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Algemene informatie RCD

Bezoekadres en informatie
Postadres:
R.K.s.v. R.C.D.
Box A2413
Strevelsweg 700-303
3083 AS  ROTTERDAM

Clubhuis/sportvelden:
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht

Tel. Clubhuis 078-6131654
Bank NL29INGB0661412040
BTW NL001957557B01

Facturen: facturen@rksvrcd.nl
Secretaris en Algemene info: secretaris@rksvrcd.nl
Leden- en Contributieadministratie:
ledenadministratie@rksvrcd.nl  (06 27 32 92 11)
Redactie website: redactie@rksvrcd.nl
Redactie Facebook: facebook@rksvrcd.nl
Sponsoring: sponsorcie@rksvrcd.nl
Vrijwilligers: vrijwilligers@rksvrcd.nl
Website: webmaster@rksvrcd.nl
www.rksvrcd.nl
www.facebook.com/rksv.rcd

Bestuur
Laros, M.R. (Michael)    - voorzitter
Zwang-Karenbeld, M. (Mieke)  - secretaris
Odijk, J.J. (Jacquot)    - penningmeester
Laros, L.P. (Louis)     - voetbal
Heukelom, H.J. van (Harold)  - tennis
Haagsma, A. (Arnoud)    - biljart en bridge
Odijk, H. (Herman)    - algemeen

Ledenadministrateur
Smulders, A.W. (Ad)

Club van 100 voorzitter
Wevers, A.A. (Ad)

Voetbal Activiteiten Commissie jeugd
Ansink, R. (Rosa)
Bree, van (Jozephine)
Engelen, R.D. (Ryan)
Jong-Koc, T. de (Talin)
Stoppelenburg, J. (Jolanda)

Voetbal Activiteiten Commissie senioren
Devoet, M. (Melanie)
Huismans, I. (Ingrid)
Sluis - Bosua, J.G. van der (Jacqueline)

Voetbal Commissie jeugd
Abels, R. (Robert)
Ansink, R. (Rosa)
Bruyn, M. de (Mervyn)
Dubbeldam, M.J.J. (Michel)
Erlings, D.M. (Dennis)
Hamberg, W.J. (Hans)
Mellegers, C.L. (Callista)
Pennock, B. (Barry)
Visser, R.L. (Robert)
Zee, W.J.M. van der (Willem)

Voetbal Hoofdtrainers jeugd
Dielessen, W.C. (Werner)
Engelen, L.D.G.M. (Leslie)
Krijgsman, J.F. (Jim)
Laros, G.A. (Gerard)
Spits, D.J.C. (Danny)

Voetbal Technische Commissie jeugd
Dielessen, W.C. (Werner)
Gerad, M.D. (Melvin)
Pennock, B. (Barry)
Smulders, E. (Erik)
Weggemans, M.F.H. (Marco)

Voetbal Technische Commissie senioren
Laros, L.P. (Louis)
Luijten, W.J.M. (William)

Voetbal Trainer / Coördinator pupillen
Erlings, D.M. (Dennis)

Voetbal Trainers senioren
Huismans, J.M. (John)
Krijgsman, J.F. (Jim)
Wit, J.A.N. de (John)

Tenniscommissie
Nusteling, A.C.H. (Anton)
Peters, P.M.A. (Piet)
Roubos, G. (Gerrit)
Smulders, A.W. (Ad)
Wevers, G.J.M. (Hans)

Padelcommissie
Biesheuvel, B. (Ben)
Biesheuvel, R. (Rob)
Bruyn, M. de (Mervyn)
Heukelom, H.J. van (Harold)

Biljartcommissie
Kok, K. (Kees)
Ponte Sr, A. (Janus)
Wevers, A.A. (Ad)

Bridge Wedstrijdleidster
Tongeren, M. van (Marianne)



Voorwoord

Ter afsluiting van het voetbalseizoen 2021/2022 is het bij de club traditie geworden dit te doen aan de hand
van de inmiddels befaamde Mixtoernooien voor alle jeugd-en seniorleden.

Het seniorentoernooi vindt dit jaar voor de 40ste maal plaats en het jeugdmixtoernooi gaat haar 19e editie in.

Eindelijk, eindelijk gaat het toch nog gebeuren. Het 40ste mixtoernooi voor de senioren gaat plaatsvinden op de
oorspronkelijk dag, namelijk Vaderdag en wel op zondag 19 juni a.s. Begonnen in 1980 zou het 40ste toernooi
plaatsvinden in 2020 maar, en dat weten wij inmiddels allemaal, gooide de Coronapandemie heel veel roet in het eten
en moesten wij tot 2022 wachten voor deze jubileumeditie.

Het 40ste mixtoernooi belooft weer een waar spektakel te worden. Was oorspronkelijk alleen het voetbal belangrijk,
inmiddels weten wij dat de voetbalafsluiting van een seizoen meer een totale aangelegenheid van de hele vereniging
is geworden. Alle takken van sport krijgen de nodige aandacht en maken deel uit van de sinds enige jaren in het leven
geroepen feestweek.

In dit mixboekje komen alle takken van sport uitgebreid aan de orde met een terugblik op het afgelopen seizoen en de
geplande activiteiten in de feestweek.
Zoals al sinds 1980 gebruikelijk wordt het voetbalseizoen met een muzikaal intermezzo afgesloten op zondag 19 juni
a.s. vanaf 16.00 uur.

Voor een dergelijke organisatie is een Werkgroep Mixtoernooien onmisbaar en deze bestaat dit jaar uit de volgende
leden: Ank Laros, Talin de Jong, Arnoud Haagsma, Jeroen Visser, Edwin v.d. Heuvel, Koos Horvers en Ad Wevers.
Diverse vergaderingen zitten erop en er is/wordt hard gewerkt om het programma rond te krijgen.

