oudste van het stel. Deze stijlvolle

Humphrey Hughan trekt niet gauw zijn

Op het trainingsveld worden de kleine

technicus wordt in november 73 jaar, is

voet terug. Nog altijd is te merken dat hij

doeltjes neergezet. Een enkeling pro-

moeilijk van de bal te krijgen en scoort

beert de stijve spieren wat los te lopen en

nog regelmatig. Erik Verkerk is de benja-

in zijn glorietijd een stevige verdediger is
Ø
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geweest. Brabander Johan Lankhuyzen

Albert Kuipers heeft altijd wel een nieuw-

Jans Darwinkel is in zijn vrije tijd actief als

is nieuwkomer. Hij komt oorspronke-

tje of spannend verhaal over 380 volt,

mollenvanger op en rond de velden van

lijk uit de buurt van de Noad Advendo

kachels, horeca of werken in Tsjechië.

vv Roden.

Combinatie. Met zijn uitschuifbare benen

Wim Liewes komt meestal op de fiets

Als oud-leraar denkt hij dat de anderen

verricht hij menig redding.

en niet met de auto. Voor de actuele

het misschien wel interessant vinden als

En de oorspronkelijk uit Ierland komende

parkeerproblemen in de Heerestraat

hij uitlegt waarom mollen geen oorschel-

Gareth heeft echt dat sterke voetbal ka-

en bij busstation heeft hij een weldoor-

pen hebben en nauwelijks ogen. Ziende

rakter. Volledige inzet, mooie kopballen.

dachte oplossing. En met een elektrische

blind en horende doof. Onze humorvolle

Tot het eind strijden en genieten bij een

auto heb je geen CO2 uitstoot en kan het

Engelandvaarder Hindrik van Zanten van

doelpunt.

helpen om oplopende klimaatproblemen

transportbedrijf Belga houdt ons op de

te verminderen.

hoogte van de laatste ontwikkelingen

De derde helft

Vrienden Nico Borgman en Eddie de

met betrekking tot de Brexit. Door bles-

Na het douchen zit een gedeelte van de

Jong hebben veel gemeenschappelijke

sures komen Jan Visser en Geert Siegers

mannen nog een tijdje op het terras of in

interesses. Eddie, die ooit met succes een

de laatste tijd helaas niet in actie. En als

“Rodermarktplaat”
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Met sportieve groet,
kleedkamers. Zes nieuwe kleedkamers en een
om mee te trainen is dan ook van harte
scheidsrechters kleedkamer zijn er straks. Zij zijn
welkom. Kom maar eens langs voor een
Tel. 050-501 6708
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Hans de Vries
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van de nieuwste ontwikkelingen op het
Albertsbaan 12, 9301 AZ Roden
Voorzitter VV Roden
www.snackbar-lunchroomdeberk.nl
gebied
van energie‐ en water besparing.

de Berk

Je proeft het bij ons onder 1 dak!

verkoop, reparatie en onderhoud van
professionele licht- en geluidsapparatuur

J.P. Santeeweg 19, 9312 PB Nietap
tel: 0594-580204, e-mail: info@taaudio.nl
www.taaudio.nl
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CLUBSPAREN
5% sparen als
tegoed voor de club

Sponsors Voetbalvereniging Roden

Je spaart 4% VIP-saldo
op al je aankopen

Download nu de Intersport
VIP-app en ontvang 5 euro
starttegoed!

Hoofdsponsor

Het Wapen van Drenthe

Ronostrand

Wilner V.O.F.

Roossien & Lemmen B.V.

Sponsor

Schaap Bestrating & Tuin

Ruchti Sportshop

Je ontvangt exclusieve acties
en aanbiedingen

WWW.HVANBERGEN.NL

Jeugdsponsor

SUPERstore RODEN

Alberts Hoveniersbedrijf

Scorpio Installatietechniek

Argo Schoonmaakservice

Slenema & Aalders

Autocleaning Roden

Snackbar De Smulpaap

Bakkerij Van Esch

Snow & Co

BBP Reclame

Stukadoorsbedrijf Ansing

Belga Transport

TAMOIL

Gratis parkeren
Bescon
Twitter:@IntersportSR
Sponsor senioren
Bouwservice Hogeveen
Jouw voetbalspecialist! Meer dan 2000m2 sport en vrije tijd
Buro Licht

empte Haven 3 Roden
w.intersportroden.nl

Tel. 050 501 91 85
2000m2 sport en vrije tijd!

