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NIEUWSTE TRENDS VOOR 2021 BIJ BELMAR 

ALS JE JE KEUKEN OF BADKAMER WILT VERVANGEN OF RENOVEREN, KOMEN ER ERG 
VEEL KEUZES OP JE AF. KLEUR, STIJL, ACCESSOIRES, MAATVOERING, OPSTELLING, 
APPARATUUR. EEN GOED ADVIES IS DAN DUS MEER DAN WELKOM. 

Bij Belmar wordt de tijd genomen om de voor de klant optimale keuzes te maken. Met een 
30-ontwerp kan getoond worden hoe het er in het echt uit gaat zien. En hoe dat beeld veran
dert met een andere kleurkeuze of andere tegels. Daarnaast is in de ruime showroom een 
veelheid aan opstellingen en materiaalkeuzes in het echt te zien. 

TOPMERKEN 
Belmar is partner van Siemens StudioLine en heeft daardoor altijd de nieuwste apparatuur 
van dit topmerk in huis. Ook andere kwaliteitsmerken als Miele, AEG en ATAG zijn vertegen
woordigd in de showroom. Voor sanitair en tegels van Villeroy & Boch is het bedrijf select -dea
ler. 

TRENDS 
Belmar staat inmiddels voor meer dan dertig jaar betrouwbaar advies op het gebied van 
keukens en badkamers en heeft altijd de nieuwste trends in huis op het gebied van materiaal
gebruik en innovaties op keuken-, badkamer- en toiletgebied. 

VAKKENNIS 
Edwin Ameling zit al meer dan twintig jaar in het vak. Hij en zijn collega's vinden het nog steeds 
een uitdaging om hun vakkennis te gebruiken om samen met de klant tot het optimale eindre
sultaat te komen. Dat kan dankzij die kennis, maar ook dankzij de hoogwaardige materialen en 
apparatuur die geleverd wordt. Vakkundige monteurs zorgen voor een prima eind resultaat. 

BELMAR KEUKENS EN BADKAMERS 
Stevensweg 1 09 
3319 AJ Dordrecht 
inf□@belmar.nu 
Tel. 078- 6164808 
www.belmar.nu 

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur 
(donderdag koopavond tot 21.00 uur) 
Zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. 

Een aanrechtblad waaruit je de krassen kunt 

wrijven, een toilet met douche voor lady's 

en heren, verwarmde bril en geurafzuiging, 

tegels met het motief van een vloerkleed. 

Belmar toont de nieuwste trends en biedt al 

ruim 30 jaar betrouwbaar advies op 

het gebied van keukens en badkamers. 

KEUKENS en 
BADKAMERS 

EEN KEUKEN 
SPECIAAL VOOR U 
Goede exclusieve keukens, gewoon bij u 
om de hoek. Onze vakmensen hebben 
passie voor mooie keukens en wij inspi
reren én helpen u graag, zodat u niets 
over het hoofd ziet. Wij volgen diverse 
cursussen en trainingen om kennis op te 
doen en altijd op de hoogte te zijn van de 
nieuwste trends. Dat in combinatie met 
onze jarenlange ervaring en onze passie 
voor het vak zorgen voor een advies op 
maat, speciaal voor u. Wij adviseren u 
om alle tijd te nemen om de juiste kleu
ren, materialen, werkbladen en appara
tuur te kiezen en heten u van harte wel
kom in onze showroom! 

Belmar Keukens 
en Badkamers 
te Dordrecht 

BELMAR www.belmar.nu Stevensweg 109 • 3319 AJ Dordrecht • 078-6164808 • info@belmar.nu 
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Schilderwerk
Wandafwerking

Onderhoud

078 - 750 28 46     06 - 52 161 561
www.schildersbedrijfjuliana.nl078 - 750 28 46 • 06 - 52 161 561 

www.schildersbedrijfjuliana.nl
078 - 750 28 46 • 06 - 52 161 561 
www.schildersbedrijfjuliana.nl

Schilderwerk
Wandafwerking
Onderhoud

GAR AGED EURE N  •  O PE N SL AANDE  DE URE N
• R OLLUIKE N  •  ZO N WE RI N G

Voor bedrijven 
en particulieren

www.rolluikenservice.nl

RSN Toegangstechniek
Toemalijnring 520, 3316 LC Dordrecht

Tel.: 078 - 648 95 40 E-mail: info@rolluikenservice.nl

Wij zijn continue 
op zoek naar 

(ervaren) 
servicemonteurs

PR
ES

EN
TA

TIE
MA

GA
ZIN

E R
CD

5

VO
OR

W
OO

RD

90 jaar! Prachtig voor een sportvereniging 
om dit te kunnen behalen bedenk ik mij. 
Een voetbal vereniging die vanuit een 
katholieke gedachtegoed is ontstaan in 
1930. En tevens een machtig vooruitzicht 
dat een heel groot aantal leden van deze 
inmiddels breedtesport vereniging (voetbal-
tennis-biljart-bridge) waarschijnlijk gaat 
meemaken dat R.C.D. over 10 jaar 100 jaar 
zal bestaan!
Het is nu een vreemde periode met de 
Covid-19 situatie, we hebben er echter 
mee te maken en moeten het samen 
gaan oplossen. Gelukkig is er heel veel 
begrip binnen de vereniging R.C.D. omtrent 
het wel/niet doorgaan van wedstrijden, 
trainingen, festiviteiten etc. We zijn een 
volk die het verenigingsleven hoog heeft 
zitten en dit verenigingsleven zit diep in 
onze maatschappij verankerd. De “tijdelijke” 
maatregelen zijn niet prettig, maar wel 
noodzakelijk om heel simpelweg de minder 
sterken onder ons (iedereen heeft die in 
zijn familie, kennissen- en vriendenkring) te 
beschermen.

Waar gaan we naartoe, goede vraag. Onze 
sportvereniging telt nu rond de 1.000 leden 
verdeeld over de diverse takken van sport. 
Ik hoop dat we dit minimaal zo kunnen 
behouden in de komende jaren. Mogelijk nog 
belangrijker is dat we die vereniging blijven 
met normen en waarden en die gezonde 
familievereniging met ambitie. Zo is onze 
tennistak weer groeiende en organiseert 
gezellige onderlinge speelavonden waarbij 
de huidige kwartaaltoernooien top zijn, 
ga zo door! Dan hebben we ook nog 
de biljarttak. Biljarten blijft een stabiel 
onderdeel van onze club waar veel oud 
voetballeden graag een balletje stoten. 
Heren keep up the spirit! Bridgen is ook 
al een aantal jaren een sportieve maar 
lichamelijk minder vermoeiende bezigheid 
die je kunt doen binnen onze club R.C.D. 
Helaas wordt er nu niet gespeeld, maar 
zodra de mogelijkheid zich weer voordoet 
hoop ik dat ook deze tak binnen R.C.D. weer 
snel gaat spelen in ons gezellige clubhuis.

Voetballend zijn we gemiddeld gezien een 
3e klasse vereniging met uitschieters naar 
zowel 4e als 2e klasse en het 2e elftal speelt 
immer nog op een hoog niveau in de reserve 
1e klasse. Voor dit jaar zeg ik consolideren 

en in komende jaren meer naar boven kijken. 
Mooi om nu te zien dat veel van de huidige 
A-selectie voetballers uit de eigen jeugd 
komen en velen R.C.D. gezind opgevoed. 
Echter ook die leden en/of ouders die op 
latere leeftijd (met of zonder kinderen) naar 
R.C.D. zijn gekomen om te gaan voetballen 
(recreatief of op selectieniveau) hebben hun 
plek gevonden in de R.C.D. familie.

Ik vraag u wel even uw aandacht voor 
het volgende. Een club van 1.000 leden 
draait niet vanzelf, dus “Hallo ouders en/
of verzorgers van al onze jeugdleden! 
Hallo senioren en rustende leden! Dit is 
een WAKE UP CALL”. Er zijn nog genoeg 
leden/ouders/verzorgers die nog geen 
vrijwilligerswerk doen en daarom deze 
oproep voor jullie. Om de vele taken/
activiteiten gedaan te krijgen hebben de 
diverse commissies hard versterking nodig. 
Denk daarbij aan jeugd coördinatoren, 
barmedewerkers, jeugdbestuurders, 
onderhoudsmedewerkers, schoonmakers 
en wedstrijdsecretarissen. We zitten om u 
te springen.

>>> Lees verder op pagina 6.

Voor het 
voorwoord 
van het RCD 
magazine ter 
ere van het 90 
bestaan van 
de vereniging 
zijn meerdere 
(oud) voorzitters 
gevraagd een 
voorwoord te 
schrijven om het 
magazine mee te 
starten.  

MICHAËL LAROS VOORZITTER

“HALLO 
OUDERS EN/OF 
VERZORGERS 
VAN AL ONZE 
JEUGDLEDEN! 
HALLO SENIOREN 
EN RUSTENDE 
LEDEN! DIT IS 
EEN WAKE UP 
CALL”
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Als oud-voorzitter is mij gevraagd een 
stukje te schrijven voor deze bijzondere 
Presentatiegids. RCD 90 jaar, weer een 
bijzondere mijlpaal voor onze club.
 
90 Jaar is niet niks. Als een club zoveel jaar 
bestaat, is dat iets bijzonders.
Ik heb het bij vorige jubilea al eerder 
geschreven; het zijn ook juist onze leden, van 
vroeger en nu, die dit bereikt hebben.  
Het is het samenspel en de onderlinge 
betrokkenheid tussen onze leden die voor zo’n 
leeftijd in goede harmonie hebben gezorgd.

De bereikte prestaties zijn ook niet niks. 
Prima clubgebouwen, een goede plaats in 
de voetbalcompetitie, uitstekende gedreven 
trainers en veel fantastische vrijwilligers.  
Daarnaast een volwassen tennisafdeling, een 
actieve biljartafdeling en een bloeiende jeugd 
om trots op te zijn. En niet te vergeten een 
actief bestuur, de vele commissies, en daar 
bovenop een sfeer om trots op te zijn.
Mijn periode van 12 jaar als voorzitter, van 1996 
tot 2008, kende vele sportieve hoogtepunten.

Zo kan ik nog steeds genieten van 
het jaar 2005, waarin we ons 75-jarig 
bestaan uitbundig vierden én waarin we 
kampioen werden. Ook 2007 staat in 
mijn geheugen geschreven: waarin we, 
onder trainer Frans Struis, kampioen 
werden van de 3e klasse; de beste 
prestatie ooit! En dan 2008, eindelijk 
begon de aanleg van het kunstgrasveld. 
Twaalf jaar eerder, in 1996, gingen Gerrit 
Roubos en ik daar voor het eerst over 
praten in het Stadskantoor. 

Maar dieptepunten heeft mijn 
voorzitterschap ook gekend. Zoals het 
overlijden van prominente RCD-ers; 
erevoorzitter Wim Dielessen sr., Peter 
Linden, overleden op ons tennisveld, 
Cees Fortuin en vele anderen...

Uiteindelijk zijn we als club 90 jaar 
geworden. We moeten zo doorgaan.  
Onze sportieve drang naar boven niet 
vergeten, maar vooral de betrokkenheid 
met elkaar niet uit het oog verliezen.

ARNO DE GRAUW OUD-VOORZITTER

EDWIN ZOOMER OUD-VOORZITTER

Waar ik naar uitkijk is de nieuwbouw van 
kleedkamers. Na enig oponthoud bij de 
welstandcommissie is de bouwvergunning 
aangevraagd. Verder in dit blad ziet u hoe 
een en ander eruit gaat zien in conceptvorm. 
Door deze nieuwbouw te koppelen met een 
doorloop naar ons clubhuis krijgt het geheel 
een mooi en verzorgd uiterlijk. Naast 8 
nieuwe voetbalkleedkamers en 2 tot nieuw 
gerenoveerde voetbalkleedkamers incl. de 
2 tenniskleedkamers, gaan we ook de oude 
kleedkamers van binnen en buiten aanpakken. 
Hier creëren we onder andere nieuwe aparte 
werk- en opberg ruimtes voor schoonmaak/
onderhoud, het wassen en opbergen van 
kleding, trainingsmaterialen & ballen alsmede 

ruimte voor elftalbesprekingen. Ik spreek de 
hoop uit voor eind 2021…

Helaas hebben we nog niet een viering 
kunnen organiseren i.v.m. ons 90-jarig 
bestaan. Echter wat in het vat zit verzuurt 
niet… Wel ben ik blij dat we nu dit mooie 
magazine kunnen uitbrengen met speciaal 
dankwoord voor Arnoud en Mieke die hier heel 
veel aan hebben bijgedragen. 

Trots en dankbaar ben ik om voorzitter 
te zijn van onze club R.K.s.v. R.C.D. met 
ondersteuning van een goed bestuur, te 
weten Herman, Mieke, Jacquot, Jeroen, Louis 
en Arnoud!

Begin 2008 stond RCD er als vereniging niet 
zo florissant voor, het toekomstperspectief 
was destijds somber met teruglopende leden 
aantallen en weinig aanwas bij de jeugd. Hoe 
anders is dat nu! Vandaag de dag zien we een 
dynamische vereniging met een hoeveelheid 
leden als nooit te voren (waardoor het zelfs 
nodig is om extra kleedkamers te realiseren), 

een fraai opgeknapt clubhuis, een hernieuwd 
kunstgrasveld, goedlopende commissies en 
veel nieuwe vrijwilligers. Dit is heel mooi om te 
zien, de club leeft. 

Terugkijkend op de periode dat ik de 
voorzittershamer mocht hanteren (2008-
2011) ben ik er trots op dat we toen met het 

“OM DE VELE 
TAKEN/
ACTIVITEITEN 
GEDAAN TE 
KRIJGEN HEBBEN 
DE DIVERSE 
COMMISSIES 
HARD 
VERSTERKING 
NODIG”

“DE 
UITSTRALING 
VAN RCD 
IS FLINK 
VERBETERD”
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GERRIT 
ROUBOS
OUD VOORZITTER

Toen Michaël, onze voorzitter, mij vroeg om 
in deze presentatiegids als oud-voorzitter 
een voorwoord te schrijven, realiseerde ik 
me dat het alweer vijf jaar geleden was, dat 
ik als interim-voorzitter op de Algemene 
Ledenvergadering op 26 oktober 2015 de 
voorzittershamer doorgaf aan Sander v/d 
Zee. Tegelijkertijd trad een volledig nieuw 
bestuur aan en deden Ad Wevers, Walter 
Fortuin en ondergetekende, na ruim 25 jaar 
bestuurstaken, een stapje terug. Dat 25 jaar 
in het bestuur niet meer van deze tijd is, bleek 
alras, want na die datum zijn er flink wat 
bestuurswisselingen geweest en zitten er, vijf 
jaar later, nog welgeteld twee personen van 
dat gezelschap in het huidige bestuur. 

Als ik nu in het weekend op ons sportpark 
rondloop kom ik ook steeds minder “oude 
bekenden” tegen en realiseer ik me dat de 
jeugd de toekomst heeft en dat terugkijken 
op hoe het vroeger was niet zoveel zin heeft. 
Toch wil ik omdat ik daar de ruimte voor 
heb gekregen mijn “oude” maar ook huidige 
maatjes graag een keer in het zonnetje 
zetten. Ik ben namelijk heel trots op de 
mannen waar ik nu nog regelmatig een 

balletje mee sla en dan heb ik het over Ad 
Smulders, Hans Wevers, Anton Nusteling, 
Piet Peters en Barry Schipper, die stuk voor 
stuk allemaal nog steeds belangrijke taken op 
de achtergrond verrichten in het belang van 
onze bruisende sportvereniging!!  