Alle activiteiten worden beschreven in dit toernooiboekje. Ook is er ruimte gereserveerd voor bijdragen vanuit de
tennishoek, biljarthoek en bridgehoek.

Een groots toernooi organiseren kan niet meer zonder de spontane medewerking van sponsors. De Werkgroep is dan
ook uiteraard zeer verheugd dat er wederom zoveel sponsors zijn die de club een warm hart toedragen en bereid zijn
deze feestweek financieel te ondersteunen.

Oprechte dank aan alle sponsors.

Namens de Werkgroep Mixtoernooien 2022, Ad Wevers

Muzikale afsluiting seizoen 2021/2022

Al vanaf het allereerste Mixtoernooi in 1980 wordt het voetbalseizoen
traditioneel afgesloten met een muzikale afsluiting na afloop van de finale van

het Senioren Mixtoernooi op
zondag 19 juni vanaf 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur

zal dit muziekspektabel worden verzorgd door Hollands Welvaren 2.0



RCD bedankt
alle sponsors van het

RCD Mixtoernooi 2022
C.S.R. Casco- & Sectiebouw Rotterdam BV

Vrijmarkt voor Jeugdleden van RCD

Op deze vrijmarkt kunnen jeugdleden proberen speelgoed e.d. te verkopen.
Jeugdleden mogen de inkomsten zelf houden.

Zondag 19 juni vanaf 11:00 tot 16:00 uur

Aan de voorzijde van het clubhuis

Kosten: Gratis

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni
bij Ank Laros op anklaros@upcmail.nl

Aannemer J. van de Graaf B.V.

BBMT Bouwproducten

Bericap Benelux b.v.

De Haan Verhuizingen

De Inrichterij

DSVisser

Elsco Drankenhandel

Groeneweg Van der Meijden Architecten

H. Hoogvliet Totaalonderhoud

Hazeflon Engineering b.v.

Indus actieve hulpverlening

Krijgsman Bouw

Luijten VVZ

M&R Bouw

Meubelpoten.nl

Moore DRV

Nestor Service BV

Polyfluor Plastics b.v.

Rolluiken Service Nederland

Schildersbedrijf T. Nijhoff

SDK Kinderopvang

Skippy Meubel

SKV Advies

ThoHi Consultancy B.V.

VTC Vrije Tijds Centrum

Zoomer Makelaardij



De Werkgroep Mixtoernooien heeft in samenspraak met het Bestuur onderstaand programma, ter
afsluiting van het voetbalseizoen 2021/2022 definitief vastgesteld onder voorwaarde dat er voor de

diverse onderdelen voldoende inschrijvingen zijn ontvangen.

PROGRAMMA
Donderdag 16 juni - Bridgedrive vanaf 13:15 uur

Vrijdag 17 juni  - RCD JO-19 tegen jeugdleiders en jeugdtrainers vanaf 19:00 uur
       - Dartstoernooi in het clubhuis voor alle leden vanaf 16 jaar,
         aanvang toernooi 21:00 uur

Zaterdag 18 juni  - 19e Jeugd Mixtoernooi.
       - Vanaf 12:00 uur lunch voor alle spelers, scheidsrechters en leiders/leidsters
       - Padel Clinics voor de Jeugd vanaf JO12

Zondag 19 juni  - 40ste Senioren Mixtoernooi vanaf 10:30 uur
                             - Padel Clinics voor Senioren
       - Stand van de Voedselbank voor het clubhuis
       - Vrijmarkt voor alle jeugdleden vanaf 11:00 uur
       - Lunch voor alle voetballers vanaf 12:00 tot 13:30 uur
       - Mixtoernooi voor de mini’s vanaf 12:15 tot 13:15 uur
       - Buitenkeuken op het terras vanaf 14:00 uur
       - Vanaf 16:00 uur grootse loterij met waarlijk schitterende prijzen
       - Muzikale afsluiting m.m.v. Hollands Welvaren 2.0 vanaf 16:00 uur tot ????
       - Sluiting ?????

Programma 40ste Mixtoernooi

Muzikale afsluiting zondag 19 juni

Hollands
Welvaren

2.0



RCD Dart Toernooi

Onderdeel van het
RCD Mixtoernooi 2022

Dringend verzoek !
Breng zoveel mogelijk
eigen dartpijlen mee



Afschrijvingen

Voor het Jeugd Mixtoernooi afschrijven:
Uitsluitend bij: Jeroen Visser tel. 06- 22094961

Ben je niet ingedeeld en wil je toch meedoen, dan kan je ook bij Jeroen Visser terecht.

Voor het Jeugd Mixtoernooi geldt dat RCD geen shirts, broekjes en kousen ter beschikking stelt aan
spelers en speelsters.

Voor deze attributen zal zelf gezorgd moeten worden.

Graag extra aandacht voor het bovenstaande om teleurstellingen op de dag zelf te voorkomen.

Voor het Senioren Mixtoernooi afschrijven:
Uitsluitend bij: Koos Horvers, tel. 06-38375553

Ben je niet ingedeeld en wil je toch meedoen, dan graag contact opnemen met Koos Horvers.

Voor het Senioren Mixtoernooi stelt RCD uitsluitend wedstrijdshirts beschikbaar.
Voor broekjes en kousen dienen de spelers zelf te zorgen.