Buiter Roden

Sponsor dames

Tieme Dekker Grafische vormgeving
TPS Roden
Van der Vaart Rietdekkers
VaComTec

The Concrete Factory

VDH Vastgoed B.V.

Decokay Oost

Visspeciaalzaak ’t Vishuys

Dusseldorp

Vos Groenverzorging

Enra Verzekeringen BV

De Vries Tuinmeubelen

Ensing Administratiekantoor

Vrumona b.v.

Esa Autobedrijven

Wester Schilderwerken

Expert Bert Mulder

De Wit IJzerwaren

De Fiets

Zorggroep Drenthe

Erik Brand Fotografie

Stersponsor

Flowers & Lifestyle

Barkruksponsor

Ford Smidts B.V.

DVEN Accountants Adviesgroep

Gemeenteoplossingen

Jama Catering

Alida’s Smulpaleis

HEMA

Romatrans

Jumbo Jansma

Holst Dakbedekkingen

Gemeenteoplossingen

Rabobank

Hoveniersbedrijf Kuiper

Zorggroep Drenthe

ING Bank

Hummel Home City

VaComTec

IFG De Wit

ESA Autobedrijven

Wedstrijdsponsor

Italia IJssalon en Croissanterie

EB-Idee

Bathoorn Schadenet

Jama Cateringservice

Scorpio Installatietechniek

Bouwbedrijf R. v.d. Sluis

Kapsalon De Hoofdzaak

Primera Roden

Bouwcenter Concordia

Kleurrijk Schilders

vv Roden 1

Convident

L & M Haarmode

Anneke en Bram

Cruwijn

Loods Roden

Vos Groenverzorging

De Berk Lunchroom

Martin Sanders Autobedrijf

Arjan Pater

Havik Auto Groningen

Mebatherm

Bé Hagenauw

HypotheekService

Media Totaal De Krant

Abiant Uitzendgroep

Liewes Roden

Mennes Metaalbewerking

Henk van Bergen

MW Bedrijfskleding

Meyer Roden V.O.F.

Boon en Pijlman

Onder de Linden H.C.R.

Palestra Wellnesscentre

TraSec

Peter’s Makelaardij

Patent Schildersbedrijf

De Vries Tuinmeubelen

De Pompstee

Poeder Bandenhandel

Bas en Carin

Quarts Tegels en Natuursteen

Prokan

Bouwbedr. R. v.d. Sluis

Roggeveld Autoschade

Rima Reform

Atelier Podiumkunst Miranda

TraSec

Rodeo Woninginrichting

Kleurrijk Schilders

Univé Verzekeringen

Romatrans

Stukadoorsbedrijf Ansing

Veranda’s Roden

De Roner Apotheek

Winterbergappartementen.nl
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Top 3 van Emiel van der Heide
1.

Spelen in de jeugd

een rondleiding in het Philips stadion

den. Maar op zondagochtend 9 uur wel

Met stip op 1 staat ongetwijfeld de peri-

en een wedstrijd van het eerste. Een

weer gewoon op het voetbalveld staan

ode dat ik zelf in de jeugd van vv Roden

onvergetelijke ervaring, waar door mijn

om een wedstrijd tegen het beruchte

speelde. We hadden vanaf de E-jeugd

vader en Kees Ploegsma zelfs de basis

VVK te spelen...

t/m de A’s een onafscheidelijk vrienden-

is gelegd voor de vele trainingskampen

team met onwaarschijnlijk veel getalen-

die PSV heeft aangedaan bij vv Roden.

In mijn top 3 doe ik de vele gebeur-

teerde voetballers. Met de A1 hebben

Romario op de fiets door Roden is toch

tenissen, maar ook de tijd waarin ik

we het zelfs geschopt tot de landelijke

niet meer voor te stellen!?

momenteel betrokken ben bij vv Roden

Coca Cola-competitie.

natuurlijk tekort. Ik wil wel het bestuur

Een fantastische tijd met een hele trou-

3.

we aanhang van ouders die overal met

In schril contrast met de sportieve suc-

met hoe de club er momenteel voor-

ons naar toe gingen.

cessen, daar waar de derde helft belang-

staat. Een 90-jarig bestaan, waarbij de

rijker werd dan de eerste twee, was toch

hoofdmacht op het hoogste niveau in 90

wel de tijd bij Roden fier. In de beginja-

jaar mag spelen. Kan niet mooier toch?