Ook ben ik trots op de nieuwe activiteiten-
commissie van onze tennisafdeling. In het 
afgelopen tennisseizoen zorgden zij voor 
nieuw elan door de clubkampioenschappen 
weer leven in te blazen. En in de aankomende 
winterperiode van donderdag 12 november 
t/m zondag 15 november organiseren zij zelfs 
weer een open toernooi.  Laten we hopen dat 
“corona” de boel niet verstoort en dat het 
weer meewerkt, want een toernooi in de win-
terperiode is wel heel spannend. Nagekomen 
bericht: helaas hebben we het open toernooi 
toch moeten annuleren vanwege de onzeker-
heid en maatregelen rondom “corona”.

Tot slot een woord van dank aan het huidige 
bestuur dat ondanks alle perikelen rondom 
“corona” rustig blijft en in de toekomst blijft 
geloven, want de nieuwbouwplannen zien er 
veelbelovend uit!!

bestuur en tal van goedwillende leden (echte 
RCD-ers) het tij hebben weten te keren door 
met RCD een nieuwe weg in te slaan. Op basis 
van een visierapport zijn er toen veel zaken 
opgepakt en vorm gegeven. Zo is destijds o.a. het 
clubhuis gerenoveerd en opnieuw aangekleed, is 
er een plan voor de jeugd opgesteld inclusief de 
werving hiervan, is de website vernieuwd, is de 
uitstraling van RCD verbeterd (vlaggen, borden, 
verwijsborden, tenues e.d.), is het tweede veld 
een kunstgrasveld geworden, is er een nieuw 
tennishome gerealiseerd, is er een clubblad 
gemaakt (De RCD-er), zijn er nieuwe activiteiten 
verzonnen, zijn we met de jeugd weer jaarlijks 
op kamp gegaan, gingen we een jaarlijkse 
sponsoravond houden etc. Achteraf bezien is er 
toen met heel veel passie bergen werk verzet 
door de commissies die toen gevormd zijn (o.a. 
de jeugdcommissie, de technische commissie, 
de communicatiecommissie, tenniscommissie 
en de sponsorcommissie). Een periode waar ik 
graag op terugkijk en ik denk veel leden met mij 
die zich toen hebben ingespannen om RCD weer 
op de kaart te zetten. 

Persoonlijk vind ik dat het ‘meidenvoetbal’ ook 
een verrijking is voor RCD, goed dat deze weg in 
het verleden is ingeslagen. Het geeft de club nog 
meer kleur en dynamiek. We moeten de dames 
en meiden dus koesteren. 

Als sportclub ben je afhankelijk van vrijwilligers, 
bij RCD is dit vanaf 1930 niet anders geweest. 
RCD heeft zich altijd (en mag zich nog steeds) 
gelukkig mogen prijzen met zeer betrokken 
leden, fijne mensen met een echt clubhart. 
Namen noemen heeft geen zin, bang om iemand 
over te slaan. Vaak zijn het stille krachten die 
zich met hart en ziel voor de club inzetten. Hulde 
aan hen, RCD is hen heel veel dank verschuldigd. 

Het huidige bestuur staat nu voor de opgave 
om het nieuwe kleedkamergebouw te gaan 
realiseren, waarbij deze straks in verbinding 
zal staan met het clubhuis. Weer een mooie 
ontwikkeling voor RCD! En natuurlijk zijn er de 
perikelen over het wel of niet her ontwikkelen/ 
herinrichten van het sportcomplex Krommedijk, 
waarbij het bestuur de belangen van RCD zal 
moeten behartigen wanneer het er op aan komt.

Wat wens ik RCD toe voor de komende 90 jaar? 
Dat het vooral zich zelf blijft, een gezellige 
vereniging waar iedereen zich thuis voelt en 
waar normen en waarden altijd voorop staan. 
Sportief gezien zou het mooi zijn als het algehele 
niveau wat omhoog gaat met het eerste elftal als 
stabiele tweedeklasser. En verder moet RCD altijd 
met haar tijd meegaan om aantrekkelijk te blijven 
als vereniging. Niet voor niets luidt de slogan: 
‘RCD, een bruisende sportfamilie met ambitie’. 



te bespreken. Op 4 en 17 november 
melden zij zich bij de RK voetbalbond, 
afdeling Haarlem, regio Rotterdam. 
Op 4 december 1930 wordt er een 
seniorenteam en een juniorteam 
ingeschreven.
Omdat de competitie al is gestart 
is het nog even ingewikkeld om te 
starten, maar uiteindelijk mag RCD 
uitkomen in de 4e klasse, afdeling 
Rotterdam.
Voor de thuiswedstrijden huren zij, 

dankzij de 1e donateur van RCD, de 
heer Jegen, een veld bij de heer Piera.
Op 18 januari 1930 is de 1e wedstrijd 
tegen T.O.G Berkel, deze wordt 
vanwege regen afgelast. Op 25 januari 
1930 is dan wel de eerste wedstrijd 
tegen Spartaan 4, ongetraind, zonder 
uniform of voetbalschoenen, maar 
klaar voor de wedstrijd vertrekken 
20 spelers naar Rotterdam, waar ze 
helaas met 2-0 verliezen.
Hierna worden alle wedstrijden 
gewonnen en promoveert RCD 1 het 
1e jaar gelijk naar de 3e klas.
Op 17 juli 1932 heeft RCD zijn eigen 
clubhuis aan de Oude Straatweg.
Sinds 1948 spelen zij op het 
sportpark aan de Reeweg-Oost, eerst 
op velden van buurman DFC, later op 

eigen velden.
In 1990 start de tennisafdeling van 
RCD. In de eerste plaats is deze 
tennisafdeling voor de leden, maar 
later sluiten zij zich aan bij de KNLTB 
en wordt er competitie gespeeld en 
zijn er open toernooien.
In 1995 vinden de biljarters onderdak 
bij RCD en start er een biljartafdeling 
met biljarters die voorheen bij 
voormalig Eikendonk speelden.

Als laatste is er een bridgeafdeling 
gestart in 2013.

En zo is een vereniging die 
ooit gestart is door 4 mannen 
uitgegroeid tot een bruisende 
sportfamilie met ambitie.
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We vieren dan wel dit jaar het 90 jarig 
bestaan, maar aan de oprichting van 
RCD zit nog een stuk geschiedenis 
aan vooraf. 
Het verhaal begint al in 1912, als 
kapelaan Van der Marck een elftal 
uit de grond stampt met jongens van 
de Bonifatiusparochie, deze groep 
noemden zich O(nder) K(atholieke) 
V(rienden). Met steun van beter 
gesitueerden en van de “geestelijk 
adviseur” kwam men tot aanschaf 
van blauwwit gestreepte shirts en 
zwarte broeken. Op een wei aan de 
Krispijnseweg werd speelgelegenheid 
gecreëerd en zonder doelpalen 
of netten werd er regelmatig een 
partijtje gevoetbald.
In 1915 (1e wereldoorlog) bleek de 
club financieel geen haalbare kaart 
en valt hij uiteen.
Na de 1e wereldoorlog verlangd 
men weer naar een eigen 
voetbalvereniging, dit keer heet het 
Trouw In Alles; T.I.A. Leden waren o.a. 
Theo Veldhuis, Kees de Jong, Kees 
Nusteling, Vrinus Valk, Dick Kuiters, 
Toon Nijssen en Kees Rook. Waarom 
deze vereniging is gestopt is niet 
bekend.
In ± 1925 is er een derde poging, 
“de Kanaries” wordt opgericht. Een 
uitstekend team dat kans zag in de 
toenmalig “Dordtse Bond”(o.l.v. Karel 
Lotsy) groot ontzag in te boezemen en 

doelpunten aan de lopende band te 
scoren. Helaas was ook dit team geen 
lang leven beschoren en de spelers 
werden opgeslokt door diverse 
neutrale clubs.

En toen werd het 1930, het jaar 
waarin 4 mannen; Jan de Grauw, Theo 
Martinot, Wim Michielse en Jaap van 
Well, zich wenden tot Toon Schijvens 
met de vraag of hij mee wil werken 
aan het oprichten van een Katholieke 
voetbalvereniging.
In het jubileumboek van 1980 verteld 
Toon Schijvens dat zij in eerste 
instantie voor gek worden verklaard. 
Het was al eerder niet gelukt, waarom 
zou het nu dan wel lukken.
Een oproep in de Nieuwe Dordtse 
Courant op 22 oktober 1930, waarin 
om nette spelers gevraagd wordt, 
levert ± 23 personen op. 
Toon Schijvens, 1e voorzitter en groot 
stimulator van de oprichting van RCD 
noemt in 1980 de volgende namen als 
pioniers: Jan de Grauw, Beerman, Henk 
Spaan, Jaap Vos, Jaap van Well, Ab van 
Leent, Louis Looman, Martien van de 
Ven; Wim Michielse, Theo Martinot, 2 
gebroeders Brandt, de gebroeders Kip, 
gebroeders Megens.
In een zaaltje onder de woning 
van koster van Leent komen de 
pioniers op 26 oktober 1930 voor 
het eerst bij elkaar om de oprichting 
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Interessant om te weten nu we het 
90 jarig jubileum vieren is hoe het ooit 

begon. Wie waren de mannen die R.K.s.v. 
R.C.D oprichtte, wie waren de pioniers?

HOE EEN KLEINE GROEP PIONIERS 

R.C.D OPRICHTTE… 
“IN HET JUBILEUMBOEK 
VAN 1980 VERTELD TOON 
SCHIJVENS DAT ZIJ IN 
EERSTE INSTANTIE VOOR GEK 
WORDEN VERKLAARD. ”

19
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pioen!

1948 Opening van het veld aan de Reeweg.

1990 Tennis, kunstgrasveld

1995 RCD Biljart.
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CLUBGEBOUW; TOEN & NU

“GERARD KUSTER EN NOL LUIJTEN IN HET, NA DE BRAND 
IN 1985, PAS OPNIEUW GEBOUWDE CLUBHUIS.”

Het is dit jaar alweer 35 jaar 
geleden dat ons huidige 
clubgebouw is herbouwd 
nadat in de nacht van vrijdag 
1 november 1985 een felle 
brand het gedeeltelijk in as 
heeft gelegd. De brand was 
vermoedelijk ontstaan door 
kortsluiting in een koelkast. 
Het verzekeringsgeld bleek 
al snel niet voldoende te zijn 
om de herbouw te bekostigen. 
Dankzij de financiële steun van 
honderden amateurclubs in 
Nederland en een gigantische 
loterij wisten we voldoende 
middelen bij elkaar te brengen 
om het clubgebouw te bouwen. 
Dat was een bijzondere tijd, 
waarin iedereen de schouders 
eronder heeft gezet om de club 
weer een toekomst te geven.

Het zal niemand zijn ontgaan. Het grote 
clubgebouw is recentelijk prachtig 
opgeknapt en is weer helemaal up-to-
date. Nu is tijd om de kleedkamers aan te 
pakken. Lange tijd is het onzeker geweest 
hoe de toekomst eruit zou gaan zien op 
Sportpark Krommedijk. FC Dordrecht werkt 
al geruime tijd aan plannen voor een nieuw 
stadion. En nog steeds weet niemand wat 
er gaat gebeuren op het sportpark.

OMC heeft zich bij de start van seizoen 
2018/2019 gevestigd in het jeugdclubhuis 
van FC Dordrecht en is verder gegaan als 
FC Dordrecht amateurs. Het was al druk 
op het sportpark, maar sinds de komst 
van OMC is de maximale capaciteit van 
het sportpark overschreden. Dit is een 
groot punt van aandacht en het wordt 
regelmatig door ons aangekaart bij het 
Sportbedrijf en de Gemeente. En met 
resultaat, want een speciale commissie 
heeft zich er mee beziggehouden.

In februari 2019 presenteerden 
FC Dordrecht en de Gemeente het plan 
voor ‘Krommedijk 2.0’. In die plannen wordt 
het stadion vernieuwd en wordt er op 
het sportcomplex plaats ingeruimd voor 
andere sportparkbewoners, breedtesport, 
zorg, onderwijs en ontspanning, in wat 
de plint wordt genoemd. Alle sportclubs 
zouden moeten worden ondergebracht in 
één accommodatie.

We hebben meermaals duidelijk 
aangegeven dat we niet naar de plint 
willen. We staan achter de plannen om het 
stadion van FC Dordrecht te vernieuwen, 
maar wij hebben geen behoefte aan 
een nieuw gebouwen complex. Het zou 
bovendien ten koste gaan van onze eigen 

identiteit als club. Wat is er mooier dan een 
eigen clubgebouw waar we gezamenlijk 
ons verenigingsgevoel beleven? 

In het begin van dit jaar wordt duidelijk 
dat de Gemeente Dordrecht geen 
garantstelling voor een lening voor de 
bouw van een nieuw stadion wil geven 
en leidt ook dit traject niet tot een 
realiseerbaar plan. Voor ons is het de 
aanleiding geweest om een definitieve 
start te maken voor een plan om de 
kleedkamers te renoveren. In het plan komt 
er tussen de kantine en de kleedkamers 
een nieuw stenen gebouw in dezelfde stijl 
als het bestaande kleedkamergebouw. 
Kantine en kleedkamers worden met 
elkaar verbonden door een nieuwe entree. 
De Dordtse welstandcommissie heeft 
het plan goedgekeurd. We kunnen nu de 
bouwvergunning gaan aanvragen. Aanvang 
van de bouw zal naar verwachting midden 
2021 gaan plaatsvinden.

En er is nog meer goed nieuws. Een 
speciale commissie heeft onderzoek 
gedaan naar de huidige situatie op 
het sportpark en heeft een aantal 
aanbevelingen gedaan aan de 
Gemeenteraad. Een van die aanbevelingen 
is de aanleg van een 3e kunstgrasveld. 
De investering van het kunstgrasveld zit 
opgenomen in de voorlopige begroting van 
2021. De begroting wordt naar verwachting 
in november goedgekeurd. Dit nieuwe 
kunstgrasveld zal rond de zomer worden 
aangelegd.

Al met al zijn het goede vooruitzichten en 
is de accommodatie van onze vereniging 
binnen afzienbare tijd weer voorbereid op 
de toekomst.

https://www.ad.nl/dordrecht/krommedijk-2-0-moet-een-stadion-zijn-dat-24-7-gebruikt-kan-worden~aa51b8d8/
https://www.ad.nl/dordrecht/krommedijk-2-0-moet-een-stadion-zijn-dat-24-7-gebruikt-kan-worden~aa51b8d8/
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“In mijn team zitten nog steeds 
jongens die ik al ken sinds de 
Kabouters. We zijn al die tijd 
trouw gebleven aan de club 
en hier samen opgegroeid. 
Wij zijn de harde kern”, grijnst 
hij. Naast de meeslepen-de 
verhalen over bloedstollende 
finales, epische pingels en 
killer conditietrainingen 
delen de oudste junioren ook 
heerlijke herinneringen aan 
het Pinksterkamp, Mixtoernooi, 
de Trainingsdag en de Avond-
vierdaagse. Met dank aan 
de vrijwilligers is voetballen 
bij RCD meer dan alleen het 
spelletje. “Daarom ben ik 
ook jeugdscheidsrechter en 
jeugdtrainer. Allemaal voor de 
consumptiebonnen, hè!”, grapt 
Luuk.

Ondanks het feit dat de 
jeugdafdeling de afgelopen tien 
jaar enorm is gegroeid, blijft 
RCD een ´kleine club´. En ´klein´ 
betekent dat je hier wordt 
gezien, dat spelers zich thuis 
voelen en dat iedereen elkaar 
kent. “Ik heb nog wel even te 
gaan bij JO19 maar ik kan toch 
al terugkijken op een hele leuke 
en leerzame tijd bij de jeugd. 
Het is hier supergezellig. RCD 
zal altijd mijn club zijn.., ná 
Feyenoord natuurlijk!”, aldus 
het goedlachse kind van de 
club. Het moge duidelijk zijn, 
de schoonheid van het RCD-
jeugdvoetbal zit ´m vooral in 
de gekoesterde herinneringen, 
en de geuren en kleuren van 
vroeger worden er in de loop der 
jaren alleen maar mooier op.