Jeugdactiviteiten op zaterdag 18 juni

Voor alle leden is er deze zaterdag een

Popcornapparaat
en een

Suikerspin
en wellicht nog wat anders,

maar dat blijft voorlopig nog even een verrassing
Er zijn geen kosten aan verbonden

én vanaf 12:00 uur

Lunch
voor alle spelers, scheidsrechters en leiders/leidsters





Bardiensten Mixtoernooi

Vrijdagavond  17 juni
Bar binnen   21:00 tot 01:00  Roben Borghouts    Sidney Koks

Zaterdag 18 juni
geen keuken (frietkraam)
Bar binnen   09:00 tot 11:00  Angela       Suus Abels / Patricia de Graaf
      11:00 tot 13:00  Jolanda Stoppclenburg  Talin de Jong-Koc
      13:00 tot 15:00  Sara Prangers / vader JO8 Tanja Meijers Verwaal

Zondag 19 juni
met muntverkoop
Bar binnen   09:00 tot 11:00  Eliza
      11:00 tot 13:00  Angelique Pontc    Janique Hommerin
      13:00 tot 15:00  Ingrid Koks      Jacqueline van der Sluis
      15:00 tot 17:00  Nicolien van Loef    Ingrid Huismans

Keuken binnen  13:30 tot 18:00  Sidney Koks

BBQ buiten   14:00 tot het op is  Ad Tromp      Joost van der Sluis

Bar buiten   14:00 tot 16:00  Amber Schrauwen    Weslcy tcn Bruuk
      16:00 tot 18:00  Sonja Heijmering    Anja Vroon
      18:00 tot sluit

De sponsors van het 40ste Senioren Mixtoernooi 2022
Aannemer J. van de Graaf B.V.

C.S.R. Casco- & Sectiebouw Rotterdam BV
De Inrichterij

DSVisser
Elsco Drankenhandel

Luijten VVZ
Nestor Service BV

Polyfluor Plastics b.v.
SDK Kinderopvang

ThoHi Consultancy B.V.
VTC Vrije Tijds Centrum

Zoomer Makelaardij



De sponsors van het 19e Jeugd Mixtoernooi 2022
BBMT Bouwproducten

Bericap Benelux b.v.
C.S.R. Casco- & Sectiebouw Rotterdam BV

De Haan Verhuizingen
DSVisser

Groeneweg Van der Meijden Architecten
H. Hoogvliet Totaalonderhoud

Indus actieve hulpverlening
Krijgsman Bouw

M&R Bouw
Meubelpoten.nl

Moore DRV
Nestor Service BV

Polyfluor Plastics b.v.
Rolluiken Service Nederland

Schildersbedrijf T. Nijhoff
SDK Kinderopvang

Skippy Meubel
SKV Advies

Zoomer Makelaardij

RCD JO19 tegen de jeugdleiders/trainers

De Werkgroep Mixtoernooien heeft besloten om ook dit jaar weer een oude traditie nieuw leven in te blazen en wil
ter afsluiting van het voetbalseizoen 2021-2022 een voetbalwedstrijd organiseren waarbij een combinatie van RCD

JO19½ het zal opnemen tegen een selectie van jeugdtrainers en jeugdleiders. Deze wedstrijd wordt gespeeld op:

Vrijdag 17 juni - Aanvang 19:15 uur
Wedstrijdduur 2x 30 minuten

Alle spelers, jeugdtrainers en leiders krijgen een persoonlijke uitnodiging van de Jeugdcommissie
dan wel de Technische Commissie Jeugdvoetbal.

Aansluitend
aan deze activiteit vindt er in het clubhuis een

Groots Dart Toernooi - Aanvang 21:00 uur
voor alle leden vanaf 16 jaar en ouder



Toernooireglement Jeugd Mixtoernooi

1.   Wedstrijden:
  De wedstrijden worden gespeeld op een half veld.

2.   Wedstrijdduur:
De wedstrijden duur is bepaald op 1x 15 minuten.

3.   Veldindeling:
  Velden A en B zijn uitgezet op ons hoofdveld.
  Velden C en D zijn uitgezet op het kunstgrasveld van DFC.

Velden E en F zijn uitgezet op het kunstgrasveld van RCD.

4.   Aanvang spel:
Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld.

  De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.

5.   Buitenspel:
De buitenspelregeling is niet van toepassing.

6.   Strafschoppen:
Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven.

  Er wordt een strafschop toegekend wanneer er daadwerkelijk een werkelijke doelkans wordt
  ontnomen door een  opzettelijke overtreding.
  De afstand van de te nemen strafschop is 8 meter van het doel.

7.   Hoekschop/doelschop:
Hoekschoppen worden als halve corners genomen.

  Dat wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt halverwege de achterlijn.
  Bij een achterbal mag de keeper het spel hervatten door de bal te werpen of uit de handen te
  schieten.

8.   Overtredingen:
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstander minimaal

  5 meter afstand moet nemen.

9.   De inworp:
De inworp wordt op de gebruikelijke manier genomen.

  Een fout genomen inworp mag worden overgenomen door dezelfde partij

10.  Terugspelen op de keeper:
Als er door de eigen partij op de keeper wordt teruggespeeld, mag deze de bal direct in de handen

  vastpakken en weer in het spel brengen.

11.  Doorwisselen van spelers:
Het doorwisselen van spelers is toegestaan gedurende de gehele wedstrijd

12.  Toss:
Er wordt niet getost door de teams.

  De eerstgenoemde teams spelen altijd aan de zijde van het clubhuis en spelen ook in hesjes.

13.  Wedstrijdkleding:
Er zijn geen shirtjes, kousen en broekjes beschikbaar vanuit RCD.

  Alle spelers en speelsters dienen hier zelf voor te zorgen.
  Houdt hier allemaal rekening mee a.u.b. om teleurstellingen op de dag zelf te voorkomen!