2.

Wedstrijd tegen PSV

Roden fier

van harte feliciteren en complimenteren

Vanwege het succes van ons jeugdteam

ren werd daar zelfs ook gestreden voor

werden we uitgenodigd om een wed-

het kampioenschap en deze werden dan

strijd te spelen tegen de jeugd van PSV.

ook groots gevierd. Zoals het Roden fier

Op het trainingscomplex de Hertgang

betaamt werd ook Sinterklaas groots

werden we echter met 5-0 afgedroogd

gevierd. Ik woonde op kamers in Gronin-

(met een eigen doelpunt van ondergete-

gen en nodigde het zootje ongeregeld

kende). Ik stond tegenover de zoon van

bij mij thuis uit om Sinterklaas te vieren.

(manager PSV), Jan Kemkers (voorzitter

de toenmalige manager Kees Ploegsma,

Ik heb het geweten, het strooigoed was

vv Roden), Jacques Ruts (voorzitter PSV) en

weet ik me nog te herinneren. Daarna

jaren later nog door het hele huis te vin-

Jaap Verkerk (burgemeester gemeente Roden)
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Delegatie van Roden en PSV samen voor de
tribune, v.l.n.r. Sjors van der Heide (technisch
manager vv Roden), Kees Ploegsma

Persoonlijk Bert Knapper
Naam: Bert Knapper

Favoriete speler: Onze zoon Dennis
(TLC JO13)

Leeftijd: 53
Oranje: De heren zie ik niet zo veel.
Geboren: 24 januari 1966 te Groningen

Ik kijk meer naar de dames, al is dat

Burgerlijke staat: Getrouwd met Sita

samen door tot het einde en pakken op

ook niet altijd goed. Maar ze gaan wel
v.d. Veen

die manier vaak de punten, en daar hou
ik van.

Familie: Heb twee zoons, Arjen (14) en
Mooiste doelpunt: Doelpunt van mijn

Dennis (12)

zoon in zijn aller eerste wedstrijd die hij
Beroep: Onderhoudsschilder bij

speelde bij TLC JO-9

Schildersbedrijf Linker te Zevenhuizen
Andere sporten: AutoCross (heb zelf
Verleden als voetballer en/of

bijna 15 jaar gedaan)

trainer: Ik ben op mijn 7e jaar
begonnen bij vv KRC Kantens als

Hobby’s: Voetbaltraining geven, koken

voetballer. Verder heb ik gespeeld op het

en tuinieren

veld bij SV Onderdendam, ZEC Zande-

Een hoogtepunt vind ik als je aan het ein-

weer, Middelstum en Usquert en in de

de van het seizoen er voor gezorgd heb

Vakantie: Lekker weg met vrouw en kin-

zaal bij Noordpool UFC, De Heracliden en

dat het team met veel plezier getraind en

deren in Nederland. Zijn dit jaar naar Port

Usquert.

gevoetbald heeft en wat heeft geleerd.

Zelande Zuid Holland (net geen zeeland)

Als (jeugd)trainer heb ik training gege-

Dag ruilen met: Met niemand

geweest
Televisie: Engelse misdaad series kijk ik

ven bij KRC, ZEC, Sv Onderdendam, TLC,
KRC 1 en ZEC 1. Daarnaast heb ik dames-

Ontmoeten: Ik zou het zo niet weten

graag

Ergeren: Aan mensen die altijd commen-

Film: Actiefilms en vooral van Steven

taar hebben over alles en zelf niets voor

Seagal

teams getraind bij Tolbert, Drachtster
Boys, Niekerk, Hunsingo en HFC`15
Functie bij vv Roden: Sinds dit seizoen

een club doen
Lezen: John Grisham

ben ik trainer van het 1e damesteam van
Roden. Verder ben ik keeperstrainer van

Bewondering voor: Mijn moeder die al

VR1 , MO19 en MO15.

twee zoons (beiden 38 jaar) heeft verlo-

Eten: Poffert

ren en altijd nog voor iedereen klaar staat
Voetbal: Is al vanaf mijn 7e jaar in mijn

en nooit klaagt.

leven. Eerst als speler en nu als trainer en
heb er altijd veel plezier en lol in gehad.