”Luuk bleek het voetballen 
heel leuk te vinden en 
heeft sindsdien amper 
een training gemist. Zelfs 
familie-vakanties worden 
al elf jaar aangepast 
aan het trainings- en 
competitieschema, want 
Luuk en zijn eveneens 
balverliefde broer Mees 
(JO17-1) willen niks missen. 
“Mijn ouders zeiden altijd 
´ook school mag geen 
reden zijn om een training 
over te slaan, kijk maar hoe 
je het doet´, en zo is ´t. Alle 
trainers zijn vrijwilligers, die 
zich vanuit hun werk naar 
de velden haasten om er te 
staan voor de jeugd. Voor 
mij werkt die mentaliteit. 
Voetbal is een teamsport. 
Je bènt er gewoon”, vertelt 
de boomlange gymnasium-
scholier. 

Na Koos hebben veel 
pupillentrainers de revue 
gepasseerd maar gingen 
plezier en prestatie altijd 
hand in hand. “Van de 
F-jes herinner ik me vooral 
Harvey (Moesant, red.) 
die mij vaak coachte met 
´dubbele actie!´, iets 
waarop ik nog steeds 
alert ben. En ik denk dat 
mijn lichting van de E´s 

nu nog steeds wel eens 
zwetend wakker schrikt 
van Erics ´linkerbeeeen!´” 
Hij grinnikt maar vervolgt 
serieus dat ze van Eric 
(Dusseldorp red.) hun 
basistechniek hebben 
geleerd. “Aannemen, 
passen, kappen, draaien, 
trappen en leiden van 
de bal: herhalen, alles 
eindeloos herhalen. Die 
basis moet gewoon goed 
zijn”, aldus Luuk. 

“Onder Nigel (Dikhof ,red.) 
en Boudewijn (´t Lam, 
red.) werd ik bij de D´s een 
vaste waarde als centraal 
verdediger en daar ben 
ik helemaal op mijn plek. 
Daar heb ik me bij Jeroen 
(Snoek, red.) en later bij 
Gerard (Laros, red.) verder 
kunnen ontwikkelen.” En 
nu is hij dus aangekomen 
bij de laatste stop voor de 
senioren. “Bij JO19-1, waar 
Jim (Krijsgman, red.) de lat 
hoog legt en weer nieuwe 
dingen van ons vraagt, 
kan ik blijven groeien. De 
sfeer is goed en we werken 
hard. Niks lekkerder dan 
verrot thuiskomen van een 
training”, vertelt Luuk. En 
hij meent het. 

De Jeugdcommissie komt maan-
delijks bijeen en zorgt voor alles 
wat de jeugd betreft. Denk aan de 
organisatie van wedstrijden, toer-
nooien en bijzondere activiteiten, de 
werving en coördinatie van trainers, 
leiders, andere vrijwilligers en het 
contact met de jeugdleden en hun 
ouders/verzorgers. Elke vergadering 

houdt de commissie ´spreekuur´ en 
kan een ieder zich zonder afspraak 
melden met wat hij/zij op het hart 
heeft. Ook regelt de Jeugdcom-
missie zaken als clubkleding en 
cursussen voor de vrijwilligers, zoals 
de KNVB-cursus Pupillentrainer en 
de KNVB-opleiding tot Verenigings-
scheidsrechter.

De Jeugdcommissie zoekt versterking. Ben jij de teamplayer die onze selectie 
compleet maakt? Neem dan contact op met jeugdvoorzitter Jeroen Visser, 
telefoon 06-22094961 of e-mail jeroenbiancavisser@upcmail.nl.

Vijf jaar was Luuk, toen hij op een zonnige 
woensdagmiddag op het RCD-hoofdveld 
aansloot bij een Kaboutertraining van ´opa 
Koos´ (Auerbach, red.). Luuk zou zich eigenlijk 
inschrijven bij Parthenon, waar zijn vader vroeger 
zijn sportieve hoogtijdagen beleefde, maar het 
werden de zwart-witten aan de Reeweg Oost. “Ik 
kreeg die middag Nike Tiempo´s van Koos. Hij zei, 
´als je het voetballen nou toch niet leuk vindt, 
heeft je moeder tenminste niet voor niks dure 
schoenen gekocht.´ Zo´n welkom is toch goud?!

LUUK MELLEGERS (16)

OPGEGROEID MET RCD

mailto:jeroenbiancavisser@upcmail.nl
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H&H DESIGN
I N T E R I E U R S P E C I A L I S T E N

Sinds 1993 zijn wij professioneel 
actief als interieurbouwers.

Wij zijn gespecialiseerd in 
het verbouwen en vernieuwen 
van het complete interieur van 
uw woning of bedrijf. 

Waaronder o.a.:
Complete interieurs 

verbouwen, keukens, 
badkamers, dakkapellen, 

woning aanbouw, kozijnen, 
loodgieterswerk, daken 

vernieuwen, etc.
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€ 1530
40 rijlessen + Praktijkexamen
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Harold van Heukelom
+31 (0) 6 5046 9911

Rozenhof 31
3311 JT Dordrecht
info@thohi-consultancy.nl
www.thohi-consultancy.nl

ThoHi
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PROJECTMANAGEMENT 
& MILIEUKUNDIG ADVIES

INDUS-Actieve 
Hulpverlening

Zorg op maat voor 
kinderen, jongeren 

en ouders

www.indus-actieve hulpverlening.nl

PR
ES

EN
TA

TIE
MA

GA
ZIN

E R
CD

15

Het eerste elftal heeft niet gespeeld, 
maar diverse andere teams wel. 
Ook op zaterdag is er door de jeugd 
gebruik gemaakt van de kleedkamers 
en de velden.

Als ik de auto afsluit komt John 
Vondermans mij tegemoet, hij moet 
net naar de tandarts en staat dus niet 
op de foto. John is een van de mannen 
die onder andere afgelopen zomer de 
bar en het clubhuis weer mooi in de 
verf hebben gezet.
Ik ben net te laat, de koffie is op en 
er is gesmuld van een stuk taart. 
Jos Huismans is net jarig geweest 
en heeft getrakteerd. Ik vertel wat ik 
kom doen, ik wil kennismaken met de 
ploeg die op maandag (en soms wel 
vaker) het clubhuis en terrein zo mooi 
schoonhoudt.

Ik moet de vrijwilligers overal 
vandaan halen, ze hebben zo 
allemaal hun eigen gebiedje wat ze 
onderhouden. Ank Laros is net de 
douche van de dames onder handen 
aan het nemen, maar regelt ook de 
bestellingen van de bar. 
Hannie Auerbach vouwt de schoon 
gewassen shirts mooi op in de 
commissiekamer,  Koos Auerbach 
sopt de douches van de heren, 
Theo Dokmans komt aan lopen met 
een kar om de grote parasols terug 
te brengen naar de plek waar ze 
horen, maar is ook een expert in het 
schoonmaken van de vloer.
Jos Huismans houdt de bar en de 
keuken schoon en glimmend. Charles 
Fortuin helpt Jos Huismans met 
het schoonmaken van de tafels, 

maar neemt ook vaak met John 
Vondermans de kwast in handen of 
doet allerhande klussen. Normaal 
gesproken zijn Peter Vervoort, Wout 
van de Berg en Elisa Weggemans er 
ook nog bij, maar die zijn vandaag 
door omstandigheden afwezig.

Het lijkt best een grote groep, maar 
als ik vraag hoe het dan vroeger ging 
vertellen Koos en Ank over de grote 
groep vrijwilligers die er vroeger 
was. De schoonmaakploeg bestond 
eigenlijk alleen uit vrouwen, de klusjes 
werden door de mannen gedaan. 
Het was niet meer als logisch dat 
je vrijwilligerswerk deed, iets dat 
tegenwoordig toch anders is. 
Nieuwe mensen voor deze ploeg zijn 
zeer welkom, vele handen maken 
tenslotte licht werk!
Als ik geniet van mijn koffie en om mij 
heen kijk naar deze ploeg mensen 
word ik blij. Ze delen lief en leed. Ze 

werken hard, maar hebben ook lol 
samen. Ze mopperen soms over de 
troep (alhoewel het al een stuk beter 
gaat als vroeger), maar genieten ook 
van de mooie momenten met elkaar.
Uiteindelijk hebben ze  allemaal 1 
ding gemeen. De liefde voor onze 
club RCD.

Als ik thuis zoek naar een mooie tekst 
over vrijwilligers kom ik deze tegen:
Vrijwilligers worden niet betaald. 
Niet omdat ze waardeloos zijn, maar 
omdat ze onbetaalbaar zijn!
Mooier kan ik het niet omschrijven.
Dank allemaal voor jullie werk, zonder 
jullie zou het er bij RCD er heel anders 
uit zien!

Iedere zaterdag en zondag zijn de kleedkamers op orde, liggen alle tenues 
gewassen klaar, is de bar bijgevuld, dat ene kapotte lampje in het toilet is 
gemaakt, de afvalbakken hebben weer een schone, nieuwe vuilniszak en de 
vloer van het clubhuis is niet plakkerig, maar heerlijk schoon en fris gedweild.
Zo kan ik nog wel veel meer zaken opnoemen, maar de vraag die bij mij 
opkwam was, wie doen dat eigenlijk? Om daar achter te komen ga ik op een 
normale maandagochtend naar het clubhuis.
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MAAK KENNIS MET ONZE 
SCHOONMAAK/ONDERHOUDS PLOEG.

“NIEUWE MENSEN VOOR DEZE 
PLOEG ZIJN ZEER WELKOM, 

VELE HANDEN MAKEN 
TENSLOTTE LICHT WERK!.”



DE WINNAARS VAN DE 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
•  HD1 – Ingmar van de Kooij en  

Rob Biesheuvel
•  HD2 – Sjoerd Kuiper en Helmer Baas
•  HD3 – Maurice van Es en Johan de Graaf
•  DD1 – Michelle Verdaasdonk en  

Marleen van Es
•  DD2 – Lydia de Groot en  

Desiree Andeweg
•  GD1 – Astrid Verweij en  

Richard van Blitterswijk

• HD1 • HD2 •  HD3 • DD1 •  DD2 • GD1
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DE TENNISAFDELING 
HEEFT EEN GROEP 
NIEUWE LEDEN!

De tennisafdeling heeft de 
afgelopen periode weer een 
groep nieuwe leden gekregen.
De KNLTB organiseerde deze 
zomer de zomerchallenge. 
Voor een klein bedrag kon men 
kennismaken met de sport 
Tennis.

De eerste actie van deze commissie 
was een enquête onder de tennissers 
houden en daar is veel positieve 
feedback uitgekomen. Mocht je 
nog een leuk idee hebben voor de 
activiteitencommissie, schroom dan 
niet om ons even aan te spreken 
of stuur een e-mail naar claurem@
hotmail.com

Ondertussen heeft de 
activiteitencommissie 
clubkampioenschappen in 
november 2019 georganiseerd, in 
januari 2020 het wintertoernooi 

en afgelopen september weer 
clubkampioenschappen. Ron de Roo 
was zo vriendelijk om mee te helpen 
met de planning van de interne 
toernooien.

De toernooien werden druk bezocht 
en verliepen succesvol. Enthousiaste 
tennissers, gezonde competitie met 
een boventoon van gezelligheid en 
sportiviteit.

Voor oktober en november stonden 
nog het croquettentoernooi en de 
4 daagse Hoek en Blok Dubbel open 

34 mensen deden aan de challenge 
mee. Onder leiding van Rob van 
Hellemond en Fred Bakkenist leerden 
zij in 3 tennisclinics de fijne kneepjes 
van het tennis. Voor sommigen een 
eerste kennismaking, voor anderen 
het moment om het racket weer op 
te pakken.

De zomerchallenge was een succes, 
maar liefst 27 mensen hebben 
besloten om te blijven tennissen.

In september 2020 werd door 
Gerrit Roubos het Annelies Dokman 
50 + toernooi georganiseerd, 
vernoemd naar Annelies Dokman, 
die begin dit jaar na een kort 
ziekbed overleed. Onder het genot 
van diverse versnaperingen, 
verzorgd door de vrouwen van de 
tenniscommissieleden, werd er 
enthousiast en fanatiek gespeeld. 
Een geslaagd toernooi, voor herhaling 
vatbaar.

In 2019 is de tennis-
activiteitencommissie gestart. 
In deze commissie zitten Claudia 
Wagemakers, Michèle de Vries, Fred 
Bakkenist, Desiree Andeweg en 
Marleen van Es.

“ACTIVITEITENCOMMISSIE ANNO 2019” 

“ONDER HET GENOT VAN 
DIVERSE VERSNAPERINGEN, 
WERD ER ENTHOUSIAST EN 
FANATIEK GESPEELD”

herfst toernooi gepland, maar helaas 
zorgt Corona er voor dat deze toernooien 
niet door kunnen gaan. Maar uitstel is 
geen afstel en de commissie zal zeker zijn 
best gaan doen om zodra het weer kan 
opnieuw toernooien te gaan organiseren. 
Hulp bij het organiseren en helpende 
handjes tijdens deze activiteiten kunnen 
zij goed gebruiken, dus meldt je aan.

file:///C:\Users\v7ag\Downloads\claurem@hotmail.com
file:///C:\Users\v7ag\Downloads\claurem@hotmail.com


In het seizoen 20-21 staan er 3 enthousiaste en 
fanatieke hoofdtrainers voor onze selectie elftallen. Niet 
alleen de Heren senioren, maar ook de Dames 1 hebben 
een ambitieuze hoofdtrainer. De 3 J’s, John, Jim en John 
geven inkijk in hun ambities.

TERUG OP VERTROUWD TERREIN
John de Wit (61) is terug als 
coach bij RCD, waar hij jarenlang 
aanvoerder en jeugdtrainer was 
en daarna van 1990 tot 2003 
het eerste elftal onder zijn hoede 
had. Na periodes bij Groote Lindt, 
SSW en het Haagse BMT is hij 
zeventien jaar later terug aan de 
Reeweg-Oost.
De Wit is een voetbaldier. Altijd 
geweest en dat zal hij ook altijd 
blijven. Op zijn vijftiende speelde 
hij in het eerste van ASW en was 
hij al jeugdtrainer, dus hij loopt al 
45 jaar mee in ‘het vak’. 

De Wit: ,,Op de lagere school 
had ik altijd goede cijfers, maar 
ik zei tegen m’n moeder: ‘Stuur 
mij maar naar de mavo, dan hoef 

ik niet zoveel te leren en kan ik 
meer voetballen.’ Nee, de slimste 
ben ik misschien niet, maar ik 
ben streetwise en laat me door 
niemand in de maling nemen. 
Ik heb vooral geen gevoel voor 
taal, ook voor Engels niet, terwijl 
m’n broers en zussen dat allemaal 
wel hadden. Ik heb nog vier jaar in 
Frankrijk gevoetbald, bij SC Douai, 
in de buurt van Lille. Man, wat heb 
ik daar gelachen. Ik moest alles 
met handen en voeten uitleggen. 
Maar ze gaven mij wel die bal, dat 
dwong ik wel af met m’n voeten. 
Na vier jaar wilde ik vertellen dat 
ik terug naar Dordrecht ging. Ik als 
een idioot wijzen en druk doen, 
zegt zo’n Fransman: ‘Retour?’ Nou, 
zo moeilijk is dat Frans dus niet, 
dacht ik toen, haha.”

Na een periode bij SC Emma werd De Wit in 1985 
aanvoerder onder Frans Struis en jeugdtrainer bij RCD. 
,,Vierde klasse zondag was onder mijn niveau, maar 
dat maakte me niet uit. Ik had bij EBOH en in Frankrijk 
al bewezen wat ik kon op een hoger niveau. Toen ik bij 
RCD speelde waren er ieder jaar wel clubs die naar mij 
informeerden, maar daar had ik geen trek meer in. Ik vond 
het ook wel leuk om de kar te trekken. Ik wilde belangrijk 
zijn, het verschil maken en de rest op sleeptouw nemen. 