Scheidsrechters Jeugd Mixtoernooi

Tijd Veld Scheidsrechter Tijd Veld Scheidsrechter Tijd Veld Scheidsrechter

09:30 C Barry Pennock 09:30 A Janus Ponte 09:50 C Michael Laros
10:10  F Barry Pennock 10:10 D Janus Ponte 10:50 C Michael Laros
11:10 D Barry Pennock 11:10 B Janus Ponte 11:50 D Michael Laros
13:00 D Barry Pennock 13:00 B Janus Ponte 14:00 A Michael Laros

14:00 C Janus Ponte
09:30 D Dani van de Kooi     09:50  B Peter Vervoort
10:30 A Dani van de Kooi 13:00 E Joop Hartman 10:50  B Peter Vervoort
11:30 A Dani van de Kooi 13:40 D Joop Hartman 11:50 C Peter Vervoort
13:00  F Dani van de Kooi     13:40   F Peter Vervoort
13:20 A Dani van de Kooi 09:30 E Jozua Eyongo

10:30 C Jozua Eyongo 09:50 D Ryan Engelen
09:30  F Edu Gijsberts 11:30 C Jozua Eyongo 11:10 A Ryan Engelen
10:30 D Edu Gijsberts 13:20 C Jozua Eyongo 13:00 A Ryan Engelen
11:30 D Edu Gijsberts    14:00  B Ryan Engelen
13:20 D Edu Gijsberts 10:10 A Kasper van Amelsfoort

10:50 D Kasper van Amelsfoort 10:10 B Sevan de Jong
10:10 C Eleysa Yildiz 11:30 E Kasper van Amelsfoort 10:50 E Sevan de Jong
10:50  F Eleysa Yildiz 13:40 A Kasper van Amelsfoort 11:30  F Sevan de Jong
11:50 A Eleysa Yildiz     13:40 B Sevan de Jong
13:40 C Eleysa Yildiz 10:30 B Lars Stoppelenburg

11:30 B Lars Stoppelenburg 09:50 A Wolfgang Heijmans
09:30 B Gerben Verschoor 13:20 B Lars Stoppelenburg 10:50 A Wolfgang Heijmans
10:10 E Gerben Verschoor    11:50  B Wolfgang Heijmans
11:10 C Gerben Verschoor    13:40  E Wolfgang Heijmans
13:00 C Gerben Verschoor
14:00 D Gerben Verschoor Scheidsrechters: Kleedkamer Scheidsrechters



Team en Kleedkamer indeling Jeugd JO8 t/m JO11



Wedstrijdprogramma Jeugd JO8 t/m JO11







Hoofdveld Kunstgras
DFC

Kunstgras
RCD

Veld A

Veld B

Veld C

Veld D

Veld E

Veld F

Veldindeling Jeugd Mixtoernooi JO8 t/m JO11

Alle Jeugdscheidsrechters worden gesponsord door:
C.S.R. Casco- & Sectiebouw Rotterdam BV

SKV Advies

Muzikale
afsluiting
zondag
19 juni

Hollands Welvaren 2.0



Club van 100

Vrijwillig lidmaatschap van de Club van 100
Wellicht heb jij in het clubhuis of langs de lijn of in publicaties van onze club wel eens gehoord van
de Club van 100 van RCD.

Wat is en doet deze Club van 100 dan precies?
De Club van 100 is een groep leden van de club die elk kalenderjaar een vast bedrag betaalt als
vrijwillige donatie aan de vereniging.
Van het ontvangen totaalbedrag gaat de Club van 100 zaken aanschaffen waar de vereniging het
meeste behoefte aan heeft. Elk lid van de Club van 100 kan/mag een idee aanbrengen voor de
besteding van het totaal aan ontvangen vrijwillige bijdragen per kalenderjaar. Zijn er meerdere
ideeën, dan beslist bij stemming de meerderheid van de Club van 100 welk idee of ideeën wordt
uitgevoerd.
Daarnaast krijgt ook het bestuur van RCD de mogelijkheid aan te geven waaraan de ontvangen
donaties kunnen worden besteed.
Het is echter altijd de Club van 100 die uitmaakt naar welk doel de gelden gaan.

Communicatie met de leden van de Club van 100
In de maand januari van een kalenderjaar verzorgt de voorzitter van de Club van 100 een nieuwsbrief
waarin wordt aangegeven aan welk doel of doelen de donaties van het voorafgaande jaar zijn
gegeven en tevens worden voorstellen gedaan voor besteding van de gelden van de donaties van het
nieuwe kalenderjaar waarover de leden van de Club van 100 kunnen stemmen. Stemmen mag, het is
niet verplicht.

Wat is de tegenprestatie van RCD?
Kort en krachtig: eeuwige dank van alle leden voor jouw vrijwillige bijdrage. Immers hoe groter de
Club van 100 wordt, hoe groter de mogelijkheden worden RCD financieel te ondersteunen voor
zaken die niet in de verenigingsbegroting zijn opgenomen. In het clubhuis van RCD hangt een lijst
waar alle leden van de Club van 100 op staan en waarop tevens een opsomming staat waaraan de
ontvangen donaties zijn besteed. De Club van 100 is er voor elk onderdeel van de vereniging – niets
uitgezonderd.

Wat kost een vrijwillig lidmaatschap van de Club van 100?
Het lidmaatschap kost slechts € 45,00 per kalenderjaar.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één kalenderjaar.

Op welke wijze kan er betaald worden?
Hiervoor zijn in principe 2 mogelijkheden, te weten:
a.  Per automatische incasso.
 Het bedrag wordt in januari van een kalenderjaar automatisch afgeschreven van het
 rekeningnummer dat in de ledenadministratie bekend is.
b.  Zelf betalen door de bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL29INGB0661412040
 t.n.v. R K Sportvereniging Racing Club Dordrecht

De absolute voorkeur gaat echter uit naar de eerste mogelijkheid: automatische incasso.