Drinken: Af en toe een sinas met jenever
of een zwaar biertje

Vrouw: Mijn vrouw Sita waar ik al 18 jaar
gelukkig mee samen ben.

Kunstgras: Als speler vond ik het niks om

v.v. Roden: Ik ken Roden alleen van
afstand. Het lijkt het me een hele leuke

op kunstgras te voetballen. Er lag in die

Man: Mijn zoons Arjen en Dennis, waar ik

vereniging waar iedereen er voor elkaar

tijd veel zand op het kunstgrasveld. Als

erg trots op ben. Arjen zit bij de Jeugd-

is. Anders hou je het geen 90 jaar vol als

trainer vind ik het wel goed. Je hebt altijd

brandweer te Nuis en Dennis voetbalt bij

club

een goed veld om op te trainen.

TLC. En ze gaan beide naar AOC Terra te
Oldekerk

Hoogtepunt/Dieptepunt: Dieptepunt
was dat ik als trainer ben bedreigd door

Ten slotte: Ik hoop dat ik als trainer een
steentje kan bijdragen aan de opmars

Favoriete club: FC Groningen

van het dames/meiden voetbal bij vv

een ouder omdat ik hun zoon te vaak had

Roden. En als ik zo kijk zitten er heel veel

gewisseld.

jonge talenten bij vv Roden
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RIETDEKKERSBEDRIJF

Veenhuizerweg 7

-

9342 TL EEN

-

Telefoon: 0592 - 656171

Voor al uw rietdekkerswerkzaamheden
nieuwbouw - onderhoud - reparatie

Vestiging Groningen
Osloweg 17, 9723 BE Groningen
Tel: 050 - 368 55 55
Fax: 050 - 368 55 25

Kanaalstraat 41 Roden Tel. 050‐5018788
info@quarts.nl www.quarts.nl

Wilhelminastraat 20
9301 AK Roden
Tel. 050-3192420

Shirts vv Roden
krijgen een tweede leven in Zimbabwe
Intersport Superstore Roden is al vele

club en vervolgens een wedstrijdje tegen

“Met dank aan Mareille, die de kleding

jaren hoofdsponsor van de jeugdafdeling

hen gevoetbald. Playtorn Musiwa (de

beheert bij vv Roden, kon alles netjes en

van vv Roden. Enige tijd geleden zijn we

goedlachse Zimbabwaan uit Roden) leg-

gebundeld op maat overhandigd wor-

overgestapt van kleding van het merk

de het contact met de voetbalclub, nabij

den. Het was prachtig om te zien hoe blij

Hummel naar Masita. Hierdoor was er

zijn eigen geboortedorp, die zeer content

de kinderen in Zimbabwe waren met de

veel kleding van Hummel overbodig

bleek te zijn met de kleding (trainings-

shirts en trainingspakken. We hopen dat

geworden. “Het was jammer als we deze

pakken en voetbalshirts).

ze er nog lang plezier van zullen hebben”,

kleding weg zouden moeten gooien,

besluit Emiel zijn verhaal.

want het was nog in goede staat. We
hadden het idee dat we hier nog wel een
flink aantal voetballers gelukkig mee
konden maken. Uiteindelijk is de kleding
terecht gekomen in Zimbabwe. In het
plaatsje Hwange, een uurtje rijden van de
beroemde Victoria Falls, speelt de jeugd
van de plaatselijke FC sinds afgelopen
seizoen in het wit-zwart van vv Roden”,
aldus een enthousiaste Emiel van der
Heide, eigenaar nar Intersport Superstore
Roden.
Catrin en Emiel van der Heide hebben de
shirts in het bijzijn van Margot en
Playtorn Musiwa en Marleen en Gerry
Poster uitgedeeld aan de complete
jeugdafdeling van de plaatselijke voetbal-
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Flora Cocomartin
Daan Kahman

trainer
trainer

.................
.................

Trainer Jeugdkeepers
Zeferino Benthem

.................

.................