Dat als buitenstaanders het over RCD hadden, dat ze dan 
meteen aan mijn naam dachten. Ik was wel een mannetje 
natuurlijk, altijd aan het praten in het veld. Dat gebeurde 
toen sowieso veel meer dan nu, spelers zijn veel te lief en 
te stil tegenwoordig. Maar goed, ik botste wel eens met 
Ron Verhagen, die ook geweldig kon voetballen. Frans 
Struis moest daar altijd weer iets op verzinnen, want twee 
leiders in een team dat werkt niet.”

Na het vertrek van Struis waren Theo van Meerendonk 
en Joop Sindorf nog even hoofdtrainer, maar in 1992 
nam De Wit het over. ,,Ik was toen 33 jaar en moest 
noodgedwongen stoppen vanwege een versleten knie, 
maar met de club had ik al de afspraak staan dat ik 
hoofdtrainer kon worden. Ik ging dus van aanvoerder naar 
trainer van al die gasten, maar dat was voor mij niet lastig. 
Ik kon keihard zijn tijdens trainingen en wedstrijden, maar 
na afloop hadden we weer de grootste lol. 

DE 3 J’S
AAN DE TOP VAN RCD

Zo sta ik er 28 jaar later 
nog steeds in, want ik 
voel me nooit groter dan 
iemand. Maar ik hou wel 
van duidelijkheid op het 
veld. Strakke coaching, 
geen gezeik. Als speler 
tegen elkaar gaan lopen 
miepen in het veld, krijg ik 
meteen overal jeuk. Dat is bij 
mijn spelers ook altijd snel 
duidelijk.”

Na zes jaar in de vierde 
klasse en negen jaar in de 
derde klasse werd De Wit in 
november 2003 aan de kant 

gezet door RCD. ,,Dat was nadat ik 
vanaf de kant had aangegeven dat 
we niets meer moesten doen in 
het veld, omdat we dan ook geen 
kaarten meer konden krijgen van 
een waardeloze scheidsrechter. 
Achteraf niet slim nee, maar ik 
geloof niet dat het de enige reden 
was. 

Na zo’n lange periode waren 
sommige mensen misschien 
uitgekeken op mij, dat kan. Ik had 
net daarvoor nog een driejarig 
contract getekend en kreeg nog 
een dikke envelop mee, maar we 
hadden beter uit elkaar moeten 
gaan na zo’n lange en mooie tijd.”

Wrok was er volgens De Wit niet, 
maar vaak bij RCD kwam hij ook 
niet meer. Ook omdat hij met SSW 
en BMT de afgelopen twaalf jaar 
een zondagclub onder zijn hoede 
had. ,,Bij BMT begon ik in 2012 in 
de 4e Klasse. Op de eerste training 
waren er zes man en die Turkse 
gasten wilden niks doen, want 
het was ramadan. Ik had een hele 
trainingsdag ingepland, haha. Maar 
goed, we hebben er nog een leuke 
training van gemaakt en een week 
later kwamen er twee gasten bij. Zo 
werd het iedere week iets drukker 
en dus kon ik strenger selecteren. 
We deden later mee om de titel in 
de 1e Klasse, met geweldig voetbal 
en leuke gasten. Ik ben nu nog vaak 
bij het zaterdagteam, waar Ekrem 
Kahya nu trainer van is. Ik kreeg 
de afgelopen tijd ook weer wat 
belletjes van zaterdagclubs, maar 
ik ga geen twee clubs combineren. 
Dat is niet goed voor jezelf, voor de 
spelers en voor de club, omdat je 
altijd je aandacht moet verdelen. 
Als ik bij een club trainer ben, wil ik 
al mijn energie daarin stoppen. 
Louis Laros heb ik als klein ventje 
getraind en nu haalde hij mij terug 
naar RCD. Mooi toch, hoe dat soms 
gaat in het leven?”

De Wit kijkt uit naar de Dordtse 
derby’s dit seizoen, al zijn het 
gekke tijden met alle maatregelen. 
,,Ik hoop dat we er over een paar 
maanden langzaam van af zijn, 
maar soms word je er wel eens 
gek van. Maar voetbal is een mooie 
manier om even helemaal niet aan 
dat coronavirus te denken, dus ik 

ben blij dat we nog lekker het veld 
op mogen. Wat ik wil zien van mijn 
spelers? Dat ze altijd keihard hun 
best doen, meer kan ik niet van ze 
vragen. Ze gaan vanzelf wel mee 
in mijn beleving, dat is een kwestie 
van tijd heb ik in de eerste weken 
al gezien. Zo is het overal gegaan 
waar ik trainer was, dus nu ook 
weer. Haha ja, ik heb nog steeds 
een gezonde dosis zelfvertrouwen, 
maar dat is ook wel leuk toch? 
Aan grijze muizen heb je niks in het 
voetbal.”

ZES DAGEN PER WEEK TRAINER
Jim Krijgsman is begonnen aan zijn 
vierde seizoen als trainer bij RCD. 
In zijn eerste seizoen trainde hij 
alleen de JO19-2, nu combineert 
hij al voor het derde seizoen op 
rij de JO19-1 met het tweede 
elftal. ,,Ik ben zes dagen per week 
trainer. Natuurlijk is dat soms 
zwaar, maar ik haal er ook weel 
hoop plezier uit.”

Krijgsman groeide op in de 
Haagse Bomenbuurt, op vijf 
minuten fietsen van het strand 
in Scheveningen en vijf minuten 
lopen van de voetbalvelden van 
SVV Scheveningen. ,,Daar heb 
ik hele mooie jaren gehad als 
voetballer. Ik heb daar van m’n 
zesde tot m’n zestiende in de 
jeugd gespeeld, waarna ik werd 
opgemerkt door ADO Den Haag. 
Daar heb ik twee jaar gespeeld, 
maar na een blessure ben ik weer 
teruggekeerd naar Scheveningen. 
In de jaren 90 zat ik bij de selectie 
van Scheveningen, dat in die jaren 
echt een van de toonaangevende 
clubs was in het  amateurvoetbal. 
In 1996 werd Scheveningen zelfs 
algeheel amateurkampioen met 
Martin Jol als trainer en John Blok 
als de grote speler. Hij is daar nu 
al jaren coach en Scheveningen 
speelt nu weer op het hoogste 
amateurniveau. Een prachtige 
club, waar altijd veel publiek was 
en waar op donderdagavond en 
zaterdag altijd grote schalen 
met verse vis rondgingen in de 
kantine.”

Een vaste kracht was Krijgsman 
echter niet bij Scheveningen. ,,Ik 
hing een beetje tussen 1 en 2 in, 
maar het waren mooie jaren. Ik heb 

daarna bij wat kleinere cluppies 
in Den Haag gespeeld. De ene 
keer met succes, de andere keer 
wat minder. Maar het Haagse 
amateurvoetbal is mooi. Keihard 
vaak, maar ook met een hoop lol op 
en rond het veld.”

Op zijn 33ste stopte Krijgsman 
met voetballen en begon hij als 
jeugdtrainer bij RKSV GDA, waar 
zijn zoon Bryan toen voetbalde. 
,,Eerst bij dat kleine spul, maar 
toen ik de trainerscursus TC III 
had gevolgd ben ik daar de A1 
gaan trainen. Daar kon ik mijn 
energie lekker in kwijt. Daarna ben 
ik assistent geworden van Patrick 
van Dullemen bij het eerste elftal 
van SV Wateringse Veld, waarmee 
we direct promoveerden van de 
tweede naar de eerste klasse.

Krijgsman verhuisde in 2014 
naar Dordrecht omdat zijn 
zoon ijshockey ging spelen bij 
Dordrecht Lions. ,,In eerste 
instantie ben ik toen nog een jaar 
assistent geweest van Patrick bij 
Laakkwartier, maar uiteindelijk 
heb ik ervoor gekozen om hier 
een leuke club te zoeken. Anders 
blijf je vier, vijf keer per week 
heen en weer rijden, dat is best 
wel slopend. Natuurlijk mis ik 
Den Haag nog wel eens, 
vooral op warme 
dagen. Normaal 
gesproken 
zat je 
binnen tien 
minuten op 
het strand 
als je daar zin 
in had, nu ben 
je minimaal een 
uur onderweg.”

>>> Lees 
verder op 
pagina 21.
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Bij RCD deed Krijgsman dus 
eerst een jaar de JO19-2, daarna 
nam hij de JO19-1 en het tweede 
onder zijn hoede. ,,In het eerste 
seizoen degradeerden we via de 
nacompetitie, waarin we verloren 
van Groen Wit. Twee teams uit 
onze competitie stopten echter 
met zondagvoetbal, dus mochten 
we toch in de reserve 1e Klasse 
blijven. Alle degradatiestress en 
teleurstelling was achteraf dus 
voor niets geweest. Vorig seizoen 
stonden we onderaan toen de 
competitie werd stilgelegd, maar 
ik  had er alle vertrouwen in dat 
we er nog in zouden blijven. 
Natuurlijk doe je als speler en 
als trainer altijd liever mee om 
de bovenste plekken, maar de 
realiteit is dat het al heel knap is 
dat RCD al jaren een tweede elftal 
in de reserve 1e Klasse heeft.”

Krijgsman hoopt ooit een kans 
te krijgen bij een eerste elftal. 
,,Die ambitie heb ik zeker nog. Ik 
had dat hier bij RCD ook graag 
gewild, maar ik snap ook wel dat 
er voor John de Wit is gekozen 
met al zijn ervaring. Ik verwacht 
goed met hem te kunnen 
samenwerken dit seizoen. Wat 
er ook gaat gebeuren, ik zal 
altijd bij RCD blijven komen. De 
sfeer op de club ervaar ik altijd 

als heel prettig en hoe de 
spelers met elkaar 

opschieten vind ik 
ook mooi. Soms is 

het wel lastig om 
het maximale 
eruit te halen. 

Dan lijkt het 
alsof we echt 
stappen 
hebben 
gemaakt, 
maar dan 
zakken we 

toch plots 
weer door een 

ondergrens. Dat 
is zeker niet uit 

slechte wil hoor, die 
jongens doen altijd hun 
stinkende best. Dat is 
uiteindelijk het enige 
dat je als trainer van 
je spelers kunt vragen. 

Ik kan wel boos of 

teleurgesteld zijn na een slechte 
training of wedstrijd ja, dat weten 
die gasten inmiddels wel. Maar 
een paar dagen later beginnen 
we dan weer met frisse energie, 
dat is ook weer het leuke van 
voetbal. Het zijn nu gekke tijden 
voor iedereen, maar het blijft een 
mooie manier om lekker bezig te 
zijn met z’n allen.”

JOHN HUISMANS WERD ZES 
JAAR GELEDEN TRAINER BIJ RCD 
TOEN ZIJN DOCHTER KIM BEGON 
MET VOETBALLEN. DIT SEIZOEN 
TRAINT HIJ VOOR HET EERST 
VROUWEN 1, DAT DEBUTEERT IN 
DE 3E KLASSE.
Huismans voetbalde in het 
verleden ook zelf bij RCD. ,,Van 
mijn zesde tot mijn achttiende, 
toen ik helaas moest stoppen. 
John de Wit is nog mijn trainer 
geweest, dus dat fanatisme dat 
hij erin kreeg is er bij mij nooit 
meer uit gegaan. Dat merken 
die meiden nu ook wel eens op 
trainingen en bij wedstrijden. 
Maar het is leuk dat die meiden 
nu net zo fanatiek zijn als ik. Als 
we nu een wedstrijd verliezen, 
hoor je na afloop echt niemand 
meer lachen in de kleedkamer.”

Huismans begon zes jaar 
geleden als trainer toen zijn 
dochter Kim net op voetbal 
zat bij RCD. ,,In het eerste 
seizoen was ik eigenlijk nog 
gewoon voetbalvader, maar 
ik hielp steeds vaker mee met 
trainingen en wedstrijden. Toen 
ben ik een trainerscursus gaan 
doen en het seizoen daarop 
begonnen als trainer”. 

De populariteit van voetbal 
is de laatste tien jaar enorm 
toegenomen bij meisjes en 
vrouwen in Nederland, mede 
door het succes van de Oranje 
Leeuwinnen op het EK 2017 
(goud) in Nederland en WK 
2019 (zilver) in Frankrijk. ,,Zo’n 
vijftien jaar geleden zaten 
meisjes bijna overal nog gewoon 
in jongensteams. De echte 
talenten uit deze regio moesten 
helemaal naar Hoornaar, omdat 
SteDoCo de enige club was waar 
het serieus werd aangepakt. De 

afgelopen tien jaar zijn bijna alle 
clubs wel serieuzer geworden 
en kwamen er steeds meer 
meidenteams, vooral in de 
jeugd. Nu is bijvoorbeeld ook VV 
Papendrecht begonnen met een 
serieuze meiden-academy, waar 
ook veel talentvolle speelsters 
uit Dordrecht heen zijn gegaan 
de afgelopen jaren. RCD had drie 
jaar terug nog vijf meidenteams, 
nu hebben we alleen de MO15 
en MO17. Die zijn dit seizoen 
uitstekend begonnen door 
de eerste drie wedstrijden te 
winnen in leuke competities, 
met goede tegenstanders uit 
deze regio”, vertelt Huismans. 

,,Wij spelen met Vrouwen 1 
nu vooral tegen Brabantse 
tegenstanders, omdat er weinig 
vrouwenteams zijn in deze 
regio, zeker niet op de zondag. 
We hebben een heel jong team, 
dus het is flink aanpoten voor 
die meiden. Vijf jaar geleden 
begon RCD na lange tijd weer 
een Vrouwen 1, maar veel van 
die speelsters zijn de afgelopen 
maanden gestopt. Eigenlijk zijn 
alleen Daniëlle Konings en Sandy 
Visser nog over van dat team. 
De rest is gewoon de MO19 van 
vorig seizoen, die we compleet 
hebben doorgeschoven. Een jong 
team dus en fysiek hebben we 
het vaak nog wel zwaar, maar 
het is wel een talentvol team dat 
al zeven jaar vrijwel hetzelfde 
is. Ze zijn dus goed op elkaar 
ingespeeld en kennen elkaars 
krachten, maar we hebben 
geen brede selectie. We hebben 
nu vijftien speelsters. Dat lijkt 
voldoende, maar gedurende 
een seizoen heb je toch altijd 
te maken met blessures en 
schorsingen”, zegt Huismans, die 
begin oktober ook het voetbal 
zonder toeschouwers voor 
het eerst meemaakte. ,,Het is 
natuurlijk niet zo dat er bij ons 
normaal gesproken 200 mensen 
komen kijken, maar het was toch 
een gekke ervaring. Voor veel 
meiden is het toch zo dat er al 
jaren bij iedere wedstrijd ouders 
of opa’s en oma’s langs de kant 
staan. Laten we hopen dat het 
van korte duur is.” 
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Een Sportverenigin draait op vrijwilligers. 
De huidige groep van vrijwilligers zet zicht 
enorm in om het complex, de wedstrijden, 
de jeugd activiteiten, toernooien en 
nog veel meer mogelijk te maken. Maar 
tegelijkertijd wordt deze groep van 
vrijwilliger steeds kleiner en ook steeds 
iets ouder. Ben jij, samen met vrienden, 
buren en of partners de vrijwilliger die 
zorgt dat over 10 jaar RCD zijn 100 jarige 
bestaan kan vieren?

Vele handen maken licht werk is 
het gezegde, RCD zoekt voor o.a. de 
jeugdcommissie, de barcommissie en 
medewerkers, het senioren voetbal, PR/
Social media/internet, schoonmaken/
klusjes, Biljart, Tennis, etc. nog vrijwilligers. 