Mede namens de overige leden van de Club van 100 spreek ik de wens uit dat bovenstaande ertoe zal
leiden dat nog veel leden van RCD nu besluiten lid te worden van de Club van 100.

Ad Wevers,
voorzitter Club van 100



Team en Kleedkamer indeling Jeugd JO12 t/m JO15



Wedstrijdprogramma Jeugd JO12 t/m JO15



Padel Clinics voor de Jeugd JO12 t/m JO15

Vanwege de opening van de nieuwe Padel-banen
bij de Tennis-afdeling

zijn er tijdens het Mixtoernooi op
zaterdag

Padel Clinics
voor de Jeugd JO12 t/m JO15

en
Padel Demo's

voor ouders en bezoekers
om 10:10 uur voor Skippy Meubel
om 10:10 uur voor Zoomer Makelaardij
om 10:50 uur voor De Haan Verhuizingen
om 10:50 uur voor SDK Kinderopvang
om 11:30 uur voor Krijgsman Bouw
om 11:30 uur voor BBMT Bouwproducten
om 12:00 uur Demo's voor ouders en bezoekers
om 13:40 uur voor Schildersbedrijf T. Nijhoff
om 13:40 uur voor SKV Advies



Weer een jaar met de jeugd van RCD

Corona
Het seizoen 2021/2022 is opnieuw een seizoen waarin wij nog niet geheel van de Coronaperikelen af
waren. Desondanks kunnen wij terugkijken op een heel mooi seizoen. In dit stukje een korte
terugblik met hoogtepunten en zaken waar wij trots op zijn.

Ledenaantallen
Allereerst zijn wij erg blij met de stabiele groep in onze jeugd. In de pers horen wij veel over
teruglopende ledenaantallen, steeds minder sportende kinderen en dat vooral ook de Corona periode
heeft geleid tot vele uitschrijvingen. Zo is het niet bij RCD. Ook in de Coronatijd zijn de kinderen
blijven trainen, hebben zij vriendschappelijke wedstrijden gespeeld met de gepassioneerde
ondersteuning door vele vrijwilligers. Maar ook de ouders zijn trouw de kinderen blijven brengen en
hebben daarbij zich altijd goed gehouden aan de afspraken rondom afzetten en ophalen. De kiss en
ride op de parkeerplaats werkte fantastisch! Hier mogen wij met elkaar trots op terugkijken.

Hoe goed het ook geregeld was, zijn wij enorm blij dat wij dan ook nu weer met elkaar langs de lijn
mogen staan! Genieten van de kinderen en ook alle sociale contacten worden weer aangehaald. De
goede sfeer is dus terug en als van ouds. De zaterdagen bruisen weer van positieve energie.

Prestaties
Sportief zijn er ook de nodige hoogtepunten beleefd. Als wij bij de jongste beginnen zijn daar weer
de nodige monsteruitslagen gehaald, waarbij de hattricks geen bijzonderheid zijn. Sterker nog,
meestal worden er meerdere per wedstrijd gemaakt! De nieuwe aanwas in de jongste pupillen stemt
weer hoopvol richting de toekomst. Als wij kijken naar de toekomst zien wij ook een ambitieus
JO11-1 die op hoog niveau meedoet in de competitie. In de JO13-1 zien wij ook terug dat RCD met
de jeugd meedoet. In de competitie heeft dit team het niet altijd makkelijk, maar ondertussen zijn
wel meerdere spelers op stage geweest bij FC Dordrecht en heeft dit zelfs voor Max Platteschore
geresulteerd in een overstap voor komend jaar. Hier zijn wij trots op!

Trainers
Dat wij in alle lichtingen goed meedoen is niet alleen te danken aan de inzet en talenten van de
jeugd, maar ook aan de constante factor in de groep van jeugdtrainers. Het merendeel van de trainers
loopt al vele jaren mee, kennen de kinderen door en door en kunnen hiermee zorgen voor een veilige
en vertrouwde omgeving. Zonder dit kan er ook niet gepresteerd worden. Kortom ook hier mogen
wij met elkaar trots op zijn en vergeet als ouders dan ook niet om de trainers en begeleiding te
waarderen voor de niet aflatende inzet.

Kortom, de jeugdcommissie van RCD kijkt met plezier en trots terug op het seizoen 2021/2022.
Geniet met elkaar van het mixtoernooi en op naar volgend seizoen!

De sponsors van het  Toernooitje Mini’s
C.S.R. Casco- & Sectiebouw Rotterdam BV

SDK Kinderopvang
Skippy Meubel



Padel Clinics voor de Senioren tijdens het Mixtoernooi

Vanwege de opening van de nieuwe Padel-banen
bij de Tennis-afdeling

zijn er tijdens het Mixtoernooi op
zondag

Padel Clinics
voor de Senioren

om 10:30 uur voor Nestor Service BV
 om 11:00 uur voor C.S.R. Casco- & Sectiebouw Rotterdam BV
 om 11:20 uur voor Polyfluor Plastics b.v.
 om 11:50 uur voor De Inrichterij
 om 12:10 uur voor SDK Kinderopvang
 om 12:40 uur voor DSVisser
 om 13:30 uur voor ThoHi Consultancy B.V.
 om 14:00 uur voor Elsco Drankenhandel
 om 14:20 uur voor VTC Vrije Tijds Centrum
 om 14:50 uur voor Aannemer J. van de Graaf B.V.
 om 15:10 uur voor Luijten VVZ
 om 15:10 uur voor Zoomer Makelaardij

Alle Scheidsrechters bij de Senioren
worden gesponsord door:

C.S.R. Casco- & Sectiebouw Rotterdam BV
Hazeflon Engineering b.v.