-

06-46697056
06-33589524

06-44010700
.................
SPECIALIST
IN BETONVLOEREN

.................
Pupillenscheidsrechters
.................
.................
Thomas Brink
.................
.................
Thijs Brink
.................
.................
Danielle Brugge
.................
.................
Thomas Douwes
.................
.................
Iris van Grevenhof
.................
.................
Julia Nederhoed
.................
.................
Lucas Oost
.................
.................
Merijn Thijs
.................
.................
Nina Westerbeek
.................
.................
Bjorn Kamps
.................
Oldebertweg
30 Tolbert -. .tel.
. . . .0594
. . . . . .- .51
. . . 24
. 00. . . . . . . . . . . . . . . . .
Thom
Jonkman
. . . . 050
. . . . .-. 501
. . . . .68 55
Jordy Willems
.................
Produktieweg
20 Roden .-. tel.
Mark Hoff

www.smidts.nl

.................
.................

henkpetra@ziggo.nl
info@marcbrink.nl
m-brugge@home.nl
mariadouwes@home.nl
bvangrevenhof@hetnet.nl
mnederhoed@ziggo.nl
lucas.oost@gmail.com
treaknol@gmail.com
rodenburgkarin@gmail.com
bjorn-kamp@hotmail.com
willekedoedens@home.nl
kevinenjordy@home.nl
l.hoff@hetnet.nl

050-5779772
050-5016988
0594-632595
050-5010652
050-5018413
050-5010585
050-5413157
050-5011198
050-5016203
06-50477169
050-4030775
050-5013087
06-12697755

e-mail: info@smidts.nl

Pupillen- en juniorenscheidsrechters
.................
Thiemo Vlaar
.................
Arno Oldenburger
.................
Victor Vrancianu
.................
Max Wolff
.................
Robert van Dijk
.................
Marnix de Vries
.................
Marco Wijkhuys
.................
Sander Postema
.................
Jordy Evers
.................
Jos Wijkhuys
.................
Tarick Kalfsbeek
.................
Tonny Vlaar
.................
Piet Thijs
.................
Paul Mijland

www.theconcretefactory.nl
Peter
loopt inmiddels een aantal jaren mee in de voetballerij
heeft hij getraind bij FC Groningen en de afgelopen twee jaa
050-5016001
.................
tvlaar@home.nl
de D1 (JO13‐1). Een mooi
jaar, we wisten zelf
050-3643890
. . . . . . .begonnen
. . . . . . . . . . met
ruurd-joke@hetnet.nl

050-5019642
.................
ivrancianu@hotmail.com
06-40748048
.................
s.wolff@ziggo.nl
ligt toch ook op het0594-696693
bewerkstelligen van l
. . . . . . .Maar
. . . . . . mijn
. . . . ambitie
H.van.Dijk1@kpnplanet.nl
050-5013907
. . . . . . .vorig
. . . . . .jaar
. . . . aan
hdevries1967@kpnmail.nl
de slag ben gegaan als Technisch Coördinator O
050-5012329
.................
jl.wijkhuijs@home.nl
hebben
afgelopen
jaar goede ontwikkelingen
doorgemaakt.
050-5010094
.................
jkpostema@home.nl
050-5010739
. . . . . . .een
. . . . .volgende
.....
d.m.evers@wxs.nl
stap maken”. Peter vertelt
enthousiast. “Het af
050-5012329
.................
jl.wijkhuijs@home.nl
het
zorgvuldig,
transparant
en
tijdig
indelen
van alle jeugdtea
050-5012228
.................
a.kalfsbeek@home.nl
050-5016001
. . . . . . .indelen
. . . . . . . . .ook
.
tvlaar@home.nl
de focus komen te liggen op
het opleiden van de
050-5011198
.................
piet@gemeenteoplossingen.nl
een functie die je nodig hebt
om dit te bewerks
06-38285225
. . . . . . .is
. . daarin
. . . . . . . .welp.mijland@planet.nl

“Naast het uitvoeren van het selectiebeleid zal mijn de focus
opleiden van de (jonge) trainers en om VTON (de trainingsm
Roden) nog beter te implementeren. Dit zal dan ook één van
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Alles in huis voor uw gevel !
Hét adres voor nieuwe kozijnen in kunststof, hout en
aluminium. Maar ook voor zonwering en prachtige
binnen- en buitendeuren tot dakkapellen en dakgoten.