Mocht je interesse hebben om 
vrijwilligerstaken te willen uitvoeren 
zien we graag je mail tegemoet naar 
vrijwilligers@rksvrcd.nl

Al bijna 10 jaar wordt er bij R.C.D. gebridged op 
de donderdagmiddag.  Door de corona crisis 
hebben we voor het laatst gekaart in maart 
van dit jaar. Normaliter zouden we doorgegaan 
zijn tot eind mei om vervolgens de draad weer 
op te pakken in september. Helaas, helaas, is er 
nog geen zicht op hervatting van deze gezellige 
middagen op het moment van schrijven.

We hopen dat de 30 bridgers van onze club 
elkaar in 2021 weer kunnen treffen aan de 
bridgetafel in ons gezellige clubhuis.

Als er mensen zijn die belangstelling hebben 
om ook aan te schuiven of vragen hebben 
hierover, kunnen zij contact opnemen met 
Gerrit Roubos via telefoon 06-23980040 of via 
email gerrit.roubos@gmail.com

BRIDGEN 
BIJ R.C.D.

“HALLO OUDERS EN/OF 
VERZORGERS VAN AL ONZE 
JEUGDLEDEN! HALLO SENIOREN 
EN RUSTENDE LEDEN! 
DIT IS EEN WAKE UP CALL”

ZORG JIJ DAT DE TOEKOMST
VAN RCD BLIJFT BESTAAN?
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VOORSTE RIJ VLNR: Kevin Steensma, Thomas Dusseldorp, Marco Weggemans, Mitchell Mijdam, Jeroen Snoek, Shane de Kreij
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RCD 2

Uit deze financiële bijdrage 
worden zaken aangeschaft ten 
behoeve van de club en haar 
leden, waarvoor geen bedrag 
in de verenigingsbegroting was 
opgenomen.
 
Voorzitter van de Club van 100 is Ad 
Wevers en hij wordt bijgestaan door 
de ledenadministrateur Ad Smulders.

Door Michaël Laros, voorzitter 
en bestuurslid Louis Laros is 
de afgelopen periode een grote 
ledenwerfactie gestart om meer 
leden lid te laten worden van de  
Club van 100.
Het aantal leden van de Club van 100 
was op 1 januari 2020 in totaal 36 
leden. Door de inzet van Michaël en 
Louis is het aantal leden van de Club 
van 100 inmiddels opgelopen over 
de 100 leden. We kunnen natuurlijk, 
zeker in deze Coronatijd, nog meer 
leden gebruiken.

Is - na lezing van het bovenstaande - 
uw interesse gewekt en wilt u  
ook lid worden van de Club van  
100? Een simpel e-mailtje aan: 
a.wevers@upcmail.nl is voldoende. 
Het lidmaatschap bedraagt € 45,00 
per jaar en wordt automatisch 
geïncasseerd ultimo de maand 
januari van een nieuw kalenderjaar.

DANK AAN ALLE LEDEN:

DE CLUB VAN

100
De leden van de Club van 100 zijn leden en 
oud-leden die R.K.s.v. RCD een warm hart 
toedragen en jaarlijks een financiële bijdrage 
storten van EUR 45,00 (voorheen NLG 100,00 
vandaar de naam Club van 100).
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KEES 
KOK De sportvereniging RCD bestaat 

naast Voetbal, Tennis en Bridge 
ook uit een levende Biljarttak. Het 
kloppende hart van deze sporttak 
bestaat uit Janus Ponte Sr., 
voorzitter, Ad Wevers, secretaris 
en Kees Kok, wedstrijd- en 
toernooileider. Ook deze sporttak 
van de vereniging is volop in 
beweging.

7 teams nemen deel aan de biljartcompetitie 
georganiseerd door de KNBB District Dordrecht en 1 
team speelt landelijk in de KNBB-competitie Driebanden 
Groot onder de naam RCD/Kloens Bestrating.

In het District Dordrecht (van Gorinchem, Alblasserwaard 
en Zwijndrecht tot Dordrecht) komt RCD uit met:
•  1 team in de spelsoort Driebanden Groot
•  2 teams in de spelsoort Driebanden klein
•  1 team in de spelsoort Libre C2 niveau
•  3 teams in de spelsoort Libre C3 niveau

Op dinsdagavond spelen normaliter RCD 2 en 
3 hun thuiswedstrijden, aanvang 19.30 uur. Op 
donderdagavond spelen RCD 1, 4,5 en 6 hun 
thuiswedstrijden, aanvang 19.30 uur.

De thuiswedstrijden van de teams die Driebanden Groot 
spelen zijn in biljartcentrum Merwehof op de staart. 

MAAR WIE REGELT NU DAT AL DEZE TEAMS KUNNEN 
SPELEN? EEN GESPREK MET KEES KOK, DE MAN DIE 
HIERVOOR ZORGT. 
Kees Kok, in augustus 73 geworden, komt binnen met 
zijn tas vol papieren. Opa en wekelijkse oppas voor de 
kleinkinderen. In zijn tas zit de administratie van de 
biljart afdeling, alles staat bij Kees op papier en heeft 
hij altijd bij zich. Berichten gaan tegenwoordig wel via 
e-mail, maar een mobiele telefoon gebruikt hij nog niet. 
Wie Kees kent weet dat dit geen gesprek van een paar 
minuten zal zijn, want hij kan voluit vertellen. Met wat 
kleine gezondheidsklachten achter de rug is Kees weer 
helemaal fit en klaar voor een leuk gesprek. 

>>> Ga naar de volgende pagina.
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Kees is sinds 1993 lid van RCD en lid van de biljarttak 
vanaf het eerste uur. Voor RCD is Kees altijd al bezig 
geweest in de Dordtse sportwereld. Actief voetballer 
en keeper bij DMC, waar hij via diverse commissies 
uiteindelijk voorzitter werd. Nadat DMC geen toekomst 
meer had in de jaren ‘90 is Kees gaan tennissen. 
Tennissen deed hij in die tijd met zijn broer op het huidige 
terrein waar nu de sportboulevard staat. 

Via Sjaak van Hemert is Kees uiteindelijk bij RCD komen 
tennissen. Kees en Sjaak gaan ver terug als collega’s, na 
een tijd elkaar niet gezien te hebben kwamen ze elkaar bij 
toeval tegen bij de Chinees in het Land van Valk, na een 
potje tennissen. Sjaak haalde Kees over om mee te doen 
bij een tennisteam bij RCD, en zodoende maakte Kees 
zijn entree bij RCD. Een persoon die nu niet meer weg te 
denken is binnen onze club.  

In eerste instantie werd er op zaterdag en woensdag 
getennist, op zaterdag zelfs competitie. Kees rolde 
vanzelf het vrijwilligersbestand bij RCD binnen, als 
grensrechter bij het 3de en 4de en later bij het 2de elftal. 

Toen in 1995 het bestuur van Biljart vereniging Eikendonk 
op zoek moest naar een andere locatie zijn ze via een 
aantal omzwervingen bij RCD uitgekomen. Sjaak van 
Hemert, Rob van Breugel en Hans Lamm vonden met 
leden en tafel onderdak bij RCD. Onze Biljart afdeling 
bestaat daarmee dit jaar 25 jaar! 

RCD had in die tijd al 1 tafel in het clubhuis staan, naast 
de sigaretten automaat, op de plek waar nu de commissie 
kamer is. De tweede tafel kwam te staan waar nu de 
ingang is naar de bestuurskamer. RCD-DBV was de naam 
van de nieuwe biljart vereniging die startte met 8 teams. 
In 1997 werd de naam van voetbalclub RCD gewijzigd naar 
Sportvereniging RCD en werd de Biljart één van de sport 
afdelingen binnen RCD. Langzaam is het aantal teams 
teruggelopen naar 6. Gelukkig heeft RCD altijd een ruime 
bezetting gehad in de teams waardoor er nu nog altijd 
met 6 teams gespeeld kan worden. 

Kees is begonnen met spelen, maar al snel werd hij 
elftalleider van zijn biljartteam en groeide door tot 
wedstrijdleider voor de gehele biljart. In eerste instantie 
samen met Sjaak en Rob, maar later voegden Janus Sr. 
en Ad Wevers zich bij de biljart commissie. Alles gaat 
hier in goed overleg en beslissingen gaan samen. Kees 
onderhoudt de meeste contacten met de teams en de 
bond. Hij is echt ‘een mannetje van alles’. 

Doordeweeks worden er 3 wedstrijden per team op de 
vaste speelavonden gespeeld. Kees is dan altijd als 
eerste aanwezig om het clubhuis te openen, de tafels 
klaar te maken, de bar klaar te zetten en eventueel zelf 
bardienst te draaien. “Gelukkig is het aantal wedstijden 
terug gegaan naar 3”, zegt Kees. “Voorheen waren dit er 

4, maar de laatste partij eindigde dan altijd pas rond of 
na middernacht, dan kwam je soms om 1 uur s ‘ nachts 
thuis.” Buiten de competitiemaanden organiseert Kees 
gedurende de zomermaanden de kwalificatie wedstrijden 
voor de mixwissel bokaal. Iedere donderdag kan er 
gespeeld worden om punten te verzamelen. De halve 
finales en finale worden tussen Kerst en Oud & Nieuw 
gespeeld onder het genot van een hapje en drankje. 
Daarnaast wordt de laatste jaren de “RCD Open Libre” 
georganiseerd in de week van het Mixtoernooi, begin juni. 

De biljartafdeling telt tegenwoordig 23 leden, waar er 
nog 4 origineel bij Eikendonk vandaan komen. De leeftijd 
van de biljarters varieert van 47 jaar tot 84 jaar. De 
achtergrond varieert van oud voetballers en tennissers tot 
echte biljarters. Hier snijden we een moeilijk onderwerp 
aan. Het aantal leden loopt landelijk en ook bij RCD terug, 
vooral omdat er bijna geen nieuwe leden bij komen. Leden 
stoppen niet uit eigen wil, maar worden vaak gedwongen 
te stoppen vanwege gezondheid of nog triester omdat ze 
overlijden. 

Samen met de Biljart bond wordt er getracht om nieuwe 
leden te werven, officiële kleding voorschriften zijn al 
minder streng geworden, maar zoals Kees zelf zegt: 
“Biljarten was een echte café sport waaruit de competitie 
uit ontstaan. Het aantal café bezoekers wordt steeds 
minder. En als Papa of Mama de kinderen niet in contact 
brengen met biljarten maakt de jeugd er geen kennis 
mee.” Diverse promotie acties zijn er al geweest en zullen 
er nog komen. Jeugddagen, advertenties, demonstratie 
wedstrijden, etc. Andere goede ideeën zijn altijd welkom.  
Ondanks dat het aantal leden heel langzaam slinkt is RCD 
een stabiele factor binnen de Dordtse Biljart bond. Met 
6 teams zijn we nog altijd de 2de biljart verenging in de 
regio.

Nieuwe leden zijn altijd welkom 
en zoals Kees zelf aangeeft: “Er 
is geen enkele (leeftijd) grens als 
je maar bij de tafel kan!”.

“KEES 
ONDERHOUDT 
DE MEESTE 
CONTACTEN MET 
DE TEAMS EN DE 
BOND. HIJ IS ECHT 
‘EEN MANNETJE 
VAN ALLES’”

“BILJARTEN WAS EEN ECHTE CAFÉ SPORT 
WAARUIT DE COMPETITIE UIT ONTSTAAN”
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1988
RCD1 kampioen van de 4e 
klasse | 1e zaalvoetbaltoernooi

1990
Tennis- en trainingsveld 
kunstgras aangelegd | Tennis 
afdeling opgericht

1986
Nieuw clubhuis gebouwd

1985
Clubhuis voor een 
groot deel afgebrand

2001
1e jeugdmixtoernooi voor 
pupillen en junioren | Wim 
Goedhart, Erelid overleden | 
Karel en Wim Fortuin, Cor v.d. 
Kleijn, Ad Klous en Trees van 
Wijngaarden benoemd tot 
Erelid
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1930
RCD wordt opgericht 
op 26 oktober met als 
bestuur: voorzitter Toon 
Schijvens, en leden Wim 
Michielse, A. v.d. Pluym, 
H. Vos, en J. van Well 1943

Karel Fortuin wordt lid van RCD 
op 1 juli

1956
RCD1 kampioen van de 4e 
klasse, mét Karel Fortuin

1931
RCD1 kampioen van de 5e 
klasse van de Diocesaan-
Haarlemsche Voetbal Bond

1944
RCD1 kampioen van de 1e 
klasse Dordtse Voetbal Bond

1971
Koeiendijk wordt afgegraven en 
een nieuw voetbalveld wordt 
aangelegd

1932
Bouw van een 
nieuw Clubhuis | 
RCD1 kampioen 
van de 3e klasse 
van de DHVB

1948
RCD verhuist naar 
de huidige locatie, 
Reeweg Oost

1972
RCD1 kampioen van de 4e klasse

1933
Bouw van een clubhuis op 
terrein aan de Oude Straatweg

1976
Bouw van de kleedkamers naast het Clubhuis

1955
RCD viert 25-jarig 
bestaan

1942
Ad van ‘t Hoofd, speler van 
het 4e elftal, sterft tijdens de 
oorlog in Duitsland

1966
Eigen leden 
bouwen 
een nieuw 
clubhuis

1939
RCD verhuist naar de 
Maasstraat

1968
RCD1 kampioen van de 4e klasse

1987 
Start van het 
damesvoetbal bij RCD

1980
RCD viert 50-jarig bestaan | 1e Mixtoernooi voor senioren

1930

1995
Biljart afdeling 
opgericht & Aanvang 
competitietennis KNLTB

2019
Jan van 
Maarschalkerweerd, 
Erelid overleden | Alex 
Mulders,  Erelid overleden

2011
Theo de Grauw Sr., Erelid 
overleden

2002
Nieuw tennis chalet

1993
RCD1 kampioen van 
de 4e klasse

2000
Deelname G-team aan 
de Special Olympics in 
Groningen | Deelname 
RCD aan TV-optreden 
Sponsor Bingo voor 
verenigingen

2008 
Renovatie clubhuis | 
RCD G-team neemt 
deel aan de Special 
Olympics Europa Cup in 
Liechtenstein

2016
RCD1 kampioen in de 4e 
klasse

2020
Club van 100 ledenwerfactie, 
van 36 naar bijna 150 leden

2004
Michel Fortuin overlijdt op 
het voetbalveld, tijdens een 
wedstrijd

2013
Nieuw tennishome gebouwd | 
Bridgeafdeling gestart | Arno 
de Grauw benoemd tot Erelid

1998 
Doelpaal op het hoofdveld 
doorgezaagd

2005
RCD1 kampioen van de 4e 
klasse | RCD viert 75-jarig 
bestaan | Toon Scharloo, Erelid 
overleden

2014
Wim Fortuin, Erelid overleden

1999 
RCD1 promoveert naar de 3e 
klasse | Gerard Schroots (Mister 
RCD), Erelid overleden | Frans 
Dielessen, Erelid overleden

2007
Wim Dielessen Sr., 
Erevoorzitter overleden | Cor 
v.d. Kleijn, erelid overlijden 
| RCD1 kampioen van de 3e 
klasse én promotie naar de 
2e klasse, voor de 1e maal 
in de geschiedenis | Aanleg 
voetbal kunstgrasveld door 
de gemeente

2015
Walter Fortuin, Gerrit Roubos 
en Ad Wevers benoemd tot 
Erelid

1994 
Start van het G-voetbal 
bij RCD

2010
RCD1 kampioen van de 3e 
klasse

2017 
Erelid Walter Fortuin 
(Clubicoon) overlijdt 
plotseling

20201996
RCD1 kampioen van de 4e klasse
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Bij de vraag wat Karel zich herinnert 
van het kampioenschap en promotie 
uit 1956 grijpt Karel gelijk terug naar 
een kampioenschap van het eerste 
elftal in 1944. Karel wat toen net 1 
jaar lid en voetbalde nog in de jeugd. 
RCD werd kampioen in de 1e klasse 
Dordtse Voetbal Bond en na promotie 
wedstrijden promoveerde RCD naar de 
4de klasse van de KNVB. Een van de 
spelers toen was Karel zijn broer Kees 
Fortuin, vader van Walter Fortuin. Tot 
aan 1956 voetbalt RCD in de 4de klasse 
en doorloopt Karel de verder jeugd bij 
RCD. In 1956 is Karel vaste speler in het 
eerste elftal, een zwerver in de ploeg, 
zoals hij het zelf noemt. Hij kan op heel 
veel posities uit de voeten, maar zijn 
voorkeur is de positie van middenvoor. 
Gedurende het seizoen maakt hij veel 
doelpunten maar in de beslissende 
wedstrijden tegen Zuiderster uit 
Rotterdam,  1-3 winst met twee 
doelpunten van Karel, en de promotie 
wedstrijd tegen Geluksvogels 1-0 winst, 
was Karel de gevierde man. Hij schoot 
RCD persoonlijk naar de 3de klasse door 
de 1-0 te maken tegen Gelukvogels. 