Voedselbank Dordrecht

info@voedselbankdordrecht.nl
Bank: NL29 RABO 0126220395
t.n.v. Voedselbank Dordrecht

Zondag
vanaf 11:00 uur is er een stand

aan de voorzijde van ons clubhuis.
Marja Luijten

is hier uw aanspreekpunt.



1.  Wedstrijden:
De wedstrijden worden gespeeld op:

 Het hoofdveld, het kunstgrasveld van DFC en het kunstgrasveld van RCD

2.  Wedstrijdduur:
De wedstrijden duren 2x 10 minuten

3.  Toss:
Er wordt niet getost voor de aanvang van de wedstrijden.
De eerstgenoemde ploeg in het wedstrijdschema speelt altijd de 1ste helft aan de zijde die het dichtst bij de

 ingang van het clubhuis ligt.

4.  Rode kaarten:
Mocht een speler/speelster door de scheidsrechter met een directe rode kaart uit het veld worden gestuurd, zal de

 betreffende speler/speelster de eerstvolgende wedstrijd automatisch niet speelgerechtigd zijn voor het team of
 voor een ander team tijdens het Senioren Mixtoernooi.

Mocht het exces zeer extreem zijn dan zal de Toernooicommissie in overleg met de betreffende scheidsrechter
 nader overleg voeren welke straf er opgelegd zal worden.

5.  Doorwisselen van spelers:
Er mag onbeperkt worden doorgewisseld tijdens een wedstrijd.
Een al gewisselde speler mag ook weer terugkeren in de wedstrijd.

6.  Wedstrijdkleding:
Door RCD worden uitsluitend per team wedstrijdshirts ter beschikking gesteld.
Voor kousen en broekjes dienen de spelers en speelsters zelf te zorgen.
Houdt hier allemaal rekening mee a.u.b. om teleurstellingen op de dag zelf te voorkomen.

7.  Onenigheden:
Bij onenigheden in welke vorm dan ook heeft de Toernooicommissie het laatste woord.
De uitspraak van de Toernooicommissie is bindend en er kan geen beroep tegen worden gevoerd.

8.  Gebruik hesjes:
Indien er wedstrijden zijn waarbij hesjes nodig zijn, dan speelt de thuisspelende ploeg (= eerstgenoemde) in het

 wedstrijdschema met hesjes.

Toernooireglement Senioren Mixtoernooi

Toernooitje Mini’s

Ook onze jongste voetbaltak, de mini’s, komen weer in actie op het 40ste Mixtoernooi.

Zondag 19 juni
zal er voor de mini’s een klein toernooitje worden gespeeld tussen 4 teams.

De winnaars van de onderlinge partijtjes spelen de finale om de 1ste en 2e plaats
en de verliezers om de 3e en 4e plaats.

Het toernooitje vindt plaats tijdens de lunchpauze van het Senioren Mixtoernooi

vanaf 12:00 uur tot 13:30 uur
Alle wedstrijdjes worden gespeeld op het hoofdveld voor het clubhuis.

Hans Hamberg is de coördinator en organisator van dit kleine toernooitje.



Onderling Biljarttoernooi

In het programma van de feestweek afsluiting voetbalseizoen 2021-2022 is ook opgenomen het onderdeel:
RCD Open Libre toernooi biljarten.

In de afgelopen jaren waren er telkens genoeg deelnemers om een toernooi te organiseren. Helaas het aantal
inschrijvingen is dit jaar dermate laag dat er geen toernooi gespeeld kan worden en met pijn in het hart deelt de
Biljartcommissie dus mede dat er helaas geen vervolg meer zal komen op deze activiteit.

Hoe de situatie in volgende jaren zal zijn, zal alsdan worden bekeken. Als het aantal aanmeldingen dan weer
voldoende zou zijn, kan er weer een toernooi worden georganiseerd.

Helaas…, voor dit jaar is het niet anders.

Kees Kok,
toernooileider

Tennis- en Padelnieuws

Vanuit de Tennisafdeling kan worden medegedeeld dat het nog maar de vraag is of er op zondag 19 juni een toernooi
zal worden georganiseerd.

De Padel-commissie komt bijeen op woensdag 12 mei en daar zal worden besproken en eventueel besloten in welke
vorm een bijdrage geleverd kan gaan worden aan het 40e mixtoernooi van de club.

Alles zal voornamelijk afhangen van het feit of de bouw van de padelbanen is afgerond.

Als er een toernooi – in welke vorm dan ook – dus of tennistoernooi of een padeltoernooi alsnog zal worden
gehouden, zal dit gecommuniceerd worden naar de leden middels berichtgeving via de website en facebook van de
vereniging.

Nieuws van de afdeling Bridge

Vanuit de Bridgetak is er wederom goed nieuws te vermelden.
De groei is uitermate goed te noemen en er is al sprake van een ruime wachtlijst van buitenstaanders die dolgraag lid
willen worden van onze vereniging.

De Bridgecommissie, bestaande uit Marianne van Tongeren en Gerrit Roubos, heeft echter het besluit genomen dat er
maximaal 32 leden lid kunnen zijn van de bridgetak. Meer leden gaat problemen opleveren doordat er dan met
meerdere lijnen gewerkt moet worden. Dit wil de Bridgecommissie persé voorkomen omdat het dan de
gemoedelijkheid aantast en dat willen wij niet.

Elke donderdagmiddag wordt er gebridget in het clubhuis vanaf 13:15 uur.

Tijdens de feestweek ter afsluiting van het seizoen 2021/2022 wordt er weer een Bridgedrive georganiseerd op
donderdagmiddag 16 juni a.s. vanaf 13:15 uur.