Westeresch 5 - 9301 ZW Roden, Drenthe
Telefoon: 050 - 502 0006 Fax: 050 - 501 4099

Vrienden van
Voetbalvereniging Roden
G. K. Hamstra

Anne J. Wiersma Roden

Been Wonen

Zipper Mode Leek

Wim van Dijk

Administratiekantoor H@D

fam. L. Oosterloo

A.A. van Dockum

Bert van der Laan

Sjoerd en Pieterdina Piek

Aaltje Bron & Walter Waalderbos

E. Krijthe

Roden Dream, fier, fuif

Wim Niemeijer

Luink Venema

B. Hoeksema Roden

Wietse Venekamp

Henk Cazemier

Gelmer Venekamp

Jan Spiegelaar

Ilse Noordbruis

A. Komduur

Bert & Manon

Freddy Kalfsbeek

Gerhard en Sjanet Jager

Jan Tiesinga

Company Veen

Onderwijsadviezen Van der Kooij
Piet de Boer
Tienus Venema
F. Greveling-Woering
Jans en Janny Darwinkel
TraSec B.V.
Pop Venema
4u-Com computers Roden
Int.Motor sloop/schade Gron.
Lijst Groen Noordenveld
Auto Smidts Roden
Jan Dijkhuizen
Eedse Rozema
Wapen van Drenthe
Rudi de Vries
Autobedrijf Henk van Bergen
Jacob Hecker
Dick Meima
Bertjaap en Ilse
Arjan, Geralt, Jopie & Rik
Jannie en Pieter Vos
Henny en Jantje Rozema
André Steenbergen
John en Martijn Bolt
Akke Buiter
Harry Oolders
Henk Hagenauw
Henk Poeder
Jan Louwes Advies & Beleid
Bestuur vv Roden
H.C.R. Onder de Linden
Liewes Roden
Mebatherm BV
Rijschool Reyntjes
Stuurwold Roden
Jos en Christel
Zalencentrum de Pompstee
H.J. Drewes
Jelte Giezen

Hup samen
naar buiten.
Lekker voetballen
We mogen weer. Overal in Nederland rolt de bal. Jongens, meisjes, mannen,
vrouwen, vlaggenisten, hulptroepen, trainers. Honderdduizenden voetballers
gaan er weer tegenaan. Van Hulst tot Winschoten, van Heerlen tot Den Helder.
En wij zijn er trots op dat we dat mogen sponsoren.

Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

1500.02.525 Adv. voetbal 148x210.indd 1

22/08/2018
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Salades Broodjes Burgers Friet Hotdogs Koffie Snacks IJs
Kanaalstraat 61 Roden www.ALIDASsmulpaleis.nl 050 5011261

www.peters-makelaardij.nl

www.slenemaenaalders.nl
Persoonlijke benadering
Slenema en Aalders belastingadviseurs
en accountants is een “down-to-earth”
administratiekantoor, waar bedrijven en
particulieren hun vertrouwde informatie met
deskundige adviseurs kunnen bespreken.
Gecombineerd met een grondige kennis van
fiscale wetgeving en accountancy, kunt u van ons
een advies verwachten, waarmee u de financiële
elementen kunt trotseren.
info@slenemaenaalders.nl
Kanaalstraat 60, 9301 LT Roden
050 501 40 74
Hoofdweg 231, 9765 CG Paterswolde
050 309 13 55

Heerestraat 40 te Roden
Peter Brandsma
Ook na kantoor uren bereikbaar op:

06 19 94 50 40

Top 3 van Wietse Rozema
1.

Overlijden en uitvaart Piet de Wit

Het overlijden van Piet de Wit enkele
jaren geleden is voor mij zowel een
diepte- als een hoogtepunt. Piet was
een echte clubman. Al vele jaren actief
als vrijwilliger bij onze vereniging in
allerlei functies, maar vooral bekend
als terreinchef. Hij zorgde er altijd voor
dat het sportpark er prachtig bij lag en
genoot grote bekendheid in Roden,
maar ook ver daar buiten. Hoewel zijn
gezondheid steeds wat minder werd
was zijn overlijden toch een grote schok
voor heel de vereniging en iedereen
die hem kende. Door omstandigheden
hebben we als vereniging de gehele
uitvaart van Piet geregeld. Van alle kan-

Piet de Wit en Klaas Venema

ten werd spontaan hulp aangeboden,
prachtig om te zien. Tijdens een zeer

Het behaalde kampioenschap en de

indrukwekkende uitvaart bij Onder de

bijbehorende promotie naar de eerste

Linden kon de hele vereniging afscheid

klasse was iets waar we al enkele jaren

van Piet nemen op een prachtige ma-

dichtbij waren. Toch lukte het elke keer

nier. De tocht naar het sportpark toe, zijn

net niet. Juist daarom was het zo mooi

sportpark, en zijn laatste ereronde over

dat het team het zelf in de hand had en

het hoofdveld heeft op mij diepe indruk

het kampioenschap binnen kon halen

gemaakt. Een fantastisch eerbetoon

tijdens een thuiswedstrijd onder prachtige omstandigheden.