Hij werd letterlijk op handen gedragen 
na de wedstrijd en kon met de hele 
ploeg genieten van een fantastisch 
groot feest. Het was namelijk de 1ste 
keer dat de Racing Club Dordrecht in 
de 3de klasse uit ging komen. Zoals 
de krant destijds verwoordde ‘en alle 
inspanningen van de laatste weken 
ontlaadden zich op deze avond in een 
wilde geestdrift, waaraan de gehele 
Dordtse katholieke gemeenschap zijn 
deel had’. De ontvangst, per boot op de 
Merwedekade, was er één waar latere 
kampioenen alleen maar van hebben 
kunnen dromen. 

Karel zelf blijft heel bescheiden als de 
vraag gesteld wordt of hij belangrijk 
was voor het kampioenschap. De 
kampioensploeg was in balans. ‘ 
Gezette mannen, harde werkers die 
ook nog konden voetballen. Voor mijn 
bekende achternamen komen voorbij 
als Karel het elftal beschrijft; o.a. 
Fortuin, Dokman, Dielessen en Laros. 
Na zijn actieve voetbal carrière heeft 
Karel zich ingezet als jeugd leider en 
wedstrijdsecretaris voor de jeugd. 
In de laatste functie was hij ook 
onderdeel van de jeugd commissie. Hij 
was de rechterhand van de trainers en 
begeleide met veel plezier de teams 
op zaterdagen. Als dank voor Karel 
zijn inzet is hij benoemt tot Lid van 
verdienste en Erelid. 

RCD is op 26 oktober 1930 
opgericht en bestaat dit jaar 90 jaar. 
Groot feest is helaas niet mogelijk, 
maar door middel van een terugblik 
in de rijke RCD historie geven we een 

beeld van hoe de vereniging zich 
ontwikkeld heeft. Een terugblik op 
3 voetbal kampioenschappen met 
uitleg van 3 bekenden binnen de 

RCD vereniging. 

HIJ SCHOOT RCD PERSOONLIJK 
NAAR DE 3E KLASSE 

INTERVIEW MET KAREL FORTUIN

KAMPIOENEN 
VAN ONZE GESCHIEDENIS

Samen met het nog levende langste lid van de verenging kijken we terug op het 
kampioenschap van RCD 1 in 1956, waar Karel Fortuin als speler bij was. Karel 
Fortuin, geboren op 22 oktober 1932, werd in 1943 lid van RCD. 
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Struis werd geboren en getogen in 
Rotterdam. Op zijn tiende werd hij 
toegelaten tot de jeugdopleiding van 
Feyenoord, waar hij tot zijn achttiende 
speelde. De stap van Varkenoord naar 
De Kuip zat er echter niet in, waarna hij 
in aan de Krommedijk voor DFC (1968 
tot 1972) en FC Dordrecht (1972 tot 
1974) speelde. Hij maakte in die jaren 
de transformatie van rechtsbuiten 
naar middenvelder en werd in 1974 
voor 100.000 gulden naar Excelsior 
Rotterdam gehaald. Daar beleefde hij 
mooie jaren onder trainers Thijs Libregts 
en daarna Rob Jacobs, met lessen die hij 
later als coach zelf weer kon gebruiken. 
Struis speelde tien seizoenen voor 
Excelsior, waarvan zes in de Eredivisie. 
Sportief mooie jaren, waarin Struis 
landelijk bekend werd vanwege zijn 
imposante snor. 

Frans Struis (71) was in drie periodes trainer 
van RCD. De voormalig semi-prof uit Rotterdam 

staat nog ieder weekend als toeschouwer 
langs de lijn. ,,Bij DFC ben ik ook tien jaar trainer 

geweest, maar RCD is een echte familieclub.”

‘RCD GAF MIJ EEN
KANS ALS TRAINER’

INTERVIEW MET FRANS STRUIS

laten debuteren op zijn vijftiende. John 
de Wit speelde in het eerste en was 
jeugdtrainer en zei ‘Frans, dit mannetje 
verdient wel een kans’. Dat had John 
goed gezien, want een paar maanden 
later kon Louis al kiezen uit Feyenoord, 
Sparta en Willem II. Ik ben nog met 
Louis en zijn vader mee geweest op 
die gesprekken. Bij Willem II had hij het 
beste gevoel. Toen Louis werd afgekeurd 
als profvoetballer keerde hij ook direct 
terug, dat zegt veel over hem en over 
RCD. Het is niet de meest ambitieuze of 
professionele club, maar mensen komen 
hier omdat ze zich er thuis voelen.”
Struis was daarna tien jaar trainer van 
buurman DFC, maar keerde in december 
2003 na het ontslag van John de Wit 
weer terug bij RCD. ,,Dat zijn ook nog 
mooie jaren geweest, vooral met het 
kampioenschap in de 3e Klasse in 2007 
natuurlijk. Daarna wilde ik eigenlijk 
stoppen, maar na een periode bij Emma 
ben ik toch weer bij RCD teruggekeerd. 
Dat is toch de club die het beste bij mij 
past. Ik ben er nog bijna iedere zaterdag 
en zondag, dat zegt wel genoeg. Leuk 
dat RCD dit seizoen weer veel Dordtse 
derby’s heeft, dat zijn toch altijd de 
leukste wedstrijden met meer publiek en 
grotere belangen.”

Dat John de Wit ooit nog terug zou 
keren als hoofdtrainer bij RCD, kwam 
voor Struis niet als een verrassing. ,,Hij 
heeft hier zolang rondgelopen als speler, 
jeugdtrainer en hoofdtrainer, voor hem 
is het ook een tweede thuis. John is een 
stuk directer dan ik als trainer was, maar 
twee dingen vinden we allebei belangrijk: 
spelers vertrouwen geven en zorgen 
voor een goede sfeer. Daar begint het 
allemaal mee.”

,,Naast het voetballen werkte ik in die 
jaren in de Rotterdamse haven. Overdag 
hard werken, ’s avonds trainen en op 
zondag een wedstrijd. Dat was in die 
tijd heel normaal, bijna alle spelers in 
de Eredivisie deden dat. Tegenwoordig 
bestaat dat bijna niet meer, semi-profs, 
maar voor ons was dat heel normaal. 
Wij vonden het prima om een baan te 
hebben naast het voetbal, dat was toch 
vooral een betaalde hobby.”

Struis brak in 1977 zijn been, maar 
keerde daarna nog sterk terug. ,,In 
1984 moest ik helaas stoppen vanwege 
knieproblemen. Ik kon toen ook dat 
zware werk in de haven niet meer doen, 
maar gelukkig kon ik via Nol Luijten 
terecht bij verfgroothandel Luijten. Daar 
heb ik nog dertig jaar met veel plezier 
gewerkt als telefonisch verkoper.”

Struis keerde op zijn 35ste dus terug, 
waar hij naast zijn werk bij Luijten ook 
hoofdtrainer van RCD werd. ,,Van spelen 
in de Eredivisie naar trainer in de 4e 
Klasse. Ja, dat was even omschakelen, 
maar ik voel me nooit ergens te groot 
voor. Ik vond het juist mooi dat ik als 
beginnend trainer de kans kreeg om iets 
op te bouwen met een enthousiaste 
groep spelers. Dat heb ik altijd het 
leukste gevonden aan het trainersvak. 
Ik ben er gewoon aan begonnen en deed 
het op gevoel. In mijn derde seizoen 
werden we gelukkig al kampioen. Ik heb 
in die jaren zelf nog in RCD 5 gevoetbald, 
dus zo kende ik al snel iedereen binnen 
de club. Ik was natuurlijk een jonge 
trainer, dus ik stond nog midden in de 
groep. Ik had geen zin om de strenge 
trainer uit te hangen. In mijn eerste 
periode bij RCD heb ik Louis Laros nog 

Als Melvin Gerad het telefoontje krijgt 
om terug te blikken op een historische 
gebeurtenis voor deze jubileumgids 
weet hij meteen waar het over gaat. ,,Die 
kampioensgoal in Tilburg natuurlijk. Ja, ik 
ben er nog altijd trots op dat ik de speler 
was die ons die middag de overwinning 
bezorgde. Ik was zeker niet de beste 
voetballer uit dat team, maar dat moment 
pakken ze mij nooit meer af”, zegt Gerad, 
die nog altijd met zijn vrienden in het vierde 
elftal voetbalt en regelmatig trainingen 
geeft aan de teams van zijn dochter en 
zoontje. 

Als Gerad de foto van het kampioensteam 
ziet komen de herinneringen meteen weer 
naar voren. Wat hij vooral nog goed weet is 
hij dat enorm boos was aan het begin van 
de dag. ,,Ik zat namelijk op de bank, terwijl 
ik in die jaren eigenlijk altijd speelde. Ik was 
verdedigende middenvelder en stond er 
om met mijn loopvermogen het vuile werk 
op te knappen, maar in de laatste weken 
van dat seizoen speelde ik twee matige 
wedstrijden. We verloren in de voorlaatste 
wedstrijd met 1-3 van Terheijden, maar 
omdat IFC gelijk had gespeeld bleven we 
kans maken op het kampioenschap. IFC 
moest dan wel punten laten liggen en wij 
moesten winnen.” En zo geschiedde. IFC 
speelde opnieuw gelijk en RCD won met 
2-3 bij RKTVV, al moest het uit de tenen 

komen. ,,Frans had mij op de bank gezet 
omdat hij voor meer zekerheid koos, zo zei 
hij voor de wedstrijd. Van binnen kookte ik, 
maar ik probeer dat weg te stoppen en aan 
het team te denken. Maar toen Frans mij 
bij 2-2 vroeg om te gaan warmlopen, dacht 
ik: ‘Bekijk het lekker. Je hebt mij toch niet 
nodig’. Ik ben achteraf blij dat ik mijn trots 
opzij heb gezet, want dat moment van die 
kampioensgoal had ik nooit willen missen. 
Na een mooie dribbel van Siegmund 
Sewperspad kwam de bal voor mijn voeten 
en vanaf 18 meter schoot ik de bal strak in 
de kruising. Een lucky goal? Haha nee joh, 
100 procent bewust”, lacht Gerad. 
,,Daarna was het trouwens nog wel 
zenuwslopend, want we moesten die 
zege over de streep trekken. Dat RKTVV 
speelde nergens meer voor, maar bleef 
als de brandweer gaan. Brabanders hè, 
vreemd volk. Toen de scheids affloot waren 
we helemaal kapot en was er een mix van 
opluchting en blijdschap.”

Gerad kan zich het kampioensfeest nog 
goed herinneren, ondanks alle alcohol 
die hij tot zich nam. ,,We hebben eerst 
een halfuur feest gevierd op het veld in 
Tilburg en reden daarna binnen een halfuur 
richting Dordrecht. Werner Dielessen zat 
toen nog bij de politie en had zijn sirene en 
zwaailicht bij zich, dus wij konden daar met 
vier volle auto’s met 180 kilometer per uur 

Melvin Gerad (43) is de maker van 
de historische kampioensgoal 

van RCD op 29 april 2007. Door 
zijn rake uithaal tegen RKTVV 

(2-3 winst) werd RCD kampioen 
in de 3e Klasse B en promoveerde 
het daardoor voor het eerst in de 

clubhistorie naar de 2e Klasse. 
,,Het was een schot vol venijn, 
want ik was razend dat ik op de 

bank moest beginnen in een 
kampioenswedstrijd”, zegt Gerad.

EEN KAMPIOENSGOAL
VOL VENIJN INTERVIEW MET 

MELVIN GERAD

achteraan. Bij RCD was het al hartstikke druk 
en daar hebben we toen nog uren gefeest.”

Een week later kreeg Frans Struis zijn 
afscheidsduel met een wedstrijd tegen het 
hoogste jeugdteam  van Ajax, geregeld door 
Louis Laros. ,,Of ik nog boos was op Frans? 
Nee joh, iedereen die mij kent weet dat ik 
eigenlijk helemaal niet boos kan zijn. Achteraf 
is het ook een gouden zet geweest van 
Frans om mij op de bank te zetten, want mijn 
kampioensgoal zat vol met venijn. Daardoor 
was hun keeper kansloos, haha.”
Er zat voor Gerad en een aantal teamgenoten 
trouwens nog wel een vervelend smaakje 
aan 29 april 2007. ,,Het was de bedoeling 
dat Ajax een stukje verderop in Tilburg, uit 
bij Willem II, ook kampioen zou worden. Dat 
gebeurde niet. Ajax won met 0-2 bij Willem II, 
maar omdat PSV die keeper van Vitesse had 
omgekocht wonnen zij met 5-1 en werden ze 
op één doelpunt verschil kampioen. AZ gaf 
het die middag helemaal weg bij Excelsior, 
maar ja, niemand is voor AZ.”

RCD degradeerde na een jaar weer uit de 
2e Klasse, maar werd in 2010 tweede in 
de 3e Klasse en promoveerde zo opnieuw. 
,,Opnieuw maar voor een jaartje, maar het 
is mooi dat we twee keer in de 2e Klasse 
hebben gespeeld. We deden het goed hoor, 
maar we speelden vaak tegen clubs met een 
groot budget die goede spelers kon halen. 
Wij hebben het altijd met voornamelijk eigen 
jongens gedaan, ook op dat niveau.”
Gerad speelde tot 2012 nog in het eerste van 
RCD en bouwde daarna via het tweede en nu 
het vierde langzaam af. ,,Voetballen is nog 
steeds heerlijk om te doen en het plezier met 
die  gasten blijft geweldig, maar op 29 april 
2007 viel alles wel samen.”
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JEUGDKAMP
DOOR DE JAREN HEEN

Bladerend door het archief van 
RCD, te vinden op de website 
van RCD onder het kopje foto’s, 
komt het onderwerp jeugdkamp 
regelmatig terug.De eerste keer 
dat er gesproken wordt over een 
jeugdkamp is in 1949. In dat jaar 
mogen een aantal jongens naar 
een jeugdkamp in Vught.

In een volgende nieuwsbrief is te lezen 
dat de animo te groot is en er dus jongens 
teleurgesteld moeten worden. Uiteindelijk 
vertrekken er diverse groepen jongens op 
de fiets naar het eerste N.K.S. jeugdkamp.

In de jaren daarna is het N.K.S jeugdkamp een terugkerend 
moment in het clubblad en de geschiedenis van RCD . Tijdens 
deze kampen wordt er gevoetbald, maar ook volleybal en andere 
sporten komen aan de orde. Het kampgeld stijgt wel, in 1963 
moest men 18 gulden betalen om te mogen deelnemen.

Verder in het archief valt te 
ontdekken dat er in 1976, 1980 en 
1988 ook een kamp is geweest. Van 
zowel het kamp in 1980 in Rucphen, 
als het kamp in 1988 zijn prachtige 
foto’s. Met soms deelnemers die nu 
nog actief zijn bij RCD, niet altijd als 
voetballer, maar wel als vrijwilliger 
of bezoeker van wedstrijden.