Deelname voor 32 leden is al volgeboekt en aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Wilt u n.a.v. het bovenstaande toch nog nadere informatie hebben over de bridgeafdeling dan kunt u daarvoor altijd
terecht bij:

- Marianne van Tongeren, tel. 06-22317079   - Gerrit Roubos, tel. 06-23980040

Bent u geïnteresseerd in bridgen en wilt u het ook leren? Dan is daarvoor een mogelijkheid. Gerrit Roubos
voornoemd kan u daar meer over vertellen.



Grootse Loterij
Zondag 19 juni, na afloop van het Senioren Mixtoernooi

Grootse Loterij
met talloze leuke prijzen

Waarlijk Schitterende Hoofdprijzen
De lootjes kosten € 0,50 per stuk en worden per setje van 5 stuks verkocht = € 2,00

Let op: de lootjes kunnen uitsluitend contant worden afgerekend.
Er kan hiervoor dus niet gepind worden!

Scheidsrechters Senioren Mixtoernooi

Grootse Loterij tijdens het Mixtoernooi op zondag

Scheidsrechters: Kleedkamer Scheidsrechters



Team en Kleedkamer indeling Senioren



Wedstrijdprogramma Senioren Mixtoernooi



Biljartnieuws: terugblik op seizoen 2021/2022

Ook in deze biljartcompetitie hebben alle team te maken gehad met de Coronaperikelen. Ging de biljartcompetitie begin september 2021
voortvarend van start, groot was de teleurstelling dat medio november 2021 alle competities werden stilgelegd in verband met een Corona
lockdown.
Gelukkig werd eind januari 2022 een einde gemaakt aan de lockdown en konden de gestaakte competities weer in gang worden gezet. De
competitieleider van het district Dordrecht heeft aan het einde van het oorspronkelijk vastgestelde competitieschema, dat begin april 2022,
afliep nog een groot aantal wedstrijden vastgesteld waardoor alle competities vrijwel geheel konden worden uitgespeeld. De competitie
2021/2022 eindigt definitief op vrijdagavond 27 mei.

Binnen de biljartafdeling van RCD viel er dit seizoen één kampioenschap te vieren, namelijk RCD A werd tot kampioen gekroond in de
spelsoort Driebanden Groot biljart, district Dordrecht.

RCD 1, spelsoort Driebanden klein biljart:
Uitgangspunt was om volop mee te draaien in de top van de poule en dus strijden om de plekken 1 t/m 3 omdat deze plaatsen het recht geven
deel te nemen aan de strijd in het gewest aan het einde van het seizoen. Helaas is deze opzet  niet gelukt voor het 1e team. Er werd te vaak en
onnodig partijen verloren. Dit seizoen bestond het team uit de navolgende spelers: Frans de Visser, Wout v.d. Berg, Adrie v.d. Gaag en
Roberto Stiegelis. Met nog enkele poulewedstrijden te gaan zal het 1e team rondom de 6e plaats eindigen.

RCD 2, spelsoort Driebanden klein biljart:
Dit team speelde na de noodzakelijke lockdown met Rob van Breugel, Jan Buijtenhek en Ad Wevers. Adrie v.d. Gaag maakte ook deel uit
van dit team maar heeft vooral wedstrijden gespeeld vóór ingang van de lockdown. Zeer wisselende competitieresultaten leidde ertoe dat het
2e team in de onderste regionen is terug te vinden. Overigens is de sfeer binnen de ploeg uitermate goed ondanks de soms wat mindere
resultaten.

RCD 3, spelsoort Libre C2 niveau:
Dit team heeft nogal wat spelers wijzigingen ondergaan sinds de vorige gespeelde competitie. Teamleider Boudewijn v.d. Schaaf heeft om
gezondheidsredenen het team helaas moeten verlaten. In zijn plaats kwam Bert de Waard, maar ook dit duurde niet lang omdat Bert ernstig
ziek werd en inmiddels gelukkig weer aan de beterende hand is maar voorlopig nog niet zal biljarten. Het team bestaat uit de volgende
spelers: Koos Auerbach, Arnold Nainggolan, Henk van Leeuwen, Bert de Waard en als reservespeler is toegevoegd Adrie v.d. Gaag. Het 3e
team speelt een middelmatig seizoen en staat in de middenmoot.

RCD 4, spelsoort Libre C3 niveau:
Ook dit team heeft te maken gehad met spelerswisselingen. Ten gevolge van Corona is Dick van Gendt in 2021 overleden. Martin Bellaart en
Theo Dokman zijn de nieuwe spelers in dit team vergezeld door Wim Kramers. Reservespelers voor dit team zijn Peter Poort en Ben
Vondermans. RCD 4, 5 en 6 zijn in één poule ingedeeld en elk seizoen is er weer de onderlinge strijd welk team als beste de competitie
beëindigd. Het 4e team lijkt het onderspit te delven en zal rond de 8e plaats eindigen, tenzij er nog een wonder gebeurt.

RCD 5, spelsoort Libre C3 niveau:
Dit team speelt al enkele jaren in dezelfde samenstelling met Gerard Schellenbach, Ben Janssen, Wim de Witte en Ben Vondermans. Janus
Ponte Sr. is reservespeler bij dit team. Het team kan terugkijken op een redelijk seizoen en zal vermoedelijk de competitie eindigen op een 5e
plaats.

RCD 6, spelsoort Libre C3 niveau:
Het 6e team heeft als vaste spelers Janus Ponte Jr., Janus Ponte Sr., Kees Kok, Peter Poort. Ad Wevers is reservespeler bij dit team. Het 6e
team presteert tot op heden bovenmatig goed en met een klein beetje geluk kan het op de 3e plaats eindigen. Het team is nog volop in strijd
met de Midget Gilde voor de 3e plek.