van onze leden aan Piet. Een moment
waarbij de hele vereniging zich van haar

Gerard Veenstra en Piet de Wit

Zoals gezegd vind ik dat vrijwilligers, en
dan specifiek die van vv Roden, een plek

beste kant heeft laten zien.
Piet was een zeer markante man, waar

dereen die ooit gevoetbald heeft en die

in mijn top 3 verdienen. Wekelijks zijn er

we veel te vroeg afscheid van hebben

ooit in een kleedkamer heeft gezeten,

vele tientallen vrijwilligers actief om er

moeten nemen. Helaas hebben we de

herkent de onbetaalbare dynamiek van

voor te zorgen dat alles goed verloopt

laatste jaren van meer markante leden

jongens (en/of meiden) onder elkaar.

binnen onze vereniging. En het maakt

te vroeg afscheid moeten nemen, zoals

De concentratie voor een wedstrijd. De

niet uit hoe groot of klein ieders bijdra-

Klaas Venema en Gerard Veenstra. Stuk

stilte na een nederlaag. De blijdschap na

ge is, alle beetjes helpen. We merken

voor stuk vrijwilligers die enorm veel

een overwinning. En niet te vergeten de

als bestuur dat het steeds moeilijker

voor onze vereniging gedaan hebben,

fantastische voetbalhumor. Maar ook: de

wordt overal genoeg vrijwilligers voor

en zeer markante persoonlijkheden

slechte grappen. De taal onderling. De

te vinden. Ik hoop dat iedereen beseft

waren. Hier denk ik met dankbaarheid

stille types en de praatjesmakers. Ama-

dat het niet mogelijk is een vereniging

aan terug.

teurvoetbal in optima forma. Ik hoop er

als vv Roden te laten draaien zonder de

nog lang onderdeel van uit te mogen

inzet van vrijwilligers. Ouders moeten

maken, al weet ik niet of mijn teamgeno-

begrijpen dat we geen kinderopvang

ten daar ook zo over denken…

zijn waar je kind elke zaterdag heen

2.

Onderdeel van een team

Als ik denk aan vv Roden, denk ik aan
een vereniging met een mooie mix van

gebracht kan worden, maar dat we ook

prestatie en gezelligheid. Zelf onderdeel

3.

uitmaken van een team is één van de

Omdat ik niet kan kiezen heb ik een ge-

voor te zorgen dat we alle voorkomen-

mooiste dingen die er zijn binnen een

deelde derde plaats voor het kampioen-

de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

club. Momenteel ben ik zelf nog actief

schap van Roden 1 afgelopen seizoen en

Vrijwilligers zijn goud waard voor elke

als coach/speler van het huidige 2 . Ie-

onze vrijwilligers.

vereniging, ook voor vv Roden!

e

Roden 1 en vrijwilligers

de inzet van ouders nodig hebben om er
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Contactgegevens
Adressen v.v. Roden
Postadres

Postbus 66

9300 AB Roden

Sportcomplex (veld)

Norgerweg 2

9301 JM Roden

050-5018963

Sportcentrum De Hullen (zaal)