Toen er een keer een dropping werd 
georganiseerd, had de chauffeur zo veel 
verschillende rondjes gereden dat hij zelf 
ook niet meer wist waar ze waren. De 
jongens werden uiteindelijk hemelsbreed 
een paar honderd meter van de boerderij 
afgezet en waren eerder dan de 
chauffeur terug.

Een wandeling naar het strand verliep 
minder goed, ze raakten hopeloos 
verdwaald en hebben het strand nooit 
bereikt. Andere deelnemers waren 
volgens Luciën o.a. John Luijten, Mark 
Haarman, Remco van Oost, George 
Dingemans.

Wat later is hij mee geweest met een 
kamp bij een klooster in Brabant, RCD 
had een gedeelte van het klooster in 
gebruik, de andere helft werd gebruikt 
door aanhangers van de Bhagwan 
beweging, die een weekend wilden 
mediteren. Een jeugdkamp en mediteren 
in een klooster was geen goede 
combinatie, in dit geval voor de Bhagwan 
beweging. 

Luciën Vroon is één van de “oud” 
deelnemers van diverse kampen. Na 
wat graven in zijn geheugen herinnert hij 
zich dat hij 2 of 3 x mee geweest is naar 
’s Gravenzande, hij was toen een jaar of 
10 en ze gingen met een kleine groep 
naar een boerderij. Henk en Adrie Tollens 
organiseerde het kamp. Er was geen 
voetbalveld bij de boerderij, ze sliepen met 
z’n allen op stapelbedden die in een grote 
ruimte stonden en sliepen daar maar 1 
nacht.

Luciën heeft goede en fijne herinneringen 
aan de kampen, lol en plezier met elkaar 
en een heel weekend voetbal, wie wil dat 
nou niet.

Leuk detail is dat “vroeger” de kapelaan 
op de fiets naar het kamp kwam en zelfs 
een balletje meespeelde. Foto’s van het 
kamp in het Ossekopke in Ossendrecht 
bewijzen dit.

Informatie over jeugdkampen in de jaren 
90 en begin 2000 zijn helaas niet terug 
te vinden, maar dan staat er ineens weer 
een kamporganisatie op.
Jeroen Visser, Robert Visser en Juur 

Bussen organiseren in 2009 op de 
Ganzenhof in Bladel een jeugdkamp voor 
50 kinderen, alle jeugd mag mee. Het 
wordt een paaskamp. Luciën gaat ook 
mee, dit keer als leider i.p.v. deelnemer.
Het kamp krijgt een thema, cowboys 
en indianen. Leon Vroon, zoon van 
Luciën gaat dat jaar voor het eerst mee 
als deelnemer en is gelijk verkocht. 
Dat jaar was er bij het kamphuis een 
eigen bos, de spooktocht werd er 
gehouden, de avondspellen, maar ook 
hout voor het kampvuur. Hans Pieters 
en Danny Advocaat hebben hun eigen 
snoepwinkeltje waar iedereen snoepjes 
kan kopen.

KAMP 1980
Rucphen

KAMP 1988 Pinksterkamp Ossendrecht

KAMP 1949 Op de fiets

KAMP CA.1965-1967 Jeugdkamp Tilburg

KAMP 1949 
Na aankomst, eerst eten
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Luciën vindt tijdens het zoeken naar hout 
ineens een granaat, uit angst dat het 
kamp stilgelegd wordt brengt hij hem 
naar de boer: “Leg maar naast het huis” 
is het antwoord van de boer als hij de 
granaat afgeeft.

Het jaar daarna is RCD gegroeid qua 
jeugd en dus wordt er een groter 
kamphuis gezocht. Kamphuis Weetjewel 
in Eersel wordt de volgende jaren vaste 
plek voor het RCD pinksterkamp.
Luciën stapt over naar de organisatie 
en samen met Juur Bussen, Robert 
Visser, Jeroen Visser en Mieke Zwang 
verzinnen ze voor ieder kamp de mooiste 
activiteiten. Ieder jaar is er een ander 

thema, piraten, stripfiguren, EK Brazilië, 
Olympische spelen, Ridders, superhero, 
games, etc.
Sommigen stappen uit de organisatie, 
nieuwe gezichten komen erbij, Ramses 
van Ginneken, Jaap Los, Robert Abels, 
Ben Biesheuvel, met elkaar zorgen zij dat 
de kampen ieder jaar doorgaan.

Leon is alle afgelopen jaren bij het kamp 
geweest, eerst als deelnemer, maar de 
laatste 3 jaar mocht hij eerst als hulpje 
en later als leider meedoen.

Hij herinnert zich van alle jaren dat er 
fantastische spellen werden gemaakt, zo 
was daar het knakworstspel, een levende 

sjoelbak, het kokosnoten spel, de spellen 
in het bos, maar ook de spooktocht. En 
op zondagmiddag met elkaar klussen, 
knutselen aan een mooi bouwwerk.
Leon: “De jongens waar ik mee op kamp ben 
geweest, voetbal ik nu nog mee. Wesley, 
Shane, Noah, Justin, Kai, Ryan, Franky. Mijn 
laatste jaar, waarin het traditie was dat de 
oudste jeugd een nacht wandeling moest 
maken, waren Mark Tromp en Gerard de 
Grauw onze begeleiders tijdens die tocht.

In het begin werd er niet zo heel veel 
gevoetbald, maar later wel.” Leon vond het 
leuk dat ook de leiding mee voetbalde, de 
jeugd liep door elkaar, leeftijd maakte niet 
veel uit.

Door de verdeling qua leeftijd in de 
groepen was het mooi om te zien dat 
iedereen elkaar hielp.

Eén van de hoogtepunten was toch 
altijd wel het captainsspel, waarbij de 
leiders een spel moesten spelen waarbij 
meel, melk, yoghurt en viezigheid een 
belangrijk onderdeel zijn.
Lucien herinnert zich het eiergooispel, 
dat vond hij het minst leuke captainsspel. 

In het begin, in 2009, mochten er geen 
mobieltjes mee op kamp, had je die toch bij 
je, dan werd deze afgepakt. Tegenwoordig 
is dat niet meer te handhaven. De regel 
overdag niet op je kamer, probeert 
de organisatie nog wel enigszins te 
handhaven, ook voor de leiding.

Laten we de keukenploeg niet vergeten 
zegt Luciën aan het einde van dit 
interview, want ook die stond iedere 
dag paraat. Vooraf de boodschappen 
regelen, zorgen dat er eten klaar staat 
als de jeugd bij het kamphuis aankomt, 
’s ochtends een gedekte tafel en laten 
we niet de barbecue vergeten. Dankzij de 
keukenploeg kreeg iedereen op tijd zijn 
natje en droogje. Iedere vrijwilliger die 
ook maar iets deed voor het kamp is een 
belangrijk onderdeel geweest.

Ook Alex Mulders ging sinds 2009 mee 
op kamp, als een soort manusje van alles, 
maar volop genietend. De laatste jaren 
kwam hij samen met Koos Horvers mee, 
om toch even de sfeer te proeven. Koos 
kwam iedere zaterdag als jeugdvoorzitter 
even kijken hoe het er met de jeugd 
voorstond, maar ook als bakker om voor 
vers brood te zorgen.
Afgelopen jaar kon door Corona het 
kamp niet doorgaan. Laten we met 
elkaar hopen dat komend jaar het weer 
door kan gaan, de datum staat al vast, 
pinksterweekend 2021, jeugdkamp RCD.

Een traditie die we in 
ere moeten houden!

KAMP 2010
Knakworstenspel

KAMP 2010 Toiletbortelspel KAMP 2018

KAMP 2012

KAMP 2014

KAMP 2017

KAMP 2010
Eiergooispel

KAMP 2010

KAMP 2011
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Wij wensen alle teams & 
supporters van R.C.D. een 

sportief seizoen!

CASCO- & SECTIEBOUW ROTTERDAM (CSR) 
PRODUCEERT STALEN SCHEEPCASCO’S, SECTIES 
VAN SCHEPEN EN OFFSHORE CONSTRUCTIES.

CSRBV.NL

De focus en expertise richt 
zich met name op het 
bouwen van stalen secties 
voor exclusieve jachten en 
het bouwen van complete 
scheepscasco’s waarbij de 
kwaliteitseisen hoger liggen 
dan gemiddeld. CSR is 
gevestigd op een strategische 
locatie aan de Nieuwe Maas.
 
 

Word jij onze 
nieuwe collega?
 

Casco & Sectiebouw Rotterdam B.V.
Eemhavenweg 129
3089KE  Rotterdam
Tel: 010-7410281
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SPONSOREN BEDANKT
AA Drinks - United Soft Drinks BV Klink Holding BV

Aannemersbedrijf Gebr. Tromp Knol Totaal Services

AB In-Bev Nederland NV Kroonint Protective Coating

Anna-Vita Sportpodotherapie Luijten VVZ

Apeq Wiwa BV M&R Bouw

Back to HR Mainnovation/ Mainitor BV

Bakkerij Korteweg 078MEDIA

Barendse Haase Netwerk Notarissen Meeting House

Belmar Keukens en Badkamers Meubelpoten.nl

Bericap Benelux b.v. MMR Logistics/Transport BV

Boonstoppel Wijnen - Het Wijnportaal Munt Hypotheken (DMF Investment Management BV)

Brasplast Europe BV Nestor Service BV

C.S.R. Casco-en Sectiebouw Rotterdam BV Osseweijer grondverzet

Consultend Osteria-bar Luca

Contant4Kleding Pieters Keuken, Koken en Wonen 

DataPlace Plafond- en Wandmontage Weggemans

De Inrichterij Polyfluor Plastics b.v.

De Vinylloods Drechtsteden QLS Fulfilment

DEJONG B.V. Quooker Nederland (Peteri bv)

Deventrade Rijschool Dielessen

Drechtstad Automatisering BV Riwal Hoogwerkers BV

Drechtstad Drukwerk Rolluiken Service Nederland

DRV Accountants & Adviseurs Schildersvakopleiding ADGR

DSVisser SDK Kinderopvang

DURFF Securit-all

DZM Data Skippy Meubel

Elsco Drankenhandel Sportcentrum Dordrecht

Erica Bloemideeën Stel Training

ESET Nederland Stichting Join

Express Kozijnen Suyderland Drechtsteden

Feijenoord BV Te Slaa Pallets

Footballtalentz Technotape

Graaf BV, Aannemer J&C van de The FashionBash

Groeneweg Van der Meijden Architecten ThoHi

H. Hoogvliet Totaalonderhoud Twin Creations

Handelsbanken Van Aken Projectontwikkeling

Hazeflon Engineering b.v. VERDER fiscaal specialisten & accountants

HCC Beveiliging Verkeersschool Dordt

Hoek en Blok accountants Vissers Poffertjes

Holster Kantoorverzorging BV VTC Vrije Tijds Centrum

Hulpbijschade.nu Wannet Sports Insurance

w actieve hulpverlening WatchGuard

ING Accounts Payable Westpoort Vastgoed

Juliana schilders- en wandafwerking Yasbouw

Zoomer Makelaardij

Ook dit seizoen wordt RCD geholpen en gesponsord door een groot 
aantal bedrijven. RCD wil alle volgende sponsoren dan ook heel erg 
bedanken voor de steun en het creeeren van de mogelijkheden om voor 
alle leden het sporten te organiseren. 

“TO HAVE A 
SPONSOR IS 
BETTER, BUT TO 
BE A SPONSOR 
IS THE BEST”



Lucht- en ruimtevaartLucht- en ruimtevaart

HalfgeleiderHalfgeleider

DefensieDefensie

OffshoreOffshore

Olie en Gas/PetrochemieOlie en Gas/Petrochemie

Verpakking en Voedings industrieVerpakking en Voedings industrie

Medische industrieMedische industrie

Machine- en apparatenbouwMachine- en apparatenbouw

ElectronicaElectronica

AutomobielAutomobiel

Constructie (bouw)Constructie (bouw)

FarmacieFarmacie

Polyfluor Plastics bv | Minervum 7006, 4817 ZL  BREDA
Tel. nr.: +31 (0)76 7920000 | E-mail adres: info@polyfluor.nl

www.polyfluor.nlwww.polyfluor.nl

SCHERPE PRIJZEN • KWALITEIT 
KOZIJNEN • SNELLE MONTAGE

WWW.EXPRESSKOZIJNEN.NL
 expresskozijnen@outlook.com 
 0619339210 of via WhatsApp

KUNSTSTOF
KOZIJNEN

VOORDEURENROLLUIKEN
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3319 BE Dordrecht
Tel. 078-6160460
www.goosstamfietsen.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

goosstam fietsen vk.pdf   3-1-2012   10:43:24

Damstraat 92  
3319 BE Dordrecht
Tel. 078-6160460
www.goosstamfietsen.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

goosstam fietsen vk.pdf   3-1-2012   10:43:24

Damstraat 92  
3319 BE Dordrecht
Tel. 078-6160460
www.goosstamfietsen.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

goosstam fietsen vk.pdf   3-1-2012   10:43:24

Damstraat 92 • 3319 BE Dordrecht
Tel. 078-6160460 • info@goosstamfi etsen.nl

www.goosstam� etsen.nl

0192221.pdf   1 11-9-2017   10:06:56

SP
ON

SO
RC

PM
M

IS
SI

E

PR
ES

EN
TA

TIE
MA

GA
ZIN

E R
CD

43

Geld sponsoren kent vele redenen. 
Vaak blijkt dat bedrijven dit doen om 
de naamsbekendheid te verhogen 
en om meer omzet te halen. Alleen 
geldt dit waarschijnlijk meer bij 
de grotere sportverenigingen en 
met een landelijk of regionaal 
bereik. Bij onze vereniging blijkt dat 
betrokkenheid bij onze club door 
de sponsor vaak de belangrijkste 
reden is. Veel sponsors zijn begaan 
met onze club, een zoon of dochter 
sport bij ons of men is zelf lid, maar 
sponsors willen de vereniging 
financieel ondersteunen. Een zeer 
belangrijke steun die van harte 
welkom is. Van de sponsorgelden 
worden vele fraaie dingen gedaan. 
Je ziet het bijvoorbeeld terug in 
kleding, in kantine zaken, de TV, in 
feestjes, te veel om op te noemen. 
Sponsorgelden zijn natuurlijk hard 
nodig bij mooie projecten zoals 
verbouwingen en renovaties, die veel 
geld kosten en mede met vrijwilligers 
kunnen worden gerealiseerd.
Zo komen we op het volgende. Langs 
deze weg willen wij onze leden vragen 
om zelf iets terug te geven aan onze 

sponsors. Verdiep u eens in de vele 
sponsors die wij hebben, de lijst is 
groot en staat ook op onze website. 
Misschien is het mogelijk uw inkopen 
eens bij één van onze clubsponsors 
te doen. Dat wordt zeker op prijs 
gesteld door de betreffende sponsor, 
want het geeft waardering terug 
vanuit de vereniging. Het mes snijdt 
hier vast aan twee kanten en u zult er 
geen spijt van krijgen.

Voor het nieuwe seizoen 2020-
2021 hebben we nieuwe sponsors 
kunnen aantrekken. De A-selectie 
zal de komende 3 jaren gesponsord 
worden door C.S.R. een prachtig 
bedrijf in de Rotterdamse haven 
voor een hogere kwaliteit casco-
en sectiebouw voor schepen en 
jachten. Zo gaat ook Hoek en Blok, 
accountants, belastingadviseurs en 
juristen ons meer sponsoren. Naast 
de Open Tennistoernooi(en) zal er 
tevens een groot bord op de kantine 
geplaatst gaan worden, direct naast 
het vertrouwde aannemingsbedrijf 
Gebr. Tromp. Er zijn natuurlijk nog 
vele andere sponsors, die al lange tijd 

verbonden zijn aan onze vereniging. 
Zij zijn niet altijd even zichtbaar 
met hun belangrijke bijdragen, 
laten we die niet vergeten. Vanuit 
de sponsorcommissie willen we 
een nieuw idee lanceren, te weten 
de club van “Ambassadeurs van 
R.C.D.” met als doel meer onderlinge 
contacten tussen sponsors te 
realiseren. Aftrap van deze nieuwe 
club kan bijvoorbeeld met een 
financieel of juridisch thema, 
gepresenteerd door Hoek en Blok. We 
willen voor clubsponsors gezelligheid 
en sponsoring combineren met 
leerzame onderwerpen en wederzijds 
kennis delen.