Driebanden Groot biljart, district:
In een poule bestaande uit 6 teams werd een halve competitie gespeeld met als inzet het kampioenschap van het district. RCD heeft vrijwel
de gehele competitie bovenaan gestaan in de poule en heeft in de laatste en beslissende wedstrijd tegen Merwehof A2 met een 36-22
overwinning het kampioenschap in de wacht gesleept. Hulde voor de spelers Frans de Visser, Wout v.d. Berg, Adrie v.d. Gaag en Roberto
Stiegelis.

RCD A, Driebanden Groot biljart, nationaal:
Onder de naam RCD/Kloens bestrating speelt dit team in de 4e divisie, poule C. Het team bestaat uit spelers van RCD en andere biljartteams.
Voor RCD spelen mee: Frans de Visser, Wout v.d. Berg, Adrie v.d. Gaag en Roberto Stiegelis. Het team kan terugzien om een mooi seizoen
en vertoeft in de bovenste regionen van de poule. Een kampioenschap is echter te hoog gegrepen maar dat was ook niet het uitgangspunt
voor dit seizoen.

Overig biljartnieuws:
De strijd om de felbegeerde Mixwisselbokaal heeft door alle Coronaperikelen 2 jaar stilgelegen. Echter vanaf donderdag 2 juni jl. is deze
onderlinge competitie bandstoten/driebanden weer van start gegaan. Aan deze onderlinge competitie kunnen alle RCD leden deelnemen. Dus
ook de niet biljarters onder ons kunnen deelnemen. De organisatie ligt weer in de zeer vertrouwde en onvolprezen toernooileider Kees Kok,
die ook alle informatie rondom het totale biljartgebeuren binnen de vereniging kan geven. Kees is bereikbaar onder tel. 078-6130711.

Tot slot zijn bij alle biljartactiviteiten supporters uiteraard van harte welkom.

Uw biljartreporter.



Overzicht Senioren seizoen 2021/2022

RCD 1
Het 1e elftal kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Uitgangspunt was directe handhaving in de 3e klasse.
De start van de competitie verliep moeizaam als gevolg van enkele langdurige blessures en de alom bekende
Coronaperikelen.
In de strijd om de 2de periodetitel heeft het 1e elftal lang de beste papieren gehad voor het binnenhalen van
deze titel doch helaas op het einde stagneerde een en ander.
Toch bestaat de mogelijkheid dat het elftal alsnog een periodetitel zal overnemen en daarmee kan deelnemen
aan de nacompetitie, voorwaar een prachtig resultaat.
Het elftal zal vrijwel zeker in de middenmoot eindigen met tussen de 34 en 36 punten behaald in 26
wedstrijden.

RCD 2
Dit elftal kende een voortvarende start van de competitie maar allengs stagneerde de prestaties, mede als
gevolg dat er nogal wat spelers van het 2e naar het 1ste elftal zijn overgeheveld in verband met blessuren en
Coronaperikelen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het 2e elftal dusdanig verzwakt was hetgeen zijn weerslag
heeft gehad op de behaalde resultaten.
Tot overmaat van ramp werd de cruciale thuiswedstrijd tegen Dubbeldam 2 op zondag 24 april verloren met
3-2  en 5 wedstrijden voor het einde van de competitie staat het elftal op de allerlaatste plaats. Als dit zo blijft
is directe degradatie een feit. Het elftal staat 2 resp. 4 punten achter op Were Di resp. Dubbeldam 2. Alles kan
nog maar dan is een wonder noodzakelijk en wonderen zijn de wereld nog niet uit.

RCD 3
Een zeer teleurstellend seizoen voor dit elftal. Het elftal vertoeft met nog 2 wedstrijden te spelen op de 10e en
laatste plaats van de poule met in totaal 7 behaalde competitiepunten. De achterstand op nr. 9 bedraagt 4
punten.
Degradatie is vermoedelijk een voldongen feit.

RCD 4
kan terugkijken op een toch wel enigszins teleurstellend seizoen. Wederom kon er niet worden meegedaan in
de strijd om het kampioenschap ondanks alle goede voornemens.
Met nog 4 wedstrijden te gaan staat het team op een 6e plaats behaald met 7 gewonnen wedstrijden, 3 gelijke
spelen en 7 nederlagen = 24 punten.
Volgend seizoen beter? Eindelijk eens kampioen worden? Veel succes met dit nobele streven!

RCD 5
Dit elftal zit al jaren ineen veel te zware competitie ingedeeld en moet telkens weer opboksen tegen teams
veel jongere spelers. In de afgelopen seizoenen kon het elftal zich met veel pijn en moeite handhaven in de
middenmoot maar dit zit er dit seizoen waarschijnlijk niet meer in.
Met nog 5 wedstrijden te gaan staat het team op de laatste plaats met 2 punten achterstand op de nummer
voorlaatst. Een eindsprint à la Max Verstappen zou mooi zijn en zal zeker worden beloond met een
fantastische 3e helft die overigens ook nu al goed verzorgd is ondanks de laatste plaats in de competitie.

RCD 6
Is met nog 2 competitiewedstrijden op de teller verwikkeld in een felle strijd om de 2e plaats in de eindstand.
Het team kan dus nu al terugkijken op een fraai seizoen met veel mooi behaalde resultaten.

Damesteam
Zij kunnen terugkijken op een moeizaam verlopen seizoen, maar gelet op de jonge leeftijd kan er wellicht
volgend seizoen geoogst worden van de vele trainingsuren die het damesteam erin heeft zitten.
Meiden heel veel succes volgend seizoen.

Tenslotte wensen wij alle spelers, speelsters, trainers en begeleiders van alle seniorenelftallen een hele fijne en
prettige vakantie toe.