Ceintuurbaan Zuid 6

9301 HX Roden

050-5019268

Bankrekening

IBAN: NL12RABO0355809419

Website

www.vvroden.nl

E-mail

info@vvroden.nl

Kanaalstraat 55

050-5016794

Hoofdsponsor
Autobedrijf Henk van Bergen

www.hvanbergen.nl

9301 LR Roden
Hoofdsponsor jeugd
Intersport Superstore Roden

www.intersportroden.nl

Gedempte Haven 3

050-5019185

9301 LN Roden
Bestuur
Hans de Vries

voorzitter + sponsorzaken

voorzitter@vvroden.nl

06-10897370

Wietse Rozema

secretaris + zaalvoetbal

secretaris@vvroden.nl

06-41547560

Tammo Bijl

penningmeester

penningmeester@vvroden.nl

06-27834158

Pieter Vos

kantinezaken + vice voorzitter

kantine@vvroden.nl

06-25032254

Henk Brink

jeugdcommissie

jeugd@vvroden.nl

06-57326712

Bert v.d. Laan

technische commissie

tc@vvroden.nl

06-20028294

Marianne Hagenauw

meiden + vrouwenvoetbal zaken

damesvoetbal@vvroden.nl

06-17864331

Ereleden

Leden van verdienste

Prominenten

Geert Hamstra

Hendrik Doedens

Bram Bos

Roel Lubbers

Geert Homan

Rieks Drewes

Douwe Brink

Reinie Neef

Dick Meima

Sjoerd Hoogeveen

Gerard Douwes

Wim Niemeijer

Geert Oosterloo

Roel Lubbers

Koos Dubois

Bernard Rademaker

Emmy Meijer

Jan Giezen

Roden 8

Sjoerd Piek

Jelte Giezen

Willie Schepers

Henny Rozema

Bé Hagenauw

Anneke Veenstra

Jis Spaan

Joop Hamming

Riekus v.d. Velde

Harry Talens

Piet Hars

Pieter Vos

Tiddens Kalfsbeek
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Contactgegevens
Jeugdcommissie
Henk Brink

voorzitter

Marianne Hagenauw

coördinator Meisjes en damesvoetbal

jeugd@vvroden.nl

06-57326712
06-17864331

Dick Schothorst

coördinator JO-19

06-53896319

Steven-Jan Bakker

coördinator JO-17

06-81378815

Martin Zigterman

coördinator JO-15

06-21506333

Bert Niemeijer

coördinator JO-13

06-12896006

Jasper Pieterse

coördinator JO-12

06-48590112

Mirjam Vincent

coördinator JO-10+11

06-81179739

Majorie van Breukelen

coördinator JO-9

06-10039604

Rene Dreise

coördinator JO-8

06-29417467

vacant

coördinator JO-7

vacant

coördinator puppy’s

Gerrit Oost

wedstrijdsecretaris jeugd

wedsecjeugd@vvroden.nl

vacant

coördinator scheidsrechters

scheidsrechters@vvroden.nl

Mareille Dik

coördinator kleding

kleding@vvroden.nl

06-23599887

Wietse Rozema

senioren (veld en zaal)

secretaris@vvroden.nl

06-41547560

Gerrit Oost

jeugd

wedsecjeugd@vvroden.nl

06-52032317

secretaris@vvroden.nl

06-41547560

06-52032317

Wedstrijdsecretaris

Consul
Wietse Rozema
Ledenadministratie
Carla van Dijk

ledenadministratie@vvroden.nl

Technische Commissie Jeugd
Jan Louwes

voorzitter

vacant

hoofd bovenbouw

Johan Wardenier

hoofd onderbouw

tcjrodenjanlouwes@gmail.com

Sponsorcommissie
Hans de Vries

voorzitter

Wietse Rozema

secretaris

sponsor@vvroden.nl

Jelle Aling
Albertus Hamstra
Sjaak Hummel
Jan Mulder
Technische commissie
Bert van der Laan

voorzitter

tc@vvroden.nl

Martijn Groenewold
Henk Hagenauw
Jan Louwes
Bernard Rademaker
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Contactgegevens
Kantinecommissie
Pieter Vos

voorzitter

Bram Bos

inkoop

kantine@vvroden.nl

Harriet Baving
Henriëtte Postma
Anneke Veenstra
Janny de Vries
Toernooicommissie
Gerrit Oost

secretaris

toernooien@vvroden.nl

Vertrouwenspersoon
Tanja Geutskens

tgeutskens@kpnplanet.nl

06-21663883

Website & Social Media
Bart Thomas

webmaster@vvroden.nl

Marc Brink
Gerrit Oost
Wietse Rozema
Materiaalbeheer/kleding
Mareille Dik

jeugd

Wietse Rozema

senioren

kleding@vvroden.nl

Onderhoud accommodatie
Willie Schepers
Kaartverkoop/Controle
Willy de Boer
Hendrik Doedens
Anneke Hamming
Hannie en Jan de Klerk
Zuske en Roelof Vennema
Jannie Vos
Keeperstrainers
Thomas Douwes
Aize Kalfsbeek
Bert Knapper
Edwin Kotvis
Ab Tuinman
Archivaris
Marc Brink
Flip Kiemel
Geert Uilenberg
Luink Venema
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06-27186995

de laagste prijsgarantie