De nieuwbouw van de kleedruimtes 
gaat geld kosten, we denken 
aan heel veel geld. Natuurlijk 
proberen we subsidies te 
regelen, zo veel als mogelijk en 
uit verschillende potjes zoals de 
Subsidieregeling stimulering bouw 
en onderhoud sportaccommodaties 
(BOSA), de Subsidieregeling 
energiebesparing en duurzame 
energie sportaccommodaties 
(EDS) of wellicht de Gemeentelijke 
Projectsubsidie (voor eenmalige 
activiteiten). Er zijn ook andere 
wegen. Bijvoorbeeld crowdfunding 
bij de leden, bedrijvenacties voeren, 
enzovoort. Het belangrijkste is dat we 
een beroep doen op de betrokkenheid 
bij onze club. Samen moeten we het 
budget realiseren dat nodig is voor 
de nieuwbouw. Dat gaat ons lukken, 
want we hebben onze zinnen gezet 
op de uitbreiding in kleedruimtes, 
zodat we volgend jaar trots kunnen 
zijn op ons prachtige en goed 
onderhouden gebouwencomplex.

Ieder jaar weer is het bijzonder om te zien hoeveel sponsors de vereniging 
een warm hart toedragen. De steun van leden kan zich op allerlei manieren 
laten zien. Natuurlijk kan het met sponsorgeld zijn. Laat dat duidelijk zijn. 
Maar veel mensen sponsoren de club ook met vrijwilligerswerk. Iedereen 
doet dat naar eigen inzicht en de club is er goed mee geholpen. Zonder al 
deze sponsors en vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen bestaan.

VANUIT DE SPONSORCOMMISSIE

HELP ONZE SPONSORS TE SPONSOREN
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SPONSOR MOGELIJKHEDEN

BORDSPONSORING 
ACHTERZIJDE N3 BORD

Afmeting ca. 3,00 x 2,50 
meter 
(b x h). 

Sponsorbedrag is exclusief 
maakkosten bord. 
Deze kosten zijn voor 
rekening van de sponsor. 
Kostenopgave op aanvraag. 
Dit bord is gericht richting 
het hoofdveld/ clubhuis. 
Contract voor 5 seizoenen, 
opzegtermijn 6 maanden 
voor ommekomst van de 
contractduur.

RECLAMEBORD 
LANGS HOOFDVELD

Afmeting 2,50 x 0,75 meter 
(b x h).

Sponsorbedrag is exclusief 
maakkosten en bedrukking 
bord. Deze kosten zijn voor 
rekening van de sponsor. 
Contract voor 3 seizoenen. 
Stilzwijgende verlenging 
met telkens 1 seizoen 
met de mogelijkheid tot 
beëindiging van het contract 
met inachtneming van 
een opzegtermijn van 2 
maanden voor ommekomst 
van een lopend seizoen.

BORDSPONSORING OP VOORZIJDE CLUBHUIS

Afmeting bord van 10 x 1,25 meter (b x h). 

Sponsorbedrag is exclusief maakkosten en bedrukking bord. Deze 
kosten zijn voor rekening van de sponsor. Kostenopgave op aanvraag. 
Contract voor 5 seizoenen, opzegtermijn 6 maanden voor 
ommekomst van de contractduur.
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HOOFDSPONSOR 
A-SELECTIE
Sponsoring tenues, 
trainingspakken 
en warmloopjacks. 
Prijs op aanvraag. 
Contract voor 
3 seizoenen, 
opzegtermijn 6 
maanden voor 
ommekomst van de 
contractduur.

VOETBAL
SENIOREN MIXTOERNOOI

Inclusief 30 
consumptiebonnen.
Inclusief advertentie 
toernooiboekje

JEUGD MIXTOERNOOI

Inclusief advertentie 
toernooiboekje

ADVERTENTIE/BANNER 
RCD-APP

Advertentie per seizoen
Tot wederopzegging.

ADVERTENTIE NARROW 
CASTING

Advertentie per seizoen
Tot wederopzegging.

ALGEMEEN
Club van 100
Tot wederopzegging.
U krijgt een vermelding op het Club van 100 bord in het clubhuis.
Jaarlijks wordt van de ontvangen bijdragen van de Club van 
100 een nuttige/ noodzakelijke uitgave bekostigd (bijvoorbeeld 
renovatie keuken clubhuis, aanschaf gordijnen clubhuis e.d.).

Banner op de website
Op de homepage van de RCD website www.rcdsport.nl. 
Tot wederopzegging.

Alle hierboven vermelde items vormen de basis van 
de sponsormogelijkheden van R.K.s.v. R.C.D. Uiteraard 
staan wij open voor alle andere vormen van sponsoring. 
Bovendien bestaan er ook nog diverse kleinere 
sponsormogelijkheden die per activiteit worden ingevuld.

WINDDOEK LANGS TENNISVELD

Afmeting doek 12,00 x 2,00 meter 
(b x h). 

Sponsorbedrag is exclusief maakkosten 
doek. Deze kosten zijn voor rekening van 
de sponsor. 
Contract voor 3 kalenderjaren.

DONATEURSBORD IN HET CLUBHUIS (LINKS VAN DE BAR)
Per kalenderjaar per naamsvermelding. Tot wederopzegging.
U krijgt een vermelding op het donateurbord links van de bar.
Jaarlijks wordt van de ontvangen bijdragen een uitgave tot 
algemeen nut ten behoeve van de voetbaltak bekostigd.

ZAKELIJK TENNISABONNEMENTEN

Er zijn 2 opties:

1    een abonnement voor een 
vast uur in de week op een 
vaste baan van maandag 
t/m vrijdag tot 18.00 uur 
gedurende het gehele jaar;

2    een abonnement voor een 
vast uur in het weekend 
gedurende het gehele jaar.

TENUE SPONSORING (MERK HUMMEL)

Dit betreft een volledig tenue (shirt/short/kousen) 
inclusief alle drukkosten.
Contract voor 3 seizoenen.

SHIRT SPONSORING (MERK HUMMEL)

Dit betreft alleen een shirt inclusief alle drukkosten.
Contract voor 3 seizoenen.

TRAININGSPAKKEN SPONSORING (MERK HUMMEL, 
KOPENHAGEN LIJN)

• Junior (t/m maat 164)
• Senior (vanaf maat S)
• Vrouwen (XS t/m XXL)
Contract voor 3 seizoenen.

VOETBALTASSEN JEUGD (MERK HUMMEL) SPONSORING

• Pro Backpack Elite medium
• Pro Backpack Elite large
• Junior Backpack
De tassen worden aan één zijde bedrukt met de 
sponsornaam/logo in één kleur. Aan de andere zijde wordt 
de naam RCD gedrukt met bijbehorend logo.
Contract voor 3 seizoenen.

KLEEDKAMERSPONSORING

Uw sponsorbord (A3 formaat, verticaal) wordt bevestigd 
op de deur (buitenzijde) van één van de kleedkamers. 
Contract voor 1 seizoen. Stilzwijgende verlenging met 
telkens 1 seizoen met de mogelijkheid tot beëindiging van 
het contract met inachtneming van een opzegtermijn van 
2 maanden voor ommekomst van een lopend seizoen.

OVERIGE ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN 
TENNIS
 
Advertentie afhangbord. 
Prijs op aanvraag.

Baan sponsor. 
Prijs op aanvraag.

 Kleedkamersponsoring

Fleece trui. 
Prijs op aanvraag.



SDK Kinderopvang
Het plezier van kinderen staat bij SDK kinderopvang op nummer één!  
Ieder kind heeft van nature de drang om zich spelenderwijs te ontwikkelen  
en daarom bieden wij hen een kansrijke speelomgeving. 

U kunt bij ons terecht voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. 

   Nieuwsgierig? Kom langs!  
   Met trots laten wij onze locaties zien.
   
   Bel voor een vrijblijvende rondleiding: 078 622 61 99
   Noorderkroonstraat 164, Dordrecht
   www.sdk-kinderopvang.nl 
   kantoor@sdk-kinderopvang.nl

   

 Dagopvang 0-4 jaar
 Peuterspeelzaal 2-4 jaar 
 BSO 4-12 jaar

SDK kinderopvang heeft op  
30 locaties in Dordrecht en  
Oud-Beijerland dagopvang, 

peuterspeelzalen en  
buitenschoolse opvang.

0238817.pdf   1 13-3-2020   10:49:42
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COLOFON 2020-2021
ACCOMMODATIE
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265, 3312 LK  DORDRECHT

 078 613 16 54 (Clubhuis)
 www.rksvrcd.nl 
 www.rcdtennis.nl 

 Instagram.com/r.k.s.v.rcd
 facebook.com/rksv.rcd
 @rksvRCD1

CONTRIBUTIE- EN LEDENADMINISTRATIE
Dhr. A. Smulders  06 27 32 92 11 
ledenadministratie@rksvrcd.nl

TENNISCOMMISSIE:
Gerrit Roubos Voorzitter
 06 239 800 40 tennis.voorzitter@rksvrcd.nl
Ad Smulders 
 06 273 292 11 ad.smulders@kpnmail.nl
Anton Nusteling  
 078 611 94 44   anusteling@kpnmail.nl  
Hans Wevers Sr.  
 078 616 12 60 g.j.m.wevers@kpnmail.nl 
Piet Peters  
 06 222 757 41 pietski@hetnet.nl

TENNISCOMPETITIE EN -TRAINING:
Ron de Roo Competitieleider
 06 488 740 64 tennis.competitie@rksvrcd.nl
Rob van Hellemond Trainer
 06 449 789 55 rvanhellemond@planet.nl

BILJARTCOMMISSIE:
Janus Ponte Voorzitter
 06 429 134 12 a-ponte@kpnmail.nl
Kees Kok Wedstrijdleider
 078 613 07 11 keeskokrcd@gmail.com
Ad Wevers  
 078 617 87 96 a.wevers@upcmail.nl

BRIDGECOMMISSIE
Gerrit Roubos  
 06 239 800 40 gerrit.roubos@kpnmail.nl
Marianne van Tongeren  
 06 223 170 79 marianne.tongeren@gmail.com

JEUGDACTIVITEITENCOMMISSIE (J.A.C.):
Robert Visser Voorzitter
 06 113 171 28 vis72@hetnet.nl
Jolanda Stoppelenburg  
 06 289 024 26 jolanda2507@hotmail.com
Jozephine Bree  
 06 271 152 28 le.van.bree@gmail.com
Talin de Jong-Koc  
 06 295 845 75 t.dejongkoc@t-mobilethuis.nl
Ryan Engelen  
 06 408 270 73 r.engelen@hotmail.com
Rosa Ansink  
 06 282 812 95 ansink36@gmail.com

ACTIVITEITEN- EN FEESTCOMMISSIE:
Ingrid Huismans  
 06 319 301 50 i.huismans76@gmail.com
Jacqueline Bosua  
  jacqueline.bosua@hotmail.com
Melanie Devoet  
  mel.devoet@upcmail.nl
Anoushka de Visser 

ACTIVITEITENCOMMISSIE TENNIS:
Claudia Wagemakers  
 06 480 822 01  claurem@hotmail.com
Fred Bakkenist
 06 537 918 90  fredb17@hotmail.com
Michèle de Vries
 06 247 603 47   michele.verdaasdonk@gmail.com
Marleen van Es
 06 291 465 47 rikkengaa1974@gmail.com
Desiree Andeweg
 06 117 721 75  dj_andeweg@hotmail.com

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA:
Astrid Laros Beheer
 06 111 596 84  webmaster@rksvrcd.nl   
Arno de Grauw Beheer a.i.
 06 225 094 54 arno@de-grauw.nl
Mieke Zwang Redactie en Social Media
 06 420 834 32 redactie@rksvrcd.nl
Marja Wevers Redactie
 06 255 038 75 a.wevers@upcmail.nl

CONTRIBUTIE:
voetbal
Mini pupil JO7 € 10,00 p.m.
Pupil JO8-JO13 € 10,00 p.m.
Junior JO19-JO14 € 12,50 p.m.
Senior  € 17,00 p.m.

Tennis
Senior Voltijd € 145,00 p.j.
Senior 2e (gezins)lid € 105,00 p.j.
Senior  daglid € 100,00 p.j.
Senior  2e sport € 105,00 p.j. 
 binnen RCD
Jeugd 13 t/m 17 jaar € 100,00 p.j.
Jeugd t/m 12 jaar €   70,00 p.j.

Biljart 
Senior enkel biljart lid € 11,50 p.m.
Senior 2e sport  €   8,00 p.m. 
 binnen RCD

Bridge
Senior  € 42,00 p.j.

Rustend lid
Senior  € 6,00 p.m.

DEZE PRESENTATIEGIDS IS TOT STOND GEKOMEN 
DOOR DE HULP VAN:
Arno de Grauw, Minne Groenstege, Arnoud 
Haagsma, Michaël Laros, Callista Mellegers, 
Herman Odijk, Jacqout Odijk, Gerrit Roubos,  
Erik Vos, Edwin Zoomer en Mieke Zwang.

FOTOGRAFIE:
Mieke Zwang en archiefbeelden van diverse 
fotografen.

UITGEVERIJ: 078 Media B.V.
Vormgeving: 078 Media Studio
Traffic:	 Puck de Haan

DRUKKERIJ:
Veldhuis Media

BESTUUR: 
Michael Laros Voorzitter
 06 511 213 57 voorzitter@rksvrcd.nl
Jacquot Odijk Penningmeester
06 175 067 68 penningmeester@rksvrcd.nl
Jeroen Visser Vice voorzitter
06 220 949 61 jeugdsecretaris@rksvrcd.nl
Louis Laros Bestuurslid
06 224 577 63 llaros@vvcs.nl 
Arnoud Haagsma Bestuurslid
06 188 109 29 arnoud.haagsma@rksvrcd.nl
Herman Odijk Bestuurslid
06 249 290 10 herman.odijk@upcmail.nl
Mieke Zwang Bestuurslid PR en Communicatie
06 420 834 32 redactie@rksvrcd.nl   

VOETBAL (TECHNISCHE) COMMISSIE:  
Louis Laros Voorzitter
06 224 577 63 llaros@vvcs.nl
Marco Weggemans  
06 191 621 32 mweggemans@upcmail.nl
Barry Pennock  
06 448 942 83 barrypen@hotmail.com
Erik Smulders  
06 189 480 49 bk10erik@hotmail.com
Melvin Gerad  
06 159 648 51 mgerad@tele2.nl
Werner Dielessen  
06 340 902 22 werner@dielessen.nl
William Luijten  
 06 546 608 57 williamluijten@hotmail.com

VOETBALTRAINERS:
John de Wit Hoofdtrainer
06 266 483 30  john48@telfort.nl
Jim Krijgsman Trainer RCD 2/RCD JO19-1
06 451 310 48 jim.krijgsman@gmail.com
Samir Amraoui Trainer keepers
06 220 802 08 s.amraoui@kpnmail.nl
Marcel Dielessen Trainer lagere elftallen
06 553 886 34 mcdielessen@gmail.com
John Huismans Trainer dames
06 538 349 69 johnhuismans70@gmail.com
Perry Boertje Trainer dames
 

POSTADRES
 Box A2413
Strevelsweg 700-303
3083 AS  ROTTERDAM
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